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СПРАВКА 

на научните  приноси на д-р Венцислав Карамфилов, 

гл.ас. в секция "Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни 

екосистеми", ИБЕИ-БАН 

Научна специалност: 02.22.01 “Екология и опазване на екосистемите” 

 

 Приносите са в областта на екологията на крайбрежните морски екосистеми 

включващи както определяне на фактори на околната среда така и eфектът от тяхното 

въздействие върху отделни компоненти на екосистемите. Постигнати са чрез  

разработването на нови и приложението на стандартни химични, функционални и 

молекулярно-биологични методи за изследване на морската среда, както in-situ така и в 

експериментални условия максимално близки до естествените. Повечето са принос към 

изследванията на Голям Бургаски залив (района от н. Емине до н. Маслен), но 

заключенията са валидни за морски екосистеми в сходни условия. Изследванията 

проведени в периода 1983-1993г. са представителни за периода на интензивно 

антропогенно въздействие в района. Чрез развитие на тематиката през годините в 

изследванията са обхванати  повечето типове съобщества представени в крайбрежната зона. 

  

I. Приноси с методологичен и приложен характер (трудове № 1, 2, 6, 8, 14, 19): 

I.1. Функционални методи за изследване на скорости на биологични процеси в морска среда 

(№ 1, 2, 19):  

 - разработен е нов метод за определяне на скоростите на минерализация на 
14

С 

белязани органични субстрати (глюкоза, аминокиселини, полиароматни въглеводороди и 

др.) от бактериалните съобщества в седиментни ядки [№ 1]. Подходът прилага отделяне на 

всеки дискретен слой седимент в интервал от 1см в отделен инкубационен съд при 

контролиране на експерименталните условия (парциално налягане на О2, рН, соленост) на 

средата. В сравнение с използваните алтернативи за работа с ненарушени седименти  (чрез 

директно инжектиране на белязания субстрат през странични отвори в колоната) методът 

дава възможност за: избягване на дифузията на субстрати между съседните седиментни 

слоеве водещо да значителни загуби и неопределености при определяне на профилите на 

скоростите на бактериалните процеси (най-вече между повърхностния седимент и 

надстоящия воден стълб), изследване на много фини пространствени профили в интервал 

до 0.5см,  промяна и контрол на експерименталните условия и факторите на средата 

съобразно целите на експеримента, извършване на инкубацията, стопирането на процесите 

и последваща обработка на пробите в един и същ екпериментален съд чрез което се 

избягват нежеланите загуби произтичащи от разделянето на пробите на дискретни слоеве 

чак след провеждане на експеринта. В последствие, методът е доразвит и приложен за 

определянето и на скоростите на бактериална сулфатредукция в крайбрежни седименти 

чрез използването на 
35

S белязан Na2SO4 [№ 2, 3, 30];  

 

 - разработен е метод включващ сулфид-селективен микроелектрод с дебелина 3мм  

за директно измерване на концентрацията на разтворени сулфидни йони (H2S+HS
-
+S

2-
) в 

ненарушени седиментни ядки при отчитане на рН на средата [№ 2]. Спрямо прилаганите до 

тогава хичични методи, чрез използването му се избягва отделянето на интерстициалната 

вода от седиментната матрица и свързаното с това частично спонтанно отделяне и/или 

окисление на разтворените сулфиди при контакта с атмосферния кислород.  Подходът е 

използван успешно за определяне на ненарушени профили на концентрациите на 

разтворени сулфиди в пясъчни седименти на крайбрежната плитка зона [№ 3, 30].  

 

- описан е метод за определяне на абсолютната активност на проби получени при 

филтруването на белязан с 
14

С фито- и бактерио-планктон [№ 19]. Приносът касае решаване 
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на съществуващи към момента на публикуване проблеми при правилното изчисляване на 

реалните скорости на първична продукция на фитопланктонното съобщество, бактериална 

продукция и хетеротрофно поглъщане на разтворени органични субстрати от планктонните 

съобщества. Подходът е приложен и в трудове № 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25;  

 

 -  Лабораторията по морска екология, Созопол участва двукратно (2014  и 2015г.) в 

глобална координирана кампания за събиране и геномно мегасеквениране на проби за 

анализ на състава и функционалните особености на морските бактериални съобщества. 

Изследването е  извършено в един ден в световен мащаб [№14]; 

 

I.2. Определяне на концентрации на ксенобиотици в морската среда (№  6, 8):   

 - органофосфорни пестициди- разработен е газ-хроматографски метод за определяне 

на ниски канцентрации (следи) от органофосфорни пестициди (dimethoate и fenitrothion) във 

водния стълб (1ng.1
-l
) и седиментите (2ng.g

-1
 сухо тегло) в преходни води (естуари) в 

условията на съществуващи градиенти на рН и соленост [№ 6]. Установени са оптималната 

комбинация от условия (рН и соленост) за успешна твърдо-фазна екстракция и 

концентрация на аналитите преди определянето им чрез азот-фосфорен и мас-селективен 

детектори. За пръв път е установена ролята на матрицата за хроматорафското им поведение 

на анализираните пестициди и ролята й за наблюдаваното бързо влошаване на състоянието 

на капилярната хроматографска колона. Предложен е начин за избягване на негативния 

ефект и удължаване живота на колоната.  

 

  - полиароматни въглеводороди- оптимизиран и приложен за крайбрежните условия 

на Черно море е газ-хроматографски метод с мас-селективна детекция за определяне на 

стандартен набор от 16  РАН в преходни води чрез твърдофазна екстракция и 

преконцентрация на водни проби  [№ 8].  

 

II. Функционално-екосистемни изследвания в морската среда (трудове № 3, 4, 5, 7, 9, 

10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30): 

IIА. Крайбрежни  морски седименти (трудове № 3, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 27, 28, 30) 

   - за пръв път е изследвано пространственото разпределение на скоростите на 

бактериална сулфатредукция в седименти по българското крайбрежие [№ 3, 30]. Приложен 

е радиоизотопен метод. За разлика от водния стълб и очакваното подобно разпределение,  е 

установено наличието на два обособени максимума на сулфатредукция (продукция на 

сероводород)- в аеробната (между 2-3см) и анаеробната (между 7-8см)  зони,  които 

определят и  профилите на органична материя в седиментния стълб. Данните са принос към 

изясняване на спецификата на разпределение на биогеохимичните процеси в плитките 

крайбрежни морски седименти;  

 

 - изследван и изяснен е механизмът на отделяне на сероводород от седиментите на 

плитки (3-4м) крайбрежни морски екосистеми в атмосферата [№ 3, 30]. Установени са 

основните фактори като: намаляване на естествената хидродинамика и вентилация на 

полузатворени заливи водещо до засилен вток на свежа органична материя към дъното в 

крайбрежната плитка зона, продължителен дефицит на кислород във водния стълб 

предизвикан от влошена прозрачност и дишането на макрофити на границата вода-дъно, 

анаеробизиране на повърхностните 2-3см на седиментния стълб.  Обяснени са наблюдавани 

трайни събития на понижени качества на морската вода и въздухът в зоните за къпане, 

предизвикани от построяването на вълнолом в акваторията на  ваканционен комплекс 

«Дюни». Резултатите са използвани от заинтересованите страни за вземане на управленски 

решения; 

 

  - изследвано е влиянието на хроничното замърсяване с нефтопродукти върху 
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структурата и функцията на бактериалните съобщества в крайбрежни морски седименти 

[№7, 10, 16, 17]. Предложени са молекулни маркери за ранно предупреждение за наличие 

на ефект от нефтозамърсяване- специфични ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction 

Enzyme Analysis) профили на 16S rDNA както и експресията на специфични 16S rRNA 

катаболитни гени (PAH-RHDα) свързани с ензимното разграждане на РАН. Секвенциите са 

депозирани в системата на GenBank-NCBI;  

 

 - изследвано е влиянието на точков източник на непречистени отпадни води върху 

състоянието на екосистемите и съобществата от морски треви от род Zostera в Созополски 

залив чрез приложението на молекулно-биологични и функционални подходи и методи [№  

9, 15, 27]. Установено е ограничено пространствено влияние на точковия източник върху 

качествата на водния стълб и дънните съобщества. Наличието на вегетация от морски треви 

и замърсяване не оказват съществено влияние върху доминиращите бактериални групи в 

морските седименти; 

  

            - описано е за първи път в българските крайбрежни води пространственото 

разпространение на Натура 2000 местообитание 1170 (Рифове) и доминантните асоциации 

и видове макроводорасли в района от н. Емине до р. Резовска [№ 16, 28]. На базата на 

данните е адаптиран и приложен съвместим с Рамковата Директива за Водите (РДВ) индекс 

(Ecological Evaluation Index- EEI) за оценка на екологичното състояние на крайбрежните 

морски води в района на изследване.  Установена е трайна деградация на съобществата на 

кафяви водорасли от род Cystoseira в сравнение със 70-те години на 20в. довело до пълното 

им изчезване от вътрешността на Бургаски залив.  На базата на новополучените данни е 

потвърдена референтната за южното черноморско крайбрежие зона по критериите на РДВ 

(района на н. Маслен).  

 

IIБ. Планктонно съобщество (трудове № 4, 5, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29) 

 - документиран е първият и най-голям до сега масов цъфтеж („червен прилив“) в 

рамките на Бургаски залив. Изследвани са механизмите на иницииране и терминиране на 

червените приливи по българското черноморско крайбрежие причинени от пролетно 

летните цъфтежи на Exuviaella cordata, както и пространствените и времеви характеристики 

на цъфтежите и участието и на други планктери в различните фази на цъфтежа [№ 4, 22]. 

Установена е комбинация от минимални необходими условия за иницииране на червени 

приливи като:  съвпадение на висока степен на еутрофикация с температура на водата не 

по-ниска от 20
о
С, понижена соленост причинена от вток на сладки води, достатъчен 

интензитет на слънчево  греене и  увеличено време на престой на водите, както и 

трофичната структура на планктонното съобщество поддържаща сравнително ниска степен 

на „изпасване“ на фитопланктона; 

 

-  установен е допълнителен, пролетно-летен максимум в развитието на 

фитопланктона, документиран чрез стойностите на първичната продукция [№ 20, 21, 29]. 

Показано е, че  всички екстремни цъфтежи на фитопланктона в крайбрежната зона на 

Черно море (червени приливи) наблюдавани в периода 1986-1990г. се случват по време на 

този новоустановен максимум. Това е първа индикация за наличието на „режим-шифт“ в 

сезонната динамика на фитопланктонното съобщество по българското черноморско 

крайбрежие;   

 

- показана е ролята на Разтворената Органична Материя-РОМ (глюкоза и 

аминокиселини) при формирането на летния максимум на първичната продукция водещ до 

червени приливи [№ 4, 5, 21, 23, 24]. Чрез преки измервания е доказано, че в еуфотичния 

слой в условията на дефицит на биогенни елементи фитоплактонното съобщество активно 

използва РОМ (основно аминокиселини)  водещо до общо ускоряване оборота на азота. 
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Това  доказва, че при тези  условия фитопланктонът може да премине от автотрофия към 

фото-органотрофия, да  бъде ефективен конкурент на бактериопланктона при усвояването 

на РОМ и така да се поддържа развитието на цъфтежа;   

 

- измерен е приносът на бактериопланктонното съобщество при формиране на 

първичната продукция в Бургаски залив, ролята му в усвояването на  РОМ (глюкоза и 

аминокиселини) [№ 23, 24, 25] както и сезонната динамика на скоростите на бактериална 

продукция. Установено е, че: в крайбрежната зона при неповлияни условия първичната и 

бактериалната продукции са разделени в пространството (първична продукция в 

повърхностен воден стълб и бактериална в придънни води) и времето (бактериалната 

следва първичната); антропогенното замърсяване може значително да повлияе 

пространственото разпределение и скоростите на процеса; общата годишна бактериална 

продукция съставлява до 60% от тази на фитопланктона; 

  

 - въведен е бърз молекулярен мониторингов тест за изследване на санитарния статус 

на крайбрежни морски води основан на полимеразна верижна реакция в реално време (Real-

time PCR) [№ 12]. Тестът е специфичен към ключови  патогени: Mycobacterium spp., Vibirio 

spp., Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Shigella spp., 

Salmonella spp., и Yersinia enterocolitica. Тестът е приложен в рамките на двугодишен 

мониторинг на води по южното черноморско крайбрежие на България. Не е установено 

замърсяване.  

 

IIВ. Имплементиране на Рамковата Директива по Водите (РДВ) и Рамковата 

Директива по Морската Стратегия (РДМС) на ЕС (трудове № 11, 13) 

- идентифицирани са най-изразените натиски върху екосистемите в голям 

Бургаски залив, които застрашават постигането на добро екологично състояние към 2020, 

както се изисква от  РДМС [№ 11]. Изследването е извършено съгласно подхода на проект 

FP7 PERSEUS (Policy-oriented Marine Environmental Research in the Southern European Seas). 

Подчертани са пропуските в съществуващите познанията и данни и са направени 

препоръки за преодоляването им. Основните открити пропуски са по Дескриптор 1: 

Биологично разнообразие, Дескриптор 4: Морски хранителни мрежи, Дескриптор 10: 

Морските отпадъци и Дескриптор 11: Подводен шум и други форми на енергия. Изследвана 

е ролята на натиските за  промяна на състоянието на морската околна среда. Подходът е 

използван за разработване на индекси за оценка на Добро екологично състояние за 

различни дескриптори по РДМС; 
 

-  направен е преглед и критичен анализ на сегашните  11 Дескриптори по 

РДМС и е показан  потенциала, надеждността и предимства на включването на някои 

структурни и/или функционални показатели (изобилие, биологичното разнообразие и 

метаболизъм) основани на автотрофни и хетеротрофни морски прокариотни групи 

организми (напр. фекалните индикаторни бактерии и нефт-разграждащите бактерии) като 

индикатори на качеството на морската околната среда [№ 13]. В резултат от изследването е 

направено заключението, че микробният компонент и особено прокариотите са високо 

ефективни за откриване на ефектите на антропогенен натиск и за оценка на статуса на 

морската околна среда. Направена е препоръка за включването на тези компоненти в 

бъдещи подобрения на РДМС както и при разработване на програмите за мониторинг, в 

допълнение към фито- и зоопланктона. Предложено е как показателите лесно да се включат 

в няколко дескриптора като  Д1. Биологичното разнообразие, Д4. Морски хранителни 

мрежи, Д5. Еутрофикация, Д8. замърсители и Д9. замърсители в морски хранителни 

продукти за да се получи по-цялостна оценка на състоянието на морските екосистеми.   


