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Дисертационният труд съдържа 285 страници, 99 фигури, 45 таблици и 7 приложения.
Списъкът с цитираната литература съдържа 317 заглавия, от които 74 на кирилица и 243 на
латиница.
Дисертацията е разработена в рамките на редовна докторантура в Института по
биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, в периода 2009-2012 г.
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширено заседание на отдел „
Водни екосистеми“ при Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при
БАН, състояло се на 14.12.2012 г.

Основните експериментални и полеви изследвани в този дисертационен труд са
финансирани като част от проект 218/2008 на Фонд Научни Изследвания. Участието в
специализирани обучителни курсове и визити, както и
участия в международни
конференции са финансирани от FP проектите Wetlanet и Upgrade Black Sea Scene.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 26.04.2013 g. от 11 ч. в Заседателната зала
на База 2 на ИБЕИ-БАН, бул. "Цар Освободител" 1 на открито заседание на петчленно
научно жури( назначено със заповед на Директора на ИБЕИ-БАН № 32/12.02.2013) в състав:
1. проф. д-р Георги М. Даскалов (ИБЕИ-БАН) - председател на научното жури
2. доц. д-р Георги К. Хибаум (ИБЕИ-БАН, пенсионер) - научен ръководител
3. проф. д-р Снежана П. Мончева (ИО-БАН) - рецензент
4. доц. д-р Валентина Р. Тодорова (ИО-БАН)- член на журито
5. проф. д-р Румен Д. Младенов (ПУ-БФ) - рецензент
Материалите по защитата са на разположние на заинтересуваните в библиотеката на
Института по биоразнообразие и екосистемини изследвания, София, ул. „Ю. Гагарин“ 2
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Увод

Крайбрежните морски зони са територии с изключително високо биоразнообразие и
богатство на природни ресурси, в които са концентрирани голяма част от човешкото
население и икономическа дейност. Нарастването на населението в през 20-ти век, в
комбинация с интензификацията в използването на ресурси от морската среда и развитието
на индустрията и селското стопанство, доведоха до съществени негативни изменения в
морските екосистеми. Българското Черноморско крайбрежие не е изключение от тези
тенденции и е подложено на натиск както от локални човешки дейности на територията на
страната ни, така и от държавите по водосборa на големите реки, вливащи се в Черно море.
Масово разпространение
в еуфотичната зона на скалните рифове по българското
Черноморие имат морски макроводорасли от род Cystoseira, които изграждат хабитати с
високо растително и животинско биоразнообразие
и със съществена роля във
функционирането на крайбрежните екосистеми и кръговрата на енергия и вещества в тях.
Опазването на тези местообитания е залегнало както в националното законодателство на
страната ни, така и в политиките на ЕС за опазване на природната среда (Директива за
Хабитатите и Европейската Натура 2000 мрежа (92/43/EEC). Състоянието на хабитатите на
род Cystoseira е прието като един от основните критерии за оценка на екологичното
състояние на крайбрежните морски води (Рамкова Директива за Водитe, 2000/60/EC) и
показател за достигане на ‚добро състояние‘ (good environmental status) на морските
екосистеми (Рамкова Директива за Морска Стратегия, 2008/56/EC). Растителните съобщества
на Cystoseira са били повсеместно разпространени по цялото черноморско крайбрежие на
България през 70-те години на 20-ти век (Петрова-Караджова, 1975). Проучвания направени
през последните 10 години установиха съществено редуциране в разпространението им, и
тяхното изчезване от вътрешността на Бургаския и Варненски заливи – зоните с найзасилено антропогенно въздействие по българското крайбрежие. Обхвата, измеренията,
механизмите на протичане и причините за деградацията на тези морски хабитати са слабо
проучени в конкретните условия на българското Черноморие, и са основен предмет на
настоящата дисертация.
Литературна справка
Направена е справка за проучванията на български и чужди автори макроводорасли в Черно
море и на род Cystoseira в Средиземноморския и Черноморски регион. Разгледани са някои
от основните въздействия на еутрофикацията върху състава и структурата на фитобентоса,
както и основните периоди на различно еутрофикационно въздействие в Черно море.
Дискутирани са основните цели на Рамковата Директива за Водите и някои от основните
методи за оценка на екологичното състояние, базирани на макроводорасловите съобщества.
Разгледано е и прилагането на фотографски методи за изследване на морските бентосни
екосистеми.
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Цел и задачи на изследването

Цел
Целта на настоящата работа е изследване на структурата и състоянието на съобществата на
кафяви водорасли от род Cystoseira по южното българско Черноморско крайбрежие чрез
методите на съвременната бентосна морска екология, и използването им като индикатор за
статуса на крайбрежните морски екосистеми във връзка с Рамковата Директива за Водите на
ЕС.
Задачи
1. Таксономично описание на макроводорасловия видов състав и
измерване и
анализиране на количествени характеристики (биомаса, гъстота на покритие, долна
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граница на разпространение) на съобществата от род Cystoseira в изследваните
станции; сезонна и пространствена динамика на тези характеристики
Измерване и анализ на набор от физични и химични параметри на средата в
изследваните станции (прозрачност на водния стълб, характеристики на ФАР,
концентрация на биогени и др.)
Адаптиране и разработване на методики за използване на цифрова фотография на
бентала за оценка на структурата на изследваните съобщества ( % покритие на
доминантни видове макроводорасли)
Прилагане на съвременни статистически методи върху базата биологични, физични и
химични данни с цел оценка на влиянието на факторите на средата върху
разпространението и състоянието на кафявите макроводорасли от род Cystoseira
Прилагане и адаптиране на методи за оценка на екологичното състояние на
крайбрежните екосистеми по критериите на Рамковата Директива за Водите, базирани
на състоянието на макроводорасловите съобщества

Материали и методи

Зона на изследване
Предмет на изследване в този дисертационен труд са макроводорасловите съобщества по
скалните рифове в инфралиторала на южния Бургаски залив – от гр. Бургас до Маслен нос
(Фиг. 1).

Фиг. 1 Карта на разположението на опитните площадки и точките за воден мониторинг в района на Бургаски
залив

Експериментална постановка
Като основен подход това изследване бе избрано провеждането на in situ експерименти от
измервателен характер (Hurlbert, 1984). Описан бе видовия състав на съобществата на
кафявите макроводорасли C. crinita и C. barbata, и бе охарактеризирана количествено
промяната в тяхната структура – във времето - сезонни промени и в пространството - на
опитни площадки в градиент на еутрофикация в южната част на Бургаския залив. Паралелно
с това беше проведен и мониторинг на физико-химичните фактори на средата в района на
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изследването- концентрация във водния стълб на биогени, партикулярна материя и
хлорофил-а, промени в проникването на слънчева светлина в дълбочина, температурен
режим. изложеността на вълново въздействие на изследваните площадки.
Бяха формулирани следните работни хипотези:
Хипотеза 1
Различните нива на еутрофикация, измерени като концентрации на биогени, сестон и
хлорофил-а във водния стълб в крайбрежните води, оказват влияние върху състава и
пространствената структура на съобществата на род Cystoseira в района на изследване по
българското Черноморско крайбрежие.
Хипотеза 2
Естествените фактори на средата свързани с ‘енергийността’ на вълновото въздействие
върху горния инфралиторал, оказват въздействие върху състава и разпространението на
съобществата на род Cystoseira.
Пробонабиране
Бяха избрани 7 опитни площадки, разположени върху скални субстрати по крайбрежието на
южната част на Бургаски залив – от гр. Крайморие до н. Маслен нос, на сравнително равни
разстояния една от друга(Фиг. 1). Набирането на проби в горния инфралиторал беше
извършено по метода на трансектите а в дълбочина - по метода на трансектите и
стратифицираното случайно пробонабиране (Gambi & Dappioano, 2004)(Фиг. 2). По
дължината на заложените трансекти, през 07.2009,09.2009,06.2010 и 09.2010 бяха набирани
от водолази 3-6 случайно разположени проби с размери 20/20 cm. Паралелно с това,
изследваните трансекти бяха заснети по метода на подводните фототрансекти ( виж Глава
5). С цел проследяване на целогодишния сезонен ход на развитието на съобществата на C.
crinita, в периода 07.2009-07.2011 от площадка в близост Созопол S бяха набирани по две
проби ( 20/20 cm) от дълбочина от 1 m.

Фиг. 2 Схема на пробовзимане приложена на опитните площадки

При определяне на видовете зелени, червени и кафяви макроводорасли се използват
видовите ключове и описания на Зинова(1967) и Димитрова-Конаклиева(2000). Видовото
определяне на зелените водорасли от родовете Cladophora и Ulva бе извършено по Brodie et
al.(2007). Бяха измерени мократа биомаса, сухата биомаса и хоризонталното проективно
покритие на всички макроводорасли от набраните проби, както и коефициента на
специфичната повърхност (S/W) на доминантни видове. За оценка на общото
биоразнообразие бяха изчислени индексите на биоразнообразие на Шанон H´ , индексът на
изравненост на Пиело J´ индексът на бета-биоразнообразието.
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С количествени данни от пробите и фототрансектите беше конструирана матрица на
сходство между отделните проби по метода на Bray-Curtis(Clarke, 1993). Очертаните в MDS
графиката групи бяха тествани за статистически значима различност с ANOSIM и
PERMANOVA тестове (Anderson et al., 2008). Отчетените статистически различими групи
бяха охарактеризирани с помощта на процедурата SIMPER, очертаваща количествената
значимост на видовете, допринасящи за типичността на съответната група макроводорасли
(Clarke & Warwick, 2001). Експерименталните хипотези бяха тествани с процедурата
PERMANOVA. Влиянието на физико-химични и геоморфологични фактори върху състава
и структурата на съобществата на Cystoseira spp. беше анализирано чрез тестване на
едномерните корелации на тези фактори с количествата от масовите видове макроводорасли
(Pearson корелация), както и с многомерните корелационни методи DistLM и dbRDA plot
(Anderson et al., 2008).
Бяха адаптирани и приложени EEI (Orfanidis et al., 2001) и EEI-c (Orfanidis et al., 2011)
индексите за оценка на екологичното състояние по критериите на Рамковата Директива за
Водите. Пилотно бяха приложени и индекса на трите доминантни вида (S/W 3Dp) и индекса на
екологичната активност на фитоценозата S/Wph (Minicheva, 2012).
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Резултати адаптация и развитие на метода на фототрансектите

Използваният в това изследване метод за подводно фотограметрично заснемане на бентоса
се базира на разработената от Preskitt et al.(2004) методология. Фотографската система е
съществено подобрена чрез интегрирането в нея на дигитален фотоапарат с висока
резолюция Canon G10 (Canon Inc. 2009) с подводен бокс IKELITE, широкоъгълна леща
конвертор Ikelite WD-4 и светкавица Ikelite DS-160. Получената проекция на обектите,
попаднали в кадъра е с размер от 3 пъти по-голям от в оригиналния метод (0,632 m2 спрямо
0,18 m2 ) и със сходна детайлност.
Като метод за анализ на % покритие на снимките от видими категории бентосни организми
беше избран метода на точките на пресичане (point intercept) (Ryan, 2004). Анализът на
кадрите беше извършен с програмата CPCE 3.6 (Kohler & Gill, 2006), по метода ‚random
stratified sampling’, със 100 точки на измерване. Идентифицирането на макроводораслите е
направено на базата на сравняване на видими морфологични белези на заснетите видове и
сравняване с материала попаднал в събраните проби.
На базата на проведените в хода на тази дисертация проучвания и подобрения на метода за
дигитално фотографско изследване на бентала, бе разработен и регистриран полезен модел
за система за комплексно дигитално фотографско заснемане на морското дъно: „Система за
дигитално подводно фотограметрично заснемане“, регистриран в ‚Патентно ведомство на
Република България‘ със заявителен номер 002242 от 10.07.2012 (Беров, 2012).
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Резултати физически и химически характеристики на района

Изложеност на вълнение
Според индекса базиран на логаритъма на линейното разстояние до най-близкия бряг в
посока NE, станциите Крайморие, Атия и Маслен S са слабо изложени, Агалина е в
междинно положение, а Созопол N и Маслен N – силно изложени. Прилагането на двата
варианта на индекса на Baardseth дава сходни резултати.
Температурен режим
Най-високи температури бяха отчетени през август ( 29,49 °С на 17.8.2010 и 26,28 °С на
7.8.2009), а най-ниски през февруари и март (3,25 °С на 5.2.1010 и 4,06 °С на 10.3.2011).
Лятото на 2010 година беше с ~ 3°С по-топло от лятото на 2009 година, резултат от дълъг
период на високи температури над цялото Западно Черноморие и европейските части на
Русия (Sedlacek et al., 2011).
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Биогени
Налице е тенденция към общо понижение в средните и максимални концентрации на всички
биогени, хлорофил-а и сестон от вътрешността на Бургаския залив, на юг към Маслен нос.
Най-ниските отчетени средни стойности на измерените променливи са при станция Маслен
нос , най-високите - при станция Крайморие. Този градиент на засилваща се антропогенна
еутрофикация е виден и при пространственото визуализиране на осреднените за периода на
изследване стойности на техните концентрации (Фиг. 4).
С отдалечаване от вътрешността на Бургаския залив се наблюдава постепенно увеличаване
на прозрачността на водния стълб и увеличаване в дълбочината на проникване на ФАР (Фиг.
3). Зоните с осветеност между 10 и 40% ФАРпов постепенно се разширяват и като цяло
удвояват своя дълбочинен обхват, а границата на 10% ФАРпов. се увеличава двойно - от 6 на
10-11 m.
Различията в между двете условни зони с различни концентрации на биогени, сестон и
хлорофил-а и различен светлинен - ‚зона на засилено еутрофикационно въздействие‘, (м/у
Крайморие и н. Акин), и ‚зона на намалено еутрофикационно въздействие‘(от Созопол до
Маслен нос) се потвърждава и статистически (one-way Permanova, pseudo-F= 15,7; p<0,001).

Фиг. 3 Вертикален разрез на осреднено проникване на ФАР във водния стълб по ос, преминаваща през
мониторинговите станции между Крайморие и Маслен нос.
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Фиг. 4 Пространствени визуализации на средните стойности на концентрациите на общ азот (а), нитрати (b),
амоний (c), фосфати(d), сестон (e) и хлорофил-а (f) в повърхностните води на зоната на изследване в Бургаския
залив за периода 07.2009-06.2011
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Резултати видов състав на съобществата на C. crinita и C. barbata

Сравнение на C. crinita Duby и C. bosphorica Sauv.
Оригиналното описание на Черноморският вид кафяво макроводорасло, класифицирано днес
като Cystoseira crinita Duby е направено от френския алголог Sauvageau през 1912 г. на базата
на екземпляри от растения, събрани през 1840 г. в района на Истанбул, Босфрорския пролив
(Buyuk-Dere) от M. Bornet (Herbarium Thuret, TA7005). През 1974 алголозите Зинова и
Калугина достигат до заключението, че видът C. bosphorica Suav. от Черно море е
морфологично идентичен с C. crinita Duby от Средиземно море(Зинова и Калугина, 1974).
Тази промяна в класификацията на вида се приема масово отвсички алголози, работещи в
Черно море след 1975 и се прилага при всички изследвания в Русия, Украйна, Румъния и
България и до днес.
Това приравняване на C. bosphorica Sauv. към C. crinita Duby e поставяно под съмнение от
8

някои автори в последните години (Ballesteros & Sales, 2008 –лична комуникация; Cormaci et
al., 2012). Изследвания на адаптацията на вида към условията на средата в Средиземно (Sales
& Ballesteros, 2009; Sales et al., 2011) и в Черно море (Калугина-Гутник, 1975) също очертават
някои съществени разлики в екологията на растенията от двете морета, обединени под общо
видово име.
При съвместната работа на екипа от ЛЕМ-Созопол със специалисти по род Cystoseira от
Средиземно море – E. Ballesteros и M. Sales, CEAB-CSIC, Испания и M. Verlaque,
Университет Марсилия, Франция,
бяха установени някои съществени различия в
морфологията на Черноморската и Средиземноморски C. crinita. Бяха набрани проби от
Cystoseira crinita Duby (о-в Менорка, Испания) и сравнени с Черноморският вид C. crinita от
района на Созопол, както и с хербаризирания екземпляр - холотип на вида C. bosphorica
Sauv. (ТА7005).
Първоначалните резултати сочат, че видът описван като Cystoseira crinita в Черноморския
регион след публикацията на Зинова и Калугина (1974) се различава съществено от типичния
за Западно Средиземно море вид Cystoseira crinita Duby. Съществените разлики са в общия
вид на стъблото на растението, присъствието и вида на въздушни мехури, както и
морфологията на размножителните органи.
Налице са и съществени разлики в
предпочитаните от двете растения хабитати и тяхната приспособеност към вълново
въздействие. Морфологията на типичния за българското Черноморие вид е идентична с тази
на описания от Sauvageau холотип на вида Cystoseira bosphorica. Екипът е на мнение, че би
следвало растението от Черно море да възстанови статута си на отделен вид, а именно –
Cystoseira bosphorica Sauvageau. Пълното изясняване на видовата принадлежност на този
вид не може да бъде извършено без помощта на генетични изследвания, които към момента
са в начален етап за представителите на род Cystoseira (Draisma et al., 2010). С цел да бъде
избегнато грешното интерпретиране на резултатите и за осигуряване на приемственост с
алгологичните изследвания от Черноморския регион през последните 40 години , видът
Cystoseira от района на Бургаския залив, описан в тази дисертация, бе означен като
Cystoseira crinita Duby.
Видов състав изследвани съобщества
В хода на проведените изследвания бяха изпълнени 42 трансекта, от които бяха събрани 166
деструктивни проби и заснето над 654 фотографии на бентала обща площ 407,6 m2. Бяха
определени 61 вида макроводорасли - 34 Rhodophyta, 15 Chlorophyta и 12 вида Ochrophyta
(виж Berov et al. (2012) за подробен видов състав). В района на Бургаския залив и СозополМаслен нос, са открити 23 вида, досега неописани за Бургаския флористичен район и и
Созополско-Царевския флористични подрайон (виж (Berov et al., 2012; Dimitrova-Konaklieva
et al., in review). Всички тези видове са описани в литературата като присъстващи в други
флористични райони на българското Черноморие и са нови само за флората на тези
флористични райони. Градиентът на постепенно засилващи се нива на еутрофикационното
въздействие в района на южния Бургаски залив проявява своя ефект още на ниво
таксономична структура и индекси на биоразнообразието (Фиг. 5). В горният инфралиторал
биоразнообразието по индекса на Shannon (H’) има максимална стойност при Созопол S,
следван от Маслен S и Агалина и минимална при Крайморие.
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Фиг. 5 Общ брой червени, кафяви и зелени водорасли описани в пробите от опитни площадки в района на
изследването и стойности на R/P флористичния индекс

Линейна корелация на хоризонтално проективно покритие и суха биомаса
На базата на паралелно измерените хоризонтално проективно покритие и суха биомаса на
откритите в пробите растения C. crinita и C. barbata, бяха изведени линейни корелации
между тези два параметъра.
За C. barbata бе установена следната зависимост:
(1) Y= 0,0368x – 45,69 (R2= 0,9554), където Y- суха биомаса (g/m2), а x – хоризонтално
проективно покритие (cm2/m2)
За C. crinita бе установена следната зависимост :
(2) Y= 0,0351x – 78,108, където Y- суха биомаса (g/m2), а x – хоризонтално проективно
покритие (cm2/m2)
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Структура на съобществата в горния инфралиторал

Горния инфралиторал при станциите Атия, Созопол N, Агалина и Маслен N, са количествено
доминирани от C. crinita, Созопол S - от C. barbata, Маслен S от сходни количества C.
barbata и C. crinita , a станция Крайморие – от зелени и червени макроводорасли при
отсъствие на представители на род Cystoseira . MDS ординацията на матрицата на сходство
от деструктивните проби ясно демонстрира наличието на четири групи от проби, които с
типични за тях видове. SIMPER анализът на приноса на видовете за типичността на тези
различими групи очерта пълният списък на характерните за тях видове :
C. crinita доминира силно проби от станции Атия, Созопол N, Агалина и Маслен N
(84,79% принос), следвани от C. sericea (2,66% принос), Ulva rigida (2,19% принос),
Polysiphonia subulifera (1,85% принос), Gelidium spinosum (1,54% принос), Ceramium
strictum (1,38% принос) и др.
C. barbata доминира пробите от Созопол S и Маслен S (57,82% принос), заедно с P.
subulifera (14,35% принос), U. rigida (11,52% принос), Cladophora sericea (5,45%),
Ceramium virgatum (3,6%) и др.
На станция Крайморие се очертават 3 различни съобщества от едногодишни зелени и
червени макроводорасли, присъстващи в различни сезони. През 07.2010 и 06.2010 са
характерни няколко растителни съобщества- първото доминирано от U. rigida (87,56%
принос), Gelidium spinosum (5,45%) и Cladophora sericea (3,15%) и второ доминирано от
Cladophora albida (48,32%), Ulva rigida (36,29%), U. intestinalis (12,23%). През 09.2010
типични бяха C. sericea (63,83) и G. crinale (36,17%), както масови обраствания от синьозелени водорасли върху скален субстрат.
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Тези типични групи макроводорасли могат да се приемат като количествени характеристики
на типичните за Бургаския и Созополски флористични райони асоциации на Cystoseira
crinita, Cystoseira barbata и на зелени макроводорасли в силно еутрофизирани води. Групите
доминирани от двата вида Cystoseira се различават по своя състав и присъствие на
постоянни видове от описаните за северното крайбрежие на Черно море асоциации
(Калугина-Гутник, 1975).
Хипотеза 1 - влияние на еутрофикацията
Макроводорасловите съобщества в горния инфралиторал от станции в двете зони на
въздействие демонстрират статистически значима разлика (проби - one-way ANOSIM,
r=0,264 p>0,05; фотографии – one-way Anosim, r=0,334, p>0,01). Този резултат потвърждава
наличието на съществен ефект на различните нива на еутрофикация върху
макроводорасловите съобщества в горния инфралиторал.
Хипотеза 2- въздействие на вълново въздействие
Резултатите от картографския анализ на изложеността на вълново въздействие на станциите
от изследването демонстрираха две зони, подходящи за тестване а работната хипотеза 2 –
Созопол и Маслен нос. И в двете зони има по две станции на разстояние от няколко стотин
метра една от друга, разположени в едни и същи водни маси с еднакви нива на биогенно
натоварване, но със различна степен на изложеност. Съобществата в тези двойки станции са
статистически значимо различни помежду си (Созопол S-Созопол N – R(проби)=0,917,
p,0,01; R(снимки)=0,771,p<0,01; Маслен N- Маслен S – R(проби)=0,557, p<0,05;
R(снимки)=0,988,p<0,01). Това е потвърждение на Хипотеза 2 и е индикация за значимото
влияние на степента на вълново въздействие за състава и структурата на макроводорасловите
съобщества в горния инфралиторал в района на изследването.
Станциите Созопол N и Маслен N са силно доминирани от C. crinita и типичните за това
съобщество макроводорасли. Това се дължи най-вече на засилената устойчивост на C.
crinita в Черно море на силата на вълновото въздействие, която има гъвкави и здрави
главни стебла с дебела кутикула, както и на много здраво прикрепените към скалния
субстрат крампони (Калугина-Гутник, 1975). Станциите Созопол S и Маслен S се
характеризират със засилено присъствие на съобщества на C. barbata. Видът не е
приспособен към устойчивост на вълни – има слабо прикрепен крампон, по-тънка кутикула
и по-чупливо главно стъбло. Като резултат от тези процеси на структуриране на
съобществата, в горния инфралиторал на изследваните зони Созопол и Маслен нос се
наблюдава постепенно увеличение на присъствието на C. barbata с намаляване на вълновото
въздействие по крайбрежия с различно изложение.
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Дълбочинна структура на съобществата на Cystoseira spp.

9.1 Структура на съобществата
Представените във Фиг. 9 - Фиг. 12 количествените данни демонстрират видими различия в
състава на изследваните фитобентосни съобщества, по градиента на еутрофикация в
Бургаски залива, между различните сезони на изследването, и при промяна на дълбочините.
MDS ординацията на матрицата на сходство на данните ясно демонстрира наличието на
няколко групи от проби макроводораслови съобщества, (Фиг. 6). При анализа на факторите,
обясняващи наблюдаваните групирания, най-силно статистически значимо влияние бе
установено за количествaта %ФАРпов. на дълбочината на пробовзимане (Permanova test:
pseudo-F=80,906, p<0,0001). %ФАРпов. е най-адекватния фактор за анализ на вертикалното
зониране на съобществата на Cystoseira spp, групирането на макроводорасли според неговите
средни стойности описва адекватно вертикалната зонация на фитобентоса -резултат от
промяна във нивата на осветеност от поглъщането на светлина във водния стълб и
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намаляване на прозрачността на водата вследствие от еутрофикационните въздействия.
SIMPER анализът на типичните за различните нива на‚%ФАРпов.‘ съобщества очертава 7
статистически различими групи макроводорасли, развиващи се при различни нива на
осветеност, а в плитките зони – алтернативно на прибойни и прикрити брегове:
Съобщества доминирани от C. crinita ( принос70,07- 74,91%), с участието на P. subulifera
(21,6-11,67%), Cladophora spp. ( 3,69-1,44%) и Gelidium spp. (3,09%) са типични на
дълбочини с високи нива на осветеност - 60-70% от ФАРпов. и 40-60% ФАРпов. на
изложени брегове.
Съобщества на C. barbata (43,54% принос) и U. rigida (20,07%) с участието на C. crinita
(7,07%), Cladophora spp. (6,07%) и P. subulifera (5,43%)доминира бентала по крайбрежия
с по-ниска изложеност на вълново въздействие в плитката част на инфралиторала, на
дълбочини с нива на осветеност 40-60% ФАРпов.
С намаляване на светлината до 20-30% ФАРпов. количествения принос на C. barbata към
типичността на оформените групи намалява (27-38%), а се засилва участието на
различни видове зелени и червени макроводорасли – U. rigida(21-28%), Cladophora sp
(9,6-18,9%), Gelidium sp.(8,3-11,3%), и др.
На дълбочини близки до долната граница на разпространение на макроводорасли в
зоните на изследване, при нива на осветеност от 10-20% ФАРпов., се оформят две
различни статистически различни групи с присъствие на C. barbata(28,1-41%), U. rigida
(9.9%-28,3%) и в двете, и с допълнителното участие в едната от тях на различни типично
сциофилни водорасли като P. elongata(4,8%), Antithamnion sp.(7,8-16,8%), Z. typus(5,7%),
Ceramium virgatum (6,8%), Gelidium spp. (2,9-12,4%) и др.

Фиг. 6 MDS ординация на сходство по Bray-Curtis на данни от вертикални фототрансекти на станциите от
изследването. Осите на MDS графиката и векторите на влияние на видовете са корелирани по Pearson (r=0,3).
Анализът се базира на 651 проби.

Видими са ясни тенденции към постепенното разширяване на всички зони в дълбочина с
отдалечаване от вътрешността на Бургаски залив и намаляване на еутрофикационното
въздействие:
Силно осветената зона със средни нива на %ФАРпов. между 40 и 60%, които южно от
Крайморие са доминирани от C. crinita на изложени брегове и от C. barbata на
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неизложени, променят дълбочинния си обхват почти три пъти с намаляване на
еутрофикационното въздействие – от 1 m при Атия докъм 3-4 m при Маслен нос.
Дълбочинният обхват със средни нива на ФАРпов. между 20 и 40%, характерен с
доминиращото присъства на C. barbata, U. rigida и съпътстващи зелени и червени
водорасли групи, се променя двойно - от 2-3 m при Крайморие, докъм 5-6 m южно от
Созопол.
Промяната в дълбочинния обхват на диапазона 10-20%ФАРпов. е най-засилена – долната
й граница се увеличава почти двойно от Крайморие, където тя е 6 m, до Созопол и
Маслен нос, където достига 11 m.
Тези съществени промени в зоните на осветеност пряко корелират с очертаните в SIMPER
анализа типични за нива на ФАР съобщества доминирани от Cystoseira spp. в изследваната
зона. Oчертаната картина на промяна може да се използва като своеобразен модел на
потенциалното разпространение на така описаните макроводораслови съобщества както в
зоната на изследване, така и в други части на Черно море, където оперират сходни процеси
на взаимодействие на фитобентоса с факторите на средата.
9.2 Сезонна динамика в състава и структурата на съобщества на Cystoseira crinita
Количествата на C. crinita претърпяват съществени сезонни изменения в хода на двете
години на изследването. Биомасата на C. crinita се увеличава от зимния сезон към пролетта и
намалява през лятото, достигайки максималните си стойности през пролетта и минимални
през късния летен сезон. Отчетеният значително по-голям спад в биомасата през лятото на
2010 година спрямо на този през 2011 съвпада с периода на положителни температурни
рекорди през 07-08.2010 и се дължи на негативното въздействие на високите температури на
водата. В същия период масово развитие получава и нетипичните за C. crinita топлолюбиви
опортюнисти епифити Cladophora albida и Acrochaetium cruciatum. Количественият състав на
видовете в съобществото на C. crinita
също претърпява съществени сезонни и
междугодишни изменения (Фиг. 7):
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Фиг. 7 Осреднено хоризонтално проективно покритие на проби от 1 m дълбочина от изследваната площадка в
периода 09.2009-07.2011.
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C. crinita
Cladophora sp.
Ceramium sp.
Antithamnuin sp.
скали

C. barbata
Enteromorpha sp.
Gelidium sp.
Mytilaster
no data

Z. typus
Ulva rigida
P. elongata
Mytilus

Bryopsis sp.
C. corymbosum
Acrochaetium sp.
пясък

Фиг. 8 Легенда за разчитане наФиг. 9,Фиг. 10,Фиг. 11 и Фиг. 12

Фиг. 9 Осреднено за всеки метър дълбочинен диапазон видимо фотографско покритие на бентала през 07.2009
в станциите от изследването ( легенда Фиг. 8)
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Фиг. 10 Осреднено за всеки метър дълбочинен диапазон видимо фотографско покритие на бентала през 09.2009
в станциите от изследването ( легенда Фиг. 8)
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Фиг. 11 Осреднено за всеки метър дълбочинен диапазон видимо фотографско покритие на бентала през 06.2010
в станциите от изследването ( легенда Фиг. 8).
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Фиг. 12 Осреднено за всеки метър дълбочинен диапазон видимо фотографско покритие на бентала през 09.2010
в станциите от изследването ( легенда Фиг. 8).
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10 Влияние на факторирите на средата върху съобществата на Cystoseira
10.1 Едномерен корелационен анализ
Количествата от C. crinita корелират отрицателно с дълбочината (R=-0,509; p<0,001) и
силно положително с %ФАР (R=0,547; p<0,001), тези на C. barbata корелират слабо
отрицателно с %ФАР (R=-0.107; p<0,01). Количествата от двата вида имат и съществена
разлика в корелациите си със силата на вълновото въздействие – C. crinita корелира силно
положително със засилване на този фактор (R=0,390; p<0,001), C. barbata – силно
отрицателно(R=-0,397; p<0,001). Количествата на C. crinita корелират отрицателно с
концентрациите на NH4 (R=-0,226; p<0,1) , NO3 (R=-0,238; p<0,05), Ntot.. (R=-0,280; p<0,05)и
PO4 (R=-0,246; p<0,05) сестон (R=-0,180; p<0,00)1 и хлорофил-а(R=-0,200; p<0,001), докато
количествата на C. barbata корелират отрицателно с концентрациите на сестон (R=-0,328;
p<0,01) и хлорофил-а(R=-0,338; p<0,01), и по-слабо отрицателно с концентрациите на NH4
(R=-0,1;p<0,001)и PO4 (R=0,08; p<0,001). Поради тези различия в чувствителността C.
barbata може да бъде класифицирана като вид, адаптиран към умерени негативни
въздействия (категория ESG 1B по Orfanidis et al. (2011)), а C. crinita - като силно
чувствителна на антропогенно въздействие (категория ESG IA).
Сред масовите видове макроводорасли в състава на изследваните съобщества се очертават
няколко типични групи, съвпадащи с категориите предложени от Orfanidis et al. (2011):
макроводорасли, количествата от които корелират положително с увеличаване на
концентрацията на биогени. По класификационната схема на Orfanidis et al. (2011) тези
видове попадат в категорията на бързо растящите едногодишни опортюнисти (категория
ESG IIB) (виж Таблица 3). От масовите видове в пробите в горният инфралиторал
такава положителна корелация демонстрират U. rigida (с [NO3],[PO4]), C. albida (с [Ninorg], [ NO2],[NO3]), B. plumosa (с [N-inorg], [NO2],[NO3]), и P. subulifera (с [PO4]) Ceramium
sp., Ulva intestinalis/U. linza и C. corymbosum
група макроводорасли, чийто количества корелират отрицателно с концентрациите на
биогени, хлорофил-а и сестон, но се срещат и в станции от изследването с засилено
еутрофикационно въздействие (категория ESG IIA). Сред тях са Gelidium sp. (отр.
корелация с Chl-a,
сестон, NH4, NO3, Ntot., PO4), Polysiphonia elongata (отр.
корелация с концентрациите на Chl-a, сестон, и PO4), Zanardinia typus ( отр. корелация с
концентрациите на Chl-a и сестон) и Antithamnion cruciatum ( отр. корелация с [PO4]),
Acrochaetium secundatum ( отр. корелация с [N-inorg.], [PO4]) и Ceramium strictum ([Ntot.]).
10.2 Многомерен корелационен анализ
DistLM корелационния анализ обясняваи 53,83% от общата дисперсия между отделните
биологични проби включени в анализа:
Таблица 1 Резултати от DistLM анализ на отделното влияние на фактори на средата (marginal test) върху
структурата на макроводорасловите съобщества.

променлива
дълбочина
PAR %
наклон
Chl-а
сестон
NH4

PseudoF
96.466
99.09
63.653
46.779
34.039
18.365

P

Prop.

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

13%
14%
9%
7%
5%
3%
18

NO3
Ntot
PO4
ориентация
изложеност
Темп. 60 дни
раст. Бургас

15.397
20.998
36.072
26.008
66.665
48.792
22.399

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

2%
3%
5%
4%
10%
7%
3%

Факторите, които разгледани поотделно имат най-силно влияние върху структурата на
изседваните съобщества на Cystoseira spp. са тези, свързани с геоморфологията и
хидродинамиката на изследваните зони - дълбочина, наклон на субстата, изложеност на
брега на вълново въздействие, и географска ориентация на брега. От факторите, пряко
свързани с антропогенната еутрофикация на крайбрежните морски води, най-силно
въздействие оказват %ФАРпов., [PO4], [Chl-a] и сестон.
Обединяването на отделните фактори във своеобразни групи демонстрира значително посилно структуриращо влияние на геоморфоложките фактори (-„дълбочина“, „наклон на
субстрата“, „ориентация на брега” и „изложеност на брега на вълново въздействие“) спрямо
еутрофикационните фактори([NH4], [PO4],[NO3] и [Ntot],[Chl-a], [сестон] и „%ФАРпов.“) и
естествените сезонни изменения (средна двумесечна температура) :
Таблица 2 Резултати от DistLM анализ на отделното влияние на групи от фактори на средата (marginal test)
върху структурата на макроводорасловите съобщества.

Променлива
Геоморфология
Еутрофикация
сезонни промени

Pseudo-F
74.89
45.12
48.79

P
0.0001
0.0001
0.0001

Prop.
32%
34%
7%

10.3 dbRDA интерпретация на резултатите от DistLM
dbRDA анализа на резултатите от DistLM модела демонстрира основните посоки на
въздействие на изведените фактори на средата върху строежа на съобществата на
макроводорасли в инфралиторала на Бургаски залив(Фиг. 13).
dbRDA1 обяснява 56 % от дисперсия в пробите, включени в статистическия модел и е
определящата за структурата на приложения DistLM модел. Промените в структурата на
разпределените по тази ос проби, могат да се определят като изменение в
макроводорасловите съобщества с нарастване на дълбочината, с намаляване на количествата
ФАР и намаляване на силата на въздействие на вълновото въздействие, както и с промяна на
наклонеността на субстрата. dbRDA2 обяснява 19% от дисперсия в биологичните проби,
включени в DistLM модела и корелира силно с факторите свързани с естествените сезонни
промени и антропогенната еутрофикация. Оста корелира силно положително с [PO4]
(r=0,472), следвани от [NO3] и [Ntot.], и силно отрицателно с фактора ‚температура 60
дни‘(r=-0,641) както и по-слабо с факторите [Chl-a] , [сестон], [NH4] и ‚изложеност на брега‘.
Макроводорасловите съобщества, изместени в положителна посока по ос 2 са типични за
сезоните с по-ниски температури на водната среда и развили се под въздействие на
засилените концентрации на фосфати и нитрати, а тези изместени в отрицателна посока –
под въздействието на увеличаващи се средни двумесечни температури и увеличени
концентрации на амоний, хлорофил-а и сестон.

19

Фиг. 13 Distance-based RDA модел на резултатите от представения в Таблица 1 DistLM модел. Вектори
визуализират посоката и силата на влиянието на изследваните фактори

10.4 Обсъждане на резултатите
Геоморфологични фактори: Механизмите на въздействие на различната сила на вълнение
са свързани с физични и биологични процеси в макроводорасловите съобщества. Така
например, стеблата на C. crinita притежават дебела многослойна кутикула, която ги прави
по-гъвкави и по-устойчиви на директно физическо въздействие от C. barbata (КалугинаГутник, 1975). Разходите на енергия и ресурси за адаптиране към тези условия на средата се
компенсират от благоприятните въздействия на тази динамична среда върху развитието на
растения в нея, напр. по-бързата обмяна на кислород и хранителни вещества, по-слабото
развитие на неустойчиви на тези динамични условия видове, конкуриращи се за светлина и
ресурси и др. (Hurd et al., 1996). (Kiirikki, 1996) (Kain & Norton, 1990). Отчетеното влияние на
географската ориентация и наклона на субстрата върху структурата на макроводорасловите
съобщества по всяка вероятност е свързано с разликите в нивата на осветеност на брегове с
различна ориентация и наклон спрямо основната посока на слънчевото греене – юг, и поинтензивната първична продукция на такива брегове (Миничева et al., 2011). Влиянието на
наклона на субстрата е свързано и с промените в количествата седименти, отлагащи се
върху повърхности с различни наклони (Eriksson & Bergström 2005; Piazzi & Balata 2011),
както и с предпочитанията на определени видове макроводорасли към субстрати с наклон до
определена граница (Santos 1993; Diez et al. 2003; Eriksson & Bergström 2005).
Биогени: Увеличените концентрации на фосфати и нитрати във вътрешността на Бургаския
залив стимулират развитието в състава на съобществата на C. crinita и C. barbata на зелени
макроводорасли-опортюнисти като Ulva rigida, U. intestinalis, U. linza, Bryopsis plumosa,
както и на червените Polysiphonia subulifera и Callithamnion corrymbosum. Увеличените
концентрации на амоний в периодите с високи средни двумесечни температури на морската
вода корелират със масовото развитие на топлолюбивите видове зелени макроводорасли
Cladophora sericea и C. albida в състава на съобществата на Cystoseira spp., както и на синьозелени бентосни микроводорасли в горния инфралиторал на вътрешността на Бургаския
залив. Увеличаването на концентрациите на биогени корелира и с намаляването на
дълбочината на разпространение на установените основни групи макроводораслови
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съобщества, доминирани от Cystoseira spp. и сциофилни кафяви и червени макроводорасли.
Хлорофил-а и сестон: Влиянието на промените в концентрацията на биогените корелира
силно и с влиянието на другите два фактора, свързани с характеризирането на нивата на
еутрофикация– концентрациите на хлорофил-а и сестон. Основният ефект от засиленото
развитие на фитопланктона върху бентосните макроводорасли е свързано с намаляване на
дълбочината на проникване на ФАР във водния стълб и изменение на дълбочинната сукцесия
на макроводорасловите съобщества (Ballesteros, 1991; Markager & Sand-Jensen, 1992; Berger
et al., 2004; Krause-Jensen et al., 2008). Увеличените концентрации на партикулярна материя
повлияват структурата на макроводорасловите съобщества, както чрез намаляване на
проникването на ФАР в дълбочина – чрез разсейване и абсорбция на слънчевата радиация
(Chresten 2004), така и чрез възпрепятстване на колонизацията на скални субстрати, върху
които са се утаили органични агрегати и неорганични седименти (Airoldi 2003).
Натрупването на партикулярна материя върху скални субстрати оказва негативно влияние
най-вече върху началните фази на развитие на кафявите макроводорасли, напр. Cystoseira
barbata (Irving et al., 2009).
Температура: Негативните ефекти от екстремално високите температури през лятото на
2010 година върху съобществата на Cystoseira spp. е ясно видимо в структурата на
съобщества през 09.2010. Наблюдава се засилено присъствие на топлолюбивите
опортюнистични видове Cladophora sericea, Cladophora albida и Acrochaetium cruciatum, и
отсъствието на нетолерантни към температури над 28-30 С масови видове като Ulva rigida,
Polysiphonia subulifera и др. Временните измененията в структурата на съобществата на
Cystoseira spp., настъпили през този период са индикация за възможните дългогодишни
промени, които могат да се очакват в структурата на фитобентосните съобщества по
Черноморско крайбрежие в условията на затопляне на климата в бъдеще.
Дълбочина и ФАР: Промяната в дълбочината и съпътстващата я промяна в количествата
ФАР са основните фактори определящи дълбочинната структура на съобществата на
Cystoseira spp. в еутрофикационния градиент на Бургаския залив. Отчетените съществени
разлики в стойностите на ФАР на еднакви дълбочини в различните части на изследвания
градиент на еутрофикация водят до изместване на последователността от макроводораслови
съобщества към по-плитки дълбочини с навлизане в зоната на засилено антропогенно
въздействие във вътрешността на Бургаския залив. Отчетеното значимо структуриращо
влияние на %ФАРпов., интегрира в себе си както физичните промени в средата с увеличение
на дълбочината, така и въздействието върху тях на промяната в еутрофикационните
фактори. Тези резултати са в съответствие с изследвания на дълбочинната структура на
макроводораслови съобщества в Средиземно (Ballesteros, 1992; Garrabou et al., 2002b; Cebrián
& Ballesteros, 2004) и Балтийско море (Eriksson & Bergström 2005).

11 Резултати оценка на екологичния статус на крайбрежни екосистеми по индекси на
Директивата за Водите
11.1 Приложение на EEI и ЕЕI-c индекси
Изведените зависимости между нивата на еутрофикационно въздействие и присъствието и
количествата на различни макроводорасли, бяха използвани като основа за класифицирането
на описаните видове в различните морфофункционални категории, въведени при
прилагането на индексите EEI и EEI-c (Таблица 3).
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Таблица 3 Категоризация на основни видове макроводорасли в категориите по чувствителност на ЕЕI и EEI-c
индексите на ДВ

RHODOPHYTA
Bangiadulcis atropurpurea (Roth) W. A. Nelson
Porphyra leucosticta Thuret
Acrochaetium secundatum (Lyngbye) Nägeli
Stylonema alsidii (Zanardini) K.Draw
Rhodochorton purpureum (Lightf.) Rosenv.
Nemalion helminthoides (Velley) Batters
Gelidium crinale (Turner) Lamour.
G. spinosum (Gmelin) Silva
Phyllophora crispa (Hudson) P.S.Dixon
Corallina elongata Ellis & Solander
Haliptilon virgatum (Zanardini) Garbary et Johansen
Hildenbrandia rubra (Sommerf.) Meneg.
Lomentaria clavellosa (Turner) Gaillon
Callithamnion corymbosum (Smith) Lyngbye
Antithamnion cruciatum (C.Agardh) Nägeli
Ceramium arborescens J. Agardh
Ceramium pedicellatum C. Agardh
C. virgatumRoth
C. secundatum Lyngbye
C. diaphanum (Lightfoot) Roth
var. elegans (Roth) Roth
C. tenuicorne (Kützing) Waern
Apoglossum ruscifolium (Turner) J. Ag.
Polysiphonia subulifera (C. Agardh) Harv.
Polysiphonia elongata (Huds.) Harv. in Hooker
P. fucoides (Huds.) Grev.
P. denudata (Dillwyn) Greville ex Harvey
P. opaca (C.Agardh) Moris & De Notaris
OCHROPHYTA
Feldmannia irregularis (Kütz.) G.Hamel
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye
Corynophlaea umbellata (C. Ag.) Kütz.
Myriactula rivulariae (Suhr.) J. Feldman
Stilophora tenella (Esper) P.C.Silva
S. nodulosa (C.Agardh) P.C.Silva
Zanardinia typus (Nardo) G. Furnari
Sphacelaria cirrhosa (Roth.) C. Agadh
Cystoseira barbata C. Agardh
C. crinita Duby
= C. bosphorica (Sauvageau)
CHLOROPHYTA
Bryopsis plumosa (Hudson) C.Agardh
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EEI
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGI
ESGI
ESGI
ESGI
ESGI
ESGI
ESGI
ESGI
ESGI
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGI
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII

EEI-c
IIB
IIB
IIB
IIA
IC
IIA
IIA
IIA
IA
IC
IC
IIA
IIA
IIB
IIA
IIA
IIB
IIB
IIB
IIA
IIA
IIA
IIA
IIA
IIA
IIA
IIA
IIA

ESGII
ESGII
ESGI
ESGI
ESGI
ESGI
ESGI
ESGI
ESGI
ESGI

IIB
IIB
IIA
IIA
IIA
IIA
IC
IIA
IB
IA

ESGII IIB

Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing
C. linum (O. F. Müller) Kützing
Cladophora albida (Nees) Kützing
C. coelothrix Kützing
C. sericea (Hudson) Kützing
Ulothrix flacca (Dillwyn) Thuret
Ulva intestinalis L.
U. linza L.
U. compressa L.
U. flexuosa Wulfen
U. rigida C. Agardh
U. prolifera O. F. Müller

ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII
ESGII

IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB
IIB

Данните от двусезонните стойности на EEI и EEI-c демонстрират наличието на две
различни по своето екологично състояние зони в двата края на градиента на еутрофикация в
Бургаския залив.
Видна е ясно изразена сезонна промяна в стойностите на ECS. Сезонната промяна в
стойностите на EEI и EEI-c от летния към есенния сезон на станции доминирани от
Cystoseira spp. се дължи на редуцирането в присъствието на летни видове зелени (Ulva rigida,
Cladophora spp., Chaetomorpha spp.) и червени (Polysiphonia subulifera, Ceramium spp.)
макроводорасли (ESGII) през есенния период и запазването в присъствието на
многогодишните Cystoseira spp. Този естествен процес на отмиране на сезонните летни
видове занижава количествата водорасли от категорията ESGII за EEI и категориите IB и IIB
за EEI-c, и води до промяна в изчислените стойности на ECS, несвързани с промени в силата
на антропогенно въздействие върху крайбрежните екосистеми и последвали промени в
екологичното състояние.
Таблица 4 Месечни стойности на екологичното състояние по индексите EEI за изследваните станции в района
на изследването базирани на данни от деструктивни проби и фотографски трансекти в горния инфралиторал.
Крайморие

Атия

Созопол N

Созопол S

Агалина

Маслен N

Маслен S

проби

2

-

8

6

6

-

6

снимки

2

-

8

2

8

-

6

проби

-

10

10

6

-

10

-

снимки

2

10

8

6

-

10

-

проби

2

6

6

6

6

8

-

снимки

2

6

8

8

8

8

-

проби

2

10

6

6

8

10

8

снимки

2

10

8

6

10

10

10

EEI
07.2009

09.2009

06.2010

09.2010
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Таблица 5 Месечни стойности на екологичното състояние по индексите EEI-c за изследваните станции в
района на изследването базирани на данни от деструктивни проби и фотографски трансекти в горния
инфралиторал.
Крайморие

Атия

Созопол N

Созопол S

Агалина

проби

2,53

-

9,93

6,29

6,24

-

4,92

снимки

2,8

-

7,59

2,85

8,04

-

6

проби

-

10

10

6,63

-

10

-

снимки

2

10

8,1

6,39

-

10

-

проби

2,62

8,51

8,32

6,33

10

10

-

снимки

2,7

6,81

7,36

6,76

8,05

10

-

проби

4,85

10

6,61

6,62

8,29

10

10

снимки

2,82

10

6,74

4,73

9,57

10

7,8

EEI-c

Маслен N Маслен S

07.2009

09.2009

06.2010

09.2010

11.2 Използване на метода на дигиталните фотографски трансекти за оценка на
екологичното състояние
Резултатите от изчисляване на ECS от деструктивни проби и фотографски трансекти на едни
и същи площадки са със близки стойности и корелират добре помежду си (R 2=0,76 за EEI и
R2=0,85 за EEI-c). Добрите корелации между резултатите при използването на двата подхода
на изследване на макроводорасловите съобщества демонстрират възможността
разработеният метод на дигитално фотографско заснемане на бентала да бъде използван при
мониторинг на екологичното състояние, базиран на EEI и EEI-c индексите. Използването на
този недеструктивен метод има някои съществени предимства, като например:
неунищожаване на ценни и защитени видове при пробонабирането
възможност за набирането на значително количества проби за по-кратък престой на
изследователя под вода
възможност за проследяване на сезонното развитие на едни и същи растения без те да
бъдат унищожавани при пробонабиранията

11.3 Екологично състояние на водни тела Бургаски залив и Черноморски басейн 20092011
Осреднените данни за стойности на EEI и EEI-c от станции, попадащи в рамките на
официално определените от Басейнова дирекция водни тела са представени в Таблица 6.
Получената за Бургаския залив картина на постепенно подобрение в екологичното
състояние с отдалечаване от вътрешността на залива демонстрира добро съответствие с
описания градиент на отслабващо еутрофикационно въздействие, както и с общото
подобрение в състоянието на макроводорасловите съобщества на Cystoseira spp. Между 2009
и 2010 година се наблюдава сравнително стабилно екологично състояние на водното тяло
BG2BS000C008, слабо занижаване в екологичното състояние на водно тяло BG2BS000C011,
и повишение в екологичното състояние на водно тяло BG2BS000C012.
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Таблица 6 Стойности на индексите EEI, EEI-c и оценка за екологичното състояние, базирано на индекса EEI-c,
за водни тела в българската Черноморска акватория за 2009,2010 и 2011 година.
водно тяло

наименование водно тяло

EEI-C

ECS

2009
BG2BS000C008

Бургаски залив < 30 m

4.84

Умерено

BG2BS000C011

от н. Акин- н. Коракя

7.56

Добро

BG2BS000C012

н. Коракя- до устието на р. Резовска

7.46

Добро

BG2BS000C008

Бургаски залив < 30 m

6.49

Добро

BG2BS000C011

от н. Акин- н. Коракя

7.7

Добро

BG2BS000C012

н. Коракя- до устието на р. Резовска

10

Мн. Добро

5.47

Умерено

2010

2011
BG2BS000C006

от н. Иланджик до 27°53'43"/42°58'17"

BG2BS000C007

от 27°53'43"/42°58'17" до н. Емине

10

Мн. Добро

BG2BS000C012

н. Коракя- до устието на р. Резовска

7.94

Добро

BG2BS000C013

от кк Албена - н. Иланджик

2.35

Лошо

BG2BS000C006

от н. Иланджик до 27°53'43"/42°58'17"

5.47

Умерено

BG2BS000C007

от 27°53'43"/42°58'17" до н. Емине

10

Мн. Добро

BG2BS000C008

Бургаски залив < 30 m

6.49

Добро

BG2BS000C011

от н. Акин- н. Коракя

7.7

Добро

BG2BS000C012

н. Коракя- до устието на р. Резовска

9.31

Мн. Добро

BG2BS000C013

от кк Албена - н. Иланджик

2.35

Лошо

2010-2011

11.4 Препоръки за практическото прилагане на EEI-c индекса
Избор на пунктове за мониторинг
Разнородните резултати в получените от различни автори оценки за екологичното състояние
на водните тела в Бургаския залив, предизвикани от недостатъчно доброто пространствено
покритие с мониторингови точки, биха могли да бъдат коригирани ако се спазят някои от
препоръките на ДВ за подбор на пунктове за мониторинг (2000/60/EC). В случаите, когато са
налице множество точкови източници на замърсяване, е нужно включването на достатъчен
брой пунктове, оценяващи адекватно комплексното им влияние. В случая на водното тяло
BG2BS000C0008 в Бургаски залив, препоръчително би било разполагане на пунктове в
близост до основните източници на замърсяване в района на гр. Бургас, в близост до помалките локални източници на замърсяване около градовете южно и северно от Бургас, както
и пунктове, разположени в периферията на водното тяло - откритите скални носове южно- н.
Атия, н. Акин, и северно от Бургас - скалистата брегова ивица между гр. Св. Влас и н.
Емине. В случая на водното тяло BG2BS000C011 в района на гр. Созопол, подходящо е да се
включат пунктове, разположени в обхвата на въздействието на няколкото локални източника
на замърсяване (напр. каналният отток на гр. Созопол ), така и пунктове разположени на
скалните брегове разделящи населените места в региона.
Съществените разлики в структурата на съобщества, разположени във води със сходни
концентрации на биогени, но на брегове със съществени разлики във изложеността, води до
значими разлики в оценките за екологичното състояние. Следвайки препоръките на РДВ за
оценка на състоянието на водни тела под значителни хидроморфологични въздействия, при
наличието на силна вариация в географската ориентация и геоморфологията на дъното и
произтичащите от това различна силата на вълново въздействие по крайбрежието на дадено
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водно тяло, е подходящо да бъдат подбирани пунктове, разположени в непосредствена
близост един до друг, но изложени в различна степен на тези въздействие (по примера на
пунктовете при Созопол и Маслен нос в това изследване). При брегове с еднаква географска
ориентация (напр. бреговата ивица западно от н. Емине), и съответно сходна сила на
вълновото въздействие този фактор не играе съществена роля.
Сезони за пробонабиране
Описаната тук силна сезонна вариация в стойностите на EEI и EEI-c, предизвикана от
сезоннатa изменчивост в състава на съобществата на Cystoseira spp., е индикация за
особената важност на избора на сезон за извършване на пробонабирания при провеждане на
мониторингови дейности. В съгласие с препоръките на РДВ и с оглед на резултатите найподходящо би било извършването на мониторинг няколко пъти годишно : в периода на
максимално развитие на Cystoseira spp. и максимално биоразнообразие на съобществата през
пролетният сезон (април-май-юни), през периода на силно развитие на летни топлолюбиви
опортюнистични видове при наличие на засилен вток на биогени (юли-август), и през
есенно-зимният период на отмиране на опортюнистичните видове зелени и червени
водорасли и преход към студенолюбиви видове (октомври-март). При невъзможност за
извършване на няколкократно пробонабиране в рамките на една година, най-подходящи
периоди са тези на най-пълно развитие на изследваните съобщества – месеците май-юни в
случая на съобществата на Cystoseira spp. От съществено значение при такова еднократно за
годината пробонабиране е изследвания във всички сравнявани водни тела, да бъдат
проведени в максимално кратки срокове (седмици) и при отчитане на сезонни фактори като
температура на морската вода, морски бури, валежи и др. сезонни метеорологични и физикохимични промени. Препоръчително е сравняването на резултати, получени през различни
сезони да се избягва, а междугодишни вариации в състоянието да се търсят само при
сравняване на данни от едни и същи периоди на годината.
11.5 Долна граница на разпространение като метрика на ECS
Описаната съществена промяна в дълбочинната структура на съобществата на Cystoseira spp.
и ясната корелация с промените във физико-химичните фактори на еутрофикационното
въздействие е предпоставка за въвеждането на тази промяна в структурата като метрика,
отразяваща промените на екологичното състояние. Дълбочината на долната граница на
разпространение видове кафяви и червени водорасли е използвана като показател за
екологичното състояние на водни басейни в Балтийско и Северно море (Kautsky et al., 1986;
Berger et al., 2004; Carletti & Heiskanen, 2009).
Долните граници на разпространение на C. barbata и C. crinita могат да бъдат адаптирани
като показател за екологичното състояние на крайбрежните морски екосистеми за
използване в Черно море. В случаите, когато тези чувствителни видове отсъстват, може да се
използва долната граница на разпространение на масови едногодишни видове напр. Ulva
rigida, Ceramium virgatum и Gelidium spinosum. Разработването на такъв индекс може да
стане след провеждането на системни водолазни проучвания, в множество на брой пунктове
в различни части на българското крайбрежие, комбинирани със замерване на основни
параметри като дълбочина на проникване на светлината, както и концентрации на основни
биогени. Предимствата на въвеждането на такава метрика на екологичното състояние са
свързани с бързото и сравнително лесно прилагане на метода, дори и от водолазинеспециалисти по таксономията и екологията на морските макроводорасли.
11.6 Пилотно прилагане на S/W морфофункционални индекси
Индекс на екологичната активност на фитоценозата S/Wph
Наблюдава се ясно изразена тенденция към намаляване на абсолютните стойности на S/Wph
индекса в градиента на намаляващо еутрофикационно въздействие в Бургаския залив. S/W ph
индекса демонстрира силно изразена сезонна изменчивост, която е сходна по динамика на
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стойностите на EEI-c, отчетени за района на гр. Созопол през 09.2009-07.2011.
Чувствителността на индекса към промените на нивата на еутрофикационно въздействие се
потвърждават и от добрата му корелация със стойностите на EEI-c (R=0,57). Препоръчително
е да се подходи към определянето на гранични стойности за определяне на различните ECS
класове, базирано на данни от изследвания провеждани в различни части на Черно море,
включвайки както референтни зони, така и повлияни от антропогенни въздействия, при
спазване на методологичните препоръки на ДВ за интеркалибрация (EC, 2000; Carletti &
Heiskanen, 2009).
S/W3Dp индекс на трите доминантни вида
Резултатите от изчислените стойности на S/W3Dp демонстрират подобрение в екологичното
състояние на крайбрежните екосистеми с отдалечаване от вътрешността на Бургаския залив,
както и сезонни промени следващи тенденции, сходни с тези при прилагането на EEI-c
индекса. Слабост на индекса е неговата ниска чувствителност към вариацията в условията в
изследвания район и липсата на оценки ‚лошо‘ и ‚мн. лошо‘ дори и за силно еутрофизирания
район на Крайморие. Отчетената слаба корелация между стойностите на EEI-c и S/W3Dp
(R2=0,24) демонстрира наличието на известната неточност в оценката на ECS. Индексът
може да бъде подобрен чрез корекция в граничните стойности между различните класове
ECS, взимайки предвид специфичния видов състав и типичните доминантни видове в
референтните зони по българското Черноморско крайбрежие, при спазване на препоръките
на ДВ за извършване на интеркалибрация на нововъведени метрики с данни от различни
региони на Черно море.

12 Обобщени резултати и приноси
12.1 Обобщени резултати
1. Очертани са две зони на еутрофикационно въздействие в южния Бургаски залив, с
различими концентрации на биогени, сестон и хлорофил-а и различен светлинен климат
(one-way PERMANOVA, pseudo-F= 15,7; p<0,001). Това са зона на засилено въздействие
между гр. Бургас и нос Акин, и зона на ограничено въздействие между нос Акин и нос
Маслен нос.
2. В инфралиторала на изследваната зона са открити 61 вида макроводорасли (34
Rhodophyta, 15 Chlorophyta, 12 Ochrophyta), 23 от които са описани за първи път за
Бургаския флористичен район и Созополски флористичен подрайон. Съобществата на
C. barbatа съдържат 55 вида макроводорасли, от които 24 епифити, а тези на C. crinita 48, от които 8 епифити. Броя видове в състава съобществата на Cystoseira spp. варира
сезонно и е най-висок между май и юли месец, най-нисък през есента и зимата (
септември-януари).
3. В градиента на засилваща се еутрофикация в Бургаския залив е установено намаляване
на броя кафяви и червени макроводорасли, увеличаване в броя зелени макроводорасли,
както и намаляване в общото биоразнообразие на фитобентоса. В зоната с междинни
нива на еутрофикационно въздействие (гр. Созопол), в съответствие с теорията за
‚междинни нива на въздействие‘ , е установено най-голямо биоразнообразие и общ брой
видове. Потвърдена е хипотезата, че различните нива на еутрофикационно въздействие
оказват съществено влияние върху състава и структурата на съобществата на Cystoseira
spp. в горния инфралиторал в района на изследването.
4. В горния инфралиторал на зоната на изследване са установени 4 статистически
различими макроводораслови растителни съобщества : съобщество силно доминирано от
C. crinita, съобщество доминирано от C. barbata със засилено присъствие на Polysiphonia
subulifera и Ulva rigida, както и две различни съобщества на ефемерни видове зелени
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водорасли-опортюнисти – Ulva rigida, Ulva intestinalis , Cladophora sericea, Cladophora
albida.
5. Съобществата на C. crinita се развиват масово в чисти води, на изложени на вълново
въздействие брегове, тези на C. barbata – на слабо изложени на вълново въздействие
брегове, а съобществата на зелените опортюнисти – в зони под силно антропогенно
въздействие, на брегове с различна изложеност. Потвърдена е хипотезата, че силата на
вълновото въздействие върху бреговата ивица оказва съществено влияние върху състава
и структурата на съобществата на Cystoseira crinita и Cystoseira barbata в района на
изследването, и е основен структуриращ фактор за разпределението на двата вида в
горния инфралиторал.
6. Промяната в дълбочинната структура на съобществата на Cystoseira spp. в изследвания
градиент на еутрофикация, се обяснява най-пълно от промените в нивата на осветеност
в дълбочина, измерени като ФАР%пов. (PERMANOVA test, Pseudo-F=80,906; p=0,0001)
7. В целия дълбочинен обхват на инфралиторала в зоната на ограничено антропогенно
въздействие е установено наличието на 7 типични съобщества на макроводорасли,
групирани според средните нива на %ФАРпов. и изложеност на брега на вълново
въздействие- доминирани от C. crinita на изложени и силно осветени брегове (40-70%
ФАРпов.), от C. barbata и Polysiphonia subulifera на закрити брегове и дълбочини с
осветеност 40-60% ФАРпов., съобщества доминирани от различни количества C. barbata,
U. rigida, Cladophora spp., Gelidium spp., Zаnardinia typus, Polysiphonia elongata и
Antithamnion cruciatum на слабо изложени брегове и в по-малко осветените дълбочини
на инфралиторала (10-40% ФАРпов.). Съобществата на сциофилни макроводорасли,
доминирани от червените видове Phyllophora crispa и Apoglossium ruscifolium , открити
южно от Маслен нос, в района на Китенски риф, се развиват при нива на осветеност <1015 %ФАРпов.
8. Структурата на съобществата на Cystoseira spp. се
влияе най-силно от
геоморфологичните фактори на средата (дълбочина, наклон на субстрата, ориентация на
брега, изложеност на вълново въздействие;DistLM Pseudo-F= 74,89; p=0,0001),а
комплекса от еутрофикационни фактори (концентрация на NO3, NH4, Ntot., PO4,
хлорофил-а и сестон; DistLM Pseudo-F=45,12, p=0,0001), и влиянието на факторите
свързани с естествените сезонни промени в условията на средата (сезоннo изменение в
температура и осветеността; DistLM Pseudo-F=48,79, p=0,0001) оказват сравнително
равностойно структуриращо въздействие.
9. Изведения dbRDA модел на това комплексно въздействие демонстрира, че измененията в
силата на вълново въздействие, в количествата ФАР, в дълбочината и в наклона на
субстрата обясняват 56% от вариацията в биологичните съобщества. По тази ос на
промяна са позиционирани сукцесиите от съобщества на C. crinita към тези на C. barbata
и на червените и зелени макроводорасли на долния инфралиторал. Измененията в средно
двумесечните температури, в концентрациите на PO4, NO3, Ntot., хлорофил-а и NH4
обясняват 19% от наблюдаваната вариация. Със засилването на концентрациите на PO4 и
NO3 се увеличават количествата зелени и червени макроводорасли-опортюнисти в
състава на съобществата на Cystoseira spp. ( Cladophora spp., Ulva spp., Bryopsis plumosa,
Ceramium virgatum).
10. Установено е значително негативно въздействие на екстремално високите температури
(>28-29 °C ), в комбинация с увеличаване на концентрациите на PO4, NH4, хлорофил-а и
сестон, през лятото на 2010 върху структурата на съобществата на C. barbata и C.
crinita, изразяващо се в намаляване в количествата на Cystoseira spp. и типичните за
съобществата им летни видове червени и кафяви макроводорасли, както и масово
развитие на опортюнистични топлолюбиви видове зелени (Cladophora albida, C. sericea)
и червени макроводорасли (Acrochaetium secundatum). В зоната на засилено
еутрофикационно въздействие бе наблюдавана обща деградация на макроводораслите и
масово развитие на обраствания от Cyanobacteria. Съобществата на C. crinita
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демонстрираха способност към възстановяване след този екстремен период към типична
количествена структура и видов състав в рамките на един вегетационен сезон.
11. Адаптираният за условията на българското Черноморие EEI-c индекс за оценка на
екологичното състояние на крайбрежните морски води, дава адекватна и точна оценка на
промените в крайбрежните бентосни
екосистеми в изследвания градиент на
еутрофикация. От съществено значение за обективното ползване на индекса е
прилагането му да е съобразено с отчетените силни естествени сезонни вариации в
състава и структурата на съобществата на Cystoseira spp., несвързани с антропогенното
въздействие.
12. Прилагането на EEI-c в различни части на българското Черноморско крайбрежие
демонстрира разнородното състояние на крайбрежните екосистеми в периода 2009-2011
г. – от силно деградирали във вътрешността на Бургаския и Варненски заливи( ‚много
лошо‘- ‚лошо‘ състояние), към подобряване на състоянието в периферията на тези зони
(‚Родни Балкани‘ южно от Варна; в района на нос Атия в южната периферия на Бургаски
залив и на нос Емине в северната му периферия) , и ‚добро‘-‚много добро‘ състояние в
зоните южно от гр. Созопол и по крайбрежието на Странджа.
13. Базираният на морфофункционалния подход S/Wph индекс за оценка на екологичното
състояние демонстрира добра чувствителност към промените в състоянието на
макроводорасловите съобщества в изследвания градиент на еутрофикацията и корелира
силно с получените по EEI-c оценки.
12.2 Приноси
Научни приноси
1. Извършено е систематично и количествено описание на състава, структурата и
разпространението на съобществата на макроводорасли от род Cystoseira в ясно
дефиниран градиент на еутрофикационни въздействия, показателно за състоянието на
фитобентоса по българското Черноморие за периода на ‚относително възстановяване‘ на
екосистемите в Черно море в последните две десетилетия.
2. Дефинирани са типичните растителни асоциации на представители на род Cystoseira и
зелените и червени макроводорасли, за крайбрежни води с различна степен на
еутрофикационно въздействие на българското Черноморие.
3. Установени са експериментално основните въздействия на еутрофикационните,
геоморфологичните и сезонни фактори на средата върху състава и структурата на
съобществата на макроводораслите от род Cystoseira по българското Черноморие.
Научно-приложни приноси
1. Въведен и подобрен е метод за водолазно дигитално фотограметрично заснемане на
бентала за картиране и изследване на състава и структурата на съобществата на
макроводорасли и зообентос на твърдото дъно в Черно море.
2. Въведен и оптимизиран за прилагане в условията на Черно море е EEI-c индексът за
оценка на екологичното състояние на крайбрежните морски води по критериите на
рамковата директива за водите. Дадени са насоки за най-коректното прилагане на този и
други методи, базирани на фитобентоса, предвид силната естествената сезонна
изменчивост в техния състав и състояние.
3. Изведени са актуални оценки на екологичното състояние на голяма част от водните тела
по българското Черноморско крайбрежие за периода 2009-2011 г.
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Abstract of the PhD thesis
The aim of the present study is to investigate the current distribution and structure of Cystoseira
barbata and Cystoseira crinita
macroalgal communities along the S coast of the Burgas Bay,
Black Sea and the underlying processes of degradation and changes in a monitored gradient of
anthropogenic eutrophication. The suitability of macroalgal communities as an indicator of the
ecological state of coastal ecosystems in the study area was also investigated, by adapting and
applying the WFD methods EEI and EEI-c, and testing the newly developed S/Wph
morphofunctional indexes.
The investigation took place in 2009-2010 and included a two year environmental parameters
monitoring and seasonal sampling of macroalgae in the infralittoral of the study area. The survey
combined classical benthic sampling with a novel digital photography transects methodology.
The Black Sea species previously identified as Cystoseira bosphorica Sauvageau and currently as
Cystoseira crinita Duby was compared with samples of the Mediterranean species C. crinita Duby
(Menorca, Spain). Initial results indicate significant morphological differences between the two
(structure of the main axes and branching, presence and shape of air vesicles, morphology of
reproductive structures). The Black Sea species was found identical to the holotype sample of C.
bosphorica Sauvageau (Herbarium Thuret, TA7005), suggesting that the original species name
should be resurrected.
In total 61 macroalgal species were identified - 34 Rhodophyta, 15 Chlorophyta and 12
Ochrophyta (see Berov et al. (2012) for complete species list). C. barbata communities contained
55 species ( of which 24 – epiphytes), C. crinita – 48 (8 epiphytes). Multivariable analysis revealed
the presence of 4 typical macroalgal communities in the upper infralittoral of eutrophication
gradient of the Burgas Bay. C. crinita dominated exposed rocky reefs in undisturbed areas, C.
barbata-Polysiphonia subulifera-Ulva rigida community was abundant in sheltered areas in clean
and slightly eutrophicated waters, two distinct communities dominated by U. rigida, U. intestinalis,
Cladophora sericea and Cladophora albida were present in highly eutrophicated areas. The degree
of wave exposure was the most significant factor explaining the differences in in the presence of C.
crinita and C. barbata in areas with similar nutrient loading.The changes in community structure
with depth within the studied eutrophication gradient were best explained by the average values of
PAR reaching the depth of growth (PERMANOVA test, Pseudo-F=80,906; p=0,0001). Based on
the average values of % surface PAR , seven distinct macroalgal communities were identified: C.
crinita on exposed coasts at40-70% PАРsurf.., C. barbata - P. subulifera on sheltered coasts at 4060% PАРsurf., and communities dominated by C. barbata, U. rigida, Cladophora spp., Gelidium
spp., Zаnardinia typus, Polysiphonia elongata и Antithamnion cruciatum in the lower part of the
infralittoral with10-40% PАРsurf. Scyiophylic communities Phyllophora crispa и Apoglossum
ruscifolium were typical for unpolluted areas at depths below 12-15 m with <10-15 % PАРsurf.
DistLM analysis revealed that community structure was most strongly influenced by
geomorphological factors (depth, exposure to wave action, inclination of substrate, orientation,
DistLM Pseudo-F= 74,89; p=0,0001) , followed by a group of eutrophication-related factors (NO3,
NH4, Ntot., PO4, chlorophyll-a and seston; DistLM Pseudo-F=45,12, p=0,0001) and seasonal factors
(average two months temperature, DistLM Pseudo-F=48,79, p=0,0001). Geomorphology explained
56% of the sample variation (dbRDA analysis), whereas eutrophication and seasonal changes
accounted for 19% of the variation (dbRDA analysis).
The newly adapted EEI-c method for evaluation of the ecological state of coastal ecosystems
proved more sensitive and reliable than the EEI approach and provided adequate and precise
evaluation of the changes within the studied gradient. Natural seasonal variations in community
structure had a significant influence on the values of EEI and EEI-c and should be taken into
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account when applying these indexes. The newly developed S/Wph morphofunctional index also
demonstrate good sensitivity to the changes in the state of macroalgal communities within the
studied gradient and correlates well with the values of EEI-c (R=0,57).
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