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РЕЦЕНЗИЯ

на научните трудове, представени от д-р Борислав Ясенов Наумов, главен

асистент  в  отдел  „Екосистемни  изследвания,  екологичен  риск  и

консервационна  биология“  към  Института  по  биоразнообразие  и

екосистемни  изследвания  при  БАН  за  придобиване  на  академична

длъжност  „доцент“  по  научна  специалност  „Екология  и  опазване  на

екосистемите“ (02.22.01) в конкурс, обявен в Държавен вестник, бр. 7 от

20.01.2017 г.

Рецензент:  доц.  д-р  Владимир  Анастасов  Бешков  (Институт  по

зоология при БАН: 1960-1995)

Д-р  Борислав  Наумов  показва  сериозен  и  траен  интерес  към

херпетологичните  изследвания  още  преди  студентските  години.  Бях

ръководител на дипломната му работа върху екологията и някои аспекти от

популационната  биология  на  земноводните  в  Лозенската  планина.

Поставените задачи изпълни с постоянство и добросъвестност. Завършва

със  степен  „магистър“  специалността  Биология  в  СУ  „Св.  Климент

Охридски“ през 1995 г.; придобива образователна и научна степен „доктор“

през  2012  г.  с  дисертационен  труд  върху  тритоните  от  род  Triturus в

България. Познавам добре този отлично изработен труд, тъй като бях един

от рецензентите. Бил е на длъжност „биолог“ (2005-2010), асистент (2010-

2012) и главен асистент (от 2012 до сега). В средата на март 2017 г. има

общо 10 години, 11 месеца и 15 дни трудов стаж.

Цялата  научно-изследователска  дейност  на  Борислав  Наумов  е  в

областта  на  херпетологията.  Там  той  работи  компетентно,  критично,  с

добро познаване на литературата. Отношенията му с колегите са образцови
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– той е внимателен, възпитан човек, умее да работи в колектив, вслушва се

в критиката, но и умее да защитава мнението си, когато е убеден, че е прав.

Основните  направления  в  научно-изследователската  работа  на

кандидата са очертани от него в 5 насоки. Приемам тази класификация на

трудовете му и ще ги разгледам критично по този ред.

Първо направление – таксономия. Направен е анализ на таксономията

на тритоните от групата Triturus karelinii и е описан един нов вид. Наумов,

в  съавторство с  най-видни европейски специалисти,  решава  един много

заплетен въпрос.  Приносът тук е  значителен. Трябва да се отбележи, че

работата  с  изтъкнати  европейски  специалисти  е  добра  школа  за

квалификация,  за  придобиване  на  критичност  и  методически  умения.  В

друг  труд  се  изяснява  разпространението  на  подвидовете  на  дунавския

тритон  –  Triturus  dobrogicus в  България.  Работата  също  има  приносен

характер  (нови  факти).  В  три  публикации  са  представени  оригинални

определителни таблици за земноводните (включително на яйцата и ларвите

им)  и  на  влечугите  в  България.  Първата  е  една  солидна  монография,

издадена на немски език в Германия в съавторство с трагично загиналите

Андрей Стоянов и Николай Цанков; накрая е дадена и пълна библиография

на  българската  херпетологична  литература  до  2011  г.;  втората  е  за

херпетофауната на Витоша; третата – за видовете в България.

Второ направление – фаунистика и екология. Допълнени и картирани

са  данните  за  разпространението  в  България  на  леопардовия  смок,

сирийската  чесновница,  тънкия  стрелец,  сивата  водна  змия,  дунавския

тритон, пясъчната боа, инвазивната американска червенобуза костенурка и

други  видове.  Към  трудовете  по  тези  въпроси  имам  следните  бележки:

предположението, че леопардовият смок се среща и в Източните Родопи е

твърде  умозрително;  находището  на  тънкия  стрелец на  Предела  (между
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Рила и Пирин) буди недоумение – мястото е много високо и студено за този

вид. Екземплярът е бил намерен прегазен на шосето и определянето му не

е съвсем сигурно. Тази бележка не е насочена към Борислав Наумов, а към

друг член на авторския колектив, който е намерил и определил екземпляра.

Картата за видовото разнообразие в Бесапарските възвишения е трудна за

използване, защото на нея не са отбелязани селищата, върховете, пътищата,

реките  и  др.  Някои цитирания  в  литературния списък  тук,  а  и  в  други

трудове, са дадени съвсем непълно – само с автор, година и издание (без

заглавието).  Това  обаче  не  е  пропуск  на  авторите,  а  изискване  на

англоезичното  пловдивско  издание,  в  противоречие  с  общоприетата

практика.  В  картата  за  херпетофауната  на  Понор  планина  също  почти

липсват ориентири, а в легендата не е обяснено значението на петната със

сива  защриховка.  В  работата  за  най-високото  находище  на  Lissotriton

vulgaris ареалът  на  вида  е  описан  неточно –  той  се  среща на  изток  до

Балхашкото езеро и Алтайския край.

Някои  от  трудовете  в  това  направление  са  кратки  съобщения  за

интересни находки.  Отлично е  написано съобщението за  заселването на

наши  водоеми  с  инвазивната  червенобуза  костенурка.  Съобщението  за

намирането  на  меланистична  жълтоуха  водна  змия  в  езерото  под  върха

Голям Купен в Средна Стара планина предизвиква интерес, защото това е

третия меланист от този вид през последните 50 години и пак е от много

високо място (първите 2 екз. са от Родопите). В работата за нови находища

на някои видове в България интересни са рилските находища на гръцката

жаба,  на  планинската  жаба  в  Конявската  планина,  на  шипоопашатата

сухоземна костенурка  от  Тихия  кът  на  Витоша (несъмнено донесена  от

хора),  новите  находища  на  живородния  гущер  от  Пирин.  Озадачава

намирането на леопардов смок в пренаселения от хилядолетия Несебър. В

работата за реаклиматизацията на алпийския тритон на Витоша е изказано

предположение, че може би се е срещал в езерата южно от Черни връх,
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пресушени през 17ти век. Познавам мястото и съм силно скептичен, че там

са  живеели  алпийски  тритони,  още  повече  че  в  езерата  е  имало

многобройни едри пъстърви, за които пише турският пътешественик Евлия

Челеби, прекарал дълго време на това място.

Към това направление е и работата за херпетологичното разнообразие

на Врачанския Балкан. Тя съдържа богата информация, представена добре

и  може  да  се  смята  за  образец  на  регионално  изследване  по  такива

въпроси.  Същата  висока  оценка  можа  да  се  даде  и  на  публикацията  за

значението на защитените зони по Северното Черноморие за опазване на

херпетофауната. Работата за случаите на ненормален amplexus при жабите

е една от най-богатите на данни по този въпрос, които съм срещал досега.

Особено място заемат двете работи за влиянието на промените на околната

среда вследствие на агротехнически дейности в околностите на резерват

Сребърна  и  в  защитената  зона  Бесапарски  възвишения.  Макар  и

несъвършени, тези резултати дават представа за бъдещето на природата в

тези (и в други подобни) места и насока за природозащитната дейност.

Трето направление – етология. Тук авторът е представил един труд – за

поведението  на  Triturus  ivanbureschi по  време  на  хранене.  Процесът  на

задържане  и  обездвижване  на  плячката  и  поглъщането  й  е  изследван  с

високоскоростна  камера.  Изводите  са  убедително  аргументирани  с

фотоснимки.

Четвърто направление – функционална морфология. Чрез рентгенова

микрокомпютърна  томография  е  установено  наличието  на  подвижни

връзки между челните и теменните кости при тритона Triturus ivanbureschi.

Такава  връзка  е  установена  за  първи  път  при  опашатите  земноводни.

Подобни връзки са установени и при други черепни кости. Установено е,
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че  такъв  кинетизъм  не  съществува  при  дъждовника  –  вид  от  същото

семейство. Резултатите са илюстрирани с отлични снимки.

Пето направление – методология. Предложена е проста, но ефикасна

методика за изследване на т.нар.  небни зъби при опашатите земноводни

чрез пластилинови отпечатъци. Това позволява изследването на живи и на

музейни  екземпляри.  Препоръчва  се  използването  на  рентгенова

микрокомпютърна  томография,  а  не  на  пинсети,  чрез  които  може да  се

увредят фините черепни кости.

Изготвени  са  методики  за  картиране  и  определяне  на

природозащитния статус  на  земноводни и  влечуги  от  Приложение  II  на

Закона  за  биологичното  разнообразие;  те  са  на  интернет  страницата  на

МОСВ;  пак  там  се  намира  и  изготвената  методика  за  мониторинг  на

биологичното разнообразие на земноводни и влечуги.

В 28 научни труда,  представени от  кандидата,  в  2  той е  единствен

автор; в 9 е на първо място в авторския колектив; в 5 е на второ място; в 6 –

на  трето;  в  2  –  на  четвърто;  в  3  –  на  пето;  в  1  –  на  шесто  място.  От

представените 28 публикации 5 са на български език, 22 – на английски и 1

(голяма монография) – на немски. Справката, приложена от кандидата за

научните му приноси, вярно отразява резултатите и значимостта им, и не

буди  възражения.  Няма  данни  за  непозволено  използване  на  чужди

текстове, илюстрации, идеи и др.

Стойността  на  получените  резултати  може  да  се  преценява  и  от

цитиранията  на  публикациите,  а  именно:  монографията  на  немски език

многократно е цитирана в издания с импакт фактор. В списания с импакт

фактор  са  публикувани  11  труда,  а  в  такива  без  импакт  фактор  –  18.

Цитиранията в списания с импакт фактор са 37, а в списания без импакт

фактор и в непериодични издания – 89.
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Като  най-съществено  научно  постижение  на  кандидата  се  очертава

значителният му принос за подробно изясняване на разпространението на

херпетофауната  в  България.  Голямото значение на точното познаване на

разнообразието във всяко местенце на страната стана ясно,  когато рязко

зачестиха  изискванията  за  ОВОС  във  връзка  с  многобройните

инвестиционни  предложения,  а  също  и  при  усъвършенстването  на

защитените  територии,  особено  на  Natura  2000.  Наличието  на  данни  за

местата,  в  които се  предлага  строителството на  най-различни обекти не

само ускорява  изготвянето  на  ОВОС,  но  и  повишава  природозащитната

аргументация. Обратно, отсъствието на данни принуждава специалистите

да изказват предположения или да се основават на откъслечни наблюдения,

т.е. да представят трудно защитими оценки за природозащитната стойност

на разглежданите места.

Относно дейността по подготовка на млади кадри ми е известно само,

че  кандидатът  е  консултант  на  докторантка,  изследваща  храната  на

гущерите в България.

От казаното личи, че кандидатът има много ясно изразен профил на

научно-изследователската си работа.  Тя изцяло е насочена в областта на

херпетологията.

Научните резултати и постижения на кандидата, неговото признание

от международната и наша научна общност, целенасочените му интереси

към херпетологията и личните му качества ми дават основание убедено да

препоръчам  на  членовете  на  уважаемото  жури  да  гласуват  ЗА

присъждането на академичната длъжност доцент на д-р Борислав Ясенов

Наумов.

София, 22.04.2017 Рецензент: ........................

(д-р Владимир Ан. Бешков)
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