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Р Е Ц Е Н З И Я

от  д-р  Здравко  Хубенов – професор  в  Националния
природонаучен музей при БАН на материалите, представени
за  участие  в  конкурс  за  заемане  на  академична  длъжност
„доцент”  в  Института по  биоразнообразие  и  екосистемни
изследвания,  Българска  академия на  науките,  от  област  на
висше  образование  4.  Природни  науки,  математика  и
информатика;  професионално  направление  4.3.  Биологични
науки; научна специалност Хидробиология

В конкурса за ДОЦЕНТ ПО ХИДРОБИОЛОГИЯ, обявен в “Държавен вестник”, бр.
36 от 27.04.2018 г. и в интернет-страницата на Института по биоразнообразие и
екосистемни изследвания за нуждите на отдел „Водни екосистеми” като кандидат
участва  гл.  ас.  д-р  Янка  Николова  Пресолска  (Видинова),  работеща  в  секция
„Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми” на същия отдел.

Представеният  от  гл.  ас.  д-р  Янка  Пресолска  комплект  материали  на
хартиен и  електронен  носител  е  в  съответствие  с  Правилника  за  развитие  на
академичния  състав  на  Българска  академия  на  науките  и  Института  по
биоразнообразие  и  екосистемни  изследвания.  Документите  по  конкурса  са
подготвени грижливо, прецизно и ясно.

Янка  Пресолска  е  родена  на  22.08.1964 г.  Завършила  е  магистратура  по
„Биология” през 1993 г. в Биологическия факултет на ПУ „П. Хилендарски”. От 1985 г.
до 2010 г. работи като лаборант и сп. биолог в Института по зоология на БАН. От
2010 г.  е  биолог  в  Института  по Биорознообразие и  екосистемни изследвания на
БАН. През 2014 г. след защита на дисертационен труд „Състав, разпространение и
екология на разред Ephemeroptera (Insecta) в България” придобива образователната
и научна степен „ДОКТОР”  по Биологически науки.  От 2015 г.  е  главен асистент в
секция „Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми” към отдел „Водни
екосистеми” на Института по Биорознообразие и екосистемни изследвания. Автор е
на  53 научни публикации и 21 броя отпечатани абстракти и постери от участия в
международни и национални научни форуми.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.  Отразена е добре в документите по конкурса.
Гл.  ас.  д-р  Я.  Пресолска  е  представила  45  публикации  в  областта  на
хидробиологията  и  зоологията:  4  свързани  с  дисертацията (2  в  реферирани
издания); 11 публикации в 4 списания с IF (Acta zoologica bulgarica – 8, Zootaxa –
1, Aquatic Insects – 1, Journal of Entomological Research Society – 1); 9 публикации



в 5 чуждестранни реферирани издания (4 –  Lauterbornia, 1 –  Journal of Balkan
Ecology, 1 –  Advances in Limnology, 2 –  Natura Montenegrina, 1 –  Water Research
and Managеment);  9  статии  в  4  български  реферирани  издания (6  –  Acta
zoologica bulgarica,  1  –  Phytologia Balcanica,  1  –  Bioautomation,  1  –  Annuaire de
l’Universite de Sofia);  10  статии  в  тематични  сборници  и  глави  от  книги
(монографии) и 2 статии отпечатани като доклади в пълен текст от научни
форуми. Публикациите под № 35, 36, 40 и 41 всъщност представляват глави от
монографии. Трябва да се има предвид че публикациите под № 41 (41.1-41.9) най-
често се приемат за самостоятелни статии. Така общата научна продукция на д-р
Я.  Пресолска  се  увеличава  с  9  статии  и  включва  53  публикации.  Всички
публикации  (с  изключение  на  № 39)  на  д-р  Я.  Пресолска  са  на  английски  или
немски език като тези под № 35, 36, 41.1-41.9 са издадени и на български език. От
отпечатаните  абстракти  и  постери  от  научни  форуми (21  броя)  на  български  е
само  №  А02.  От  53  научни  публикации,  самостоятелни  са  12  (22.6%)  и  в
съавторство са 41 (с един съавтор – 6 броя, с повече съавтори – 35 броя). Всички
абстракти  и  постери  на  научни  форуми  са  в  съавторство.  От  докладите  и
постерите 15 са от международни научни форуми.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНОСИ.  Научните  приноси  са  съществени,
оригинални  и  предимно  фундаментално-теоретични.  Основната  част  от  тях  са
таксономични,  фаунистични и  хидро-  и  сапробиологични.  Част  от  приносите  са
екологични, методологични и приложни. Научно-изследователската работа на д-р
Янка  Пресолска  е  в  областта  на  хидробиологията.  Тя  не  се  занимава  с  пряка
внедрителска  и  реализаторска  дейност  поради естеството  на  направлението,  в
което работи. Въпреки това определянето на индикаторния потенциал при редица
видове,  коригирането  на  сапробните  валенции  (промяна  на  индикаторна
характеристика),  определянето  на  съобществата  с  изявена  стенобионтност  и
висока  консервационна  стойност,  изясняването  на  съвременната  сапробна
ситуация  и  качеството  на  водите  в  голям  брой  речни  и  езерни  системи,
определянето  на  потенциала  на  водните  тела  посредством  метрики  и  индекси
съгласно  редица  нормативни  документи  и  реализирането  на  програмата  за
хидробиологичен  мониторинг  с  използване  на  съответните  индекси  имат
съществено практическо значение. Освен с научните си трудове д-р. Я. Пресолска
участва  в  обогатяването  на  националния  научен  фонд  с  уникална  и  богата
колекция  от  ефемероптери  и  други  хидробионти,  представляваща  интерес  за
чуждестранните  специалисти.  Приносите  от  изложените  в  публикациите
изследвания на д-р. Я. Пресолска са в няколко направления.

Таксономични и морфологични приноси. Направено е преописание и за
пръв път са описани женски форми, ларви и яйца на един вид от род Ecdyonurus
(№ 10).  Описанията  на  таксоните  са  онагледени  с  илюстрации (използван  е  и
сканиращ  микроскоп)  и  са  направени  според  препоръките  на  Международния
кодекс на зоологическата номенклатура.  За пръв път при 8 вида се съобщават
имагинални стадии а за 5 вида са установени ларвни форми (№ 1, 2, 4, 16). 

 Фаунистични  приноси.  Установени  са  един  род  и  9  вида,  нови  за
България.  За  фауната  на  Македония  са  намерени  7  нови  вида  (№  12,  14).
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Установен е нов паразитен вид от сем. Chironomidae за фауната на България (№
13). Актуализиран е фаунистичният състав на ефемероптерите за редица слабо
проучени  територии  на  страната  както  и  на  редица  защитени  територии  с
консервационно значение (№ 5, 9, 19, 31, 33, 37, 38, 42).  Обобщените данни за
разпространението на ефемероптерите в България (хоризонтално и  вертикално
разпространение  –  №  3,  16,  26)  са  представени  на  UTM-карти.  Значителни
приноси  са  направени  по  отношение  на  локалната  фауна  –  проучени  са
ефемероптерите в ПП „Врачански Балкан” (№ 42), долината на р. Струма (№ 19) и
високопланинската фауна на НП „Централен Балкан”,  НП „Рила”,  НП „Пирин”  и
Родопите  (№ 5,  31,  37).  Направен е  преглед на  общия фаунистичен състав на
бентосните  макроинвертебрати  от  стагнантните  водоеми  (№  7,  11,  20,  30)  и
речните системи на Врачанската планина и Странджа (№ 43, 44). Осъвременени
са фаунистичните данни за повечето от проучваните водоеми (№ 5, 9, 22, 28, 33,
40) и е установена промяна във видовия състав спрямо минали периоди.

Хидробиологични  и  екологични  приноси.  Установени  са  специфични
ефемероптерни  съобщества  в  отделните  речни  зони  и  формиране  на  преход
ритрал-потамал  с  по-голямо  фаунистично  разнообразие  (№  1).  Представена  е
комплексна екологична характеристика на разреда и определящите фактори, въз
основа на които видовете са разпределени на еврибионти и уязвими (№ 3, 4, 10).
Разгледана е специализацията на новоустановения паразит към р. Rhitrogena (№
13). Проучено е съвременното състояние на структурата на зооценозите на реките
Струма, Места, Марица, Арда и Тунджа (№  18, 21, 23, 25). Отчетени са разликите
и степента на увеличаване на видовия състав по течението на реките (№ 28, 33).
Определени са количествените показатели на съобществата в глациалните езера
спрямо  химизма  на  водата  и  надморската  височина  (№ 20,  27).  Определено  е
влиянието  на  инвазивните  миди  от  р.  Dreissena върху  трофичните  мрежи  на
стагнантните  водоеми  (№  8).  Изяснена  е  степента  на  информативност  на
трофичните  индекси  спрямо  антропогенното  влияние  върху  бентосните
съобщества (№ 24, 45).  Разгледани са въздействията на редица фактори върху
водните зооценози и е направена екологична оценка на антропогенното влияние
(№ 9, 23, 34, 43, 44) и качеството на водите.

Сапробиологични  приноси.  При  22  вида  е  определен  индикаторният
потенциал като при 14 вида са  внесени корекции.  Прибавени са  и  4 нови био-
индикаторни  таксона.  Дадена  е  сапробна  характеристика  на  37  вида  като
стенобионтните форми намират приложение при анализа на водите. Установени
са  съвременната  сапробна  ситуация  и  качеството  на  водата  на  редица  реки  и
стагнантни води (№ 7, 18, 22, 23, 25, 34, 43) чрез индекси (според национални и
европейски документи) въз основа на макроинвертебратната фауна.

Биологични  приноси.  Разгледани  са  връзките  паразит-гостоприемник
между представител на Chironomidae (Diptera) и р. Rhitrogena (Ephemeroptera) и е
показана специализацията на паразита по отношение на гостоприемника (№ 13).
Установена е връзка между детритофагите и филтраторите, присъствието на миди
от р. Dreissena и антропогенното влияние (8, 24, 45). Тези приноси доказват с нови
средства  естествени  страни  от  съществуващи научни  области  и  допринасят  за
получаване на редица потвърдителни и нови факти.
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Научно-приложни  и  методични  приноси.  Създаден  е  мултихабитатен
метод  за  пробонабиране  на  макрозообентосни  проби  (№  34).  Разработен  е
определител за бентосните безгръбначни животни в българските води, който дава
възможност  на  специалистите  от  МОСВ  да  извеждат  приетите  индекси  за
хидробиологичен  мониторинг  (№  39).  Част  от  изследванията  са  насочени  към
определяне  качеството  на  водите  посредством  приети  индекси  (според
национални и европейски документи) въз основа на водната инвертебратна фауна
(№ 7, 9, 22, 23, 34, 43, 44).

Приноси за опазване на фауната. Оценен е консервационният статус на
редица видове по  IUCN. Определени са съобществата с висока консервационна
стойност  и  е  актуализиран  видовият  състав  на  консервационно  значимите
ефемероптери в България. В Червената книга на България са разработени статии
за 9 вида (№ 6, 26, 35, 36, 38, 41, 42). Установено е съвременното състояние на
консервационно значимите таксони и необходимите мерки за защита на важните
за тяхното опазване територии.

СПРАВКАТА ЗА ПРИНОСИТЕ отразява  коректно  и  точно  постиженията  на
участника  в  конкурса.  Тя  съдържа  най-съществените  резултати  и  изводи  от
научните изследвания.

ЗНАЧИМОСТ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.  От  45  публикации,  представени  по
конкурса,  31  работи  се  цитират  163  пъти.  В списания  с  импакт-фактор  има 36
цитирания,  в чуждестранни списания и поредици – 94 цитирания и в български
списания,  поредици,  сборници  и  дисертации  –  69  цитирания.  Публикациите  са
цитирани  в  22 списания  с  импакт-фактор,  от  които  36-те  цитирания  имат  общ
импакт-фактор  40.339.  Най-цитирана  (в  13  публикации)  е  статия  №  32  (в
съавторство),  публикувана  в  чужбина  и  отнасяща  се  до  мултихабитатното
пробонабиране  на  макрозообентосни  проби.  Цитиранията  са  на  специалисти,
които  работят  в  сродни  направления  и  обхващат  около  69%  от  нейните
публикации. В статиите с цитирани трудове на д-р. Я. Пресолска няма критични
забележки.  Те  са  използвани  за  уточняване  на  систематичното  положение  и
разпространението  на  ефемероптерите,  за  структуриране  на  диагнозите  при
някои  таксони  или  за  изясняване  на  редица  екологични,  хидробиологични  и
сапробни  параметри  при  отделни  видове  и  съобщества.  Общият  брой  на
цитациите  надхвърля  изискванията  на  ИБЕИ  8  пъти,  а  по  отношение  на
цитиранията в издания с импакт-фактор – 4 пъти.

Приносите  на  д-р  Я.  Пресолска  са  нейно  лично  дело.  Голяма  част  от
научните  приноси,  отразени  в  колективните  статии,  също  са  дело  на  д-р  Я.
Пресолска.  Най-често  съавторите  са  участвали  в  съвместни  проекти,  били  са
дипломанти,  докторанти  или  специалисти  по  други  таксономични  групи.  По
отношение на статиите с екологичен характер и с повече автори, мястото на д-р Я.
Пресолска  е  ясно  обособено  и  се  отнася  предимно  до  частите,  които  засягат
ефемероптерите.  В  значителна  част  от  изследванията  нейният  принос  има  и
методичен характер.
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РЪКОВОДСТВО И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ. В материалите по конкурса е отразено
участието на д-р Я. Пресолска в  30 изследователски проекта. Тези проекти имат
научен или научно-приложен характер и предимно международно финансиране.
Взела  е  участие  в  мащабните  проекти  за  биоразнообразието  на  националните
паркове Централен Балкан и Рила, Натура 2000, Fauna Europaea, за инвазивните
видове (IBBIS и ESENIAS), Червена книга и др. Приложен характер (мониторинг и
рамкова директива за водите – 2000/60/ЕС, структурни показатели,  качество на
водите, екологично състояние, инвазивни видове, интеркалибриране на методите
за анализ,  лимитиращи стойности на речния отток,  методики за пробонабиране
във водни тела и др.) имат 12 проекта.

ЯСНО ОЧЕРТАН ПРОФИЛ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ.  Д-р  Я.  Пресолска  е
изграден  специалист  с  международна  известност  и  добре  очертан  профил  на
изследвания в областта на хидробиологията и ентомологията (като специалист по
Ephemeroptera). Нейните изследвания засягат редица модерни, по-слабо развити
и  перспективни  направления,  отнасящи  се  до  структурата  и  динамиката  на
водните съобщества, проблемите на мониторинга, директиви, индекси и метрики
за  състоянието  на  водите,  опазването  на  водните  екосистеми  и  др.  Добро
впечатление  прави  активното  участие  на  д-р  Я.  Пресолска  в  голям  брой
международни и национални научни форуми.

ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ.  Отпечатването  на  9  статии  в  Червена  книга  на  РБ
(онагледени с оригинални фигури и добре подбран текст към тях) е важен принос
към  опазването  на  съответните  видове  и  дава  възможност  на  отговорните
специалисти в системата на МОСВ да взимат нужните решения. Издаденият през
2010 г. „Кратък определител на дънната безгръбначна фауна (макрозообентос) от
българските реки и езера” дава възможност на специалистите от МОСВ и РИОС
да се ориентират в многообразието на хидробионтите и да извеждат включените в
програмата  за  биомониторинг  индекси.  От  2016  г.  д-р  Я.  Пресолска  ръководи
докторант в областта на хидробиологията.

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ. В материалите по конкурса на електронния носител
д-р  Я.  Пресолска  не  е  включила  списък  на  научните  си  трудове  и  списък  на
цитиранията. Те са представени допълнително. В публикации № 31, 38 и 42 би
трябвало да се диференцират по-ясно зоогеографските категории. Публикация №
39 –  „Кратък  определител на дънната безгръбначна фауна (макрозообентос)  от
българските реки и езера” (на български език) е желателно да се извади от общия
списък на научните публикации. Тя има по-популярен характер като разработка по
договор,  предназначена  предимно  за  ползване  от  специалистите  на  МОСВ  и
РИОС и не е равностойна на останалите научни публикации. Препоръчително е д-
р  Я.  Пресолска  да  помисли  за  издаване  на  каталог  на  ефемероптерите  в
България или том от поредицата „Фауна на България”.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА. Документите и материалите, представени от
гл.  ас.  д-р  Янка  Пресолска,  отговарят  на  всички изисквания  на  Закона  за
развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото
приложение.  Тя  е представила  достатъчен брой  научни  трудове  с  оригинални
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научни приноси, които са получили международно признание като основната част
от  тях  са  публикувани  в  списания,  издадени  от  международни  академични
издателства.  Постигнатите  от  д-р  Янка  Пресолска  резултати  в  научно-
изследователската  дейност  съответстват  на  специфичните  изисквания  на
Българската  академия  на  науките  и  на  Института  по  биоразнообразие  и
екосистемни изследвания за приложение на Закона за развитие на академичния
състав  в  Република  България.  Нейната  научна  дейност  покрива  и  надхвърля
приетите критерии (Таблица 1).

Таблица 1. Изпълнение на изискванията на ИБЕИ

Минимални задължителни критерии Покриване на критериите

Образователна и научна степен доктор доктор от 2014 г.

Поне 20 публикации извън дисертацията 49 публикации (41 представени)

Поне 10 публикации с IF 11 публикации с IF

Поне 20 цитирания 163 цитирания

Поне 10 цитирания в публикации с IF 36 цитирания в публикации с IF

З  А К Л Ю Ч Е Н И Е .  След  запознаване  с  представените  за  конкурса
материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащите се в
тях научни и научно-приложни приноси, намирам за основателно да дам своята
положителна оценка и да препоръчам на Научното жури и на Научния съвет на
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (в съответствие с чл.
27,  ал.  1,  във връзка с  чл.  27  от  ЗРАС,  както  и  чл.  58  и  59 от  Правилника  за
неговото приложение) да гласуват за придобиването от гл. ас. д-р Янка Николова
Пресолска  на  академичната  длъжност  „ДОЦЕНТ”  в  БАН  по  професионално
направление 4.3. Биологически науки, специалност Хидробиология.

08.10.2018 г.                                                          Рецензент:

                                                                                      /проф. д-р Здравко Хубенов/
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