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Увод
Заливните тераси на речните екосистеми съдържат влажни зони с динамичен характер на
оводняване и изпълняват множество екосистемни функции. Участват в регулирането на
речния отток, предпазване от наводнения, задържат и съхраняват значителни количества
водни ресурси, като подхранват реката през маловодие. Способността им да акумулират и
пречистват преминалите през тях води допринася за подобряване на екологичното
състояние на подлежащата речна екосистема. Динамиката в заливния режим ги формира
като уникални природни местообитания, а водната обезпеченост - като едни от найпродуктивните системи на планетата, концентриращи огромен биологичен ресурс и
изключително видово богатство.
Високата продуктивност и разнообразието от ресурси, които заливните зони предоставят,
определят тяхната икономическа ценност. Поради сравнително лесната им достъпност
заливните зони са сред най-експлоатираните и уязвими екосистеми. В момента около 50%
от населението на Европа е концентрирано в заливни зони, като 50% от влажните зони и
95% от крайречните заливни зони в Европа вече са изгубили своята природна
функционалност. През 60-те години на 20-ти век около 5500 км2 или над 70% от заливните
зони в долното течение на река Дунав са изолирани и експлоатирани за стопански цели
(ICPDR 2015). Модифицирането на заливните зони води до нарушаване на заливния режим
на реката. В силно модифицираните заливни зони настъпват ускорени процеси на
автогенна сукцесия, понижаване на биоразнообразието, нарушаване екологично състояние
и понижаване на капацитета на естествените функции и услуги които предоставят.
Като уникални местообитания, концентриращи изключително биоразнообразие, част от
заливните зони от българския сектор на река Дунав са включени в Европейската
екологична мрежа Натура 2000, базирана на Директивата за опазване на естествените
местообитания на дивата флора и фауна (92/43/ЕЕС) и Директивата за опазване на дивите
птици (79/409/ЕЕС), която засега е основният инструмент, който би следвало да гарантира
устойчивото ползване на ресурсите им и запазване на екологичните им състояние и
функции. Въпреки че РДВ е основен инструмент за запазване и възстановяване на
качеството на природните води в Европа, засега не е разработен универвсален, комплексен
подход за оценка на екологичното състояние на крайречните заливни зони.
Оценката на хидрологичната връзка, хидрологичната обезпеченост и параметрите на
хидрозооценозите, като постоянен или временен компонент на оводнените водни тела,
следва да даде основа за разработване на подходящи методи за оценка на
биоразнообразието и екологичното състояние/ потенциал на заливните зони, както и
специфични мерки за тяхното опазване и възстановяване.
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Цел и задачи
1.1

Работна хипотеза:

Характерът и динамиката на структурата на хидрозооценозите в крайдунавските влажни
зони се определят от комплекс от фактори, като водещи са заливният режим, типът и
степента на свързаност с р. Дунав. Съвременното състояние на хидрозооценозите в тези
влажни зони отразява преди всичко модификациите на заливния режим, свързани с
антропогенния натиск върху р. Дунав и глобалните климатични промени.
1.2

Цел

Да се определят, опишат и оценят факторите, управляващи процесите на формиране и
развитие на хидрозооценозите във водните екосистеми в крайдунавските заливни зони в
условията на регионални и глобални климатични промени и антропогенен натиск.
1.3

Задачи

В хода на изследването бе предвидено:
 да се определи честотата, степента (нивото на заливане) и продължителността на
хидрологичната връзка между изследваните зони и река Дунав в дългосрочен и
краткосрочен план.
 да се оцени въздействието на заливния режим върху формирането на специфични
хидроморфологични, хидродинамични и екологични характеристики на отделните
водни тела в заливната тераса на Долен Дунав.
 да се проучи и актуализира видовото разнообразието на съобществата на
зоопланктона, макрозообентоса и ихтиофауната в изследваните зони.
 да се оцени въздействието на хидрологичния режим върху формирането на
структурата на хидрозооценозите.
 да се проследи разпределението на основните структурни и функционални
параметри на съобществата по хидроморфологичен, хидродинамичен и
еутрофикационен градиент.
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Литературен обзор
В тази глава са представени изследванията които разглеждат заливния процес като
средообразуващ фактор в крайречните заливни зони. Всяка заливна зона, която има връзка
с реката, изпитва два типа въздействие: речен пулс “flow pulse”, където въздействието е
основно чрез подземна връзка (вток на води от реката посредством просмукване или
инфилтрация) и втория тип въздействие е т.н. заливен пулс “flood pulse”, при които
динамиката на речните нива е толкова голяма, че прехвърля естествени препятствия
(наноси) или изкуствени съоръжения (диги) и залива прилежащите водни тела. При речния
пулс основния начин на въздействие освен количеството просмукваща се вода е промяната
в химичния състав на водата, което впоследствие води до изменения в биотата, в резултат
на промяна в характеристиките на водната среда, докато при заливния пулс е налице
директен интензивен обмен на материя (разтворени вещества, седименти) и организми.
В динамичните условия на заливния и речния пулс се формират различни по трайност и
свързаност с реката водни тела. Степента, честотата и продължителността на
хидрологичната връзка между реката и прилежащите водни тела оказва съществено
въздействие върху структурните и функционалните параметри на организмите от
заливните зони. Спецификите в морфологията и хидродинамиката се оказват важен фактор
детерминиращ и формиращ разнообразие от микро-местообитания и екологични условия.
Водните тела в заливната тераса на Долен Дунав са класификации според тяхната
хидроморфология и хидродинамика.
Река Дунав се характеризира като силно нарушена екосистема в резултат на
антропогенната дейност, изразена в няколко направления: нарушаване на надлъжна
непрекъснатост, нарушаване на страничната връзка със заливните зони и регулация на
хидрологичния режим “hydropeaking”, добив на инертни материали, удъбаване на речни
участъци за целите на корабоплаването.
В резултат на антропогенния натиск в крайречните водни тела се регистрират ускорени
процеси на еутрофикация, породени от директен вток на биогени или нарушен воден
режим. Оценката на трофичния статус е показателна за условията на водната среда, но е
важно да се оцени и състоянието на населяващите средата популации.
До края на XX век изследванията върху съобществата на зоопланктона и макрозообентоса
и ихтиофауната от заливните зони на Долен Дунав имат предимно фаунистичен характер.
В началото на ХХI век в заливните зони на Долен Дунав започват изследвания насочени
към оценка на трофичната стуктура, екологичното състояние и оценка на антропогенно
въздействие на базата на населяващите съобщества.

Материали и методи
Основната част от събирането на материалите е извършена в рамките на проекта
“Биологично разнообразие на водните eкосистеми във влажните зони в заливната тераса
на Долен Дунав и оптимизиране на екосистемните функции в условията на климатични
промени” (ДО 02-352/2008) на Фонд Научни изследвания в периода от август 2009 до
декември 2012 година.
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1.4 Биологични елементи
Събрани са 199 зоопланктонни, 85 макрозообетносни и 16 ихтиологични количествени
проби. На място е извършена оценка на обилието на типа ВВР. Зоопланктонни проби са
събирани от повърхностния воден хоризонт. Пробите са фиксирани в 4% разтвор на
формалин за последваща лабораторна обработка (Табл. 1). Таксономичното
идентифициране на зоопланктона е извършвано до най-ниско възможно ниво. Обилието на
зоопланктона е представено в индивиди за м3, а оценката на биомасата като милиграма за
м3 сухо тегло. Макрозообентосните проби са събирани по мултихабитатен
(мултисубстратен) и количествен метод, представени в индивиди за м2. Пробите са
фиксирани в 4 % разтвор на формалин за последваща лабораторна обработка (Табл. 1).
Таксономично идентифициране на основни групи е извършено от специалисти от ИБЕИБАН. Ихтиологични проби са събирани с многобримкови хрилни мрежи и/или минивинтери. Обилието на рибите е определяно на единица риболовно усилие. На място е
извършвано таксономично определяне, измерване на индивидуална рзмерна структура и
индивидуална биомаса. След измерване рибите са връщани във водата.
Таблица 1. Използвани методи и инструменти за обработка на биологичните показатели
Показател

обработка
in situ

Зоопланктон
in lab
in lab
Макрозообентос
риби
Висша водна
растителност

in situ

in situ
in situ

Метод
количествен,
повърхностно
филтруване
EPA 2003 , 2016;
Watkins et al. (2011)

Уред
планктонна мрежа тип Apstein, размер на окото - 90
микрометра
камера на Богоров с работен обем 5 мл.
камера на Sedgewick Rafter с работен обем 1 мл.
стереомикроскоп OPTIKA SZM-1

специалисти

микроскоп BOECO BM-180

EN ISO 9391:1995

багер на Ekman-Birge, площ на пробонабиране 225 см2

EN 27828:1994
EN 14757:2005

хидробиологичен сак,
микрометра
мрежи тип "Nordica"

око

на

мрежата

-

500

риболовни капани (винтери)
(по скала от 1 до 5)

надуваема лодка Intex модел: Seahawk 2

1.5 Оценка на структурата на съобществата
Оценката на структурата на съобществата е извършена чрез индекси, използвани за
оценката на таксономично богатство, доминантност, изравненост и разнообразие
(хетерогенност), включени в програмата за статистическа обработка – PAST 2.17.x.
Анализирани са корелациите между хидроморфологичните и хидродинамичните типове и
разпределението на структурните индекси: таксономично богатство, доминантност и
изравненост на съобществата на зоопланктона и макрозообентоса.
Направена е оценка на трофичния статус на изследваните водни тела (Carlson 1977), като
стойностите на индекса са средноаритметични от сборните оценки на прозрачност,
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хлорофил А и общ фосфор. Структурата на съобществата на зоопланктона и
макрозообентоса е анализирана по градиента на трофичния статус.
1.6 Параметри на водната среда
При анализа на параметрите на водната среда са определени редица измервателни и
впоследствие обособени няколко категорийни променливи, като потенциално
въздействащи върху структурата на съобществата и взаимоотношенията помежду им, и
определщи техния биотичен отговор.
Измерванията на физични и химични показатели на средата in situ (Табл. 2) съвпадат по
място и по време със събирането на биологичните проби, както и на пробите за
лабораторен анализ на физични, химични и биологични показатели (Табл. 3).
Таблица 2. In situ измерени физични и химични показатели:
Показател
Температура на водата

T - ( C)

уред
WTW Multi1970i - TA 197-OxiCal-SL,

Температура на въздуха

T - (oC)

спиртен термометър Y931.1

Водороден градиент
Кислородно насищане

pH
(О2) %

WTW Multi1970i - TA 197-pH
WTW Multi1970i - TA 197-OxiCal-SL

Кислородна концентрация

(О2) mg/l

WTW Multi1970i - TA 197-OxiCal-SL

Електропроводимост
Редокспотенциал
Прозрачност
Дълбочина

µS
mV
transp. (m)
depth (m)

WTW Multi1970i - TA 197-LF
WTW Multi1970i - TA 197-pH
диск на Secchi, Turbidity tube
лот

o

Таблица 3. Лабораторно анализирани физични, химични и биологични показатели
Показател
БПК (O2) [mg/l]
Нитратен азот (NO3-N) [mg/l]
Нитритен азoт (NO2-N) [mg/l]
Амонячен азот (NH4-N) [mg/l]
Фосфатен фосфор (PO4-P) [mg/l]
ХПК (O2) [mg/l]
Общ фосфор [mg/l]
Хлорофил А [µгр/л]
Общо
количество
на
суспендираните вещества [mg/l]

Метод
БДС EN 1899-2:2004
БДС ISO 7890-3:1998
БДС EN 26777
БДС ISO 7150-1:2002
БДС EN ISO 6878:2005
ISO 6060; ISO 15705
БДС EN ISO 6878:2005
БДС ISO 10260:2002
БДС EN 872:2006

използван апарат
оксиметър - WTW - TA 197-OxiCal-SL
спектофотометър - pHotoFlex / Set – WTW
спектофотометър - pHotoFlex / Set – WTW
спектофотометър - pHotoFlex / Set – WTW
спектофотометър - pHotoFlex / Set – WTW
термореактор
CR
3200
WTW;
спектофотометър - pHotoFlex / Set – WTW
спектофотометър - Ultrospec 2100 pro
класическа тръбна сушилня; електронна
везна KERN ALJ.

1.7 Оценка на заливния режим
За изчисляване на продължителността на хидрологичната връзка с р. Дунав е изчислен
прага на оводняване (м н.м.в.). При зоните с модифициран заливен режим като кота на
заливане са определени нивата на шлюзове и други водопропускателни съоръжения. При
зоните с естествен заливен режим се наблюдават естествено формирани канали и прагове.
За изготвянето на модели със заливния режим на зоните е използвана програмата ArcGIS
9.3.1. Използвани са едромащабни геореферирани топографски карти на България,
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моментни и архивни снимки от Google Earth, и архивни сателитни изображения от
сателитите Landsat 7 ЕТМ + и Landsat 8 OLI в режим LandsatLook Viewer.
Стойностите на праговете на оводняване и данните от мониторинга на АППД са
използвани за изчисляване на продължителността на повърхностната (P.S.C.) и
подпочвената хидрологична свързаност (P.U.C.) между зоните и река Дунав. Реалната
повърхностна хидрологична свързаност (A.S.C.) е изчислена за зоните с регулиран
модифициран заливен режим.
1.8 Статистически анализи
Предварителната обработка на данни бе извършена в MS_Office_2010 (excel), а
последващият статистически анализ в софтуерните пакети PAST 2.x и Primer-E.
Графичните изображения са изработени в ArcGIS_9.3.1.
За анализ на биологични данни и параметри на водната среда са използвани директни
корелационни анализи в програмата PAST, линеен корелационен коефициент на Pearson и
рангов корелационен коефициент на Spearman. За представяне на количественото
разпределение (приноса) на доминантните таксони в различните категории водни тела е
използван SIMPER тест (Primer-E). За определяне на основнте фактори на средата е
използван анализа на главните компоненти - Principal Component Analysis (PCA)
За определяне на степента на свързаност между изследваните фактори и матриците
съдържащи биологични данни е използван RELATE тест (Primer-E). За оценка и подбор на
група от факторите, които най- добре обясняват матрицата от биологичните данни е
използван BEST-тест (Primer-E). За представяне на разпределенеито на биотични
параметри по градиента на факторите на средата е използван анализ distance-based RDA
(Primer-E). За оценка на въздействието на изследваните фактори върху структурата на
биотичните показатели са използвани тестове “sequential tests” в множествен регресионен
анализ distLM (Primer-E). PCA e използван за представяне на разпределението на
основните трофични групи от зоопланктона по градиента на хидрологична връзка и
степента на модификация на водното тяло и типа на регулация на хидрологичния режим.
Тестване на хипотези: За сравняване на дисперсиите на средни от извадки с различни
брой измервания бе използван t-test на Стюдънт (MS Excel 2010). За определяне на
статистически значими различия между сравнявани групи от данни с физични, химични,
морфологични и билогични показатели е използван анализът за оценка на сходства и
разлики: one-way ANOSIM (Primer E).

Обекти на изследване
В рамките на настоящата дисертация са изследвани временни и постоянни водни тела в
десет заливни зони между 765 и 393 р.км. (Фиг 1). Това са водни обекти, разположени в
заливната тераса на реката и отделени от основното течение посредством дига и водни
тела разположени на/в острови, като според националната типология са класифицирани
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като крайречни заливни езера - тип L5 (Наредба Н4-2013 г.). Изследвани са и зони
представляващи сами по себе си речен участък и речни ръкави. Разположението им по
различните нива на речната тераса обуславя спецификите/отликите в режима им на
оводняванe.

Дунавски
водосбор

Гарван
Малък Преславец
Сребърна
Бръшлен-Калимок

Долен
Дунав

Цибър
о-в.Козлодуй
Орсоя

о-в. Белене
о-в. Лесковец

Фигура 1 Местоположение на изследваните зони в българския участък от заливната тераса
на Долен Дунав. Изследвани са общо 39 станции от десетте заливни зони и 6 станции от
река Дунав.
Подбора на изследваните зони има за цел да обхване целия български сектор на река
Дунав за да може да се регистрира и оцени потенциално въздействие от различен
локалитет и характер. Допълнително условия е да се подберат зони с различен режим на
заливане и ниво на регулация. Подборът на водни обекти в зоните цели да се обхванат
различни по хидроморфология и хидродинамика водни обекти, така че водните обекти в
различните зони да могат да бъдат сравнени по общи критерии. В зависимост от
местоположението си (Фиг. 1) зоните биват островни (Козлодуй, Лесковец и Белене) и
такива които са разположени в крайречната заливна тераса. Всички зони разположени в
заливната тераса на река Дунав и на остров Белене са изолирани от реката чрез дига и
хидрологичният им режим е силно модифициран. Островите Козлодуй и Лесковец не са
силно модифицирани, като имат относително естествен заливен режим. От зоните с
модифициран заливен режим Цибър и Гарван са нерегулирани – техните хидротехнически
съоръжения не работят. Останалите – остров Белене, Побрежие (комплекс Бръшлен9

Калимок) и Сребърна са защитени територии, чийто хидрологичен режим се регулира
посредством хидротехнически съоръжения, като целта е да се задържа вода в тях и по
възможност да не се допуска на тяхното пресъхване (Фиг. 6).

Резултати и обсъждане
1.9

Оценка на антропогенното въздействие върху хидрологичния режим на Долен
Дунав

Въздействието от основните типове хидроморфологичен натиск върху екосистемите на
Долен Дунав се изразява в нарушен хидрологичен режим, който може да се отчита в
краткосрочен (денонощен), сезонен и дългогодишен аспект. Основен фактор определящ
денонощната динамика на водните нива главно в западния сектор на Долен Дунав е
хидропикингът “hydropeaking” от баражите “Железни врата“. Денонощната динамика на
водните нива в резултат на регулацията се отразява близо 200 км надолу по течението на
реката (Фиг. 2). Настоящото изследване за периода 01.2010-06.2016 г. регистрира за ХМС
Ново село 16 денонощни амплитуди над 1 метър (100-136 см) и 165 денонощия с промяна
на водните нива между 51-100 см, като най-често варират между 2 и 45 см/денонощие.
Флуктуации с по-голяма денонощна амплитуда от естествената се регистрират
включително и от ХМС Оряхово, като следва да се отразяват не само на организмите от
рипалната зона, но и на организмите населяващи заливните зони.
45
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Фигура 2. Денонощна динамика на водните нива на Долен Дунав за периода 2010-2016 г. и
ефекта от хидропикинга от баражите “Железни врата“ 1 и 2.
В многогодишен план се регистрира понижаване на средногодишните стойности на
водните нива на река Дунав. Това е особено силно изразено в последните десетилетия
(Фиг. 3), като е съпроводено с ускоряване на прехода от пълноводие към маловодие , а
също и увеличаване на продължителността на периода на маловодие (Фиг. 4). В сезонен
аспект пролетно-летния пик характерен за месеците Май и Юни, т.н. “черешови води“ се
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очертава като неустойчиво явление. Периодът 2011-2016 г. се характеризира с екстремно
бързи процеси на понижаване на водните нива, средно 161 см за месец юли, което следва
да е стресов фактор много видове бентосни организми, особено тези населяващи
рипалната зона.
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Фигура 3. Средногодишни стойности на водните нива (cm) на река Дунав 845 до 375 р.км
(хидрометрични станции Ново село, Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра) за периода
1921-2014 г.
След пускане в експлоатация и на ХВ „Железни Врата“ 2 за периода 1985-2014 г. се
регистрира общо понижаване на средногодишните водни нива с 0.32 до 0.89 м, в
сравнение с периода 1921-1984 г. (Фиг. 5). Най-съществено понижаване се регистрира за
ХМС Русе –84 см (t = 4.67, p < 0.001) и ХМС Свищов – 69 см ( t = 4.25, p < 0.001), докато
най-слабо понижаване бележат ХМС Оряхово – 42 см (t = 2.52, p = 0.008) и ХМС Силистра
– 43 см (t = 2.23, p = 0.015) Натиска от регулирането на заливния режим следва да
намалява с отдалечаване от обекта на въздействие, въпреки това най-силно изразено е
понижаването в заливния капацитет на реката за района на ХМС Русе. Това може да се
дължи на допълнителен (локален) фактор като драгиране (добив на инертни материали от
речното корито).
Устойчивото понижаване на средногодишните и средномесечните водни нива се отразява
в понижен заливен капаците на реката и намаляване на продължителността на
съществуване и на площите на оводнените местообитания. В резултат на понижаване на
заливния капацитет на реката продължителността на заливане и подхранване с вода на
изследваните заливни зони намалява от 4 до 66 % в сравнение с предходния период. Найсилно е редуцирането в заливните процеси в зоните „Калимок-Бръшлен“ и Беленските
блата, като за периода 1985-2014 г. следва да се отчита заливен процес които е с два
месеца по-кратък в сравнение с предходния период 1921-1984 г. (Фиг. 6).
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Фигура 4. Сезонна динамика на водните нива на река Дунав средни стойности от ХМС
Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра за периода 1921-2016 г.

Фигура 5. Разлики в средногодишните стойности на водните нива за ХМС в българския
участък на река Дунав, след 1984 г. За всички станции се регистрира понижаване (см).

Фигура 6. Понижаване на средномесечната (месеци за година) продължителност на
заливане на зоните.
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Използваните измервани променливи, на чиято база са характеризирани двете
класифицакции (хидроморфология и хидродинамика), са тествани чрез дисперсионен
анализ (ANOSIM) за оценка на разликите между отделните категории. Обособяването на
отделни хидроморфологични типове показва статистически значими (R = 0.67; p < 0.001)
разлики между отделните категории (река, ръкав, канал, плитки, дълбоки и временни)
водни тела на базата на измерените физични и химични характеристики. Разделянето по
хидродинамични (еупотамон, парапотамон, плесиопотамон, временни водни тела и
палеотамон) типове също показва статистически значими разлики (R = 0.49; p < 0.001).
Обособените класификации по отношение на хидро-динамиката и хидроморфологията
(Фиг. 7) позволяват пространствено-времева оценка на хетерогенността на
местообитанията в изследваните заливни зони.

Фигура. 7 Класифициране на станциите от различните зони според а) хидродинамичен и б)
хидроморфологичен тип
Анализирано е разпределението на трофността по градиента на хидрологична свързаност.
Регистрира се нарастване на трофността на заливните водни тела с намаляване на времето
на връзка между водното тяло и реката (Фиг. 8). Най-добре изразена зависимост
представят тероретичната повъртхостна хидрологична връзка (P.S.C.) (R2 = 0.63) и
теоретичната подпочвена връзка (P.U.C.) (R2 = 0.6). Водните тела с кратък период на
оводняване обикновенно са разположени високо в заливната тераса и след заливане бързо
изплитняват. В тях липсват потопени макрофити което позволява бързо развитие на
фитопланктон, като обикновено преди пресъхване се наблюдават фитопланктонни
цъфтежи.
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Фигура 8. Разпределение на продължителността на хидрологичната връзка между Дунав и
заливните зони по градиента трофичен статус (TSI). Представени са осреднени стойности
от 165 проби.
Класифицирането на водните тела по градиент на хидрологична връзка в категорийна
скала позволява анализирането и извеждането на основни закономерности по отношение
на средообразуващите фактори, характерни за отделните категории. Така всяка категория
може да се опише с определени условия на местообитанието, които формира. Анализът на
продължителността на заливния и речния пулс позволява да се проследи в детайли
преходът на отделните физични и химични показатели в зависимост от
продължителността на заливния процес и ролята на заливния процес като средообразуващ
фактор.
Най-силно изразени еутрофикационни процеси се регистрират във водни тела тип
плезиопотамон. Това са водни тела, в които постъпват води от Дунав. Тези водни тела
имат различна по продължителност връзка с реката, като най-високи стойности на
трофичния индекс се отчитат във водните тела с най-кратка продължителност на връзката
с реката.
Във водните тела с по-продължителна връзка с реката обмяната на вода и материя за подълго време не позволява акумулирането на биогени в систематa. Във водните тела, които
биват заливани за по-продължителен период от време – 3 месеца и повече, както и в тези,
които не се заливат, се отчитат по-ниски стойности на трофичен индекс. Изолираните
водни тела имат по-слабо изразени флуктуации във водните нивa, което допринася за
формирането на стабилни съобщества от ВВР, които усвояват биогените и конкурират
фитопланктонните цъфтежи (Dokulil et al. 2011, Kalchev et al. 2016).
1.10

Структурни и функционални параметри на хидрозооценозите

1.10.1 Зоопланктон
В анализираните 199 зоопланктонни проби бяха идентифицирани общо 208 таксона. От
тях бяха определени 143 вида, принадлежащи към 72 рода, 31 семейства и 9 разреда в 4
основни подкласа: подклас Bdelloidea и Monogononta към тип Rotifera, и подкласовете
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Phyllopoda (надразред Cladocera) и Copepoda към тип Arthropoda. Най-много таксони са
идентифицирани за тип Rotifera -124, като са определени 84 вида. От разкообразния
планктон са регистрирани 28 вида за надразред Cladocera и 21 вида за подклас Copepoda. В
подклас Copepoda са регистрирани 4 вида за разред Calanoida и 17 вида за разред
Cyclopoida, като разред Harpacticoida не са идентифицирани до по-ниско таксономично
ниво. За надразред Cladocera са установени седем семейства, като сем. Bosminidae е
представено с 2 вида, сем. Eurycercirae – с 16 вида, сем. Macrothricidae – с 2 вида, сем.
Moinidae – с 4 вида, сем. Sidiidae – с 3 вида, сем. Polyphemidae – с 1 вид. За сем. Daphnidae
бяха регистрирани общо 19 вида, като за род Daphnia са регистрирани D. pulex, D.
pulicaria, D. curvirostris, D. longispina, D. galeata, D. cucullata и D. hyalina.
От тип Rotifera най-често срещани в пробите са родовете Asplanchna, Synchaeta и
Brachionus . Най-често установяваните видове са Br. calyciflorus, E. dilatata и K. cochlearis,
които се срещат в повече от 30% от анализираните проби. Най-често срещаните видове
ракообразни от надразред Cladocera са Bosmina longirostris и Chydorus sphaericus,
установени в над 30% от пробите. Най-често срещани видове от подклас Copepoda са
Eucyclops serrulatus, Thermocyclops crassus и Mesocyclops leuckarti - в над 20 % от
изследваните проби. Сред най-рядко срещаните видове (Прил. 8) от тип Rotifera са
Trichocerca rousseleti, Brachionus benini, B. rubens, Dicranophorus longidactylum, Euchlanis
triquetra, Macrohaetus altamirai и още 18 вида, които са регистрирани еднократно за
изследвания период. Сред най-рядко регистрираните ракообразни - представители на
подклас Phyllopoda, са Macrothrix hirsuticornis, M. laticornis, Scapholoeberis kingi, S. aurita,
Alona costata, A. guttata, A. intermedia, Moina recirostris, M. macrocopa Laydigia leidigii, L.
acanthocercoides, Oxyurella tenuicaudis, срещани в по-малко от 2 процента от пробите. В
зона Бръшлен-Калимок в смесена популация със S. vetulus е установен и Simocephalus
congener (Koch, 1841 ), вероятно регистриран преди като S. expinosus (Найденов 1965,
1984, Naidenow 1998). Сред най-рядко регистрираните представители на подклас Copepoda
са Dyaciclops bicuspidatus, Crypocyclops bicolor, Thermocyclops oithonoides и Cyclops
insignus, срещани в до 1 процент от пробите и в ниска числeност.
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Фигура 9. Разпределение на числеността на основни таксономични групи от зоопланктона
по градиента на трофичен статус. Представени са средни стойности на числеността, за
всеки 3 единици от скалата на трофичния статус.
Заливният пулс има по-съществено значение за хетерогенността и изравнеността на
съобществата на зоопланктона, докато продължителността на речният пулс оказва
въздействие върху общия брой таксони. Разпределението по хидродинамични и
хидроморфологични типове определя приноса на обилието и особено биомасата на
низшите ракообразни от групата Cladocera като най-съществен за временни те водни тела.
С нарастване на трофичния статус общата численост и биомаса на зоопланктона нарастват,
като за повечето основни групи нарастването се характеризира с относително добре
изразена линейна зависимост (Фиг. ). В хипертрофни фази се наблюдават флуктуации на
биомасата и преразпределение на основните таксономични категории. Среднте размери на
ракообразния зоопланктон намаляват с нарастване на трофичния статус, като най-силно
изразена линейна зависимост се наблюдава при група Cladocera (Diplostraca).
Във функционално отношение показателят съотношение на биомасата на зоопланктона
към концентрацията на хлорофил А (Bz:Bc) намира все по широка приложимост като
използван индикатор за оценка на степента на еутрофикация (Jeppensen et al., 1998, 2000 .
16

Xi et al 2010). В анализа са включени 121 проби, осреднени за всеки три единици по
градиента на трофичен статус, като графиката показва добре изразена линейна зависимост
(R2 = 0.6) (Фиг. 10). Най-високи стойности на съотношението се регистрират за
олиготрофни водни тела (TSI < 40) - обикновено над 100; за мезотрофни (TSI = 40-50) и
еутрофни (TSI = 50-60) съотношението е най-динамично и варира между 50 и 100; а за еудо хипертрофни водни тела (TSI > 60) съотношението биомаса на зоопланктона към
хлорофил А обикновено не надвишава 50:1. Основна тежест в показателят имат
кладоцерите (най-вече Daphnia) поради най-големите си размери и съответно биомаса.
Този показател е силно зависим от хищническата преса на зоопланктонядните риби и от
наличието на растителност, която служи за укритие на зоопланктона (Jeppensen 1998, 2000,
Xu et al. 2010). Хищническата преса от страна на планктоноядните риби се отразява
основно на едрите кладоцери – от Daphnia и копеподите от подклас Calanoida (Jeppensen et
al. 2011).
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Фигура 10 Връзка между съотношението биомаса на зоопланктона (Bz) към
концентрацията на хлорофил А (Bc) по градиента на трофичен статус (средни стойности от
прозрачност, общ фосфор и хлорофил А). Представени са осреднени стойности на
съотношението (Вz:Bc) за всеки 3 единици от скалата на трофичния статус.
Приносът на доминантните таксони от основните групи в състава на зоопланктона
(Copepoda, Cladocera и Rotifera) се променя през отделните трофични фази (състояния).
Подразред Cladocera се очертава като силен индикатор, като с нарастване на трофичния
статус настъпва промяна в приноса на доминантните таксони – от едри кладоцери,
характерни за мезотрофна фаза, към дребни кладоцери, доминиращи в еу- и хипертрофни
фази. Съществен принос в обилието и биомасата на подклас Copepoda с нарастване на
трофичния статус има Th. crassus.С нарастване на трофичния статус нараства и делът на
хищните ротифери от р. Asplanchna и р. Synchaeta, пропорционално с потенциалните им
жертви от сем. Brachionidae.
1.10.2 Макрозообентос
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В състава на макрозообентоса в изучаваните зони са регистрирани 23 основни
таксономични групи, като за четири от тях - клас Oligochaeta, сем. Chironomidae, надсем.
Hemiptera и разред Ephemeroptera - са установени над 67 вида. От гледна точка на
видовото богатство преобладават представителите на клас Oligochaeta - 40 вида, следвани
от сем. Chironomidae - 22 вида, и надсем. Hemiptera – 21 вида. Доминираща група по
плътност са сем. Chironomidae със средно 1230 индивида за проба, следвани от клас
Oligochaeta – средно 880 инд./проба. С относително висока плътност са представени разред
Ephemeroptera и клас Gastropoda, които заедно със сем. Chaoboridae и клас Isopoda
формират основните доминантни макрозообентосни таксони.
Разпределението на структурните индекси по градиента на трофичния статус показва
добре изразена зависимост по отношение на общата плътност на макрозообентоса (Фиг.
11). С максимална плътност се характеризират мезотрофните фази, докато в
хипертрофните плътността на индивидите значително намалява (R 2 = -0.57). Останалите
индекси не показват ясно изразени тенденции, но прави впечетление, че при стойности на
трофичния статус над 70 (хипертрофна фаза) се наблюдават съществени промени в
структурата като нисък брой таксони и редуцирано таксономично богатство по Shannon

Фигура 10. Разпределение на стойностите на структурните индекси – общ брой таксони
(Taxa_S), плътност (ind/m2) и хетерогенност (Shannon_H) на макрозообентоса по
градиента на трофичен статус на водните тела. Представени са средни стойности на
числеността, за всеки 3 единици от скалата на трофичния статус.
С нарастването на трофичния статус на водното тяло се променя и доминантната
структурата на макрозообентоса. В мезотрофните водни тела доминират основно сем.
Chironomidae (67%), следвани от клaс Gastropoda (18%). В еутрофните водни тела клас
Oligochaeta и сем. Chironomidae доминират с общ принос от 70%, докато в хипертрофните
водни тела доминира клас Oligochaeta (79%). Еутрофните водни тела се характеризират с
кодоминантна структура, докато в мезотрофните и хипертрофните се наблюдава
монодоминантна структура. За 90% от плътността на макрозообентоса в еутрофните водни
тела допринасят осем основни таксономични групи, в мезотрофните – 4, а в
хипертрофните - 3 групи. Това очертава еутрофните зони като по-хетерогенни в
таксономично отношение екосистеми в сравнение с мезотрофните и хипертрофните.
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Таблица 4. SIMPER тест за приноса на отделните таксони към плътността на
макрозообентоса в различните по трофност водни тела.
90% принос
мезотрофни
еутрофни
хипертрофни
таксон

Contrib%

Cum.%

Contrib%

Cum.%

Contrib%

Cum.%

Chironomidae

67.13

67.13

33.21

70.39

13.25

92.62

Gastropoda

18.39

85.52

8.91

79.3

4.26

96.88

Oligochaeta

8.62

94.13

37.18

37.18

79.37

79.37

Chaoboridae

4.18

98.32

2.66

91.48

Ephemeroptera

5.83

85.13

Isopoda

3.69

88.81

Heteroptera

2.37

93.85

Odonata

2.04

95.89

По отношение на хидродинамичните типове клас Oligochaeta се очертава като основен
доминиращ таксон в изолираните (палеопотамон), временно заливаните (плезиопотамон) и
непрекъснато свързаните с реката (еупотамон) водни тела, като показва стабилен принос
от 28 до 34%.
Временните водни тела, са доминирани от сем. Chironomidae и клас Gastropoda (Фиг. 11).
Времето на заливане е достатъчно за протичане на водната фаза от развитието на
хирономидите, а водните охлюви са приспособени да преживяват временни пресъхвания.
Разпределението на плътността на бентосните таксони по градиента на хидрологична
връзка има неравномерен характер. Плътността на сем. Chaoboridae нараства с нарастване
на хидрологичната изолация, докато за разред Odonata се регистрира редуциране на
плътността. Повечето таксони (Heteroptera, Trichoptera, Oligochaeta, Chironomidae) се
характеризират с най-висока плътност в динамичната зона (плезиопотамон), но при разред
Ephemeroptera максимална плътност се регистрира в изолираните водни тела
(палеопотамона). Временни те езера/блата се характеризират с най-висока плътност на
таксоните от клас Gastropoda, разред Trichoptera и сем. Chaoboridae. Направеният
многомерен корелационен анализ показва, че най-съществено влияние върху структурата
на макрозообентосните съобществата оказва плътността на дънния субстрат с близо 10%
от общата значимост на изследваните фактори (Табл. 5). Водните стоежи на р. Дунав 30
дни преди пробонабиране (разликата във водните нива) определят 6.4 % от общата
значимост на променливите. Водният обем на изследваните станции, речният пулс и
обилието на хелофитната растителност обясняват от 3.1 до 3.7 % от общата сила на
въздействие на изследваните фактори.
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Фигура 11 Distance-based RDA модел на разпределението векторите на основните
таксономични групи върху разпределението бентосните проби според принадлежността
им към заливна зона и хидроморфологична категория. Представени са таксономичните
групи с коефициент на корелация с главните оси по Pearson (r > 0.4).
Таблица 5. Резултати от DistLM анализ на кумулативното влияние на фактори на средата
(sequential test) върху структурата на макрозообентосните съобщества. Биологичните
данни в матрицата са логаритмувани log(x+1), а показателите на водната среда са
логаритмувани log (x+1) и нормализирани. Приложеният тест има критерий за селекция R2
и Step-wise процедура за подбор на променливи. (n = 78).
SEQUENTIAL TESTS
Variable

R^2

SS(trace)

Pseudo-F

P

Prop.

Cumul. res.df

substrat

0.099

14506.000 8.366

0.001

0.099

0.099

76

%30d.w_lev.

0.163

9309.100

0.001

0.064

0.163

75

5.701

20

volume

0.200

5437.300

3.438

0.001

0.037

0.200

74

P.U.C. (d/y)

0.235

5061.900

3.300

0.004

0.035

0.235

73

EM

0.266

4546.800

3.047

0.004

0.031

0.266

72

current

0.291

3727.000

2.552

0.016

0.025

0.291

71

depth

0.316

3650.200

2.554

0.018

0.025

0.316

70

A.S.C. (d/y)

0.337

3069.500

2.184

0.045

0.021

0.337

69

f.w.hydro.dist

0.357

2846.700

2.056

0.064

0.019

0.357

68

P.S.C. (d/y)

0.371

2120.200

1.544

0.152

0.014

0.371

67

FLT

0.380

1338.200

0.974

0.470

0.009

0.380

66

macroph.dens.

0.389

1342.500

0.977

0.457

0.009

0.389

65

SUB

0.396

949.170

0.687

0.678

0.006

0.396

64

%w_lev.

0.402

848.420

0.611

0.723

0.006

0.402

63

RSS

No.Vars

Selections

87533

14

2,3,6-17

Best solution
R^2
0.40163

0

21

S. cephalus

C. carpio
C.
elongatoide
N.s
melanostom
us
R. amarus

B. bjoerkna

T. tinca

5

E. lucius

S.
lucioperca

L. gibbosus

P. fluviatilis

C. gibelio

10

A. aspius
S.
erythrophtal
mus
A. brama

15

A. alburnus

20

R. rutilus

1.10.3 Ихтиофауна
При извършените 24 пробонабирания (основно с пелагични и дънни мрежи) от водни тела
с различен хидрологичен режим и морфология общо са установени 17 вида риби (Фиг. 12).
Най-често срещаните видове са R. rutilus и A. alburnus, които присъстват в повече от
половината от изследваните зони. A. aspius се очертава като най-често срещаният хищник
за Долен Дунав и прилежаащите заливни зони, следван от P. fluviatilis и S. lucioperca. Сред
рядко улавяните видове мирни риби са T. tinca, A. bjoerkna и C. carpio, а най-рядко
улавяният хищник е E. lucius. Улавянето на C. elongatoides, N. melanostomus, R. amarus и
еднолетни S. cephalus има по-скоро случаен характер, защото използването на хрилни
мрежи е относително селективен метод при който маломерни и дънни видове рядко биват
улавяни.

Фигура 12. Таксономичен състав и честота на срещане на рибната фауна за изследваните
водни тела.
Факторите трофичен статус, площ и отдалеченост от талвега корелират положително с
общата численост и общата биомаса на рибите, както и с голям брой структурни индекси
на ихтиоценозите. Факторен анализ демонстрира разпределението на отделните видове
риби по градиента на хидравлична връзка с реката: Carassius gibelio е най-често
регистрираният вид във временните водни тела, Tinca tinca, Scardinius erythropthalmus и
Lepomis gibbosus – предимно в изолирани невременни водни тела, Alburnus alburnus и
Blicca bjoerkna – в откритите водни площи и река Дунав, а хищниците (Esox lucius и Aspius
aspius) се концентрират в преходните зони. Ихтиофауната оказва top-down контрол върху
зоопланктона, като високата плътност на рибните популации редуцира средната размерна
структура на зоопланктона, а плътността и биомасата на зоопланктона корелират
положително с хетерогенността и видовото богатство на ихтиоценозата.

Фигура 12. distance-based RDA анализ. Разпределение на ихтиофауната и основни
морфологични и хидродинамични показатели по градиента на хидродинамични типове
водни тела. В матрицата на разпределение на рибната фауна е изплзвана ЕРУ (инд/м2/час).
Представените оси обясняват 60% от общата и 30% от онагледената дисперсия на пробите

Изводи
1. Хидровъзелът „Железни врата“ се очертава като съществен фактор които определя
заливният режим на Долен Дунав в краткосрочен и дългогодишен план. След 1984 г. се
наблюдава устойчиво понижаване на заливния капацитет на реката спрямо заливните зони.
В сезонен аспект се регистрира понижен и неустойчив пролетно-летен заливен пулс,
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докато денонощната динамика на водните нива в резултат на регулацията на ХВ се
отразява близо 200 км надолу по течението на реката.
2. Заливният пулс е основен фактор определящ скоростта на еутрофикационните процеси
във водните тела в заливните зони. Най-силно изразени еутрофикационни процеси
настъпват във водните тела с най-кратък период на заливен процес. Водните тела с
продължителна хидрологична връзка и тези, които са изолирани от реката, демонстрират
по-стабилни условия.
3. С нарастване на трофичния статус общото обилие на зоопланктона нараства, като за
повечето основни групи се установява относително добре изразена линейна зависимост.
Средните размери на ракообразния зоопланктон намаляват с нарастване на трофичния
статус, като най-силно изразена линейна зависимост се наблюдава при група Cladocera
(Diplostraca).
4. С нарастване на трофността на водоема, нараства делът на по-малките по-дребни по
размери представители на Cladocera, сред представителите на Copepoda, нараства делът на
Th. crassus, както и делът на хищните ротифери от р. Asplanchna и р. Synchaeta, заедно с
потенциалните им жертви от сем. Brachionidae.
5. При макрозообентоса общото обилие се променя в зависимост от трофичното състояние
на водоемите – максимално обилие се наблюдава при мезотрофните състояния, докато в
хипертрофните обилието на индивидите значително намалява. Доминанти в мезотрофните
фази/състояния са двукрилите от сем. Chironomidae, а в хипертрофните – малочетинестите
червей - клас Oligochaeta.
6. Структурата на макрозообентосните съобщества показва зависимост от
хидродинамичните типове и от степента на хидравлична връзка с реката. Най – високо
таксономично богатство се регистрира в динамичните зони – плезиопотамон и временни
водни тела.
7. Водещи фактори определящи структурата на макрозообентосните съобществата оказва
плътността на дънния субстрат, динамиката на водните нива, обемът на изследваните
станции, речният пулс и обилието на крайбрежна растителност.
8. Общата численост и биомаса на рибите, както и голям брой структурни индекси на
ихтиоценозите се определят преди всичко от факторите трофичен статус, площ и
отдалеченост на водните тела в заливните зони от талвега на реката.
9. По градиента на хидравлична връзка с реката се установява ясно изразена специфика в
разпределението на видовете: Carassius gibelio е най-често регистрираният вид в временни
те водни тела, Tinca tinca, Scardinius erythropthalmus и Lepomis gibbosus – предимно в
изолирани непресъхващи водни тела, Alburnus alburnus и Blicca bjoerkna – в откритите
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водни площи и река Дунав, а хищниците (Esox lucius и Aspius aspius) се концентрират в
преходните зони.

Приноси
Оригинални
1. Описани са основните закономерности на заливния режим на влажните зони в заливната
тераса на българския участък от р. Дунав
2. Описани и оценени са степента и пътищата на въздействие на елементите на заливния
режим върху хидрозооценозите в заливните зони в условията на регулация, модификация
и климатични промени.
3. Актуализиран е таксономичния състав на зоопланктона, макрозообентосните групи
(клас Oligochaeta, разред Hetereoptera, разред Ephemeroptera и сем. Chironomidae) и
ихтиофауната в крайдунавските заливни зони.
4. Направен е сравнителен анализ на таксономичното богатство и хетерогенност на
хидрозооценозите в различните хидроморфологични типове заливни влажни зони и
разпределението им по заливен, речен пулс, хидродинамични категории и
еутрофикационен градиент.
5. Оценено е въздействието на основните фактори на средата върху формирането на
състава и структурата на зоопланктона, макрозообентоса и ихтиофауната във водните тела
в заливните тераси на р. Дунав.
Потвърдителни
6. Потвърдена е приложимостта на класификацията на крайречните заливни зони, базирана
върху тяхната морфология и заливен режим, за дефиниране на хидроморфологични и
хидродинамични подтипове заливни зони в рамките на национален езерен тип L5 крайречни заливни езера и блата.
7. разпределението на отделните видове риби по градиента на хидравлична връзка с
реката: Carassius gibelio е най-често регистрираният вид в пресъхващите водни тела, линът
Tinca tinca, Scardinius erythropthalmus и Lepomis gibbosus – предимно в изолирани
непресъхващи водни тела, Alburnus alburnus и Blicca bjoerkna – в откритите водни площи и
река Дунав, а хищниците (Esox lucius и Aspius aspius) се концентрират в преходните зони.
8. Потвърден е потенциалът на зоопланктона за оценка на еутрофикационния градиент и за
използването му като биологичен елемент за качество за оценка на екологичното
състояние на стоящи води.
Научно-приложни
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9. Разкритите и описани закономерности са основа за разработване на програми за
мониторинг на екологичното състояние и биологичното разнообразие в заливните зони в
речната тераса на Долен Дунав и надграждат научната база за развитие на дейности,
свързани с опазването, възстановяването и управлението на техните екосистеми в
условията на антропогенен натиск и климатични промени.
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This work aims to assess the species richness and the heterogenity of the hydrozoocenoses in the
water bodies from the Lower Danube floodplains, as well as to identify and evaluate driving
factors responsible for their structural and functional features under modified and regulated
hydrological regime. Assessment of the Lower Danube flood capacity was made, using
calculation of the annual flood duration. The investigated water bodies were classified according
to their hydromorphological, hydrodynamic and ecological characteristics. Species richness and
heterogeneity of the zooplankton, macrozoobenthos and ichthyofauna communities was updated
as well as their distribution along the environmental factors, hydrological connectivity,
hydromorphology, hydrodynamic and trophic state.
Decrease in the flood capacity of the Lower Danube was registered after 1984, considering
impact of the river embankment, gravel abstraction and the accumulation of large amount of
sediments in the “Iron Gates” dams. Investigated floodplains experience reduction in the flood
period in the range of several days to more than 2 months. Daily data shows that since 2011 the
winter-spring floods remain as a steady event, opposite to the spring-summer floods which seem
to be unsustainable, registering decreased capacity. Extremely fast decreases in the Danube water
levels were registered in July, enhancing the dry period. Also, daily dynamics of the water levels
caused by hydropeaking reflect the ripal and the floodplain zones nearly 200 km downstream.
The duration of the flood pulse was revealed as a major factor determining the trophic state in the
floodplains water bodies. Higher trophic state were registered in the water bodies which
experience the shortest annual flood. Water bodies with continuous hydrological connectivity as
well as those in complete surface isolation demonstrated more stable conditions.
Over 143 zooplankton, 67 macrozoobenthos and 17 fish species were registered. Zooplankton
and macrozoobenthos community structure showed significant relation along the trophic state
gradient. Zooplankton abundance showed positive correlation with trophic status, while mean
size of Crustacea, especially Cladocera showed negative correlation. The share of Thermocyclops
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crassus and the predatory rotifers genus Asplanchna and genus Synchaeta increased positively
with the trophic status.
Highest abundance in the macrozoobenthos community was registered in the mesotrophic
conditions, while in hypertrophic state the total abundance significantly decreases. As a dominant
group for the mesotrophic state occurred family Chironomidae, while in the hypertrophic state
class Oligochaeta dominated numerically. The distribution of the macroinvertebrates in the
different hydrodynamic types showed highest species richness in the dynamic zones –
plesiopotamon and the temporary water bodies. Ordination methods revealed the type of the
bottom substrate, water level fluctuations, average volume of the water body, the flow pulse and
the abundance of coastal vegetation as main environmental factors, determining the structure of
the macrozoobenthos,
Hydrological distance to the river, trophic state and the size of the water body seems to
correspond to the fish size and biomass, as well as to number of structural indices of the
ichthyocenoses. Along the surface connectivity to the river the species distribution occurred as
follows: Carassius gibelio was the most common species in the temporary pools, Tinca tinca,
Scardinius erythropthalmus and Lepomis gibbosus - mainly in the isolated water bodies,
Alburnus alburnus and Blicca bjoerkna - in the main channel and the side arms of the Lower
Danube, while the predators (Esox lucius and Aspius aspius) mainly occurred in the transitional
zones.
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