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Вх. № 974-НО-05-06/19.05.2017

Рецензия 

от

дбн Георги Георгиев  Марков, Професор в И-т по биоразнообразие 

и екоситемни изследвания, БАН

на

материалите на гл. ас. д-р Михаела Николова Недялкова,

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в Институт

по биоразнообразие и екоситемни изследвания на Българска академия на науките по научната

специалност  "Екология  и  опазване  на  екосистемите  (02.22.01)”  за  нуждите  на

изследователска  група  „Биомониторинг  и  биоиндикация”,  секция  „Биомониторинг  и

екологичен риск“ отдел “ЕИЕРКБ" на ИБЕИ, БАН, обявен в „Държавен вестник"  бр. 19/01.

2017

Настоящата  рецензия  е  изготвена  в  качеството  ми  на  член  на  „Научно  жури“,

назначено със заповед на Директора на ИБЕИ, БАН (№ 49/03.05.2017 г) доц. д-р Анна Ганева.

Декларирам  липса  на  конфликт  на  интереси  или  наличие  на  обвързаност  в  научната  ми

дейност с кандидатката - нямам съвместни публикации и не съм свързано лице.

1. Общо представяне на конкурсните материали

Прегледът  на  документите,  свързани  с  провеждането  на  конкурса  показва,  че

процедурата по неговото разкриване и обявяване е спазена и представеният  от единствения

кандидат  гл.  ас.  д-р  Михаела  Николова  Недялкова  комплект  документи,  позволява  да  се

направи  комплексна оценка за съответствие на кандидата и изискванията за заемането на

длъжност  “доцент”  по  научна  специалност  “ Екология  и  опазване  на  екосистемите”  в

Институт по биоразнообразие и екоситемни изследвания при БАН.
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В настоящия конкурс, освен свързаните с  дисертационния труд за придобиване на

ОНС „доктор“ (представен с автореферат и 6 научни публикации с разностранен характер)  д-

р  Недялкова  представя  35  научни  труда,  които  по  характер  на  място  на  публикуване  се

разпределят в следните категории: Публикации в списания с импакт фактор (IF) - 11 броя;

Публикации  в издания без импакт фактор (IF) - 24 броя, от които в международни списания -

5 броя и публикации в български списания и в научни поредици и сборници-13 броя; научни

доклади публикувани в пълен размер- 4 броя от които в България- 2 броя и 2 броя в чужбина;

една глава от научна книга и един раздел в учебник

2. Кратки данни за кариерното развитие на кандидата

Д-р Недялкова  е  родена на  15.  05.  1965г.  През  1989г  в  Биологически факултет  на

Софийски  университет  „Св.  Кл.  Охридски“,  тя  придобива  квалификация   „Магистър  по

биология“  със  специализация  екология.  В  периода  1990  -  1994  е  редовен  докторант  в

Институт  по  зоология  при  БАН,  където  защитава  степента  „Доктор“.   Нейната  научна

кариера  започва  в  Института  по  зоология   на  БАН   и  продължава  в  Институт  по

биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, където  в момента е  „Главен асистент” и

от  2015  г.  до  днес  е  Ръководител  (и.д.)  на  изследователска  група:  "Биомониторинг  и

биоиндикация"  в  секция  „Биомониторинг  и  екологичен  риск”  на  отдел  „Екосистемни

изследвания, екологичен риск и консервационна биология”.

Нейните научни интереси, свързани с изследвания на дребни бозайници в областите –

„популационна  екология,  кръговрат  на  веществата  и  поток  на  енергията“   основно

предопределят  и   нейната  научно  изследователска  дейност  и  реализираната  научна

продукция,  с която д-р Недялкова се явява на конкурса.  Представените резултати от тази

дейност  напълно се вписва в тематиката на конкурса.

 3. Оценка на приносният  характер на научно-изследователската дейност на кандидата 

Оценката ми  за научната дейност на д-р Недялкова се гради на  основата представените

научни резултати, които  могат да се разглеждат като резултати с приносен характер  и с
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които най-общо се обогатяват знанията за  биологията и екологията на гръбначните животни

в следните направления: 

A. Хранителни  предпочитания  и  биоенергетични  характеристики   на  дребните

бозйници

При детайлния  преглед  на  представените  научни трудове  на  д-р  Недялкова  в  това

направление  се  открояват  и  специфичните  научни  области  на  нейната  научно

изследователска  дейност,  в  които  се  е  достигнало  до  знания,  които  имат  приносен

характер и те са:

 Установяване  на  хранителни  предпочитания  на  гризачи при  което:  (i)  чрез

установяването  на  качествени  и  количествени  характеристики  на  стомашното

съдържание на  два  вида домашни мишки -  Mus spisilegus и Mus m.  musculus е

проучено  влиянието на техните популации върху първичната продуктивност на

агроекосистема,  в която те обитават (Б. I. 5, Б. I. 7); (ii) Проведеният сравнителен

анализ  на  качествения  и  количествен  състав  на  зимните  хранителни  запаси  и

размера на „мишините“ на популации на степната домашна мишка Mus spisilegus в

различни географски региони (България и Молдова) е установил, че размерът на

всяка една купчина е функция от броя на населяващите я индивиди (Б. IV. 3); (iii)

Прегледът  на  хранителните  предпочитания  и  влиянието  на  популацията  на

обикновената полевка (Microtus arvalis) върху тревна екосистема в зависимост от

сезона  и  популационата  численост  е  показал,  че   при  по-висока  плътност  на

популацията  животните  консумират  по-ниско  калорична  храна.  (Б.  V.  12);

Сравнителенят качествен и количествен анализ на хранителния спектър на четири

вида  дребни  гризачи  /от  сем.  Muridae/  обитатели  на  алпийски  екосистеми е

установил, че при зеленоядните видове Chyonomis nivalis и Clethrionomys glareolus

преобладаващи са вегетативни части от сем. Poaceae, Ericaceae и Asteraceae, докато

за  Apodemus flavicollis е характерно доминиране на семената в хранителната му

диета, а хранителния спектър на  Pytimis subterraneus съдържа на висок процент от

животински компоненти (Б. IV. 1).
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 Установяване на биоенергетични показатели на дребни бозайници  при което

на основата на проведеният анализ на биоенергетични показатели и хранителни

предпочитания са определени основните енергийни нужди,  потокът на енергия,

съдържанието и кръговрата на основни биогенни елементи (азот, фосфор, калий и

калций) през тялото и популациите на степната домашна мишка  Mus spisilegus и

дивата форма Mus m. musculus в условия на синтопия. Допълнително са приведени

данни разкриващи годишната динамика в състава на храната изследваните видове

гризачи (Б. I. 1, Б. I. 2, Б. I. 3, Б. I. 4, Б. I. 6).

 Изясняване на механизмите на географската изменчивост и адаптационните

възможности на дребни гризачи от род Mus в южноевропейския им ареал, при

което са  установени термо неутралната  зона,  интензивността  на  химическата  и

физическа  терморегулация  в  широк  температурен  диапазон  от  00 до  250 С,

успоредно  с  това  е  извършена  и  еколого-физиологична  характеристика  и  на

подвида  Mus  sp.  spisilegus на  степната  домашна  мишка  в  изследваната

южноевропейска част от нейния ареал (Б. II. 6, Б. II. 10 и Б. V. 1)

Б. Характеризиране   на  мониторни  видове  гръбначни  животни  за  целите  на

биологичния мониторинг

Обобщеният преглед на представените в това направление научни трудове показва,   че

специфичните  научни  познания  получени  при  проучване  на   негативните  ефекти  от

различни типове въздействия и токсиканти с природен и антропогенен произход върху

мониторни видове гръбначни животни обогатяват знанията за техните биоиндикаторни

характеристики, с оглед приложението им за оценка на качеството на природната среда,

която те обитават. В следствие на тяхното провеждане се е достигнало до знания, които

имат приносен характер и те са:

 Установяване на съдържанието на токсични елементи в органите и тъканите

на антарктически животни, заемащи различни нива в хранителната верига, (Б. IV.
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2;  Б.  II.  2,  Б.  II.  7).  Тези  резултати  обогатяват   българските  антарктически

изследвания (Б. III. 1.) и  знанията за природната среда в тези региони.

 Въз  основа  на  предложени  критерии  за  подбор  на  мониторни  и

биоиндикаторни видове (Б. V. 11) са определени подходящи монитори с чиято

помощ  е  проследена  миграцията  и  натрупването  на  определен  токсикант  по

хранителните вериги (Б. V. 4, Б. V. 5, Б. V. 6 и Б. V. 8).

 Проучването на природен клиноптилолитов сорбент,  подаван под формата на

хранителна добавка към конвенционална храна за дребни гризачи е позволило  да

се приеме, че неговото добавяне е довело до редуциране на количеството на олово

в организма им  и са  анализирани  цитогенетичните характеристики (Б. II. 4, Б. II.

5 и Б. IV. 4) на третираните животни. 

 Установен е синхрон между способността на организма да ограничава оловното

натоварване  и  възстановяването  на  пролиферативната  актиност  на  клетките.

Предложен  е  модел  на  взаимовръзка,  целящ   да  предскаже  състоянието  на

клетъчната  пролиферация  във  всяка  времева  точка,  с  оглед   да  се  направи

количествена оценка на положителния ефект от третирането (Б. IV. 5).

В.  Регионални изследвания,  разкриващи видовия състав на сухоземната фауна  в

слабо изследвани територии на България.

 Изявени са доминантни видове дребни гризачи и техните популационно-биологични

характеристики в аграрни  (Б. V. 10 и Б. V. 12) и високопланински екосистеми ( Б. V. 2, Б.

V. 5, Б. V. 8 и Б. V. 9); в следствие на регионалните проучвания на сухоземната фауна на

Дунавския о-в Цибър и резервата Ибиша (Б. II. 11) и Сакар планина (Б. II. 8) са получени

знания обогатяващи представите за присъствието на гръбначни животни в тези региони. 

4. Обществена научна оценка на публикуваните резултати 

Разгледаните  приноси  произлизат   от  съдържанието  на  оригиналните  публикации.

Тяхната  актуалност  и  значимост  се  потвърждава  и  от  отбелязаната  от  д-р  Недялкова

цитируемост на нейните научни трудове – общ брой 65 цитирания, от които 55. 3% са в
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списания с импакт фактор, а 44. 7 % са в списания без импакт фактор и в непериодични

издания.  Несъмнено с напредване на времето се очаква техният брой да се увеличава

пропорционално на научното значене на описаните в тях резултати.

5. Лично участие на кандидатката в  публикуваните на научните резултати. 

Характерна  особеност  на  научно-изследователската  дейност  на  д-р  Недялкова    е

широкото приложение  в нея на трудоемки лабораторни и полеви изследвания. Естествено

в редица случа, тя се подпомага и от други колеги със собствен научен профил, с което се

разширява  научната стойност на получаваните резултати, но и довежда да разширяване

на авторовия екип, което предопределя и не малкия брой на статии в които д-р Недялкова

е  член  на  авторов  колектив  с  повече  от  двама  автори.  Моето  становище  по

разпределението на  авторовото участие в  съвместните публикации е,  че  при липса на

изричен разпределителен протокол, всички автори имат еднакво участие, което  е напълно

равностойно, а в конкретния случай аз съм убеден, че личното участие на кандидатката в

представените по тематика на конкурса разработки е водещо.

6. Оценка на популяризацията на получените резултати 

Кандидатката  е  декларирала,  че  резултатите  от  настоящото  проучване  са

популяризирани  чрез  27  участия  в  международни  форуми и  9  участия  в  национални

форуми с чуждестранно участие или участия в Workshop .

7.  Оценка на ръководство и участието в научно–изследователски проекти,  която се

гради  основно  на  представената  информация  в  автобиографията   на  д-р  Недялкова,

където  тя   отбелязва,  че  е  в  била ръководител  3  проекта  и  участник  в  една  задача  в

областта на екологията и екотоксикологията; участник в 8 проекта, финансирани от ФНИ;

в  2  проекта  финансирани  от  чужбина и  2 теми  от  бюджетна  субсидия  на  БАН.

Извършвана е и  експертна дейност по 8 научно-приложни  проблема. Несъмнено това

участие предопределя подготвеността на д-р Недялкова за бъдещата  й работа  в най-

разнообразни  по  своята  същност  научно-изследователски  проекти,  където  нейното

присъствие би било полезно и като ръководител и като пряк участник. 
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8. Лични впечатления

Личните  ми  впечатления  базирани  на   професионална  биография  и  преките  ми

наблюдения като Ръководител на секция  „Биология и екология на сухоземните животи“

на  Института  по  зоология  при  БАН,  в  която  е  преминала  значителна  част  от  научна

дейност на д-р Недялкова  е определят като ерудиран учен, с подчертана способност за

работа в научен екип. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представената научна продукция от д-р Недялкова, по своя обем, качество и място на

публикуване в специализирани научни издания покрива критериите на ИБЕИ при БАН  за

заемане на длъжността „Доцент“. Очертават се и добри перспективи за професионалната

й реализация в ИБЕИ.

Проведеният  анализ  на  представените  от  д-р  Недялкова   материали  за  участие  в

конкурса разкрива значимостта на съдържащите се в тях научни резултати и приноси,

както  и  нейната   подходяща  квалификация  за  научна  дейност  в  професионално

направление  4.  3.  “Биологически  науки“.   На  негова  основа  се  формира  и  моето

положително заключение, което ми дава основание да предложа на уважаемите членове

на  Научното  жури  и  на  членовете  на  Научния  съвет  на  ИБЕИ,  да  бъде  извършен

положителен избор за присъждане на гл. ас. д-р Михаела  Недялкова на научното звание

„Доцент” по научна специалност “ Екология и опазване на екосистемите”.

    

19 май, 2017 г.  София                Рецензент: 

                                                                                                                 Проф. дбн Георги Марков


