
Вх. № 685-НО-05-06/3.04.2017 г.

РЕЦЕНЗИЯ

от доц. д-р Борис Николов

Българска орнитологическа централа, ИБЕИ-БАН

на научно-изследователската дейност на главен асистент д-р Михаела Николова Илиева 

– 

единствен  кандидат  в  конкурс,  обявен  в  ДВ  бр.  83/21.10.2016  г.,  за  получаване  на

научното  звание  „Доцент“  по  специалност  „Екология  и  опазване  на  екосистемите“

(02.22.01) за нуждите на ИГ „Кръвни паразити по птици“, секция „Биоразнообразие и

екология на паразитите“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ на Института по

биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН

(1) Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата

Главен  асистент  д-р  Михаела  Николова  Илиева  работи  понастоящем  в  Биологична

Експериментална База „Калимок” към Института по биоразнообразие и екосистемни

изследвания на БАН. Става част от екипа на базата още през 2002 г., когато започва като

лаборант в Института по зоология при БАН. През 2003 г. става магистър по биология в

Софийски  университет  „Св.  Климент  Охридски”,  специалност  „Биология”,

специализация  „Зоология  на  безгръбначните  животни  –  ентомология”  с  тема  на

дипломната работа ”Нови данни за видовия състав и разпространението на пухояди по

диви  птици  в  България“.  Защитава  успешно  дисертация  за  придобиване  на

образователната  и  научна  степен  „доктор“  на  тема  „Ориентационно  поведение  на

транссахарски мигранти от разред Passeriformes“ през 2007 г. За периода 2004-2015 г.

има редица специализации в чужбина, основно в Университета на гр. Лунд в Швеция,

през  2-та  половина  на  този  период.  С  цел  повишаване  на  своята  квалификация

посещава редица курсове у нас и в чужбина, както по време на докторантурата, така и

след това – свързани с молекулярни методи в екологията и еволюцията,  екология на

миграцията  при  животните,  статистически  методи  в  екологията,  опазване  на

биологичното разнообразие и др. Участва в поне 24 научни (основно международни)
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форума в страната и чужбина. Основните научни интереси на кандидата са свързани с

миграцията и паразитите (екто- и кръвни паразити) при птиците.

Трудовият стаж по специалността на д-р Михаела Илиева към момента на подаване на

документите за конкурса е 13 години, 6 месеца и 4 дни.

(2) Основни направления в изследователската работа на кандидата и най-важни

научни приноси

Основните  научни  интереси  на  д-р  Михаела  Илиева  са  свързани  с  миграцията,

ектопаразитите и кръвните паразити по птиците, но е участвала и в разработването на

методи  за  размножаване  на  затворено  и  реинтродукция  в  природата  на  редки  и

застрашени видове птици.  По-голямата част от научните приноси на кандидата имат

фундаментален, а една част от тях – научно-приложен характер.

Изразен приносен характер имат изследванията върху ориентационното поведение на

видове птици от разред Врабчоподобни (Acrocephalus, Phylloscopus, Prunella, Erithacus,

Parus) – с помощта на кръгли ориентационни клетки (публикации 1, 12, 8, 21), като

използването им в съчетание със съвременни молекулярно-генетични методи позволява

разграничаването  на  произхода  и  подвидовата  принадлежност  на  изследваните

екземпляри  (публикация  12).  Данните  от  последното  цитирано  изследване  доказват

важността  на  това  да  е  известен  миграционния  генотип  на  конкретния  обект  на

проучване, за да се оценят правилно неговите очаквани миграционни пътища.

Приносен характер имат и проучванията върху доразвиване на методите за изследване

на ориентационното поведение на птиците с помощта на кръгли ориентационни клетки.

Предложен е нов алгоритъм,  базиран на статистическо моделиране (публикация 14),

както  и  дигитални  методи  с  използването  на  т.нар.  анализи  с  компютърно  зрение

(computer vision analyses) за определяне на предпочитаните посоки от страна на птиците

(публикация  24).  Оценена  е  по-детайлната  картина  в  поведението  на  изследваните

птици, получена при използването на новите методи и техните предимства в сравнение

с конвенционалните такива.

Част от публикациите на кандидата са свързани с изследвания на морфологичните и

физиологичните  адаптации  на  мигриращите  птици  –  промени  в  натрупването  на
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мазнини и масата по време на миграция на пет масови видове врабчоподобни птици

(публикация 2), както и влиянието на геомагнитното поле върху натрупването на мастни

резерви (публикация 28). Проучване върху морфометрични показатели на южни славеи

(Luscinia megarhynchos) от целия гнездови ареал на вида установява зависимост между

дължината на крилото и фенологията на пролетната им миграция (публикация 29).

Важно  място  в  изследванията  на  кандидата  заемат  проучванията  върху

пространствените и времевите аспекти на миграцията на птиците – както с помощта на

традиционни методи като систематизиран улов и индивидуално маркиране на птиците

(публикация  9),  така  и  със  съвременни  методи  за  проследяване  на  миграционните

придвижвания на дребни видове птици с използването на геолокатори (публикации 26,

27). Установяването на местата за мигриране и зимуване са от възлово значение при

набелязването  на  мерки  за  опазване  на  птиците,  особено  при  тези  с  висок

консервационен статус като полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata) – видът

е с ограничено разпространение в Европа (основно Балканския полуостров и района на

Кавказ) и получените данни хвърлят нова светлина към съществуващите до момента

данни за зимуването му в Централна Африка (публикация 27).

Използването  на  молекулярно-генетични  методи  при  изследване  на  популационната

структура  на  птиците  позволява  получаването  на  отговори  на  въпроси,  свързани  с

разширяването на ареала и дивергенция на отделни популации на видовете (получени

нови данни за индийското шаварче Acrocephalus agricola, публикация 10), с търсене на

различия между популациите на видовете в зоните на т.нар. „миграционни разделения“

(migratory  divides)  (пан-европейско  изследване  с  голям  авторски  колектив  върху

голямото  черноглаво  коприварче  Sylvia  atricapilla,  публикация  15)  или  за

идентифициране  на  степента  на  хибридизация  при  близки  видове  (голям  пъстър

Dendrocopos major и сирийски пъстър кълвач D. syriacus, публикация 16).

Няколко  публикации  отразяват  фаунистични  проучвания  на  кандидата,  както  в

България,  така  и  в  чужбина  (Турция,  Русия).  Привеждат  се  данни както  за  отделни

консервационно  значими  видове в  конкретен  район,  като  пернатоногата  кукумявка

(Aegolius  funereus) в  Пирин  (публикация  31),  така  и  обобщаване  на  данни  върху

разпространението на видове птици на национално ниво, отразени във видови очерци в
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рамките  на  двуезична  българска  монография  (публикации  36-43).  Данните  върху

разпространението,  числеността  и  заплахите  върху  някои  редки  видове  птици  от

гнездовата орнитофауната на Турция, събрани в рамките на три експедиции в различни

райони на страната,  са обобщени в две публикации (32, 35; в списъка с приносите е

допусната грешка – публикацията е номер 35, не 25!). Изследвани са и съобществата на

дребни пойни птици в тръстикови масиви в Саратовска област, Русия (публикация 34).

Значим  дял  от  изследванията  на  кандидата  се  отнасят  до  едноклетъчните  кръвни

паразити (Haemosporida) и техните преносители. С приносен характер е описанието на

четири нови за науката  вида хемоспоридни кръвни паразити (публикации 3,  17,  25).

Свързването  на  генетични линии с  вече  описани морфологично  видове  е  от  голямо

значение  за  видовата  идентификация  на  паразитите  в  случаите  на  ниски  нива  на

инвазия, каквато често се наблюдава в природата (публикации 3, 13, 18 и 25).

Извършено е проучване на паразитофауната на три вида шаварчета (Acrocephalus spp.)

по  време  на  миграция,  което  показва  вариации  в  пространственото  и  времевото

разпределение на паразитите (публикация 5). При индийското шаварче (Acrocephalus

agricola)  –  вид  с  ограничено  разпространение  в  Европа,  са  установени  различия  в

генетичните линии на паразитите от три изследвани негови популации (публикация 7).

Изказано  е  предположение  за  ниската  срещаемост  на  хемоспоридни  паразити  при

видове  като  полубеловратата  мухоловка  (Ficedula  semitorquata),  че  се  дължи  на

неголямата численост на вида и неговото ограничено разпространение (публикация 30).

Резултатите  от  експерименталното  проследяване  на  развитието  на  инвазията  при 15

различни генетични линии на кръвни паразити от род  Plasmodium в диви и домашни

видове  птици  показват  различна  специфичност  на  отделните  линии  спрямо

гостоприемниците (публикации 4, 20). Установено е също, че интензивността на пика в

първичната  инвазия  на  конкретен  вид  паразит  (Plasmodium  ashfordi)  в  тръстикови

шаварчета  (Acrocephalus  arundinaceus)  корелира  с  хроничните  нива  на  инвазията

(публикация  11).  Знанията  за  специфичността  на  хемоспоридните  паразити  и

развитието  на  инвазията  в  гостоприемника  са  от  голямо  значение  за  оценка  на

възприемчивостта и резистентността на гостоприемниците към птичата малария, което

може да се окаже от ключова важност в близко бъдеще с промените в климата  и в

ареалите на редица паразити и вектори – при контакт с птици от умерените ширини
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тропически  паразити  с  ограничено  разпространение  могат  да  застрашат  техните

популации.

Изследвана  е  и  връзката  между  поведението  и  наличието  на  хемоспоридни  кръвни

паразити в птици (проучван обект – южен славей  Luscinia megarhynchos): резултатите

сочат,  че заразените птици са по-склонни да поемат риск в сравнение с незаразените

индивиди и тази зависимост корелира с  интензивността  на инфекцията  (публикация

23).

Извършени са проучвания върху хранителните предпочитания на шест вида куликоиди

(Diptera:  Ceratopogonidae),  преносители на кръвни паразити от род  Haemoproteus към

гръбначни,  в  резултат  на  което  е  регистрирана  ниска  специфичност  към

гостоприемниците и голямо разнообразие на видовете птици, от които са се хранили

насекомите  (публикация  22).  С  помощта  на  молекулярно-генетични  методи  същите

видове  куликоиди  са  тествани  за  наличие  на  хемоспоридни  кръвни  паразити  –

резултатите  сочат,  че  броят  генетични  линии  варира  между  девет  и  една,  като

специфичността на линиите паразити също варира (някои линии са открити само в един

вид вектор, а други в два или повече; публикация 19). 

Приносен  характер  имат  изследванията  на  кандидата,  надграждащи  наличната

информация  за  пухоядите  (Phthiraptera)  по  диви  птици  в  България.  Осем  вида  са

съобщени за пръв път в България, а два вида пухояди (Menacanthus curuccae и Ricinus

fringillae) са установени съответно в три и един нови гостоприемника (публикация 33).

Публикуван е и списък на пухоядите по диви птици в страната, обобщаващ наличната

информация до момента (публикация 6).

Приемам  представената  от  кандидата  справка  за  научните  приноси  и  смятам,  че  тя

отразява  основните  приноси,  залегнали  в  неговата  публикационна  дейност.  Бих

предложил  обединяване  на  принос  3  с  първите  два  в  обща  глава  поради  голямото

тематично сходство между тях.

(3) Значимост на получените резултати

Приложен  е  списък  от  43  публикации,  въз  основа  на  две  от  които  е  защитена

дисертация за образователната и научна степен „доктор“. От останалите 41 в списания с

IF са  28  статии,  в  други  списания  –  пет,  глави  от  книги  –  осем  (в  съавторство,
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двуезичното издание „Атлас на гнездящите птици в България“). В огромната част от

публикациите  д-р  Михаела  Илиева  е  част  от  авторски  колективи,  в  общо  пет

публикации  тя  е  първи  автор  и  в  други  две  –  единствен  автор  (и  двете  са  върху

пухоядите  по  птици  от  България).  Високият  процент  публикации  в  престижни

международни  списания  с  IF (65%),  големият  броят  цитати  (177),  както  и

сътрудничеството  и  съавторството  с  редица  колеги  от  чужбина  (Швеция,  Полша,

Швейцария, Чехия, Русия и др.) недвусмислено говорят за качествени и разпознаваеми

в международен план научни резултати. 

Въпреки, че не е посочено в документацията,  доколкото ми е известно д-р Михаела

Илиева е член на Съюза на европейските орнитолози (EOU).

(4) Най-значими научно-приложни постижения 

В  справката  с  приносите  не  са  отделени  научно-приложни  такива.  Познанията  за

местата  за мигриране и зимуване на някои редки видове,  установени с миниатюрни

проследяващи  устройства,  са  от  възлово  значение  при  набелязването  на  мерки  за

тяхното  опазване.  Фаунистичните  изследвания  на  кандидата  също могат  да  намерят

приложение  при  изготвянето  на  мерки  за  опазване  или  планове  за  управление  на

отделни видове на национално ниво и/или защитени територии. 

(5)  Демонстрирани  умения  или  заложби  за  ръководене  на  научни  изследвания

(ръководство на проекти, привлечено външно финансиране и др.)

Главен асистент д-р Михаела Илиева участва (към момента на подаване на документите

за  конкурса) в  поне  12  научно-изследователски  проекта  –  свързани  с  миграцията  и

паразитите при птиците, както и с реинтродукция в природата на редки и застрашени

видове птици (основно Anseriformes). В подадената документация не е отразена ролята

на  кандидата  в  тях  (ръководител,  координатор  или  редови  експерт),  но  личните  ми

наблюдения в рамките на някои от тях винаги са били свързани с отдадена и добре

организирана работа от страна на д-р Михаела Илиева.

(6) Мотивиран отговор на въпроса доколко кандидатът има ясно очертан профил

на научноизследователската работа 

Главен асистент д-р Михаела Илиева е отдавна изграден специалист,  с ясно очертан

профил  на  своята  научноизследователска  работа  в  областта  на  екологията  (12  от
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представените 17 приноса, 67% от публикациите) и паразитологията (пет приноса, 37%

от публикациите). Разделени по този начин броят на приносите и публикациите следва

да се възприема условно, предвид смесения характер на редица от изследванията.

(7) Роля на кандидата за обучението на млади научни кадри

До  момента  главен  асистент  д-р  Михаела  Илиева  е  ръководила  трима  дипломанти

(двама от България и един в Швеция), самостоятелно или съвместно с нейни колеги. Тя

участва  и  в  обучението  на  студенти  в  рамките  на  полеви  курсове  и  стажове  на

Биологична  Експериментална  База  „Калимок”,  свързани  с  опръстеняване  и  други

методи  за  индивидуално  маркиране  на  диви  птици,  вземане  на  проби  за  ДНК,

съвременни техники за екологични изследвания (молекулярна екология) и др.

(8) Мотивирано заключение, препоръчващо еднозначно избор или не на кандидата

Въз основа на представената документация и изложеното по-горе считам, че кандидатът

покрива  и  забележимо  надвишава  критериите  на  Научния  съвет  на  Института  по

биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН (ИБЕИ-БАН) за придобиването на

академичната длъжност „доцент“ в ИБЕИ-БАН. Главен асистент д-р Михаела Николова

Илиева е  изграден  специалист  с  обособен  профил  в  областта  на  екологията  и

паразитологията, с множество професионални контакти със специалисти от страната и

чужбина,  с  богат  опит  в  провеждането  на  научни  изследвания,  в  представянето  на

резултатите от тях на международни научни форуми и в обучението на млади научни

кадри. Това ми дава основание да дам положителна оценка  за избор на „Доцент“ на

главен асистент д-р Михаела Николова Илиева.

Предлагам  на  почитаемото  Научно  жури  да  гласува  предложение  до  Научния

съвет на ИБЕИ-БАН да избере гл. ас. д-р Михаела Николова Илиева за „Доцент“

по специалност  „Екология и опазване на екосистемите“ (02.22.01) за нуждите на

ИГ  „Кръвни  паразити  по  птици“,  секция  „Биоразнообразие  и  екология  на

паразитите“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ на ИБЕИ – БАН.

03.04.2017 г. Рецензент:
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