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СПРАВКА  

ЗА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ  

НА Д-Р ЯНКА ПРЕСОЛСКА 

Представените накратко приноси са резултат на дейности, реализирани в 
две главни насоки: 1) изследвания върху биоразнообразието на разред 
Ephemeroptera  (Insecta) – фауна, таксономия, разпространение, екология, 
биоиндикаторен потенциал и консервационна значимост; 2) изучаване на 
макрозообентосните съобщества - видово разнообразие, структура, динамика 
на таксономичния състав в пространствено-временен аспект и в условията на 
различно по характер натоварване/замърсяване, както и във връзка с 
използването на водните безгръбначни животни като биологичен елемент за 
качество при оценка на екологичното състояние, съгласно изискванията на 
Рамковата Директива за Водите (2000/60/ЕС).  

Основните научни и приложни приноси са обобщени в следните 
направления и области на изследване (посочената в скоби номерация 
съответства на тази от приложения списък на публикациите): 
 

I. Фаунистично разнообразие, таксономия, разпространение, 
биоиндикаторен потенциал и консервационна значимост на разред 
Ephemeroptera (Insecta) 

 В резултат на обобщаващо изследване е актуализиран видовия състав на 
разред Ephemeroptera (Insecta) в България. На основата на набор от 
характерни морфологични белези и в съответствие със съвременните 
познания за таксономията на разреда са установени нови за българската 
фауна един род (Serratella Edmunds, 1959, Ephemerellidae) и 9 вида – 
Oligoneuriella polonica Mol, 1984; Ecdyonurus (Ecdyonurus) starmachi Sowa, 1971; E. 
(Helvetoraeticus) epeorides Demoulin, 1955; E. (H.) zelleri (Eaton, 1885); Rhithrogena 
carpatoalpina Klonowska, Olechowska, Sartori & Weichselbaumer, 1987; Rh. marcosi 
Alba-Tercedor & Sowa, 1987; Rh. podhalensis Sowa & Soldán, 1986; Rh. savoiensis 
Alba-Tercedor & Sowa, 1987; Serratella ikonomovi (Puthz, 1971). Осем вида 
(Ametropus fragilis, Siphlonurus (S.) aestivalis, S. (S.) armatus, Ecdyonurus (E.) 
insignis, E. (H.) subalpinus, Electrogena mazedonica, Rhithrogena loyolaea, 
Habroleptoides confusa) се съобщават за първи път в стадий имаго, други 5 
(Ecdyonurus (H.) zelleri, Rhithrogena braaschi, Rh. diaphana, Rh. iridina, Thraulus 
thraker и Serratella ikonomovi) – в стадий ларва и 1 вид (E. (E.) starmachi) - като 
ларва и имаго (№№ 1, 2, 4, 16). Потвърдено е присъствието на вида Caenis 
pseudorivulorum (сем. Caenidae) с няколко нови находища в страната (№4). 

 Въз основа на типусен материал (холотип и паратипове) и топотипове, 
събрани в района на типусното находище в Странджа планина, е направено 
преописание на вида Ecdyonurus (Ecdyonurus) russevi Braasch & Soldán 1985. 
Женското имаго, субимагото, ларвата и яйцата на вида са описани за първи 
път, а мъжкото имаго се преописва в детайли. Описан е и набор от 
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характерни морфологични белези, които отличават вида от останалите 
представители на род Ecdyonurus (№10). 

 Актуализирани са таксономичните списъци на разред Ephemeroptera за 
слабо проучени или непроучени реки (р. Луда, № 9; р. Сенокоска, № 33). 
Обобщени са литературни и непубликувани данни, вкл. се съобщават нови 
видове еднодневки от водосбори в Природен парк „Врачански Балкан“ (№ 
42) и Родопи пл. (№ 38). Анализиран е съставът и видовото разнообразие на 
разред Ephemeroptera в р. Струма в резултат от съвременни проучвания 
(1999-2000 г.) и в ретроспективен/исторически план (№19). Съвременно 
проучване на 23 пункта от малки реки и потоци в Рила, Пирин, Стара пл. и 
Родопите обогатява познанията за високопланинската ефемероптерна фауна 
в България с нови данни. Идентифицирани са 22 вида в различен стадий на 
развитие (№31). Обобщават се данни за срещаемостта и разпространението 
на 23 вида еднодневки в езера с глациален произход в Рила (№37). Род 
Siphlonurus (сем. Siphlonuridae) се съобщава за първи път за фауната на 
свлачищните Смолянски езера. (№5) 

 Обобщени са данните за разпространението на еднодневките в България и 
са изработени оригинални UTM-карти с речната мрежа, отразяващи 
актуалното географско (№№ 3, 16, 26) и/или височинно разпространение 
(№26) на всеки вид (с изключение на сем. Baetidae).   

 Установено е обогатяване на таксономичния състав на Ephemeroptera по 
надлъжния градиент на речните системи и разграничаване на специфични 
ефемероптерни съобщества (таксоценози) в отделните речни зони, като 
формиращата се „преходна зона” между ритрала и потамала се 
харатеризира с по-голямо видово разнообразие (№ 1). 

 Обобщени са наличните екологични данни за отделни видове (№№ 3, 4, 10, 
26). За първи път е направена комплексна екологична характеристика на 
представителите на разреда, в резултат на което са изведени основните 
фактори, влияещи върху разпространението им в широк мащаб, а именно - 
градиента на надморската височина и свързаните с него температурен 
режим, кислородното съдържание и степен на сапробност. Определящи за 
разпространението им в отделните реки или речни участъци са и 
предпочитанията на отделните видове към различни типове субстрат, 
активната реакция (pH), минерален и солеви състав на водата. Анализът на 
обхвата от стойности на изследваните показатели обуславя разграничаването 
на две добре обособени групи: видове с широки лимити (по-толерантни към 
влошени екологични условия, еврибионти) и видове, чиито гранични 
стойности на анализираните показатели са относително близки, т.е. уязвими 
към значителни или резки изменения на средата (№1).  

 Определен е индикаторният потенциал на 22 вида, в т.ч. на 4 нови 
биоиндикатори; 14 - с коригирани сапробни валенции и/или променена 
индикаторна характеристика, и 4 – за които са потвърдени известните от 
литуратурата валенции. За други 37 вида е направена оценка на 
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срещаемостта им в лимносапробните зони и им е дадена сапробна 
характеристика. Изявената стенобионтност на някои видове от 
Ephemeroptera и присъствието им в макрозообентосните зооценози намира 
широко приложение в методите за биологичния анализ на водите (вкл. 
сапробни и биотични индекси). 

 Анализирани са съобщества с висока консервационна стойност, измежду 
които са считаните/определени като „редки“, „реликти” и/или ендемични 
видове от разред Ephemeroptera (№№ 26, 35, 36, 37, 38 и 42). Актуализиран е и 
съставът на консервационно значимата ефемероптерна фауна в страната. 
Девет вида са оценени по критериите на IUCN и са включени в Червената 
книга на Р България в категориите „Регионално Изчезнал“ (EX) и „Критично 
застрашен“ (CR) (№№ 41.1 ÷ 41.9).  

 За първи път се съобщава намирането на паразитни стадии (ларва и 
какавида) на хирономидата Symbiocladius rhithrogenae (Zavrel, 1924) (Diptera: 
Chironomidae), прикрепени към торакса на ларви от р. Rhithrogena 
(Heptageniidae, Ephemeroptera). Анализът на резултатите от изследването 
показва характерна специализация на паразита по отношение на 
предпочитан гостоприемник, която може да се свърже с припокриването на 
сезонните им цикли. Този факт е предпоставка за добър биоиндикаторен 
потенциал на S. rhithrogenae (№13). 

 В резултат от хидробиологични проучвания на р. Тетовска (Шар пл., Р 
Македония), са установени в стадий ларва 7 нови за фауната на страната 
видове от род  Rhithrogena (Heptageniidae) - R. braaschi, R. diaphana, R. goeldlini, 
R. savoiensis, R. degrangei, R. gratianopolitana и R. hercynia (№17). За първи път за 
страната се съобщава вида Caenis pseudorivulorum Keffermüller, 1960 (№12), 
ларва и субимаго на Metreletus balcanicus (Ulmer, 1920), както и ново находище 
за неговото имаго  (№14). Нови фаунистични данни допълват 
разпространението на 4 вида от разред Ephemeroptera (№12, 14). 

 

II. Биоразнообразие, динамика и индикаторна роля на макрозообентоса в 
повърхностни вътрешни водоеми  

Във връзка с изпълнението на редица проекти с хидробиологична насоченост в 
периода 1995 – 2015, са изследвани значителен брой течащи и стоящи водоеми 
в това число реки, езера, язовири и блата. Проучван е видовият състав на 
макрозообентоса от практически всички райони в България. 

 Изследвани са разнообразието и числеността на дънните безгръбначни 
съобщества и е направен съвременен анализ на структурата на 
зообентосните ценози на р. Арда (1998-2000 и 2002-2003 г.). Съвременният 
таксономичен състав доказва значително подобрена сапробна ситуация в 
реката в сравнение с минали периоди (№№ 18, 25). Отчитат се изменения в 
разпределението на бентоса по течението й във връзка с температурните 
флуктуации и характера на субстрата, като част от каскадния ефект на 
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язовирите (№21). Установява се сукцесивно изменение на състава на 
зообентосните ценози в участъка под първия язовир, както и вторично 
изменение на състава и структурата на ценозите в участъка под втория 
стоящ водоем. Силните вариации в числеността и видовия състав на 
макрозообентосните съобщества са най-често резултат от формирането на 
специфични абиотични условия. Доминантният анализ потвърждава, че 
изследваният участък се населява от видове с различна екологична 
пластичност (№25). 

 Като част от обширно изследване на качеството на водите в Западния и 
Източния беломорски басейни, е проведено съпровождащо проучване върху 
видовия състав и числеността на макрозообентоса на 36 пункта на реки от 
водосбора на Струма, Места, Марица и Тунджа. Потвърдена е зависимостта 
на динамиката на показателите „брой бентосни групи“, „брой таксони“ и 
„обща относителна численост“ от специфичните екологични условия на 
всеки от пунктовете (№ 23). 

 В резултат на мащабно изследване върху видовото разнообразие и 
разпространението на макрозообентоса в 51 от най-големите язовири и 
естествени езера на територията на България е съставен първият цялостен 
фаунистичен списък на дънните макробезгръбначни животни, устновенив 
проучваните стоящи водни обекти (№11). 

 Направена е съвременна характеристика на биоразнообразието на дънните 
макробезгръбначни съобщества (2002-2004г.) (вкл. фаунистично 
разнообразие, разпространение, ендемизъм) от реки в Странджа пл. (№ 44) и 
Врачанската пл. (№43). 

 Осъвременени и обощени са данните за видовото разнообразие на дънните 
зооценози в по-толямата част от проучените водоеми. Регистрирани са нови 
фаунистични находки за редица от тях (№№ 5, 9, 22, 28, 33, 40). Констатира 
се значителна промяна в състава на бентосните зооценози в сравнение с 
минали периоди (№№ 5, 22, 40). В зависимост от промените в околната среда 
някои по-чувствителни видове биха могли да отпаднат от съобществото и да 
бъдат заменени от видове, които са по-адаптирани към новите условия, 
докато по-толерантни и пластични видове присъстват в бентосните 
зооценози през целия период на изследване (№40). Анализирано е 
фаунистичното сходство във водоеми с променени екологични условия - по 
време и след елиминиране на различно по характер натоварване на реките 
(№№ 5, 29). 

 Проследено е изменението във видовия състав по градиента на речния 
континуум, като са отчетени значителни разлики между горното и долно 
течение на реките и е установена тенденция на нарастване на видовото 
богатство надолу по течението (№№ 28, 33).  

 В рамките на общоевропейско проучване на алпийски глациални езера са 
анализирани промените в количествения и качествения състав на 
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съобществата от безгръбначни животни в четири езера в циркуса "Седемте 
езера" в отговор на незначителни промени в химизма на водата (№20). 
Изследвана е чувствителността на фаунистичните комплекси в алпийски 
езера към процесите на изменение на околната среда в локален и регионален 
мащаб. Определящ фактор при формирането на бентосните съобщества е 
химичния състав на водата със съпътстващата роля на надморската височина 
и географския район. Сходни тенденции се установяват и в 
широкомащабните модели, и в отделна езерна група. Размерът на езерото 
или максималната дълбочина не предполагат статистически значим ефект 
върху литоралните макрозообентосни съобщества (№27). Доказана е 
чувствителността на бентосните безгръбначни към локалните екологични 
промени, както и тяхната пригодност за мониториране на планинските 
сладководни екосистеми. (№20). 

 Изследвани са видовото разнообразие и разпространението на бентосни 
безгръбначни животни в 12 язовира в Северозападна България във връзка с 
някои екологични показатели. Присъствието и числеността на инвазивните 
видове от р. Dreissena, електропроводимостта, прозрачността и съдържанието 
на калциеви йони (Ca2+) са сред потенциалните фактори, влияещи върху 
разпространението на макробезгръбначните съобщества (№7). 

 Изследвани са видовият състав, обилието и моделите на разпространение на 
бентосните съобщества в три блата на о-в Белене в условията на тяхното 
повторно наводняване. Стойностите на индексите за разнообразие указват 
все още нестабилна структура на съобществата. Статистически обоснован е 
ясно изразения сезонен модел на разпределение на макрозообентосните 
таксони в условията на непостоянен хидрологичен режим (№ 30). 

 Анализирани са структурата и фунционирането на хранителните мрежи в 
стоящи водни обекти посредством състава на макрозообентоса с цел 
определяне на трофичния интегритет (№8). Установено е, че при наличие 
на миди от р. Dreissena, макрозообентосните съобщества се доминират 
предимно от филтратори и детритофаги (№8). Анализът на трофичната 
структура на бентосните съобщества от реки показва тенденция към 
увеличаване на групата на детритофагите и намаляването на тази на 
дробящите по градиента на сапробността (№ 24). Дробящите и 
гризещи/стържещите увеличават своята численост в неповлияни условия, 
докато антропогенната преса намира израз в увеличаване обилието на 
филтраторите и детритофагите (№ 45). Динамиката на функционалните 
хранителни групи (особено дробящи и детритофаги) и два трофични 
индекси: немският трофичен индекс (RETI) и интегралният индекс (It) могат 
да бъдат информативни за биотичния отговор на бентосните общности и по 
този начин да бъде предвидима степента на антропогенно въздействие (№ 
24). 

 Редица изследвания са свързани пряко с определяне на екологично 
състояние/потенциал на водните тела (съгласно изисквания на европейски и 
национални нормативни документи) посредством метрики и индекси, 
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базирани на водната макробезгръбначна фауна. Адаптивният биологичен 
отговор на бентосните зооценози при оказано външно въздействие извежда 
ключовата им роля при екологичното окачествяване на водите. На тази база 
е оценен екологичния потенциал на 12 язовира и естествени езера в СЗ 
България (№7); направена е съвременна оценка на екологичното състояние 
на р. Благоевградска Бистрица (№22); обобщена е екологичната оценка на 
избрани пунктове от мониторинговата мрежа в Западния и Източния 
беломорски басейни (№ 23); оценен е екологичният статус на речни 
екосистеми в основните водни течения на Врачанската планина (№ 43). 
Изследвани са биотичните отговори на съобществата от дънни безгръбначни 
спрямо разнообразни типове въздействия. Анализът на екологичното 
състояние на водни течения в Странджа пл. показва, че в периоди на високи 
води то е значително по-добро в сравнение с периода на маловодие (№ 44). 
Посредством индекса EPT е оценено качеството на водите на река Луда в 
контекста на повлияването й от изоставена уранова мина (№ 9). Направена е 
сравнителна екологична характеристика на лотични бентосни зооценози от 
реки с различно антропогенно повлияване в района на Средногорието. 
Съставът на фауната, структурата на зооценозите, както и хидрохимичният 
анализ на водата от повлияните пунктове определят екосистемите в процес 
на възстановяване след продължителен и непрекъснат отрицателен импакт. 
Въпреки това съдържанието на тежки метали и токсични елементи (особено 
Cu) в зообентоса на повлияните пунктове доказва, че индустриалното 
въздействие все още е значително (№34). 

 Разработен и тестван е адаптиран вариант на мулти-хабитатен метод за 
пробонабиране на макрозообентосни проби в условията на българските 
реки (№ 32). 

 С цел методично съдействие и осигуряване на възможност на специалисти в 
системата на МОСВ, ИАОС и БД да прилагат /извеждат заложените в 
Програмата за хидробиологичен мониторинг индекси, е разработен кратък 
определител на дънната безгръбначна фауна (макрозообентос) от 
българските реки и езера (№ 39).  

ІV. Други приноси 

 Обобщени са данните за разпространението и екологията на 17 вида от сем. 
Taeniopterygidae в България. На основата на литературни и лични данни е 
представено географското им разпространение с карти и UTM кодове. 
Анализирани са екологичните характеристики за отделните видове. Оценен 
е консервационния статус на някои от видовете съгласно критериите на 
IUCN (№ 6).  

 На база обобщени данни за разпространението на вида Aphelocheirus aestivalis 
(Heteroptera) и анализ на абиотичните характеристики на находищата, е 
създаден вероятностен модел за пригодност за местообитания, указващ 
подходящите такива в неизследвани реки и райони  (№15). 


