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В основната си част научната ми дейност е посветена на изследване на състава, 
структурата, темпоралната и пространствена динамика на фитопланктона в разнообразни 
по своя произход и особености естествени и изкуствени сладководни екосистеми на 
територията на България и проследяване на връзки и зависимости с други компоненти на 
водната екосистема (морфометрични, физични и химични) и други звена на трофичната 
верига (зоопланктон, макрофити, бактериопланктон). Като особено значими в този аспект 
са изследванията върху фитопланктона на високопланински глациални езера и 
изследванията върху крайдунавски влажни зони в т.ч. и дългогодишните изследвания 
върху фитопланктона на биосферния резерват Сребърна с оглед на мерките за 
възстановяването му. Изследвани са различни алометрични и други зависимости на 
основната на средния размер на фитопланктерите и връзката на тези зависимости с 
различни фактори. Значителна част от научните ми публикации, особено през последните 
години допринасят за изясняване на влиянието на инвазивният вид Dreissena polymorpha 
върху екосистемата и в частност –влиянието и върху фитопланктона. Получени са някои 
съществени резултати във връзка сизследванията на  фитопланктона и другите трофични 
характеристики за оценка на екологичния статус на водните тела по Рамковата директива 
на водите.  

 
1. Приноси в изследването на състава, структурата и динамиката на 

фитопланктона на високопланински глациални  езера в България и връзката 
им с други компоненти на водната екосистема  
 
• По същество изследването върху фитопланктона на седемте Рилски езера 

(Б.IV.6.) бе първото екологично изследване върху фитопланктона на глациални 
високопланински езера в България, проследяващо състава, числеността, 
биомасата, структурата на фитопланктонното съобщество в сезонен, годишен и  
пространствен аспект и във връзка с морфометрични, физични и химични 
фактори на средата, както и неговото вертикално разпределение (Б.IV.7).  
 

• Докато в качествено отношение фитопланктонът на езерата бе сходен, 
характеризиращ се с най-голямо видово богатство на  зелените и кремъчните 
водорасли, то по отношение на доминантна структура езерата се различаваха. Бе 
установено сходство по отношение на доминантите с някои Алпийски и 
скандинавски олиготрофни езера (Б.IV.7), но значително по-слабо застъпване на 
Chlorococcales и Chrysophyta, докато Desmidiales и Bacillariophyta са добре 
представени (Б.IV.7). Нашите изследвания не потвърдиха схващането на 



Воденичаров (1960) относно пирофитовите водорасли, които според него имат 
незначителна роля в нашите високопланински езера, тъй като те доминираха в 
значителна степен в определени месеци в някои от езерата. 
 

• Най-високото видово сходство сходство бе установено между единствените две 
езера (Окото и Бъбрека) без директна връзка /вток/ помежду им, но сходни по 
своята дълбочина. В някои случаи езерата показваха по-голямо сходство с по-
отдалечените но по-сходни по дълбочина езера, отколкото с тези в съседство. 
Тези факти показват, че директният пренос на видове от едно езеро в друго не 
играе толкова съществена роля, каквато дълбочината на езерото.  

 
• От изследваните физикохимични параметри само температурата на водата 

показа значима (положителна) корелация с биомасата на фитопланктона. 
Въпреки липсата на изявена корелация с биогенните елементи, изследването 
показва, че още през 1995 г в долните две езера, както и в по-високите през 
определени месеци трофичното състояние вече не е олиготрофно, а мезотрофно, 
т.е. процесите на еутрофизация са започнали.  
 

• Във вертикално отношение бе установено, че фитопланктонът почти във всички 
случаи е съсредоточен в мета или хиполимниона, което съответства и на 
разпределението на зоопланктона (Б.IV.7) 

 
• На базата на сравнение на летният фитопланктон от 16 естествени езера и 2 

язовира в Рила  (Б.II.8) посредством многомерните статистически анализи бе 
потвърдено, че именно морфометричните характеристики на езерата 
(дълбочина, отношение водосборна площ:езерна площ и мътност или 
прозрачност) обясняват основната част от вариациите в таксономичната 
структура на фитопланктона (на основа отдели). В количествен аспект бе 
установена положителна зависимост между общата биомасата на 
фитопланктона и нитратния азот, което навежда на мисълта за преминаване от 
фосфорно към азотно лимитиране. Биомасата на флагелатните организми, обаче, 
е показала отрицателна  корелация с общия азот, което показва, че те вероятно 
използват други  източници на енергия . 
 

2. Изследвания на фитопланктона във влажните зони и различни зависимости с 
други трофични звена като биогенни елементи, бактериопланктон, 
зоопланктон. 
 
• Изследването на фитопланктона на блатата на о-в Белене е първото комплексно 

изследване на тези влажни зони, което освен фитопланктона (Б.III.4) включва 
изследване на   физикохимичните показатели, висшата водна растителност и 
зоопланктона и техните зависимости (Б.III.2). Като цяло фитопланктонът на 
блатата на о-в Белене е количествено слабо развит като над  95 % от видовете, 
съставляващи основната биомаса на фитопланктона са флагелати от отделите 
Chlorophyta, Euglenophyta, Cryptophyta. Видово разнообразие е високо, което, 
обаче се дължи не толкова на големия брой видове, колкото на ниска степен на 



доминиране. Сyanoprokaryota са слабо количествено застъпени в тези блата 
въпреки ниското отношение азот:фосфор, което установяваме там и което е 
благоприятстващо за развитието на тази група водорасли. Като причина за този 
факт предполагаме инхибиращ ефект от  макрофитите, които са много силно 
развити в тези блата (Б.III.4). 
  

• Изследванията на зависимостите между фито и зоопланктона (Б.III.2) са 
съществен принос, тъй като обикновено изследванията на тези взаимовръзки се 
отнасят до перманентните водни басейни и почти нищо не се знаеше за тях в 
такъв тип временни, пресъхващи крайречни блата. Кремъчните водорасли са 
показали висока отрицателна зависимост с  биомасата на ротаториите и 
положителна  с биомасата на крустацеите. Общата биомаса на зоопланктона и 
фитопланктона са били в отрицателна корелация, което е обратното на 
обикновено установяваната положителна зависимост в други езера и може да се 
приеме като доказателство за наличието на топ-даун ефект, като диатомеите се 
изпасват по-добре от ротаториите, докато крустацеите предпочитат зелени 
водорасли или флагелати. Общата биомасата на зоопланктона, както и 
отношението зоопланктон:фитопланктона са показали зависимост от средният 
индивидуален размер на фитопланктерите. Ефективността на енергийният 
трансфер по веригата зоо- фитопланктон, изразена чрез отношението на техните 
биомасите е висока през пролетта (топ–даун ефект), но намалява през лятото, 
което вероятно е свързано с по-големият среден обем на фитопланктерите и 
съответно тяхната непригодност за консумация. 

• Беше проследена сезонната и годишна динамика на фитопланктона на езерото 
Сребърна за един значителен перод от време като бяха анализирани също 
биогенните елементи, трофичното състояние и развитието на бактерио - и 
фитопланктона след възстановяването на връзката му с р. Дунав. 
Фитопланктонът беше характеризиран освен чрез таксономичните групи и чрез 
функционалните групи (по Reynolds), като междугодишните вариации на 
функционалните групи се обясняваха от два основни фактора: водното ниво и 
NO3-N, като схематично бе представена последователната смяна на 
функционалните групи по градиента на тези фактори. В редица публикации бе 
потвърдено  фундаменталното значение на водното ниво за промените в 
биогенните елементи, хлорофила, бактерио- и фитопланктона на езерото, 
обусловено от свързаността на езерото с реката (Б.V.3; Б.IV.9; Б.IV.8). На 
основата на данните за биомасата от 25 годишен период бе установено, че  под  
критична стойност от 2 м дълбочина езерото достига хипертрофно състояние 
(Б.IV.8). Аргументирано се обосновава нуждата от свързването на езерото с 
реката чрез поне един входящ и един изходящ канали, гарантиращи 
промиването на езерото при високите речни води и позволяващи ограничаване 
на процесите на натрупване на гниеща органика и максимално приближаване 
до неговото естествено състояние на свързаност с реката, осигуряващо трайно 
и необратимо възстановяване на езерната екосистема (Б.IV.9). 
 

• Подсигуряването на регулярна връзка с  река Дунав е от първостепенно 
значение за поддържане на нормалните процеси във крайдунавските влажни 



зони, което намира потвърждение при възстановяването на влажните зони на 
остров Белене (природен парк Персина) където отсъствието на ефективно 
промиване през първите месеци след възстановяването на връзката с реката 
обяснява липсата на съществени промени в техните физични, химични (рН, 
концентрации на кислорода, амония, нитратите и фосфатите) и биологични 
(видовия състав и биомасата на фито и зоопланктона) показатели преди и след 
напълването им с вода от реката (Б.V.5). 

 

• Очевидно кратковременното отваряне на шлюзовете с цел напълването и 
задържането на вода във блатата максимално дълго без ефекта на възможно 
продължителен контакт с реката и промиване на влажните зони минимализира 
ефекта от възстановяване на връзката с реката (Б.V.5). Този начин на управление 
на хидрологията на влажните зони не позволява масовото навлизане на рибите, в 
резултат на което зоопланктонът във влажните зони се развива без натиска от 
рибната преса и опасва тотално фито и бактериопланктона. Водата се избистря и 
светлината прониква с големи интензивности до дъното, което заедно с липсата на 
течение благоприятства обилното развитие на макрофитите, които също потискат 
развитието на фитопланктона. Гниенето на тяхната биомаса бързо изчерпва 
кислорода и затова измерванията на първичната продукция на планктона не 
корелират с концентрацията на кислорода (Б.VI.3). 

 

• Беше установено, че степента на свързване на влажните зони с реката (определена 
като еу, пара, плезио потамал или като тип – канал или блато и разликите във 
връзката им с реката) както и наличието и процента на покритие с макрофити са 
между първостепенните фактори определящи хидрохимията както и 
функционирането на влажните зони като източник или утаител на биогенни 
елементи в унгарския и българския участъци на р.Дунав (Б. II.12). Установена беше 
съществена разлика в концентрациите на азота и фосфора в унгарските и 
българските влажни зони, вследствие на наличието на промиващ ефект в 
унгарските влажните зони, дължащ се на ефективната им връзка с реката и в 
минимализирането или пълното й отсъствие в българските. В резултат на това в 
българските често се наблюдава кислороден дефицит, причиняващ 
денитрификация и мобилизация на фосфора от седимента. Затова те показват по-
високи концентрации на общия фосфор и по-ниски концентрации на общия азот 
от унгарските (Б. II.12).  

 

• Бе установено наличие на положетилна корелация между числеността на 
фитопланктона и общата численост на бактериопланктона, както и на 
пръчковидните, коките и групата на най-дребните, до 0,5 мкм бактерии в езерото 
Сребърна и отрицателна между биомасата на фитопланктона и числеността на 
най-едрите бактерии (Б.V.3). Ивестно е, че само някои от фитопланктонните 
отдели (основно флагелатните от Cryptophyta, Chrysophyta и Euglenophyta) 
съдържат миксотрофни видове, т.е. способни да преминават и към хетеротрофно 
хранене, които са високо селективни бактеривори и техният  top-down контрол 



върху най-големите по размер, подвижни и несвързани бактериални клетки, както 
и конкуренцията за биогени (основно фосфор)  са най-вероятно в основата на тези 
зависимости и обясняват малката бактериална численост и преобладаването на 
свободно живеещи бактериални клетки от най-малката размерна група, до 0.5 μm). 

 
• Пространствените разлики в хидрохимията на влажните зони в българския 

участък на р.Дунав в маловодната 2011 година не се определяха от тяхната 
свързаност с реката, която практически отсъстваше, а от тяхната принадлежност 
към плитките блата или отводнителните канали, както и процента на покритие на 
водната повърхност от потопени макрофити. Каналите бяха по-мътни, с по- 
голяма проводимост и концентрация на фосфати, докато блатата се отличаваха с 
по-високи концентрации на кислорода и стойности на рН. Времевите вариации се 
влияеха от колебанията в нивото на реката, но също и от процента на покритие 
на водната повърхност с потопени макрофити (Б.VI.4). 

 
• Действието на влажните зони като уловител на биогенни елементи от реката зависи 

от интензивността на процесите на продукция на първичните продуценти – 
фитопланктон и макрофити. Тъй като тяхното съвместно измерване е  много 
комплицирано,  сравняването на данните за концентрация на биогенните елементи,  
основни фотосинтетични пигменти и прозрачност за период от няколко години по 
методите за оценка на трофичния статус дава възможност да се разкрият основните 
трофични характеристики и да се сравнят българските и унгарските влажни зони 
(Б.III.13). Установи се, че в реката както в долния, така и в средния Дунав липсва 
както  фосфорно така и азотно лимитиране на фитопланктона, което индиректно 
потвърждава предишното предположение за лимитиращата роля на силиция за 
речния фитопланктон (Б.III.8). Във влажните зони, обаче, натоварването с фосфор 
е значително и е дори по-голямо отколкото в реката въпреки редуциращото 
действие на макрофитите, което води до азотно лимитиране, по-изразено в блатата 
от Долен Дунав отколкото в Среден Дунав. Освен азотното лимитиране другите 
лимитиращи фактори са мътност от неводораслов произход и зоопланктонна преса, 
като често, особено в блатата от среден Дунав се наблюдава хетерогенност на 
лимитиращите фактори през различните сезони (Б.III.13).  

 
3. Използването на размерната структура на фитопланктона за разкриване на 

важни зависимости и взаимодействия в изследваните водни екосистеми. 
 
• Бе установено, че средният размер на фитопланктерите е в отрицателна линейна 

зависимост с отношението на биомасите на зоо- и фитопланктона в блатата на о-
в Белене (Б.III.2), т.е. опасването на дребните е по ефективно от опасването на 
едрите фитопланктери. 
 

• Средните размери на фитопланктерите бяха използвани при изследването на 
алометричните и неалометричните зависимости между хлорофила от една 
страна и числеността, биомасата и повърхността на фитопланктерите  от друга в 
различни по трофност водни басейни  (Б.II.1). Неалометричните зависимости са 



били най-високи в еутрофните басейни, докато алометричните – в 
мезотрофните. Отношенията хлорофил:численост и хлорофил:биомаса на база 
унифицирани данни и от трите типа язовира (общо) са показали по-малка 
достоверност и нелинеен харектер, докато отношението хлорофил:повърхност е 
било винаги достоверно имащо  линеен, до слабо нелинеен характер. 
Алометричните зависимости с числеността и биомасата са имали линеен 
характер, докато тази с повърхността е била нелинейна и това показва, че най-
малките и най-големите фитопланктери имат еднакво съдържание на хлорофил 
на единица повърхност на клетката. При по-висока трофност  хлорофилът на 
единица повърхност е най-малък. Често изследваната зависимост между 
хлорофила и биомасата на фитопланктона варира от статистически 
недостоверна (при мезотрофните язовири) до високо достоверна – при 
еутрофните. Нелинейният характер на тази зависисимост при широк спектър от 
стойности на трофността вероятно се дължи на промените в отношението 
повърхност:обем на фитопланктерите. 
 

• Понататък бе установено, че отношението на биомасите на зоо- и 
фитопланктона корелира положително с размерната структура на зоопланктона, 
но е в отрицателна зависимост от дела на синьозелените водорасли спрямо 
общата биомаса на фитопланктона (Б.II.2). Kalchev et al. 2003 (Б.III.3) показаха, 
че средният размер на фитопланктона корелира достоверно положително с 
неговата бруто продукция на екземпляр и отрицателно с продукцията на 
единица биомаса. По-нататък този факт, че средният обем на популацията е 
свързан с нейното физиологично състояние беше успешно използван за 
подобряване на зависимостта между хлорофила и биомасата на фитопланктона 
(Б.III.3) 
 

• По-нататъшното изучаване на зависимостта хлорофил-биомаса на 
фитопланктона продължи с изследването на пробите с подчертано доминиране 
на някои от основните отдели водорасли  (Cyanoproкaryota, Bacillariophyta, 
Chlorophyta) обикновено доминиращи във водните екосистеми. Бе установено, 
че средният обем на фитопланктерите в доминираните от Bacillariophyta проби 
показва най-ниска вариация, докато тези доминирани от Cyanoprokaryota и 
Chlorophyta варираха по-силно и затова добавянето на средните обеми на 
фитопланктона като втора независима променлива към уравнението хлорофил-
биомаса подобряваше съществено регресията (Б.III.5) 
 

• Размерната и морфологична структура на планктонните водорасли са в основата  
на  функционалната класификация на фитопланктона по Reynolds. Сравняването 
на различните трофични зависимости паралелно на  база таксономични и 
функционални групи показва, че функционалните групи показват по-висока 
степен на свързаност с факторите на средата в множествените анализи, 
отколкото класическото разпределение на водораслите по отдели (Б.V.4). 
 

• Използването на средните размери на популацията на фитопланктона послужи 
за обосноваване на предположението за преминаване на фитопланктерите в 



заразените язовири към R-стратегия в резултат от влиянието на мидата-зебра 
върху тях (Б.II.4). 

 
 

4. Въздействието на Dreissena polymorpha върху язовирни екосистеми и 
влиянието и  върху фитопланктона и бактериопланктона.  
 
• Dreissena spp.  притежава способността да се размножава бързо и да филтрува 

огромни обеми вода, в резултат на което измества интензивността на 
метоболизма във водните екосистеми от пелагиала към бентала. Трофичното 
състояние на три язовири (два заразени с мидата-зебра и един незаразен) беше 
определено като мезотрофно с помощта на трофичните индекси на Carlson, 
основани на концентрациите на общия фосфор, хлорофил-а и прозрачността на 
водния стълб по Секки.  
 

• Периодите преди и след инвазията на мидата-зебра в язовир Жребчево показаха 
статистически достоверни разлики в прозрачността на водния стълб по Секки и 
концентрациите на кислорода и NO3-N в хиполимниона в полза на периода след 
инвазията. Въпреки, че след инвазията концентрацията на PO4-P в язовира беше 
по-висока, показваща еу- до хипертрофия, то напр. стойностите за 
прозрачността по Секки указваха на мезотрофност (Б.II.7), което внася сериозен 
разнобой в концепцията за трофността по характеристиките в пелагиала, поради 
факта, че мидата-зебра премества продукционно-деструкционните процеси в 
бентала (Б.II.3). 

 
• Сравнението фитопланктона в периодите преди и след инвазията на мидата-

зебра в язовир Жребчево (Б.II.4) показа, че най-вероятно мидата-зебра оказва 
най-голямо влияние върху синьозелените водорасли Cyanoprokaryota, тъй като 
те показаха най-ниско сходство по Soerensen между двата периода. За разлика от 
биомасата числеността на фитопланктона показа достоверно по-високи 
стойности, което се обяснява от издребняването на индивидите и преминаването 
на съобществото към R-стратегия. Установената биомаса на фитопланктона, 
макар и недостоверно по-ниска през периода след инвазията, показваше по-
ниска трофност от концентрацията на PO4-P, което потвърждава разминаването 
в оценката на трофността по тези две характеристики на пелагиала под 
влиянието на драйсената установено преди (Б.II.3). Обаче това разминаване 
може да се дължи освен на драйсената донякъде и на лимитиране на 
фитопланктона от страна на азота, независимо от високите стойности на 
отношението N/P тъй като беше установена отрицателна корелация между 
неорганичните форми на азота и биомасата преди и азота и числеността след 
инвазията на драйсената (Б.II.4). 
 

• Част от резултатите получени при изследването на яз. Жребчево (Б.II.3) бяха 
тествани на голям брой (52) заразени и незаразени с Dreissena spp. водоеми – 
езера и язовири. Потвърдено беше, че по време на лятната термална 
стратификация хиполимнионите на заразените с драйсена водоеми 



демонстрират статистически достоверно по-високи стойности за рН, 
концентрацията на кислорода и насищането с кислород. Това увеличение на 
концентрацията на кислорода под влиянието на драйсената представлява новост 
за научната литература. Потвърдено беше достоверното увеличение на 
прозрачността в епилимниона под влиянието на драйсената и по-ниските 
стойности за концентрацията на кислорода в заразените водоеми. Отбелязано 
беше също че понижаването на водното ниво на язовирите намалява или 
отстранява влиянието на драйсената, понеже D. polymorpha населява горните 2-
3-4 метра от бентала и значителна част от популацията й загива при спадане на 
водното ниво (Б.II.5). 

 
• Тествани бяха  зависимостите между прозрачността по Секи, хлорофил-а и общ 

фосфор, участващи в трофичният индекс на Carlson (1977) в 9 незаразени и 5 
заразени язовири разположени на притоци на река  Дунав, като бяха установени 
статистически достоверни различия между заразените и незаразените язовири, 
на базата на които бе доказано, че инвазията на Dreissena нарушава линейният 
характер на зависимостите хлорофил-а:общ фосфор и прозрачност:общ фосфор, 
което вероятно повлиява на акуратното приложение на индекса за оценка на 
трофичното състояние в инвазираните екосистеми (Б.III.14).  
 

• Многомерният статистически анализ на качествени и количествени показатели 
на фитопланктона и съпътстващи физикохимични показатели на 8 заразени и 10 
незаразени с Dreissena polymorpha язовири, разпръснати по територията на 
България показаха,  че наличието/отсъствието на D.polymorpha е един от 
основните фактори, обясняващи вариациите на физикохимичните параметри и 
фитопланктонните отдели, обилие и видово разнообразие (Б.II.9). В заразените 
язовири бяха установени по-ниски численост, биомаса и видово разнообразие на 
фитопланктона и по-голяма прозрачност по Секки, като фитопланктонните 
отдели бяха в отрицателна зависимост от наличието на Dreissena, но също така 
показаха зависимост от амонячния азот (основно отделите съдържащи 
флагелатни видове) и общия фосфор (главно отделите съдържащи не 
флагелатни видове). Липсата на зависимост между наличието на Dreissena и 
общия фосфор бе още един аргумент потвърждаващ резултатите от (Б.III.14) 
относно влиянието на инвазията за нарушаване на  връзката между общият 
фосфор и останалите трофични характеристики. 

 
5. Отчитане на екологичния статус на стагнантните водоеми по фитопланктона 

и другите съпътстващи го метрики  при прилагането на рамковата директива 
за водите в България. 
 
• Сравняването  на различни трофични харектеристики,  използвани за оценка на 

екологичния статус – биомаса на фитопланктона, хлорофил-а, прозрачност по 
Секки, мътност показа, че различните трофични характеристи дават различна 
оценка за екологичния статус (Б.III.10), като бе потвърден факта, че в 
съвременните класификационни системи биомасата на фитопланктона сближава 



различните водоеми по оценката за тяхната трофност, докато хлорофил-а 
обратното, допринася за тяхната диференциация. За да бъде използвана 
прозрачността по Секки за оценка на екологичния статус е необходимо отчитане 
на нейните отделни компоненти, особено през пролетта, при високи води. За 
нейното успешно прилагане е необходимо да се изведе регресионното 
уравнение между хлорофил-а и прозрачността на достатъчно брой язовири като 
се използва яз. Цонево като представител на референтни условия. Това може да 
послужи като база за адаптация на някои широкоизползвани индекси, като TSI 
индексът на Carlson (1977). Понататък бяха изследвани различни зависимости 
между показатателите участващи в този индекс в 14 язовира някои от които 
заразени с Дрейсена и бе установено, че инвазията оказва  съществено влияние 
на зависимостите между различните трофични характеристики (Б.III.14) поради 
което е необходимо тя също да се отчита при оценките на екологичния статус на 
язовирите.  
 

• Беше установе, че отношението между фитопланктона и бактериопланктона 
също зависи от трофичното състояние на водоемите и миксотрофните флагелати 
могат да упражняват топ-даун ефект върху бактериопланктона в условията на 
фосфорно лимитиране. 

 

 

 

 


