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РЕЦЕНЗИЯ
върху дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “Доктор”
за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, по научна специалност
02.22.01 „Екология и опазване на екосистемите“
Тема: „ Екология на съобщества от масови видове от сем. Soricidae
(Mammalia) в моделни райони“
Докторант: Сирма Асенова Зидарова
Научен ръководител: Доц., д-р Васил Вълков Попов
Рецензент: проф., д-р Светослав Герасимов Цветков
Документация и процедурни материали: Рецензията на разглеждания дисертационен труд е
съобразена с изискванията на Закона за придобиване на образователна научна степен “доктор”, и с
правилника на ИБЕИ – БАН /Решeние на НС, от 3 май 2011 г../. Всички представени документи,
както и самата дисертация, са изготвени и оформени прецизно и коректно.
Кратки биографични данни:
Сирма Асенова Зидарова e роденa на 13 май 1976 г. След гимназиалното си образование - с
профилирано обучение по биология и английски език, завършва магистратура в Биологически
факултат на СУ „Св. Климент Охридски“, през 2001 г. Непосредствено след това постъпва на работа
в Института по зоология на БАН (2003 - 2010 ), продължила да работи в ИБЕИ, създаден във връзка с
извършената реорганизация на БАН. По-подробни биографични данни вероятно ще бъдат изложени в
становището на научния и ръководител доц., д-р Васил Попов. Маркирах тези щрихи с единствена
цел да подчертая нейната последователност и траен интерес (четвърт век), в областта на биологията,
фокусиране с времето към зоологията и екологията на животните. Допълнителен аргумент в тази
посока е и това, че през целия стаж в БАН, независимо от участието в 19 договорни теми, основната
и научноизследователска работа по бюджетните теми, са представителите на сем. Soricidae
(Mammalia) в България – в основата на което са компонентите на нейната дисертация.
Количествена и качествена оценка на дисертацията.
Обем, съдържание, и структура на дисертационния труд.
Обект на труда са шестте основни вида на три рода - Crocidura, Sorex и Neomys, от сем. Soricidae –
най-дребните представители на Насекомоядните

бозайници,

съпоставими

с прилепите

в

българската бозайна фауна.
Дисертацията е научен труд, написан във формат А4, с общ обем от 220 стр., от които: Увод (2
стр.), Литературен обзор (36 стр.), Цели, задачи и хипотези (3 стр.), Материали и методи (26 стр.),
Резултати и обсъждане (123стр.), Изводи (2 стр.) и 16 стр. – Библиография. В труда са включени 33
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таблици, 37 фигури и 10 стр. - Приложения. Има обща номерация на страниците, с което се отговаря
на изискванията за оформление на дисертационен труд за образователната и научна степен „доктор”.
От изложените факти се вижда, че разпределението на основните глави по обем е: 17.14 % за
„Литературен обзор“, 12.38 %, - „Материали и методи“, 58.57 % - „Резултати и обсъждане“ и 7.62 %
„Библиография“. Останалите 4.29 % - са останалите глави на дисертацията. Приложенията от 10 стр.
не са включени в изчисленията. Високият процент на глава „Резултати и обсъждане“ е индикатор за
многообразието и сложността на дискутираните проблеми в този дисертационен труд.
Актуалност и значимост на залегналите проблеми в дисертационния труд.
Тази систематична група е необосновано пренебрегвана от зоолозите в България. От 117
заглавия, за видове от България, ако прибавим и пропуснатата в литературния обзор монография
„Насекомоядните бозайници в България“ (Марков, 1957), те са под 10 специализирани статии. Още
по-ярък е примерът с изследователите на тази група животни. С изключение на една статия на проф.
Цоло Пешев в Acta theriologica 1964 , 9 (20), за изключване на един вид Sorex, от българската фауна и
използван материал от България, в статии на колеги от Монпелие, всички значими други изследвания
са провеждани в бившия Институт по зоология и продължени след това в организационната
структура на сегашния ИБЕИ на БАН. Тези автори са проф. Георги Марков от ИЗ – изследвал тази
група животни преди повече от половин век, а през последните две десетилетия, от доц. Васил
Попов, заедно с неговите двама докторанти. Той е и основен „виновник ” за насочването и
разработването на разглеждания дисертационен труд, но с ясно подчертано лично участие на Сирма
Зидарова – автор на труда. И така, ако център за изследване на земеровките в България да е ИЗ – сега
ИБЕИ, то за света, този център е Институтът по териология в Беловежа, Полша. Там е открит т. н.
„Феномен на Денел“ – смаляване височината на черепа през зимата при Sorex araneus, проблем
развит и задълбочен по-късно от проф. Здислав Пуцек. Такава форма на адаптация към зимни
условия, на мен не ми е позната при останалите бозайници в света. Като към това прибавим и много
високия метаболизъм на земеровките, се вижда колко значима в теоретичен план е тази систематична
категория бозайници. Много слабо е изследвана и регулаторната функция на земеровките като
насекомоядни бозайници в зооценозите на техния ареал.
Посочените по-горе, на пръв поглед „отклонения“ от непосредствената задача на рецензията,
са в подкрепа на обосновка за актуалност и значимост на разглежданата дисертация. Тя е естествено
продължение, разширяване и задълбочаване на работата в областта на морфометричните и
екологични изследвания на бозайниците, залегнали в проблематиката на ИЗ (сега ИБЕИ) на БАН.
Освен приведените по-горе аргументи, за актуалност и значимост на дисертационния труд, те се
открояват и проникват в цялостната структура и резултати на труда.
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Литературна осведоменост на докторанта.
Литературният обзор (глава II), съдържа 217 източника (от които над 90% са на латиница),
които са непосредствено свързани с разработвания проблем в дисертацията. Включва 3 раздела –
систематичен, екологичен и морфологичен. Направен е задълбочен преглед на основните използвани
литературни източници, обект на дисертационния труд. Времевият обхват на използваната
литература включва над 100 годишен период, като основната част, са от последните 10 – 20 години.
Важен дял от обзора включва източници с методологичен характер. От литературния анализ за
съвременното състояние на проблема, са очертани целта и задачите на изследването. За отбелязване
е, че литературните източници в обзора, са използвани удачно за формулиране на 9 хипотези (стр. 40
и 41 на дисертацията). Те са компетентно използвани и в дискусията при съответните глави и раздели
на дисертационния труд. Дори ако изключим тези източници в дискусията на глава „Резултати и
обсъждане“, наличието на 20 % от тях в главите „Литературен обзор“ и „Материали и методи“, е
показател за отличната информираност на Сирма Зидарова по разглежданите проблеми, обект на
дисертацията.
В глава „Цел/и и задачи“ са формулирани двата основни дяла на дисертацията – екология и
морфометрия, като за тяхното разрешаване са поставени 8 задачи (стр. 39 и 40). Тяхното
разрешаване ще се анализира и оценява в следващите части на рецензията.
Глава “Материали и методи“ - с два раздела:
Съответно - „Екология“ – (стр. 41 – 52) и Морфология – (стр. 52 – 66).
Полевата работа е извършена на територията на Голяма Софийска община, в правилно
подбрани, според надморската височина, 3 типа зони, в които са обособени 10 добре обосновани
площадки , съобразени с климатичните условия и биотопичната привързаност на изследваните
видове. Характеристиката им е описана в таблици 3, 4 и 5, илюстрирана със снимков материал – фиг.
3.
За Лабораторната обработка за телесни и черепни признаци на събрания материал са използвани
тривиални за тази цел подходи.
Статистически анализ - стр. 48 – 50. Използвани и анализирани са методи на едномерната и
многомерната статистика (PCA, CA, RDA и CCA), както и непараметрични методи и индекси.
Анализ на екологичните данни
За анализа на видовото разнообразие са използвани „Методът на разреждането“, индексите на
Simpson, Shannon и Renyi.
За анализа на междувидовата конкуренция са използвани:
а/ Индексът за сходство на Хорн ( Horn’s index of simirity) - приложим и за обработка на данни за
относително обилие;
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б/ Клъстерен анализ - допълнителен метод за онагледяване на сходството в пространствените ниши
на изследваните видове. Обработени са данните за обилието на видовете в отделните
локалитети/местообитания. Резултатите се визуализират посредством дендрограма, която в случая
отразява степента на различия между изследваните видове.
в/ Корелационен анализ на Spearman. (Spearman Rank Correlation Coefficent). Наличието на
количествени данни за 6-те изследвани вида земеровки в 10 извадки, представляващи различни
местообитания, в който променливите са видовите оценки на обилието, е позволило използването на
ранговият корелационен коефициент на Спирмън, rs, подходящ за анализ на екологични данни, тъй
като представлява непараметричен анализ, приложим в случаите, когато данните не са нормално
разпределени, каквито най-често са екологичните данни.
Докато за ширината на екологичната ниша на отделните видове са използвани изброените погоре индекси и методи, за анализ на съобществата в природата е критично обсъждан градиентният
анализ, но правилно са възприети методите на ординационния анализ. Чрез методите на този анализ
и на изброените по-горе методи на многомерната статистика, са изследвани пространствената
организация и локалните асоциации. За изчисляване на припокриването на екологичните ниши е
използван индексът на Хорн, сходен с широко известния индекс на Пианка, считан за класическа
мярка за измерване степента на припокриване на нишите, защото е слабо зависим от големината на
извадката.
За Морфометричните изследвания са дадени кратки сведения за климатичните особености на
областите и районите от които е изследван черепният материал – таблица 6 и изследваните извадки за
видовете от България и Европа – табл. 7. На стр. 58 са представени локалитетите, времевите периоди
и обема на извадките, използвани за морфометричната изменчивост на отделните видове.На фиг. 4 и
табл. 8 са маркирани признаците и тяхната принадлежност по структурни групи.
В лабораторни условия са описани начина на измерване на признаците и критериите за
възрастова детерминация, както и видовото определяне при водните земеровки.
Описани са използваните разнообразни статистически методи на едномерната и многомерна
статистика и софтуерните пакет програми, чрез които са обработени материалите - стр. 63 – 66.
В глава „Резултати и обсъждане“ са представени резултатите от проведените анализи за
двата основни дяла на дисертацията. Всеки един от получените резултати е достоверен поради
грамотно и адекватно приложените методи за анализ, при достатъчен обем на извадките от данни.
Екология – Тази част на дисертацията е свързана с провеждане на стационарен полеви
експеримент в Софийска община, с вертикална денивелация над 1350 м , за период от 3 години и 6
месеца. Почвените цилиндри като метод за събиране на материала е правилно подбран. Резултатите
от проведените улови, насложени в базисната информация дадена в таблици 3 и 4, са представени
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в табл. 9. Чрез адекватно приложените разнообразни методи за анализ са очертани следните
обобщени резултати:
а/ Релефно е очертано разпределението на видовете по надморска височина в две групи:
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вида са обособени като ниско и средно планински видове (C. suaveolens, C. Leucodon и N.
anomalus), а останалите 3 вида ( S. аraneus, S. minutus и N. fodiens), са подчертано

високопланински - фигури 5 и 6.
б/ За съответните видове земеровки, в десетте площадки на трите зони, са обособени 4 групи

местообитания – фиг. 8:
1/ Тревни местообитания (РП3, ЛОЗ3) – характеризират се с голямо обилие на C. suaveolens и
C. leucodon;
2/ Широколистни храсталаци от малка надморска височина (РП1, РП2) – характеризират се с
голямо обилие на N. anomalus;
3/ Постоянен поток в горско местообитание (ВИТ1, ЛОЗ2) – характеризират се с голямо
обилие на N. fodiens и S. minutus;
4/ Гори без подлес и иглолистни храсталачни местообитания от голяма и средна надморска

височина (ВИТ2, ВИТ3, ВИТ4, ЛОЗ1) – характеризират се с голямо обилие на S. araneus.
В случая интерес представлява проведената дискусия с получените резултати за Западна
Централна България Минкова (2002) – стр. 77.
в/ Междувидова конкуренция, изследвана чрез ширината на пространствените ниши на
установени чрез индексите на Шенон и Симсон – Фиг. 9, на Рений – фиг. 10 и припокриване на
нишите на изследваните видове според индексите на Хорн – таблици 12 и 13, както и чрез клъстерен
анализ - фиг. 17 и ранговите корелации – табл. 14.
В заключение се потвърждава установеното от Попов (2000а), че формирането на
съобществата от земеровки е в по-голяма зависимост от екологичните условия, отколкото от
междувидовите конкурентни отношения, които в този труд са доказано слаби до незначителни.
Поради многофакторната обусловеност

на формиране на екологичните ниши, този проблем е

продължен за разрешаване чрез краниометричната изменчивост на изследваните видове, по
конкретно на водните земеровки, разгледан във втората основна част на дисертацията - стр. 175 и
184.
Морфология
Полова изменчивост
Половата изменчивост е изследвана на базата на 39 краниометрични признака, на полово
незрели екземпляри. За това доколко е изявен половият диморфизъм при изследваните земеровки са
използвани диаграмите на Симпсон. - Фиг. 18 (а - ж), стр 108 – 112.
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Описание на извадките, използвани в анализите за половите различия, е дадено в табл. 15.
При двата вида белозъбки е установено, че мъжките са с по-големи размери на черепа от женските.
Цялостната оценка на половите различия, представена от сумата от индексите на Левенсън на всички
признаци за всяка извадка, ясно показват полови различия в размерите и при двата вида белозъбки
(Прил. 1.1., 1.2.). Обратно, сумите от индексите на Левенсън за всяка извадка при водните земеровки
(Прил. 1.3., 1.4.) показват, че и при двата вида се наблюдава слаба тенденция към по-големи размери
при женските. Най-слабо изразен полов диморфиозъм е установен при S. araneus и S. minutus - Прил.
1.3.-1.6.
Като цяло резултатите показват, че при черепа на изследваните видове земеровки, няма ясно
изразен полов диморфизъм,
Проведена е дискусия относно установените полови различия от други автори в други райони
на ареалите им – стр. 119 и 120.
Пространствена изменчивост
Този раздел, за получените резултати, обсъждането и дискусията с други автори, заема 60
страници. Това е най-големия по обем раздел на дисертацията (28.57 % ), или почти половината от
глава

„Резултати и обсъждане“ (48%). Вероятно, за анализ е използван същият материал за

изследване, както за половата изменчивост – табл. 15, стр. 108. Поради значителния материал,
големия брой признаци (табл. 16) и подходящите методи за изследване (PCA), получените резултати
са безспорно доказани.

Интерес представлява полученият резултат за разпределението на

изследваните видове в морфометричното пространство – Фиг. 19, стр. 121. Правилно е обяснението
за най-доброто морфометрично обособяване при видовете на род Soreх, следвано от род Crocidura и
най-слабата диференциация на видовете от род Neomys - стр. 122. Направен е опит да се обяснят тези
резултати като се обвържат с оценка за конкуренцията – стр. 124.
Друг подход за анализ на пространствената изменчивост е дискриминантният анализ.
Резултатите, основани на този метод, показват по-добро обособяване на българските, спрямо
австрийските и унгарски популации за род Crocidura, – фиг. 22, стр. 131. Близък резултат е получен
и за род Sorex – фиг. 26, стр. 146, а резултатите за род Neomys са представени на фиг.. 31, стр. 161.
Няма да се спирам на всички резултати от анализите за всеки вид поотделно, но ще отбележа, че те са
достоверни поради големия количествен материал и добре подбраните методи за тяхното изследване.
Въпреки многофакторната обусловеност

/географски ширини, надморски височини, биотопична

привързаност, микроклиматични особености и др./, при повечето случаи, е правен опит за успешно
екологично обяснение на получените резултати. – стр. 181 – 184. Заключително обобщение на
половата и пространствената изменчивост е направено успешно на стр. 185 – 191.
С направените 9 извода за част I. „Екология“ и 3-те извода за част II „Морфология“ е
направен сполучлив опит да се обобщят, на 2 и 1/2 страници, толкова многобройни и разнообразни
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резултати, с които е наситена тази дисертация. Това е добър показател за зрелостта на докторанта,
автор на изследването.
Наличните 217 източника

в глава „Библиография“, отразяват сравнително пълно

информацията, свързана с обекта на дисертацията, но е естествено да има пропуски, но по-важно е,
че няма излишни заглавия.
В отделно приложение на документацията са представени приносите, обобщени в 3 точки. Те
имат фундаментален характер и са значими по своя характер.
Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и отразява точно основните резултати и
научни приноси на дисертационния труд.
По темата на дисертацията са публикувани 2 статии на английски език, в Acta zoologica
bulgarica - списание с импакт фактор: едната в съавторство с научния ръководител, а другата – с
докторантката като самостоятелен автор. Те са цитирани в Oikos. doi: 10.1111/oik.03026 (Impact
Factor: 3.444), Journal of Mammalogy, 94 (1): 29-39 с Impact Factor: 1.840, както и в дисертация на
TAPISSO J.T. 2014 г.
Според кредитната система на БАН са необходими минимум 250 точки, а тя е придобила 342
точки. Зидарова е взела участие в два форума с три постера по проблеми, свързани с профила на
дисертацията. Зидарова, за периода 2003 - 2015 г., е изпълнител в 19 финансирани проекта на ИБЕИ.
Въпроси:
1. Базата данни използвана за целите на дисертацията, освен музейните колекции в Австрия,
Унгария и Румъния, включва ли и данни от колекции от България ?
2. Имате ли професионални контакти с други специалисти по Soricidae от Европа ?
Забележки:
По време на предзащитата, в писмено становище бях направил препоръки за подобряване
качеството на дисертационния труд, които са взети под внимание. Това означава, че като млад
изследовател Сирма Зидарова е самокритична, важно качество за един научен работник.
Що се отнася до заглавието, намирам, че в дисертацията е използван термина „фонови
видове“, което е по-точно от „масови видове“.
Препоръки:
Би било разумно докторантката да продължи и разшири изследователската си

работа с

насекомоядни бозайници, като стане инициатор за обособяване на европейска работна група за
Insectivora, каквито има за други систематични групи и дори видове.
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В сътрудничество с други специалисти по тази група в Европа, би могло да се издаде
монографичен труд за Soricidae в Европа.

Заключение
С разработването на тази дисертация Сирма Зидарова показва качества на способен млад
специалист, който може успешно да извършва научноизследователска работа, на съвременно
методично равнище.
Считам , че рецензираният труд, значително надхвърля изискванията на Закона за развитие н
на академичния състав в Република България и Правилника на ИБЕИ – БАН.
Това ми дава основание за положителна оценка на дисертационния труд и препоръка към
уважаемите членове на научното жури да подкрепят с положителен вот, присъждане на
образователната и научна степен “Доктор” на Сирма Асенова Зидарова
София, 08 април 2016 г.

Подпис:
/ проф. Св. Герасимов /
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