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СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Румен Димитров Младенов

от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Относно: Кандидатурата на гл. ас. д-р Михаела Богомилова Бешкова за заемане

на академичната длъжност „доцент“ по специалност „Хдробиология“ за нуждите

на секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми", отдел „Водни

екосистеми“ при ИБЕИ-БАН, по конкурс обявен в ДВ, бр. 92 от 17.11.2017г.

Оценка на научноизследователската дейност на кандидата

Гл. ас. д-р Бешкова участва в конкурса с 51 научни публикации, като три от тях

са  автореферет  и  статии,  свързани  с  дисертационния  й  труд.  Дванадесет  от

публикациите са в международни списания с импакт фактор  (IF), 15  - в  реферирани

научни  списания  без  импакт  фактор,  9  - в  национални  издания  и  сборници,  6  -

публикувани в пълен текст в сборници от конференции и 6 абстракта.  Общият брой

на установените от мен цитирания е 121, от които 24 са в списания с IF.

Основните направления в  научно-изследователската  работа  на д-р Бешкова са

свързани с изследвания върху фитопланктона на високопланински глациални езера в

България,  във  влажните  зони  на  Долен  и  Среден  Дунав  (включително  биосферен

резерват  Сребърна),  извеждане  на  зависимости  с  различни  фактори  на  средата  и

съобщества,  на  базата  на  размерната  структура  на  фитопланктона,  въздействие  на

инвазивния вид Dreissena polymorpha в язовирни екосистеми, отчитане на екологичния

статус на стагнантните водоеми по фитопланктона и други съпътстващи метрики при

прилагане на Рамковата директива за водите (РДВ) в България.

Кандидатката  представя  формулирани  приноси  по  всяко  едно  от  тези

направления.

Важно  научно  значение  имат  изследванията  върху  фитопланктона  на

глациалните езера в Рила, тъй като те се явяват първото екологично изследване на това

съобщество.  Получени  са  нови  оригинални  данни  за  таксономичния  състав,

доминантната  структура,  корелацията  на  биомасата  с  физикохимичните  параметри,

вертикалното разпределение в дълбочина и взаимовръзките с факторите на средата. 
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Съществено научно-приложно значение има първото комплексно изследване на

временните влажните зони на остров Белене при р. Дунав. Те обогатяват знанията за

спецификата на фитопланктона в тях и взаимовръзките му с абиотичните фактори и

други звена на хранителната верига като зоопланктон, бактериопланктон и макрофити.

Характерна  особеност  на  фитоплактнона  в  тях  е,  че  основната  част  от  биомасата

съставляват  флагелатни  видове  Зелени,  Еугленови  и  Криптофитови  водорасли,  със

склонност към миксотрофно хранене. За първи път в подобни временни водоеми е

анализиран  енергийния  трансфер  по  веригата  фитопланктон, зоопланктон  и  е

доказано, че неговата ефективност зависи от размерната структура на фитопланктона

и има сезонен характер. Установено е, че във влажните зони от Долен и Среден Дунав

има значително натоварване с фосфор и всъщност лимитиращи фактори са азотния

дефицит (обусловен от интензивно развитие на макрофити), мътност от неводорослов

произход и зоопланктонна преса. Реално практическо значение за възстановяването и

управлението на влажните зони на остров Белене  (Природен парк „Персина“) имат

конкретните предложения за  промени в хидрологичния режим, с  цел постигане на

ефективен  промиващ  ефект.  Нови  данни  за  езерото  Сребърна  предоставят

междугодишните  вариации  на  функционалните  групи,  които  са обяснени  с

разполагането на функционалните групи по градиента на два основни фактора: водно

ниво и нитратен азот. Аргументирано се обосновава нуждата от свързване на езерото и

р. Дунав чрез входящ и изходящ канал, който да осигури отмиване на придънния слой

от сапропелна тиня за трайно подобряване на състоянието на езерото.

По  отношение  на  размерната  структура  на  фитопланктона  нов  оригинален

принос е, че взаимовръзката между хлорофил-а и биообема има нелинеен характер и

зависи  от  трофността.  Тя  е  статистически  недостоверна  в  мезотрофно  и  високо

достоверна в еутрофно състояние.

С  научно  и  научно-приложно  значение  са  статистически  достоверно

подкрепените  резултатите  за  влиянието  на  инвазивния  вид  Dreissena върху

вертикалното  разпределение  на  физикохимичните  параметри  в  заразените  язовири,

които  се  изразяват  в  преместване  на  продукционно-деструкционните  процеси  в

бентала. Интерес представляват и данните за ефекта  Dreissena върху таксономичния

състав на фитопланктона в посока намаляване на еутрофните видове Синьозелените

водорасли и преминаване на съобществото към R-стратегия.

При  бъдещи  мониторингови  наблюдения  на  трофичното  и  екологичното

състояние  на  язовири  с  инвазия  на  Dreissena,  би  следвало  да  се  имат  предвид
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резултатите  за  нарушeния  линейния  характер  на  зависимостите  хлорофил  а:общ

фосфор и  прозрачност:общ  фосфор,  тъй  като  те  засягат  точното  прилагане  на

съответните индекси.

Заключение

Представените публикации и приноси от научно-изследователската дейност на

гл.  ас.  д-р  Бешкова  свидетелсват  за  професионално  израстване  и  постижения  в

областта  на  проучванията  на  сладководния  фитопланктон.  Представената  от

кандидатката информация показва, че д-р Бешкова отговаря на изискванията на Закона

за развитие на академичния състав в Р България и критериите на ИБЕИ за заемане на

академичната длъжност „доцент“.

Изложеното по-горе ми дава основание да препоръчам на Научното жури да

гласува  за  заемането  от  гл.  ас.  д-р  Михаела  Богомилова  Бешкова  на

академичната длъжност „доцент“ по специалността „Хидробиология“ в ИБЕИ.

12. 04. 2018 г.                                               Изготвил становището: ……………………

Гр. Пловдив                                                                    / Проф. д-р Румен Младенов /
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