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РЕЦЕНЗИЯ
върху дисертационния труд на ас. Теодора Ангелова ТРИЧКОВА –
докторант на самостоятелна подготовка по научната специалност ХИДРОБИОЛОГИЯ
(01.06.11) в Секция «Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми», Отдел
«Водни екосистеми» на ИБЕИ-БАН,
на тема:
«ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИНВАЗИВНИТЕ ВИДОВЕ ОТ РОД Dreissena ВЪВ
ВОДНИТЕ БАСЕЙНИ НА БЪЛГАРИЯ»
с научни консултанти: проф. д-р Здравко ХУБЕНОВ (НПНМ-БАН),
доц. д-р Димитър КОЖУХАРОВ (БФ-СУ) и инж. Иван БОТЕВ (ИБЕИ-БАН)

Възложената ми за рецензиране дисертация съдържа общо 232 страници, 21 таблици, 27
фигури и 2 приложения. Списъкът на цитираната литература включва 291 заглавия, от
които 42 на кирилица и 249 на латиница. Дисертационният труд е обсъден и насочен към
защита от разширения състав на Колегиума на Отдел “Водни екосистеми“ при ИБЕИ-БАН
на заседанието му, състояло се на 29.06.2018 г.
От представените документи по процедурата (справка № 10) се вижда, че докторантката е
изпълнила изцяло своята индивидуална програма – положила е успешно изпита по
специалността, както и задължителните изпити по компютърна и езикова подготовка, като
е преминала и три курса за допълнително обучение; така тя е набрала 150 кредитни точки
(при 120 изискуем минимум).
Основната цел на нейната дисертация е да направи оценка на риска при сладководните
миди от род Dreissena във водните обекти в България и да разработи указания за
управление на риска в уязвими и вече засегнати водни тела.
За постигане на тази цел докторантката си е поставила следните основни задачи:
1. Да изучи разпространението на мидите от род Dreissena в България, като определи
нови находища, в които вече се срещат тези миди и с това да оцени пътищата и
механизмите на въвеждане и разпространение на инвазивните миди във вътрешните
води на България;
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2. Да проучи значението на средообразуващи фактори на водната среда (географски,
хидрологични, физични и химични) върху разпространението на драйсените, като
сравни физиологичните и екологичните изисквания на въпросните миди и определи и
оцени факторите на средата с ключово значение за тяхното разпространение у нас;
3. Да разработи и приложи модел за въвеждане на мултикритериен анализ за вземане
на решения при управлението на риска при инвазивните видове от род Dreissena, и на
тази основа да категоризира този риск за сладководните тела в България.
Като част от изпълнението на тази задача е предвидено и обсъждане с експерти от
органите за управление и от други заинтересовани страни като елемент от процеса на
вземане на решения.
Така, още с постановката на своята дисертация докторантката прави заявка да свърже
непосредствено своите научни изследвания и постигнати резултати с актуалните нужди на
текущата практика в борбата с овладяването на риска и неговото ефективно управление
за намаляване на разностранните последствия и щети от проникването или въвеждането,
размножаването и разселването на инвазивни видове, в частност на двете миди от рода
Dreissena.
В съответствие с така формулираните задачи, докторантката е избрала да структурира
своите резултати по свой начин, като избягва наложилия се “докторантски“ шаблон. Така
например, обзорът на проучената литература не следва традиционното представяне на
изчетени заглавия, а по-скоро акцентира върху глобалната, регионалната и местната
значимост на проблема с инвазивните видове и по-специално с едни от найразпространените и вредни за човека сладководни миди от род Dreissena, като обосновка
за по-нататъшните й изследвания. Прави много добро впечатление отличната
информираност на докторантката както по въпросите на таксономията, систематиката,
биологията и разпространението на двата изследвани вида драйсени, така и на
механизмите на тяхното въвеждане и разпръскване изобщо и в частност - в нашите
сладководни обекти. Обсъдени са и досегашни опити за оценка и управление на риска от
инвазивни водни видове, като се подчертава нуждата от множествен подход и
интегриране на оценката на риска с неговото управление и контрола като неделим
елемент на управленския процес/ цикъл.
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Въз основа на този стегнат обзор (само 291 заглавия, вкл. 10 източника от мрежата
http://www....) са изведени и основните цели и задачи, обсъдени по-горе.
Впечатлява огромното количество материал, който е натрупан и обработен от
докторантката през последните години (2002-2012) от практически всички категории и
типове сладководни екосистеми у нас, които тя групира по големина на водосбора – общо
82 лентични (езерни) от трите водосборни области на страната, както и 261 пункта/
станции по речната ни мрежа, от които една пета – по течението на Дунав.
Голяма част от метричните данни са осигурени чрез различни официални (МОСВ/
ИАОС+БД, ИАРА, Напоителни системи ЕАД, Язовири и каскади ЕАД и др.) и/или
колегиални източници при съвместни проектни проучвания със или без участието на
авторката. Теренните проучвания следват двустъпкова процедура – “посещение“, за
първоначален оглед на обекта за наличие на инвазивните миди, и “изследване“, за
събиране на качествени и/или количествени проби от бентоса и перифитона, заедно с
данни за водната среда и други подробности, свързани с инвазията на мидите. Обектите
за изследване са подбирани по разработена критериална система, като водещи са били
критериите за стопанското ползване на водните обекти с оглед на бъдещата оценка на
риска и щетите от инвазивните миди.
Събраните материали са обработвани в лабораторна среда за снемане на соматични
параметри и по-нататък – за изчисляване на различни стандартни диагностични
пропорции на черупките.
Поради различната достъпност и подробност на получените данни са ползвани различни
обеми с масиви от данни за различен брой водни тела, изследвани в различни периоди и
честоти на посещенията. При внимателен подбор на групите (извадките) са направени
ординационни анализи (PCA) чрез CANOCO 4.5 или тривиалните статистически анализи
чрез програмата STATISTICA.
За решаване на третата основна задача – разработване и прилагане на мултикритериен
анализ на риска от инвазивните драйсени, е възприет шаблонът на Suedel et al (2006).
Докторантката е подходила творчески, като е доразработила този модел и чрез анкетен
подход/ метод е приложила на практика изискването за съгласуване с компетентните
структури на управленските мерки за борба с инвазивните миди. На тази основа е
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проведен анализ на получените анкетни данни, които са обсъдени на място с участниците
в специална работна среща.
Като цяло подбраните методи са адекватни на така формулираните задачи и предполагат
обективност на извежданите резултати.
Много удачно докторантката е вмъкнала и резюме на своята дисертация (на български и
на английски езици), за чийто обем (5 стр!) можем и да поспорим, но така или иначе тази
инкрустация е съвсем на мястото си.
Основните резултати, получени от докторантката, са описани в съдържателния раздел III,
където тя последователно разглежда въпроси на разпространението на двата изследвани
вида във водните тела на страната, като въз основа на изключително богат фактически
материал и данни обръща специално внимание на техния естествен и инвазивен ареал. В
резултат от нейните проучвания в периода 2005-2012 към известните дотогава находища
(предимно дунавски) са прибавени още 49 практически във всички водосборни области/
басейни, като почти половината от тях са нейни лични данни (Таблица 3.1). Специално
внимание се обръща и на един нов за страната инвазивен (под)вид - Dr. rostriformis
bugensis, който съпътства основният нашественик – Dr. polymorpha, и бързо се
разпространява в западна посока в Европа, както и в САЩ. От текста и публикациите по
дисертационната тема не става ясно КОЙ съобщава за първи път този нов пришълец.
Анализирайки граматически текста, може да се допусне, че първата находка е на
докторантката (“Първата находка … е при Сандрово на 04.09.2005 г., където
НАМЕРИХМЕ 3 черупки…“, стр. 67), но първото писмено съобщение като че ли е на
Hubenov (2005). Приведени са и редица морфометрични данни (Табл. 3.3), които имат
значение за разграничаването на двата родствени вида.
Литературните данни сочат различни модели на инвазия на двете драйсени, поне в
регионален мащаб. Затова се и обсъжда достатъчно пълно и въпросът за пътищата на
проникване и разпространяване на драйсените у нас. Докторантката е подбрала 5
“района“, в които разглежда пътищата на проникване във вътрешните водни тела на
Дунавската (23 язовира в СЗ България + 9 яз. по Лесновска), Черноморската (7 яз. в
поречието на Камчия) и Егейската (7 яз. по Струма и 6 яз. по Сазлийка) водосборни
области.
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Голямото разнообразие на изследваните типове водни тела/обекти изисква от
докторантката по-прецизен подход, освен чисто качествения или описателния (“тука има тука нема“), затова паралелно с “посещенията“ са провеждани и задълбочени, предимно
хидрохимични анализи за установяване на основните фактори на водната и стопанската
среда,

които

имат

значение

за

въвеждането/проникването,

закрепването

и

разпространението/ разселването на инвазивните драйсени. В това отношение се
анализират данните за биогеографския район на находищата, надморската височина,
както и морфометричните и хидрологичните им показатели, особеностите на техните
физични и химични характеристики и др. С помощта на РСА са изведени водещи фактори
по отделни групи изследвани водни обекти, както и за 52 язовира в страната. Независимо
от подробното обсъждане на получените резултати, те остават зависими от броя на
изследваните водни обекти и наличието на ФХ-данни за тях. Данните за 52-та обекта сочат
голямото значение на двата свързани параметъра – електропроводимост и калциеви
йони, и на надморската височина (вероятно и на температурата). С високо факторно тегло
(0.8841) се очертава и водната площ на обектите (вероятно и на прозрачността и
дълбочината).
Въпреки подробното обсъждане на изследваните фактори-параметри на водната среда
обаче не са приведени обобщаващи данни за взаимната зависимост на отделните
изследвани показатели/ фактори и обилието, евент. разпространението, на инвазивните
драйсени в нашите водни обекти.

Главната голяма подтема, която ангажира трайно вниманието на докторантката е
управлението на риска от нахлуването на инвазивните драйсени в нашите сладководни
обекти. Въз основа на обсъдените дотук нейни изследвания, докторантката прави опит за
обобщи типовете потенциални въздействия, генерирани от инвазията. С анализ на
собствени и публикувани чужди данни е изградена таблица (3.7), в която тези въздействия
са съотнесени към околната (водната) среда и към икономически и социални аспекти.
Струва ми се обаче, че тук има смесване на обекта и субекта, на ефекта и неговата изява/
последствия, отделно са и механизмите на въздействие. Считам, че туризмът е стопански
сектор наравно с електропроизводството, водоснабдяването/ водната инфраструктура
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и/или аквакултурата, макар в голяма степен той да има и социално значение и
характеристики.
За разлика от това, тук много добре са описани пътищата на въвеждане и
разпространение на драсейните, обсъдени на няколко места в предходните раздели.
Създаден е и графичен модел на инвазивния процес при тези миди и евентуалните
последствия върху различни характеристики на сладководните обекти, вкл. техните
екосистемни функции/ услуги (Фиг. 3.21). Описан е и рискът от инвазията на драйсените за
околната среда и икономиката на страната, което дава основание на докторантката да
дефинира целите, които по-нататък се въвеждат в една йерархична структура (Фиг. 3.22),
чрез която се представя моделът на целите за управлението на риска. За мен остава
неясно защо в този модел двете главни цели – подобряване на околната (водната) среда
и увеличаване на икономическите ползи, са представени самостойно/ самостоятелно,
като че няма между тях никаква връзка. Отчитам това като недостатък на концепцията,
която не е съобразена с актуалните очаквания за монетаризиране на екосистемните
услуги, предоставяни от екосистемите, в частност – от сладководните.
Независимо от това, добре са разработени по-нататъшните стъпки от процеса на
управление на риска - дефиниране на критерии и категоризация на риска, въз основа на
което е разработена карта на риска от инвазия от драйсените (Фиг. 3.23).
Важен елемент в процеса на мултикритерийния анализ е съгласуването на тези критерии
и стъпки с компетентните държавни и други институции и структури, като е предложен за
обсъждане списък от 42 алтернативни решения и мерки за борба с инвазията и нейните
последствия. След обсъждане със “заинтересованите“ страни, като окончателен се
оформя списък от 20 алтернативни решения, съответно мерки за превенция и контрол. На
специална Работна среща, организирана от докторантката през май 2012 (в рамките на
проект на НФНИ), разработените и съгласувани мерки са оценени от участниците по
значимост и съответно - ранжирани по степента на риска (нисък, умерен, висок), за който
удачно са подбрани критерии.
В крайна сметка е постигната една моделна рамка за изпълнението на процеса на
мултикритериен анализ на риска (Фиг. 3.24), която включва пътищата и етапите на
инвазията, последиците за екосистемите, както и алтернативни управленски решения за
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превенция и контрол на инвазията. Отчитам това като завършен и категоричен резултат от
разработката на дисертационния труд от докторантката. Както самата тя отбелязва обаче,
резултатите от такъв анализ целят по-скоро да информират, да разясняват на
управленските равнища и структури с оглед на съгласуването на дейността им по
предприемането на мерки за управление на инвазията, вкл. мониторинг и контрол.
Последният е необходим за верификация на управленските политики и мерки и тяхното
съответствие с възприетите критерии и стъпки на модела.
Изводите, изложени в 12 точки, принципно са верни и са изведени от обсъдените дотук
данни и резултати от дисертацията; при все това считам, че част от тях са многословни и
съдържат описателни/разяснителни елементи, чието място следва да е в предходните
раздели. Неясна остава формулировката на извод 10 отн. “увеличаване на риска за …
качеството на водата…“, т.е. за влошаването му? след като десетки публикации отчитат
подобряване на физичните и химичните показатели – критерии за оценка на качеството
на водите. Съвършено друг е въпросът за екологичното състояние, респ. потенциал на
сладководните обекти, заразени с драйсената, за тяхното биологично разнообразие и
екосистемни процеси/услуги и там докторантката има пълно основание да изразява
тревога и загриженост.
Приемам и така формулираните приноси на дисертацията, които обективно произтичат от
извършената работа и постигнатите цели.
С удовлетворение отбелязвам значителната работа, извършена от докторантката за
подобряване на качествата на тази дисертация и възприемането на рационалните
коментари и бележки, направени от колегията в процедурата по предварителното
обсъждане на нейния труд.
Позволявам си някои бележки и препоръки, възникнали при прочита на дисертацията:
1. Да се изясни окончателно въпросът за авторството на първата находка на бугската
драйсена Dr. rostriformis bugensis, за която не се намират точни източници в
дисертацията.
2. Да

се

уточни

кой

именно

модел

е

използван,

понеже

рамката

на

мултикритериалния анализ е разработена от Linkov et al (2004, 2006a,2006b),
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докато цитираните Suedel et al. (2006) засягат “неприятните“ водни видове (aquatic
nuisance species).
3. Препоръчвам да се направи допълнително проучване на резултатите от вече
изпълнени други проекти след 2012 г., особено на FEMA и WEMA, за да се
актуализират данните за находищата, съответно за разпространението на мидите –
обект на дисертацията.
Отделен коментар заслужава появата сред научните консултанти на името на инж. Иван
Ботев. С цялото ми уважение към неговия принос и съдействие в разработката на
поредица проекти и експедиции, свързани с тази дисертация, неговото име не се съдържа
нито в решението на НС за зачисляването на Т.Тричкова, нито в заповедите на Директора
на ИБЕИ-БАН за провеждане на докторантския минимум, нито за свикване на Колегиума
на ОВЕ в разширен състав за предварителното обсъждане (апробация) на завършената
дисертация, т.е. той е нелегитимен в качеството му на анонсиран консултант, поради
липсата на изискуем ценз, поне на ОНС “доктор“. Имало е други начини да се
засвидетелстват благодарности или симпатия към инж. И.Ботев, но в случая се касае за
самоволно и обидно пренебрегване на решението на НС за зачисляване и определяне на
научните консултанти на ас. Т. Тричкова.
Заключение
Получените резултати и тяхната интерпретация, богатството на фактическия и
илюстративния материал са показателни за обема и качеството на извършената
изследователска работа от докторантката, която в изпълнение на своя индивидуален
докторантски план усвоява и успешно прилага класически и съвременни методи и
средства за събиране, детерминация, първична, вторична и крайна статистическа
обработка на материали и данни, като демонстрира овладяно умение да борави с тях.
В периода след 2012 г. тя продължава интензивно да работи и има съществени научни,
методични и организационни приноси в тази важна тематика, които обаче остават извън
тук обсъжданите материали.
Изказаните по-горе бележки и препоръки имат за цел да подпомогнат докторантката в
прецизиране на нейната бъдеща работа и при оформянето на научните й трудове след
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защитата. Те не омаловажават качествата на настоящия дисертационен труд и неговите
постижения и приноси.
Като член на Научното жури и рецензент на настоящия труд, убедено ще гласувам ЗА
присъждането на научно-образователната степен «доктор по хидробиология» на ас.
Теодора Ангелова Тричкова.

София, 08 октомври 2018 г.
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