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До Председателя на Научния съвет при ИБЕИ, БАН 

 Проф. д-р Б. Георгиев,  дбн 
С Т А Н О В И Щ Е 

      От проф. д-р П. Михайлова, дбн от ИБЕИ, БАН 

Относно: Присъждане на академичната длъжност „ Доцент“ на гл. асистент д-р Янка 

Пресолска, професионално направление 4.3 Биологически науки, специалност 01.06.11.  

„Хидробиология”, за нуждите на ИГ „Лотични екосистеми“, секция „Биоразнообразие и 

процеси в сладководните екосистеми“, отдел „Водни екосистеми“  

Д-р Я. Пресолска е родена през 1964 г. През 1993 г. завършва Пловдивския 

Университет „П.Хилендарски“, магистър по биология. През 2014 г. успешно защитава 

дисертация на тема „Състав, разпространение и екология на разред Ephemeroptera (Insecta) 

в България”. От 1985 г. работи в ИЗ, БАН като лаборант, а впоследствие е сп. биолог, а от 

2010 г. е асистент в ИБЕИ, като от 2015 г. е гл. асистент към същия институт. Членува в 

международна организация за изследване на р. Дунав и СУБ. Основната насока на 

научноизследователската дейност на д-р Пресолска е в областта на „Хидробиологията“, 

биоразнообразие и таксономия на разред Ephemeroptera и макрозообентосни съобщества - 

биоразнообразие, динамика и индикаторна роля. По-важните приноси на кандидатката 

могат да се представят в следните направления: 

1. Таксономия и фаунистично разнообразие на разред Ephemeroptera (Insecta) и

макрозообентоса

Въз основа на детайлен морфологичен анализ са установени 1 нов род и 9 нови вида 

еднодневки за фауната на България. 8 вида се съобщават в стадий имаго, 5 в стадий ларва, 

а 1 в стадий ларва и имаго. Преописан е мъжки на вида Ecdyonurus russevi  от типовото 

находище в Странджа пл., като за първи път се описват яйцата, ларвите и женските на 

вида. Проучено е фенотипното разнообразие на еднодневки в Природен парк Врачански 

Балкан и Родопи пл., със съобщeния на нови видове в тези райони. Подробно е проучено 

видовото разнообразие на групата от различни водоеми в Рила, Пирин и Стара планина. 

Изработени са оригинални UTM карти, отразяващи географското и височинното 

разпространение на еднодневките в България. Актуализиран е съставът на консервационно 

значимата ефемероптерна фауна в страната. По критерии на IUCN 9 вида са включени в 

Червената книга на България. В стадий ларва са установени 7 нови вида еднодневки във 

водоеми в Република Македония, като се съобщават и много нови находища на видове в 
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тази страна. Проучено е биоразнообразието на макрозообентоса в редица водоеми в 

България. В резултат на детайлен анализ на видовото разнообразие на макрозообентоса на 

51 язовира у нас д-р Пресолска съставя цялостен фаунистичен списък на дънните 

макробезгръбначни животни. Като изграден специалист – хидробиолог д-р Пресолска 

подробно и успешно проучва биоразнообразието на макрозообентоса в редица реки в 

България. 

Д-р Пресолска разработва и определител на дънната безгръбначна фауна на българските 

реки  и езера -   работа с важно научно-приложно значение за мониторинговите 

изследвания у нас. 

2. Приноси с екологична насоченост 

Направена е комплексна екологична характеристика на видове от разред Ephemeroptera, 

като са анализирани и посочени редица важни фактори /температура, надморска височина, 

субстрат и др./. Установени са ефемероптерни съобщества в отделни речни зони. 

Определен е индикаторния потенциал на 22 вида еднодневки, като са намерени 4-ри нови 

биоиндикатора. За първи път в потоци на Рила планина д-р Пресолска намира ларви на 

определен  вид Хирономид, паразитиращи върху ларви на ефемероптера. Подробно е 

проучена структурата на зообентосните съобщества в реките Арда, Места, Марица, 

Тунджа и др., като Д-р Пресолска прави детайлен анализ на значението на специфичните 

екологични условия за вариациите в числеността и видовия състав на макрозообентоса. 

Много важни са проведените от д-р Пресолска  качествени и количествени проучвания на 

съобщества на безгръбначни в езера от Рила, като са определени редица фактори, влияещи 

върху формирането на тези съобщества. Установено е, че инвазивни видове от род  

Dreissena имат важна роля върху разпространението на бентосните безгръбначни в 

язовири в България. Изследванията на кандидатката сочат ключовата роля на бентосните 

зооценози за биологичното очистване и е направена оценка за екологичното състояние на 

редица водоеми в страната. 

Д-р Пресолска участва в конкурса с 45 научни разработки: 4-ри са във връзка с 

получаването на н. степен „доктор“, а останалите 41 се разпределят както следва:11 в 

списания с IF : Zootaxa, Aquatic insects и др. 18 публикации в реферирани сп. без IF 

(Lauterbornia, Phytologica Balcanica и др.). В национални издания, тематични сборници и 

книги има 10 разработки. Важно е да се отбележи, че тя има 9 самостоятелни статии в 



3 
 

Червената книга на България, т.2, Животни. Представени са и 2 доклада в пълен текст в 

сборници от работни съвещания. Има  и  5 публикации,  печатани през последните 5 г. в 

информационни бюлетини в страната, които не са включени в списъка на разработките й 

във връзка с конкурса. Много добро впечатление прави активното участие на д-р 

Пресолска с 21 доклади и постери в национални и международни конференции. Научните 

постижения на кандидатката намират широк отзвук всред научната общественост. 

Цитирани са 163 /открито е едно автоцитиране/ пъти: 36 са в списания с IF,47 в списания 

без IF, 42 в дисертации и 37 в книги. Тези резултати показват високото признание на 

научните постижения на д-р Пресолска от наши и чуждестранни специалисти. Д-р Я. 

Пресолска има и активна научно-организационна дейност: участва в 21 национални 

/финансирани от МОСВ, МОН и др./  и 9 международни проекта /5-та рамкова програма 

към ЕС, Швейцарска и Американска агенции за Международно развитие, двустранно 

сътрудничество с Украйна, Чешката Република и др./. Ръководител е на задочен докторант, 

разработващ тема в областта на хидробиологията. Добър специалист хидробиолог тя е 

канен рецензент на ръкописи в наши и чуждестранни списания.  

 Ще си позволя да препоръчам на д-р Я. Пресолска да привлече и обучи млади 

специалисти в изучаване и опазване на водните екосистеми - област важна за нашето 

съвремие. 

Заключение: Д-р Я. Пресолска е изграден специалист-хидробиолог, със значими 

научни приноси в изучаване и съхранение на биоразнообразието на важна за водните 

екосистеми група насекоми. Нейните всеобхватни разработки върху 

биоразнообразието и индикаторната роля на макрозообентоса в различни водоеми в 

страната имат съществено значение за опазване и екологична оценка на състоянието 

на тези водоеми. Нейните разработки намират широк отзвук всред специалисти у нас 

и в чужбина. Всичко това ми дава основание напълно убедено да предложа на 

уважаемото НЖ и членове на НС към ИБЕИ да присъдят на гл. асистент д-р Янка 

Пресолска академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Хидробиология“. 

05.10.2018                                                           

                                                                                    Проф. д-р П. Михайлова, дбн   

 


