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Речник на използванитеосновни термини:
Антропогенен натиск - всяка породена от човека промяна в естествените условия на средата,
необходими за съществуването на биологичните елементи за качество;
Антропогенно въздействие: породената от антропогенния натиск промяна в състава на
съобществата и функционирането на водните екосистеми.

БДДР
БДЗБР
БДИБР
БДЧР
БЕК
ГНОМ/CPOM
ЕП
ЕС
ИАОС
ИБЕИ- БАН
MOСВ
ПСОВ
РДВ/ WFD
СМВТ
ФНИ
ФТГ
ХК

Използвани съкращения
Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски
район
Басейнова Дирекция за управление на водите ЗападноБеломорски район
Басейнова Дирекция за управление на водите ИзтчноБеломорски район
Басейнова Дирекция за управление на водите Черноморски
район
Биологичен елемент за качество
Грубонаделена органична материя
Екологичен потенциал
Екологичен статус
Изпълнителна агенция по околна среда
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания Българска Академия на Науките
Министерство на околната среда и водите
Пречиствателна станция за отпадни води
Рамкова директива за водите/ Water frame Directive
2000/60/ЕС
Силно модифицирано водно тяло
Фонд Научни Изследвания
Функционална трофична група
Хранителен компонент
Централно водно огледало

ЦВО
* Съкращенията на наименованията на пунктовете са посочени в Таблица 1.
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I. УВОД
Всеки воден обект - стоящ или течащ има своите характерни особености, които го отличават от
останалите, независимо от това, че съвременната наука го класифицира в една или друга група
с подобни на него.
Трофичната структура на съобществата и хранителните взаимоотношения в и между тях са
основен израз на функционирането на екосистемите. Задълбоченото им изучаване в условията
на почти повсеместно разпространени разнообразни антропогенни влияния е от изключителна
важност за ефективното управление, опазването и устойчивото използване на водните
екосистеми и техните ресурси. Понастоящем страната ни във връзка с ангажиментите си към
прилагане на РДВ е в етап на определяне на типовете антропогенен натиск и въздействията
върху α и β-разнообразието на биологичните елементи за качество. При тези условия
дефинирането на основните въздействия върху съобществата в настоящата работа има не само
научно, но и практическо значение. Резултатите биха могли да се използват изработване на
качествени стратегии за управление на водните тела под антропогенен натиск и въздействие,
съответстващи на добрите европейски практики в областта.
Настоящата дисертация е изградена върху хипотезата, че структурата и
функционирането на съобществата на макрозообентоса, зоопланктона и рибите зависят
пряко от лимитиращите фактори на средата и отразяват типа и интензитета на
антропогенния натиск върху хидроекосистемата.
ІI. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА
Разгледани са основните съвременни концепции за функциониране на сладководните
екосистеми в контекста на холистичния подход на екологичния синтез. Накратко са посочени
основни характеристики на качественото моделиране и Loop-анализ. Обобщена е достъпната
литература върху таксономичния състав и трофичната структура на трите изследвани
съобщества в подбраните моделни обекти.
В обзора са изяснени понятията натиск и въздействие, съгласно Ръководство No3 от Общата
стратегия за прилагане на РДВ.
От направения преглед на литературата са изведени следните изводи, които важат за избраните
моделни обекти:
-Основната насока на хидробиологичните изследвания е свързана с промяната в състава на
отделните съобщества и тяхното разпределение.
-Сред достъпната литература не са открити изследвания, касаещи трофичната структура на
зоопланктона в България. Трофичната структура на макрозообентоса и рибите са значително
по-добре изучени в сравнение с тази на зоопланктона. Интегрирана оценка на характеристиките
на трофичната структура на зооценозите в състава им досега не е правена.
-Относително добре изученият състав на зооценозите на макрозообентоса, зоопланктона и
рибите в разнообразни екосистеми, ясно видим от настоящия обзор би могъл да даде основата
на един различен тип екологични проучвания, базирани на екологичния синтез. Разкриването
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на взаимовръзките между съобществата и изясняване на функционалната цялост на
екосистемите е от изключително значение за оценка на тяхната пълноценност от гледна точка
на РДВ.
III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на настоящата дисертация е да се разкрият и опишат основните механизми,
управляващи трофичните взаимоотношения в и между зооценозите в сладководни екосистеми,
подложени на различни по тип и интензитет антропогенен натиск и въздействие.
За осъществяване на поставената цел са набелязани за изпълнение следните задачи:
1. Идентифициране на основните типове антропогенен натиск върху изследваните
лотични и лентични екосистеми, чрез проследяване на основни физични и химични и
хидроморфологични параметри на средата във водните тела;
2. Oписание на основните антропогенни въздействия върху състава и структурата на
съобществата от риби и водни безгръбначни животни;
3. Описание на основните антропогенни въздействия върху функционирането и
трофичните взаимоотношения в съобществата от риби и водни безгръбначни животни;
4. Определяне на водещите фактори на средата (естествени и антропогенни), които влияят
върху формирането на трофичната структура на съобществата на безгръбначни и риби;
5. Качествено описание на хранителните взаимоотношения в и между съобществата в
изследваните водни екосистеми чрез построяване на моделни трофични вериги и
мрежи.
6. Определяне на интензитета на основни установени типове натиск и опит за
обвързването му с въздействия върху трофичната структура на излседваните
съобщества.
IV. ИЗСЛЕДВАНИ ОБЕКТИ
Подбор на обекти и пунктове за пробонабиране
Oпределена e система от критерии за подбор на обектите, която включва следните основни
изисквания: да предлагат разнообразие от местообитания и в същото време - разнообразни по
тип и интензитет антропогенни натоварвания; да са налице данни от предходни фаунистични
проучвания върху водната биота. Подборът на пунктове на пробовземане е съобразен с
изискванията на НАРЕДБА Н4 ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ да дават
представителни резултати за съответните части от изследвания речен участък/езерно водно
тяло. Освен това така избраните пунктове отразяват характера и интензивността на
същестуващите антропогенни въздействия. Пунктовете на пробонабиране, описани подробно в
Таблица 1. наброяват общо 48- 31 реки от 8 речни типа и 17 стоящи обекта от 6 езерни типа
(съгласно типология Б на РДВ).
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Таблица 1. Пунктове за пробонабиране – основна информация и съкращения. Географските координати
са във формат градуси, минути, секунди.

Водоем/Поречие

No

Пункт

Съкра
щение

Географски координати
N

Тип

НМВ

E

Арда

1

р. Арда- с.
Арда

AAV

41 27 39,34

24 38 09,03

R3: ПЛАНИНСКИ ТИП В
ЕР 7

1059

Арда

2

р. Арда под
с. Могилица

AUM

41 29 47,09

24 38 44,67

R3: ПЛАНИНСКИ ТИП В
ЕР 7

940

Арда

3

р. Арда под
с. Смилян

AUSi

41 30 42,08

24 45 21,54

R3: ПЛАНИНСКИ ТИП В
ЕР 7

793

Арда

4

р. Арда под
вливане на
Гаргадере

ADG

41 30 47,63

24 40 09,81

R3: ПЛАНИНСКИ ТИП В
ЕР 7

906

Арда

5

р.Черна над
Смолян

CUSo

41 30 42,08

24 42 21,53

R3: ПЛАНИНСКИ ТИП В
ЕР 7

898

Арда

6

р.Черна над
устие

CUE

41 32 16,36

24 55 39,97

R3: ПЛАНИНСКИ ТИП В
ЕР 7

793

Арда

7

р. Арда под
яз.Студен
кладенец

ARAB

41 36 41,63

25 39 22,69

R5: ПОЛУПЛАНИНСКИ
ТИП В ЕР 7

728

Арда

8

р. Арда под
устие на
Крумовица

ADK

41 36 55,48

25 43 33,86

R5: ПОЛУПЛАНИНСКИ
ТИП В ЕР 7

164

Арда

9

р.
Крумовица
под
Крумовград

KDK

41 28 49,89

25 37 54,56

Арда

10

р.
Крумовица
над устие

KUE

41 36 48,13

25 42 01,69

Арда

11

р. Арда под
Маджарово

AMB

41 38 42,69

25 52 16,60

R5: ПОЛУПЛАНИНСКИ
ТИП В ЕР 7

131

Арда

12

р. Арда под
яз.
Ивайловград

ADI

41 38 22,62

25 59 42,84

R5: ПОЛУПЛАНИНСКИ
ТИП В ЕР 7

8

Арда

12

р.
Бряговишка
над устие

BUE

41 38 24,69

25 59 45,45

Арда

14

р.
Сенокласка

STR

41 38 27,67

25 52 16,08

Арда

15

р. Ардамост за
с.Вълчан

AVB

41 29 22,29

24 49 23,6

R5: ПОЛУПЛАНИНСКИ
ТИП В ЕР 7

727

Арда

16

р. Арда Дяволски
мост

ADB

41 38 42,69

25 52 16,6

R5: ПОЛУПЛАНИНСКИ
ТИП В ЕР 7

341

Арда

17

р.
Ардинска/Ег
ридере

EGR

41 35 35,7

25 08 22,45

R5: ПОЛУПЛАНИНСКИ
ТИП В ЕР 7

680

R14: СУБСРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
МАЛКИ И СРЕДНИ
РЕКИ
R14: СУБСРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
МАЛКИ И СРЕДНИ
РЕКИ

R14: СУБСРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
МАЛКИ И СРЕДНИ
РЕКИ
R14: СУБСРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
МАЛКИ И СРЕДНИ
РЕКИ

209

166

193

148
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Продължение Таблица 1. Пунктове за пробонабиране – основна информация и съкращения.
Географските координати са във формат градуси, минути, секунди.
Водоем/Пор
ечие

No

Пункт

Съкра
щение

Географски координати

Вит

18

р.
Болованджи
шка

BLVN

42 47 15,10

24 25 59,50

R2: ПЛАНИНСКИ РЕКИ
В ПОНТИЙСКА
ПРОВИНЦИЯ

980

Вит

19

р. Бели Вит
над
Рибарица

BVUR

42 49 43,56

24 25 39,15

R2: ПЛАНИНСКИ РЕКИ
В ПОНТИЙСКА
ПРОВИНЦИЯ

600

Вит

20

р. Бели Вит
под Тетевен

BVDT

42 56 10,39

24 12 33,28

R2: ПЛАНИНСКИ РЕКИ
В ПОНТИЙСКА
ПРОВИНЦИЯ

360

Вит

21

р. Вит над с.
Торос

VITT

43 04 52,20

24 16 36,30

R4: ПОЛУПЛАНИНСКИ
РЕКИ В ПОНТИЙСКА
ПРОВИНЦИЯ

225

Вит

22

р. Вит под с.
Дерманци

VITD

43 09 44,04

24 17 25,92

R4: ПОЛУПЛАНИНСКИ
РЕКИ В ПОНТИЙСКА
ПРОВИНЦИЯ

179

Вит

23

р. Вит- с.
Садовец

VITS

43 17 30,37

24 22 49,97

R4: ПОЛУПЛАНИНСКИ
РЕКИ В ПОНТИЙСКА
ПРОВИНЦИЯ

120

Вит

24

р. Каменка
след вливане
на р.
Катунецка

KATN

43 13 52,48

24 24 36,92

R4: ПОЛУПЛАНИНСКИ
РЕКИ В ПОНТИЙСКА
ПРОВИНЦИЯ

191

Вит

25

р. Тученица
под с.
Тученица

TUCN

43 20 39,51

24 41 04,63

R4: ПОЛУПЛАНИНСКИ
РЕКИ В ПОНТИЙСКА
ПРОВИНЦИЯ

214

Вит

26

р. Вит под
Долна
Митрополия

VDBV

43 29 36,39

24 33 48,00

R7: ГОЛЕМИ ПРИТОЦИ
НА РЕКА ДУНАВ

43

Вит

27

р. Вит- моста
на Гулянци

VDGL

43 37 59,41

24 41 56,16

R7: ГОЛЕМИ ПРИТОЦИ
НА РЕКА ДУНАВ

26

Велека

28

р. Велека – с.
Кости

VLKS

42 03 40,15

27 46 23,05

R4: ПОЛУПЛАНИНСКИ
РЕКИ В ПОНТИЙСКА
ПРОВИНЦИЯ

28

Велека

29

р. Велека
под с. Кости

VLDK

42 03 27,67

27 46 56,73

R4: ПОЛУПЛАНИНСКИ
РЕКИ В ПОНТИЙСКА
ПРОВИНЦИЯ - R10:
ГОЛЕМИ ЧМ РЕКИ

25

Велека

30

р. Велекамоста на
Качул

VLKL

42 01 35,36

27 37 28,44

R10: ГОЛЕМИ ЧМ РЕКИ

83

Велека

31

р. Велека над
устие

VLUE

42 03 42,48

27 58 00,51

R16: ЧМ РЕЧНИ
ЛИМАНИ

1

Тип

НМВ
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Продължение Таблица 1. Пунктове за пробонабиране – основна информация и съкращения.
Географските координати са във формат градуси, минути, секунди.
Водоем/Пор
ечие

No

Пункт

Съкра
щение

Географски координати

Тип

Дунав

32

Сребърна

SRBL

44 06 26,43

27 04 17,48

L5: КРАЙРЕЧНИ ЕЗЕРА
И БЛАТА

10

Арда

33

Мътно
Смолянско
езеро

MSM

41 36 41,85

24 40 10,14

L3: ПЛАНИНСКИ ТИП В
ЕР 7

1530

Арда

34

Бистро
Смолянско
езеро

BSM

41 36 36,26

24 40 11,8

L3: ПЛАНИНСКИ ТИП В
ЕР 7

1414

Арда

35

Тревисто
Смолянско
езеро

TSM

41 36 36,54

24 40 08,59

L3: ПЛАНИНСКИ ТИП В
ЕР 7

1419

Арда

36

Керанов гьол

KGS

41 36 26,95

24 39 55,64

L3: ПЛАНИНСКИ ТИП В
ЕР 7

1382

Въча

37

Чаирско 2
"Найвисокия
рибовъден
басейн"

CHR2

41 35 53,31

24 26 58,11

L3: ПЛАНИНСКИ ТИП В
ЕР 7

1465

Въча

38

Чаирско 3

CHR3

41 35 31,45

24 26 42,44

L3: ПЛАНИНСКИ ТИП В
ЕР 7

1343

Струма

39

Чокльово
блато

CHM

42 23 54,53

22 49 35,25

L4: РАВНИННИ И
ПОЛУПЛАНИНСКИ
ЕЗЕРА И БЛАТА

879

Струма

40

Гьоргийско
езеро- долно

GRL

41 42 52,79

23 21 42,93

L1: АЛПИЙСКИ
ГЛАЦИАЛНИ ЕЗЕРА

2294

Искър

41

Панчарево

PNR

42 35 56,80

23 24 33,91

L12: СРЕДНИ И МАЛКИ
ПОЛУПЛАНИНСКИ
ЯЗОВИРИ В ЕР 12

600

Искър

42

Огняново

OGR

42 36 49,20

23 44 53,48

L2: ПЛАНИНСКИ ЕЗЕРА

618

286

НМВ

Марица

43

Пясъчник

PSR

42 24 28,52

24 32 44,67

L15: ГОЛЕМИ
РАВНИННИ СРЕДНОДЪЛБОКИ ЯЗОВИРИ В
ЕР 7

Искър

44

Бебреш

BBR

42 50 19,31

23 46 55,54

L2: ПЛАНИНСКИ ЕЗЕРА

494

Струма

45

Пчелина

PCR

42 30 31,70

22 49 39,14

L4: РАВНИННИ И
ПОЛУПЛАНИНСКИ
ЕЗЕРА И БЛАТА

686

Струма

46

Стойковци

STR

41 58 50,74

22 58 21,97

L13: СРЕДНИ И МАЛКИ
ПОЛУПЛАНИНСКИ
ЯЗОВИРИ В ЕР 7

617

Искър

47

Искър

ISR

42 27 44,6

23 34 03,38

L11: ГОЛЕМИ ДЪЛБОКИ
ЯЗОВИРИ

810

Искър

48

Бели Искър

BIR

42 08 06,62

23 34 07,45

L1: АЛПИЙСКИ
ГЛАЦИАЛНИ ЕЗЕРА

1873
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V. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Пробонабиране и материали
За целите на настоящите изследвания са осъществени 10 теренни експедиции Периодите на
пробовземане са както следва: 27-31.07.2008 – р. Вит; 26.05-3.06.2009 – яз. Пясъчник, р. Арда,
р. Велека; 27.07-3.08.2009 - поречие Вит; 11-15.05.2010+ 2-5.06.2010 – р. Арда, Смолянски
езера; 13-17.07.2010 – р. Велека; 10-13. 07.2009+ 14-15.08.2010– Чаирски езера; 07-09.2009 –
останалите язовири и Чоклово блато.
По-голямата част от изследванията са осъществени в рамките на проектите:
1. „Биологично разнообразие на водните екосистеми във влажните зони в заливната
тераса на долен Дунав с оглед оптимизиране на екосистемните функции в условията на
климатични промени”. Дог. ДО 02-352/30.12.2008 г. с ФНИ;
2.

„Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете

повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България”. Дог. № 5 с БДДР, БДЧР,
БДИБР и БДЗБР.
3. „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и
екологичния потенциал на определените типове повърхностни води (реки и езера) на
територията на Р България (на база на типология по система Б)“ Консорциум за
биомониторинг, Дог. № 6 с БДДР, БДЧР, БДИБР и БДЗБР.
4. Влияние на замърсяването на околната среда върху рибите и техните паразити в
международно значими водни екосистеми в Словакия и България. Дог. Д -012/2009 с ФНИ –
ръководител доц. д-р Диана Кирин (Аграрен Университет – Пловдив)
5.

Оптимизиране на НЕМ НАТУРА 2000- Фаза 2009; МОСВ/ Дог.Nо 7786/ 26.08.2009.

В настоящата работа за придобиване на научно-образователната степен «доктор» са събрани
и анализирани общо 173 проби от макрозообентос, зоопланктон и риби (63 ихтиологични
проби; 73 макрозообентосни - 16 броя от профундала на стоящи водни тела и 57 проби от реки;
21 зоопланктонни проби).
За целите на настоящото изследване са анализирани и събрани при предходни проучвания
ихтиологични проби от езерото Сребърна. Сборовете са от периода 1998 – 2007 г. и са
съхранявани в колекцията от материали на секция „Ихтиология и рибни ресурси“ на ИБЕИБАН Те са използвани за определяне на трофичната база на рибите от езерото, дефиниране на
трофичните групи в ихтиоценозата и разкриване на цялостната трофична мрежа на водната
екосистема. Любезно предоставени от гл. асистент д-р Емилия Варадинова данни за състава на
макрозообентосните съобщества и абиотичните фактори (вкл. данни за съдържание на тежки
метали в седиментите от пет пункта ) в р. Арда през 2005 година, както и от г-н Светослав
Чешмеджиев (Си- Еко консулт ООД) за състава на макрозообентоса и ихтифауната на 11
пункта през 2006 година, които са използвани за доизясняване на трофичната структура на
биоценозите под антропогенно влияние. С тази цел са анализирани и публикувани данни от
предходни изследвания.
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Методи
Физични и химични анализи
Съгласно изискванията РДВ 2000/60/ЕС и НАРЕДБА Н4 ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА
ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ при полевите изследвания са регистрирани следните основни
показатели по означените на Таблица 2. стандарти.
Таблица 2. Стандарти използвани при физичните и химични изследвания
Показатели
Определяне на активна реакция /рН
Определяне на електропроводимост (µS/cm)
Определяне на разтворен кислород/ насищане с
кислород (mg/l)/(%)
Определяне на амониев азот (mg/l)
Определяне на нитритен азот (mg/l)
Определяне на нитратен азот (mg/l)
Определяне на ортофосфати (mg/l)

Метод /Стандарт
БДС ISO 10523
БДС EN 27888
БДС EN 25814
ISO 7150/1
EN 26777
ISO 7890-1
EN ISO 6878; EN ISO 6878

Трофичен статус на стоящите води е изчисляван съгласно Carlson’s trophic state index
(CARLSON, 1977).
Методи за хидробиологичен анализ
С цел осигуряване на сравнимост на резултатите с резултатите от мониторинга на
повърхностни води, провеждан съгласно НАРЕДБА Н4 ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА
ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ от МОСВ са взети пред вид международните и европейските стандарти
(ISO и ЕN)
- EN ISO 10870 Water quality - Guidance on the selection of sampling methods and devices for
benthic macroinvertebrates in fresh waters; EN ISO 5667-1:2006/AC:2007 Water quality - Sampling
- Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques (ISO 56671:2006); EN ISO 5667-3:2003/AC:2007 Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on the
preservation and handling of water samples (ISO 5667-3:2003); EN 14996:2006 Water quality Guidance on assuring the quality of biological and ecological assessments in the aquatic environment.
Mетоди за пробонабиране и анализ на основните параметри на ихтиоценозите
Пробите от реки са събрани по метода на мултихабитатно пробонабиране, съгласно стандарт
EN 14011: 2003 – Water quality – Sampling of fish with electricity.(Методика за пробонабиране на
риби с електричествo) по МИХОВ И ДР. 2013. Използван е стандартен електрориболовител SEN
(fa. Bednář, Чехия) със следните характеристики: тип раница с 1 анод ринг 300 mm, честота на
тока 50-95 Hz, 600 V и изходна мощност 5 кW, тип на импулса: Pulse Direct Current (PDC). Не
са използвани стоп мрежи. Таксономична детерминация на уловените риби е правена според
морфологичните им характеристики (КАРАПЕТКОВА & ЖИВКОВ, 2006; KOTTELAT & FREYHOFF,
2007). По-голямата част от изследваните риби след изпълнение на превидените процедури са
връщани живи обратно във водата в мястото на улавянето. Част от материала е фиксиран с 4 %
формалдехид за по-нататъшна лабораторна обработка. Лабораторната обработка на
ихтиологичните материали включва анализ на състава диетата при основните видове,
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формиращи структурата на ихтиоценозата. При анализа под бинокулярна лупа са определяни
таксономичния състав, общия брой таксони, числеността и обемния дял на организмите в
храносмилателния тракт на рибите.
Определяне на екологичното състояние на изследваните пунктове по БЕК риби е
осъществено по утвърдена методика, използвана от подразделенията на МОСВ за целта. Тя
включва две отделни скали за оценка на ЕС – Индекс на пъстървовите реки (PEHLIVANOV ET
AL., 2012) и Базиран на риби Индекс за оценка на ЕС (МИХОВ, 2010; МИХОВ И ДР., 2013)
Втората част от нея е нормирана в действащото законодателство чрез НАРЕДБА Н4 ЗА
ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ.

Трофичен анализ: Определени са съставът на диетата на основни водове, припокриване на
диетите на видовете (по Morisita–Horn index (HORN 1966); трофичните групи/гилдии в състава
на ихтиоценозите.
Mетоди за пробонабиране и анализ на основните параметри на макрозообентосните
съобщества
Методиката за пробонабиране на макрозообентосни материали бе съобразена с EN ISO
9391:1995 Water quality - Sampling in deep waters for macro-invertebrates - Guidance on the use of
colonization, qualitative and quantitative samplers (ISO 9391:1993); EN 28265:1994 Water quality Design and use of quantitative samplers for benthic macroinvertebrates on stony substrata in shallow
freshwaters (ISO 8265:1988); EN 27828:1994 Water quality - Methods of biological sampling Guidance on handnet sampling of aquatic benthic macro-invertebrates (ISO 7828:1985). Събирането
на макрозообентосни проби е осъществено по мултихабитатен метод, широко използван в
хидробиологичните изследвания в Европа. Макрозообентосни проби (ISO- 7828- 1985) са
събирани по методика на (CHESHMEDJIEV ET AL., 2010; ВАРАДИНОВА & ЧЕШМЕДЖИЕВ, 2013).
Събраните проби са консервирани на терен с 4% формалин.
Лабораторната обработка на макрозообентосни материали включва: сортиране на
макрозообентосните проби, разделяне на основни таксономични групи и таксономична
детерминация. Детерминацията на част от макрозообентосните таксони (Turbellaria; Hirudinea,
Gastropoda, Isopoda, Heteroptera, Odonata, Coleoptera, Diptera varia; Diptera: Chironomidae) е
извършена от докторанта. За определянето на останалите таксони дължим искрена
благодарност на: доц. д-р Й. Узунов (Oligochаeta); доц. д-р И. Янева, (Ephemeroptera, Baetidae
family); асистент Я. Пресолска (Ephemeroptera); асистент В. Тюфекчиева (Plecoptera,), гл.
асистент д-р Е. Варадинова (Trichoptera), д-р Л. Кендеров, (Amphipoda, Diptera: Simuliidae), гл.
асистент д-р Стефан Стойчев (Chironomidae). Някои определения на Gastropoda и Bivalvia са
проверени от гл. асист. д-р И. Дедов, ИБЕИ-БАН. Съвременният систематичен статус на
организмите е съобразен с базите данни FAUNA EUROPAEA VER.2.5; ITIS; WORMS.
Методи за определяне на основните параметри на макрозообентосните съобщества в
речни течения
Таксономичен състав, обилие и разпространение на дънната безгръбначна фауна:
Определени са следните характеристики: Таксономичен състав, Общ брой таксони; Брой
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основни бентосни групи; Обща и индивидуална численост; Процентни съотношения между
основните бентосни групи. Трофичната характеристика включва: принадлежност на
установените таксони в състава на макрозообентоса към функционална трофична група (ФТГ)
(по CUMMINS (1973); CUMMINS & КLUG (1979), WETZEL (1983, 2001); ALLAN (1995); MERRITT &
CUMMINS (1996). Изчислен е Индекс на тгрофичните типове в ритрона и потамона (SCHWEDER,
1990). Обобщента оценка на екологичното състояние на изследваните участъци е съобразена с
изискванията за сравнимост на резултатите от биологичия мониторинг по НАРЕДБА Н4 ЗА
ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ. Освен структурните параметри за целта е
използван и Адаптиран Биотичен Индекс (БИ) модифициран от CLABBY & BOWMAN (1979) и
CLABBY (1982).
Mетоди за пробонабиране и анализ на основните параметри на зоопланктонните
съобщества
За събиране на материал е използувана конична качествена планктонна мрежа тип Apstein с
диаметър 15 сm, от мелнично сито с големина на отворите 76 m. Всички събрани проби са
количествени. Пробонабирането е извършено чрез филтриране на обем от 50-100 l през
мрежата. Пробите са консервирани в 4% формалин.
Лабораторна обработка на зоопланктонни материали. Работният обем е доведен до 100 ml,
посредством круша с гумен накрайник с мелничен газ с диаметър на окото 50 m.
Количествените параметри на зоопланктона са отчитени чрез изброяване на организмите в 5 мл
(взети с щемпел пипета) в камера на Богоров при увеличение 16х на стереомикроскоп МБС-9.
Останалият обем е прегледан за допълнително определяне на качествения състав. За родова и
видова детерминация е използван сложен/compound микроскоп Olympus BX5. Получените
стойности са приведени към 1 m3 чрез коефициент 1000, за да се получи относителното обилие
на таксоните. Таксономичната детерминация на зоопланктона е по КУТИКОВА, 1970;
БОРУЦКИЙ, 1991; МАНУИЛОВА, 1964; РЫЛОВ, 1948; RYBAK & BLEDZKI, 2005. Обработката на
зоопланктонните проби и детерминацията на таксоните е извършена от докторант Стефан
Казаков и потвърдена от зоопланктонолога, работещ дълги години на биосферния резерват
Сребърна асистент Веселка Цавкова, за чиято помощ им дължим благодарности.
Таксономичен състав, обилие и разпространение на зоопланктона: определени са следните
характеристики: таксономичен състав, общ брой таксони; брой основни групи в състава на
зоопланктона. Изчислено е относителното обилие и биомасата на основните таксономични
групи и видовете на 1 l. Биомасата е изчислена по DUMONT ET AL. (1975); BOTTRELL ET AL.
(1976); MCCAULEY (1974); CULVER ET AL. (1985); ROSEN (1981); BALUSHKINA, WINBERG (1979).
Посочените в т. 3.2.2 индекси за биоразнообразие са използвани за характеризиране
структурата на зоопланктонните съобщества. Съвременният таксономичен статус е съобразен с
таксономичните бази данни Fauna europaea ver. 2.5, ITIS, WoRMS.

Статистическа обработка на данните:
Използван са лицензирани програмни продукти (PRIMER V.6 И CANNOCO V.4.5), собственост на
ИБЕИ – БАН и свободно достъпният софтуер PAST. Функцията ANOSIM на PRIMER v6. е
използвана за проверка на нулеви хипотези и установяване на статистическа им достоверност.
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Дистрибутивните техники (K-доминантни криви на числеността и биомасата Warwick
(1986) и Геометрични криви на числеността GRAY & PEARSON, 1982) са използвани за
утчняване на наличие на антропогенен натиск в стоящи води.
UPGMA класификационни (клъстерни) анализи, основани на специфични коефициенти
за сходство SÖRRENSEN, JACCARD; BRAY-CURTIS/SÖRRENSEN-CHEKANOVSKY EUCLIDEAN
DISTANCE са използвани в режим на пълно свързване (complete linkage clustering mode) за
установяване на сходства в таксономичния състав, трофичната структура на съобществата и
параметрите на средата между обектите.
Ординационните анализи Детрендид кореспондентен анализ (Detrended Correspondence
Analysis DCA) (HILL & GAUCH, 1980), Анализ на остатъците (Redundancy Analysis RDA) (TER
BRAAK, 1986; TER BRAAK & VERDONCHOT, 1995) и Стандартизиран ординационен анализ на
главните компоненти (Principal Component Analysis PCA) (CHATFIELD & COLLINS, 1980; TER
BRAAK ET ALL, 1995; MCGARIGAL ET ALL, 2000) са осъществени с CANOCO 4.5 по стандарния
алгоритъм за работа със софтуера. Използвани са за изясняване на механизмите на влияние на
факторите на средата върху трофичната структура на съобществата.
Неметрично многоизмерно мащабиране (Non Metric Multi Dimensional Scaling, MDS)
(KRUSKAL & WISH, 1978) с PRIMER v6 e използвано за биотични фактори, а РСА с CANOCO
4,5- за абиотични.
Други използвани подходи
Графично визуализиране на водните обектите e осъществено с Arc GIS 10. Качественото
моделиране на трофичните вериги и мрежи е осъществено с интернет базирания софтуер за
Loop Analysis (LA) PowerPlay на Орегонския щатски университет (Oregon State University,
OSU).
VI. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
СТОЯЩИ ВОДИ
Регистрирани са три основни типа антропогенен натиск в стоящи водни екосистеми:
хидрологичен и хидроморфологичен, натоварване с биогени и въвеждане на чужди елементи в
състава на ихтиофауната. Първият посочен тип натиск е най-широко разпространен сред
изследваните водни тела. Характерен е за езерото Сребърна, Бистро Смолянско езеро, Керанов
гьол, Чаирско езеро 2, Чокльово блато и всички изследвани язовири. Натоварване с биогени бе
отчетено в Чаирски езера 2 и 3. Зарибяването като антропогенен натиск е характерно за
Чаирско езеро 2, Керанов гьол, всички изследвани язовири и двете контроли.
Антропогенните въздействия върху състава на съобществата в свлачищните езера са
изведени чрез сравнение с предходен период. Установеният състав на зоопланктона,
макрозообентоса и рибите се различават значително от публикуваните от НАЙДЕНОВ (1975);
RUSSEV & YANEVA (1975) И KARAPETKOVA (1983) (Фигура 1).
4 вида oт определените ротатории в състава на зоопланктона се съобщават за пръв път за
Смолянските и Чаирски езера. (Asplanhna priodonta Gosse, 1850; A. sieboldi (Leydig, 1854),
Platyas quadricornis (Ehrenberg, 1832) и Trichotria tertractis (Ehrenberg, 1830). Петнадесет
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таксона от шест групи в състава на макрозообентоса се съобщават за пръв път за Смолянските
и Чаирски езера (Limnodrиlus claparedeanus Ratzel 1869, Lumbriculus variegatus (O.F. Müller),
Aulodrylus pigueti Кowalewsky 1914, Tubifex tubifex (О.F. Müller, 1774) (Oligochaeta); Sphaerium
corneum (Linnaeus, 1758); S. solidum (Normand, 1844) (Bivalvia); Siphlonurus sp. (Ephemeroptera);
Nemoura cinerea (Retzius, 1783) (Plecoptera); Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) (Odonata
Zygoptera); Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758), Limnephlus rhombicus (Linnaeus 1758),
Chaetopteryx major McLachlan, 1876; Ecclisopterix sp.; Drusus sp.; Goeridae gen. sp.1; Phryganea
grandis Linnaeus, 1758 (Trichoptera).

Фигура 1. Дендрограма на UPGMA клъстерен анализ на таксономичното сходство на зоопланктона по
Jaccard в изследваните свлачищни езера. Използвани са данни на НАЙДЕНОВ (1975).

Статистическата обработка на резултатите от анализите на числеността и биомасата на
зоопланктона показа наличие на антропогенно влияние във всички изследвани естествени
водни тела с изключение на Мътното Смолянско езеро и Гьоргийско езеро 2. Сред
изкуствените водни тела, изключенията, в които са отчетени оптимални съотношения на
параметрите численост – биомаса са Бели Искър и Огняново. За всичи останали има индикации
за сериозно по своя интензитет антропогенно влияние.
Установени са богати по състав зоопланктонни съобщества в изследваните язовири. От
друга страна, бедни макрозообентосни ценози характеризират изкуствените водни тела. Тази
характеристика не се отнася за силномодифицираните (примери). Ихтиофауната в изследваните
изкуствени водни тела се състои от разнообразен комплекс от лимнофилни видове, като
значителна част от тях са изкуствено зарибени. Свлачищните езера имат естествено бедна
рибна фауна , като в повечето от тях (Мътно, Бистро и Тревисто Смолянски езера и Чаирско
езеро 3 ихтиофауна напълно отсъства. Останалите свлачищни езера се характеризират с бедна,
нетипична ихтиофауна, резултат от целенасочени и случайни зарибявания.
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За отчетените промени в структурата на съобществата в изследваните водни екосистеми с
висока степен на достоверност може да се твърди, че те отразяват определените антропогенни
въздействия.
В изследваните водни тела установените таксони в състава на зоопланктона,
макрозообентоса и ихтиоценозитезаемат 2 трофични нива: консументи от първи и втори ред.
Установената трофична структура на зоопланктона в свлачищните езера, сочи преобладаваща
роля на всеядните зоопланктери във водния обект, чиято екосистема е най-силно засегната от
комбинация от разнообразни типове антропогенен натиск – Чаирско езеро 2. В него, както и в
по-слабо повлияните Бистро езеро и Керанов гьол се наблюдават отклонения от определената
като референтна трофична структура, характерна за Мътно езеро.
Язовирите от своя страна се характеризират с повишаване на значимостта на хищниците и
фитопланктонофагите, което се дължи на формирането на същински пелагиал,
благоприятстващ развитието на съобществото. От гледна точка на функционирането на
екосистемите, зоопланктонът в изкуствените водни тела изпълнява ролята на водещо
съобщество сред безгръбначните.

Фигура 2. Анализ на главните компоненти (PCA) - корелационен биплот на факторите на средата
измерени езерото Сребърна за периода 1998-2007. Легенда: DOXY - кислородно съдържание (mg/l);
TWAT – температура (OC); рH - активна реакция; WLEV - водно ниво; NITRA, NITRI, AMON и PPHO концентрация на нитратен, нитритен и амониев азот и фосфатен фосфор (mg/l) TRNS – прозрачност.
Първите 2 главни компоненти със собствени стойности λ1= 0,882 и λ2= 0,062 обясняват сумарно 94,4 %
от общата вариация и ефективно обхващат тенденциите в изменението на диетите на изследваните
представители на ихтиофауната в условията на променящата се среда.
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(А)
Фигура 3. (А) Ординациона диаграма на анализ на остатъците (RDA), показваща взаимовръзката
между процентната биомаса на трофичните групи в състава на зоопланктона от изследваните стоящи
водни обекти, факторите на средата и пунктовете (λ1=0,523, λ2=0,246, 81.1 % от вариацията на
претеглените средни на трофичните групи по отношение на променливите на средата, p<0,001, p<0,002.
Легенда: Трофичните групи са означени като: PAFL - процентна численост на филтраторите, PACG - на
събиращите, PASC - на стържещите, PASH - на дробящите, PAPR - на хищниците, PADF - на
детритоядните. Фактори на средата: OXYD - кислородно съдържание (mg/l); TWAT – температура (OC);
рH - активна реакция; COND - електропроводимост (µS/cm); NITRA и PPHO - концентрация на нитратен
азот и фосфатен фосфор (mg/l 3) MACR - относително покритие с макрофити, TRAN - прозрачност“.

Рибната фауна в изследваните изкуствени водни обекти и силно модифицираните
свлачищни езера не е естествена е съставът й е следствие на целенасочени и случайни
зарибявания и риболовна преса. Това неизбежно води до непълна трофична структура с
преобладаване на всеядните видове.
Макрозообентосът в антропогенно повлияните свлачищните езера показва непълна
трофична структура с доминиращо значение на детритофагите и филтраторите. Това се отнася
и за изследваните язовири. Стържещите, като обитатели на литорала са най-добре застъпени в
язовирите Пясъчник и Пчелина, за които са характерни хипокси- и анокси условия.
Антропогенният фактор водно ниво оказва определящо значение за трофичната структура на
езерото Сребърна. Това се осъществява чрез пулсации в съобществата, които са трофични
ресурси за рибите, синхронни с промените на водното ниво (Фигура 2).
Приложените ординационни анализи обвързват процентния дял на трофичните групи в
състава на трите изследвани съобщества с естествените и антропогенни фактори на средата,
които действат комплементарно. За стоящи води и двата типа фактори са неразривно свързани
с еутрофизационните процеси. В някои силномодифицирани водни тела като особен случай на
взаимодействие на двата типа фактори антропогенното въздействие се проявява на екосистемно
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ниво в отклонения от протичането на естествените еутрофизационни явления. Установени са
забавяния и дори връщане на процеса към по-ниска степен на еутрофизация в част от
изследваните свлачищни езера, като резултат от антропогенен натиск. В изкуствените водни
тела се отчита „засенчване“ на естествените фактори от антропогенните и фосфорното
лимитиране на екосистемите се измества от азотно (Фигура 3 А и Б).
Моделираните трофични вериги се различват в зависимост от типа и някои специфични
характеристики на водното тяло и най-общо принадлежат към двете основни разновидности на
в стоящи води: пасищни и детритни. Естествените водни тела се характеризират с по-къси
трофични вериги в сравнение с язовирите, където те се усложняват значително. Изключение
прави ез. Сребърна, където пространствено отделените два типа хабитати определят
функционирането на две трофични вериги (на страничните локви и ЦВО), интегрирани в
общата трофична мрежа (Фигура 5).

(Б)
Фигура 3. (Б) Ординациона диаграма на анализ на остатъците (RDA), показваща взаимовръзката
между процентната численост на трофичните групи в състава на макрозообентоса от изследваните
стоящи водни обекти, факторите на средата и пунктовете (λ1=0,544, λ2=0,352, 88,3 % от вариацията на
претеглените средни на трофичните групи по отношение на променливите на средата, p< 0,002 за двете).
Легенда: PBOM - процентна биомаса на всеядните, PBPR - на хищниците , PAPV - на
фитопланктоноядните, PBDF - на детритоядните. Фактори на средата: виж Фигура 5 (А).

Основната трофична верига в стоящи води е представена на Фигура 4. Ключова роля в
условията на стоящи води има зоопланктона, от гледна точка на броя връзки с други елементи
от веригата. Въпреки, че макрозообентосът има първостепенно значение за функциониране на
естествените свлачищни езера, като Мътното Смолянско езеро и езерото Сребърна (обекти с
минимално антропогенно влияние), трофичната верига в бентала на язовирите е едностранно
развита (основно откъм филтратори) и не функционира пълноценно. Това е свързано с
агресивните условия на средата в тези изкуствени обекти, където често ежедневно
променящото се водно ниво не благоприятства разгръщането на веригата в нейната пълна
функционална цялост.
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Фигура 4. Основна трофична верига в стоящи водни екосистеми. Легенда: DOM - разтворено органично
вещество; Detr – детрит; BactP – бактериопланктон; Phpl фитопланктон; Zoоpl – зоопланктон; Pisc –
риби; MZB – макрозообентос

Фигура 5. Трофична мрежа в езерото Сребърна. Легенда: h x v – слънчева светлина; DOM –Dissolved
organic matter – разтворено органично вещество; FILTR - филтриращ зоопланктон; SED - седиментиращ
зоопланктон; PhytoР – фитопланктон; PRED – хищен зоопланктон; Perca – костур; ESOX – щука; ABR –
платика; Carras – обикновена каракуда; CYPR – шаран; DETR – детрит; MZB – макрозообентос; Macrop –
макрофити

От друга страна функционирането на екосистемата в язовирите е изместено до голяма
степен в пелагиала. Действаща в пълнота трофична верига във водния стълб включва
фитоплнактона, зоопланктона, междинните хищници като костура и върховите хищници като
бялата риба.В естествените неповлияни или слабо повлияни стоящи водни обекти като езерото
Сребърна, Чокльово блато и Мътно Смолянско езеро наличието на голям брой всеядни сред
всички трофични нива в състава на хранителните вериги поддържа равновесието в системата.
От друга страна в язовирите, където е налице системно зарибяване и риболов, всеядните
представляват балансиращият компонент за трофичните вериги.
Премахването на върховите хищници от морски екосистеми води до усилване на
относителната значимост на фактора междинни хищници (mesopredators) (DASKALOV ET AL.
2007; CASINI ET AL. 2008; ERIKSSON ET AL. 2009). Моделираните трофични вериги и резултатите
от предвижданията за промяна в тежестта на факторите при смущение на функционирането,
свързано с външен натиск върху екосистемата (Фигура 6.) дават основаните да се разглежда
твърдението, че посоченият по-горе феномен е свойствен и за екосистемите на стоящи сладки
води.
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(Д)
Продължение Фигура 6. Сценарии за промяна на основната трофична верига в стоящи води при
промяна на относителната тежест на факторите: намаляване на относителната тежест на факторите: POB
- DOM (А); Mакрозообентос - МЗБ (Б); Фитопланктон - Phpl (B); Риби – Pisc (Г) и увеличаване на
относителната тежест на фактора риби – Pisc (Д)

Премахването на върховите хищници от морски екосистеми води до усилване на
относителната значимост на фактора междинни хищници (mesopredators) (DASKALOV ET AL.
2007; CASINI ET AL. 2008; ERIKSSON ET AL. 2009). Моделираните трофични вериги и резултатите
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от предвижданията за промяна в тежестта на факторите при смущение на функционирането,
свързано с външен натиск върху екосистемата (Фигура 6.) дават основаните да се разглежда
твърдението, че посоченият по-горе феномен е свойствен и за екосистемите на стоящи сладки
води.
РЕЧНИ ТЕЧЕНИЯ
За изследваните речни течения са установени четири основни типа антропогенен натиск:
хидрологичният и хидроморфологичен, натоварване с биогени (р. Вит), токсично замърсяване
на седиментите (пунктове от р. Арда) и свързният с изпусканите води с ниска температура от
язовирите от каскада Средна Арда; натоварване с биогени от точкови и дифузни източници (в
р. Вит). За изследваните пунктове от р. Велека е определен минимален антропогенен натиск.
Богати макрозообентосни съобщества са установени в изследваните пунктове на р.
Велека. Чувствителните към антропогенни изменения в речната екосистема таксони Plecoptera,
Trichoptera, Ephemeroptera преобладават. Стойностите на структурните параметри са
представителни за благоприятна екологична ситуация, а тези на сапробния и биотичния
индекси показват много добро – добро екологично състояние.
За изследваните пунктове по река Вит също са установени богати макрозообентосни ценози.
Десет вида се съобщават за пръв път за р. Вит, като 1 от е нов за българските дунавски
притоци: Polycelis nigra (O.F. Müller, 1774) (Turbellaria); Pseudoanodonta complanata
Rossmassler, 1835 (Mollusca); Theromyzоn tessulatum* (O. F. Müller, 1774) (Hirudinea);
Ecdyonurus sp. gr helveticus (Ephemeroptera); Siphonoperla torrentium (Pictet, 1841), Protonemura
montana Kimmins, 1941 (Plecoptera); Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834), Hydropsyche incognita
(Pitsch, 1993), Hydropsyche dinaricа Marincovic-Gospodnetic 1979, Metalype fragilis (Pictet, 1834)
(Trichoptera). (Със знак * е отбелязан видът, нов за българските Дунавски притоци).
Регистрирани са 3 нови находища на чуждия вид за местната малакофауна Corbicula
fluminea – на пунктовете VITD, TUCN, KATN. Настоящата работа добавя нови данни за
разпространението на вида. Мидата е намерена на 179 м надморска височина на пункта при с.
Дерманци. Друг потенциално инвазивен вид, за който се съобщават нови находища е
Branchiura sowerbyi. Новите две находища на този инвазивен вид, според нашите изследвания
са VTDB (43 m.) и TUCN (219 m), като последното засега се характеризира като най- високо
разположено по поречието на Вит находище на този вид. Очевидно промяна в условията на
речната система благоприятства разпространението на нови видове в състава на
макрозообентоса. По-нататъшни изследвания върху спецификите на инвазиите и факторите на
околната среда биха дали ценни данни за фините процеси на функциониране на съобществата в
речната екосистема.
Сравнително големият брой новоустановени таксони вероятно се дължи както на
сравнително продължителният период, след последните изследвания (ЯНЕВА, 1987 и 1988), така
и на промяна в екологичната обстановка в речната екосистема. Нещо повече, КЕНДЕРОВ, 2008
съобщава за пръв път за река Искър по-голяма част от посочените в настоящата работа за р.
Вит таксони. Това води към извод, че промяната на таксономичния състав на макрозообентоса
е характерна вероятно за дунавските притоци като цяло и е свързана с промяна в антропогенния
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натиск в дунавския басейн и в частта от Екорегион Е7 на българска територия. Задълбочени
проучвания върху таксономичния състав на определени бентосни групи (напр. Hirudinea) би
бил полезен за изясняването на явлението. Понастоящем анализът на структурните параметри и
сапробния и биотичен индекси сочи известно антропогенно въздействие върху
макрозообентоса, което е най-силно изразено на пункта под Тетевен и на двата притока преди
сливане с основната река.
Богатите макрозообентосни съобщества от изследваните пунктове в поречието на Арда се
характеризират с доминиране по брой таксони на разредите Ephemeroptera, Trichoptera и
Diptera. Олигохетните червеи са установени на пунктовете извън основното речно течение.
Групата е слабо представена р. Арда. Това е пряко свързано с техния начин на живот – основно
в седиментите, които след гр. Рудозем са исторически токсично натоварени с тежки метали.
Въпреки това, качеството на повърхностните води на изследваните пунктове от поречието на
Арда е отчетено като добро и много добро за 2009 г. В предходните години са установени
колебания в качеството основно на пресъхващите притоци и р. Черна.
Сравнително богата ихтиофауна е установена и в трите изследвани реки.
Река Велека е определена като обект с минимален антропогенен натиск по основни
характеристики на ихтиофауната. Специфични особености са установени по отношение на
състава и разпределението на рибната фауна от изследваните пунктове на р. Вит. Обеднена
ихтиофауна е регистрирана за горната част от поречие Вит, където риболовът и дифузното
замърсяване с биогени от Рибарица и Тетевен са сред вероятните причини за отсъствието на
балканската пъстърва и главоча. За изследваните пунктове от поречие Арда e характерно
специфично пространствено разпределение на ихтиофауната. Пунктовете по главната река
между язовирите Кърджали и Ивайловград се отличават със значително по-беден състав и
ниска плътност и биомаса на рибните съобщества в сравнение с тези на изследваните притоци.
Това може да се разглежда като антропогенно въздействие върху ихтиоценозите в резултат от
ежедневно изпусканите води с ниска температура от язовирите.
Според трофичните си нива, организмите от зообентосните съобщества на изследваните
пунктове от изследваните поречия са определени като първични и вторични консументи.
Трофичната структура на макрозообентоса на р. Велека е определена като пълноценна,
съдържаща съответните ФТГ, характерни за полупланински и приустиеви участъци.
За разлика от р. Велека, в трофичната структура на изследваните пунктове от поречие Вит се
наблюдават някои отклонения от референтната. В пунктовете преди с. Рибарица доминират
стържещи и берящи, което е характерно за антропогенно повлияни речни течения.
Трофичната структура на макрозообентоса в поречие Вит показва значително отклонение от
нормалните изменения по протежение на континуума. Това е резултат от антропогенния
натиск, оказван върху речната биота чрез повишеното количество биогени. Това важи и за
пунктовете от поречие Арда. Установена е непълна трофична структура на повечето пунктове.
Единственият пункт от изследваните в това поречие, за който е определен минимален
антропогенен натиск е Арда след устие на р. Бориковска. Статистически достоверно е доказано
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за пунктовете от поречието на Арда, че определените типове натиск водят до специфични
въздействия върху трофичната структура на зообентоса.
В трофичната структура на ихтиоценозата в р. Велека липсва върхов хищник и неговата
роля тук се изпълнява от всеядния кефал. Видът изпълнява тази трофична роля и в поречие
Вит. Това е характерно и за пунктовете от поречието на Арда, които са разположени извън
пъстървовата зона, в която има ясно дефиниран върхов хищник. С изключение на споменатите
пунктове от р. Арда, за всички останали е характерно ресурсно лимитиране (контрол отдолунагоре), а основният ресурс е свързан с алохтонен вток на органика.

(А)
Фигура 7 (А). Корелационен триплот на анализ на остатъците (RDA), показващ взаимовръзката
между процентната биомаса на трофичните групи в състава на макрозообентоса от изследваните речни
течения, факторите на средата и пунктовете (λ1=0,523, λ2=0,246, 81.1 % от вариацията на претеглените
средни на трофичните групи по отношение на променливите на средата, p<0,001, p<0,002. Легенда:
Трофичните групи са означени като: CF - процентна численост на филтраторите, CG - на берящите, SC на стържещите, SH - на дробящите, PR - на хищниците, DF - на детритоядните. Фактори на средата:
OXYS - кислородно насищане (%); DOXY кислородно съдържание (mg/l); TWAT – температура (OC); рH
- активна реакция; COND - електропроводимост (µS/cm); NITRA иNITRI - концентрация на нитратен и
нитритен азот (mg/l3); MACR - относително покритие с макрофити, PH – активна реакция; FINE % фини
седименти в субстрата; STON - % едри и дребни камъни в субстрата; SAND - % пясък в субстрата; COVR
- % засенчване на речното течение.

При река Велека това е в пряка връзка с естествените процеси на разграждане на листния
опад в широколистните гори, през които тя протича. В случая на поречие Вит втокът на
органика има антропогенен произход: дифузни и точкови източници на замърсяване с биогени.
КРК (VANNOTE ET AL., 1980) има решаваща роля в разбирането на основните принципи на
функционирането на речните екосистеми. Градиентите на основните физични и химични
фактори по протежение на речния континуум са първоизточник на промените на организмовите
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съобщества (Фигура 7 А и Б). Tова се дължи на факта, че структурата и функционирането на
съобществата е в пряка връзка с достъпните ресурси в екосистемата.

(Б)
Фигура 7 (Б). Корелационен триплот на анализ на остатъците (RDA), показващ взаимовръзката
между процентната биомаса на трофичните групи в състава на ихтиофауната от изследваните речни
течения, факторите на средата и пунктовете (λ1=0,592, λ2=0,299, сумарно обясняват 62.11 % от
вариацията на претеглените средни на трофичните групи по отношение на променливите на средата; и за
двете Р<0,006). Легенда: Omni - процентна биомаса на всеядните, PR - на хищниците , Zbv - на
зообентосоядните, Zpl - на зоопланктоноядните; Hbv – на растителноядните. Фактори на средата: виж
Фигура 7 (А).

В пълна сила това важи за формирането и функционирането на трофичната структура на
макрозообентоса. Моделираната основна речна трофична верига се състои от 11 елемента
(Фигура 8.) Те принадлежат към 3 трофични нива: първични продуценти, консументи от първи
и втори порядък
Моделираната трофична верига характеризира две от изследваните речни течения. Тя се
отнася за цялата дължина на р. Вит и за всички изследвани пунктове от р. Велека. Правят
впечатление ключовите позиции на стържещия и хищния макрозообентос и бентосоядните
риби в изграждането на трофичната верига. Това разбира се важи в за средните и долни течения
(реките от среден порядък).
Горните течения, характеризиращи се с най-висока стойност на съотношението
CPOM/FPOM се отличават с висок дял на дробящите, за които грубонаделената органика от
алохтонен произход е основен трофичен източник.
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Фигура 8. Модел на основната трофична финонаделена органична материя верига в речни екосистеми.
Легенда: FPOM – финонаделена органична материя; CPOM - грубонаделена органична материя; Pr хищен макрозообентос; Scr – стържещ макроообентос; CF – филтриращ макрозообентос; CG – берящ
макрозообентос; Shr - дробящ макрозообентос; OmniF – всеядни риби; DF– бентос, хранещ се с
депонирана органика; BvF - зообентосоядни риби; PhytoB – фитобентос

За по-лесно възприемане, моделът на трофичната верига в горните течения е представен в
две последователни форми – максимално опростен и усложнен с добавени елементи от рибните
съобщества съответно на Фигури 9. и 10.

(А)

(Б)

(В)

Фигура 9. Максимално опростен модел на основната трофична верига в горните участъци на речни
екосистеми с предвиждания за промяна в системата при увеличаване на относителната тежест на фактора
(Shr) (A) и грубонаделена органика (CPOM) (В) и намаляване на относителната тежест на фактора хищен
зообентос (Pr) Легенда: CPOM – грубонаделена органична материя; Shr – дробящ макроообентос; Pr –
хищен макрозообентос

Усложненият модел на трофичната верига в горните течения сочи значението на върховите
хищници в състава на ихтиофауната като важен фактор за функционирането на трофичните
вериги в горното течение на реките (Фигура 10.). Моделът точно илюстрира нарушената
трофична каскада, породена от антропогенно влияние на пункта BVUR. На пункта в горното
течение на р. Бели Вит в пъстървовата зона не бяха установени пъстърви, за разлика от
високата численост на лешанката. Анализът сочи увеличаване на относителната тежест на
фактора Пъстърва при увеличаването й за фактора Лешанка (Фигура 10. В), а в при нашите
изследвания то не е отчетено. От друга страна e установена непълна и нетипична трофична
структура на макрозообентоса – от нея липсват представители на ФТГ на дробящите, така
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както се предвижда от модела (Фигура 10. Б). Фактите дават основание да се счита, че
основният антропогенен натиск на пункта е свързан с нерегламентираният риболов, който
отстранява върховия хищник пъстървата от екосистемата. По-скорошни изследвания на
ихтиофауната на пункта BVUR през 2012 г., които не са част от настоящата работа, показаха
значително намаляване на числеността на лешанката и формиране на стабилна популация от
зарибена балканска пъстърва. Това дава основание предвижданията на модела да се считат за
достоверни в голяма степен. Моделираната трофична верига в средните и долни течения на
реките се състои от 10 елемента (Фигура 11). Още веднъж е потвърдена ключовата позиция на
хищния бентос и зообентосоядните риби. Моделът сочи и важността на фактора всеядни риби,
отразена вече по-горе за езерните екосистеми. Предвижданията за промяна в екосистемата при
увеличаване на относителната значимост на фактора Кефал (междинен хищник) потвърждават
и за речните екосистеми твърдението, изведено за морските, че премахването на върховите
хищници от морски екосистеми води до усилване на относителната значимост на фактора
междинни хищници (DASKALOV ET AL. 2007; MYERS ET AL. 2007; CASINI ET AL. 2008; ERIKSSON
ET AL., 2009).

(А)

(Б)

(В)

Фигура 10. Модел на основната трофична верига в горните участъци на речни екосистеми. (А) с
предвиждания за промените в системата при намаляване на относителната тежест на фактора Пъстърва
(Salmo) (Б) и увеличаване на относителната тежест на фактора Лешанка (Ppho). Легенда: CPOM –
грубонаделена органична материя; Shr – дробящ макроообентос; Pr – хищен макрозообентос
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Фигура 11. Модел на основната трофична верига в средни и долни участъци на речни екосистеми.
Легенда: FPOM – финонаделена органична материя; DOM – разтворено органично веество; PrB - хищен
макрозообентос; Scr – стържещ макроообентос; Cf – филтриращ макрозообентос; Cg – берящ
макрозообентос; OmniF – всеядни риби; Df – бентос, хранещ се с депонирана органика; ZbvF зообентосоядни риби; PhytoB - фитобентос

VII. ИНТЕНЗИТЕТ НА АНТРОПОГЕННИЯ НАТИСК
Представена е скала за определяне на интензитета от два типа антропогенен натиск хидротехнически (в изкуствени и естествени стоящи водни тела и речни течения) и
замърсяване с биогени (в речни течения) по въздействията, които оказват на функционирането
на съобществата и екосистемата. Определянето на нивата на интензитета е осъществено по
алгоритъм следващ основните задачи за постигане на целта на дисертационния труд.
Използвани са данните от анализите на състава и структурата на съобществата от риби и
безгръбначни на изследваните пунктове. Допълнително с цел проверка на хипотеза за връзка
между така определените нива на натиска и основните въздействия са използвани данни за
екологичното състояние/ екологичния потенциал на изследваните пунктове, определени по
съответните БЕК, обект на проучвания на настоящата работа. Едновариантен анализ на
сходствата (АNOSIM, F=0,42; p<0.4) показа статистически достоверна връзка между
приведените стойности за нива на интензитета на натиска и определените предварително
категории екологично състояние на изследваните речни пукнктове. Така представеният анализ
е предварителна разработка, основана на данните, събрани при настоящото изследване и се
нуждае от допълнителна работа. Въпреки това, при отсъствие на инструмент за оценка на
интензитета на натиска, би могъл да бъде ценен като идея за разработка на пълна и подробна
методика.
VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от извършените изследвания потвърждават основната хипотеза за пряка
зависимост на структурата и функционирането на съобществата на макрозообентоса,
зоопланктона и рибите
хидроекосистемата.

от

типа

и

интензитета

на

антропогенния

натиск

върху

ИБЕИ-БАН
Милена Н. Павлова, 2013

27

Измененията на средата, настъпващи под влияние на антропогенен натиск, неизбежно се
отразяват на състава и трофичната структура на водните съобщества, а оттам и на
функционирането на екосистемата като цяло. Антропогенните въздействия върху съобществата
пряко зависят от типа и интензитета на антропогенния натиск. Регистрираните изменения в
трофичната структура и функционирането на трофичните вериги са обусловени преди всичко
от измененията в таксономичния състав на съобществата. При рибите, които са по-пластична
група в трофично отношение, измененията в трофичната структура на съобществото могат да
бъдат обусловени и от друг тип въздействие – промяна в диетата при едни и същи видове.
Качественото моделиране на трофични взаимоотношения, даващо опростен нагледен израз
на сложните биотични взаимоотношения в екосистемите може да се приеме като стартова
позиция за количествени изследвания в областта на енергетиката на екосистемите. Това
оправдава прилагането му в сладководни екосистеми и дава полезни данни, които да послужат
в по-нататъшно количествени изследвания върху функционирането на водните екосистеми.
ИЗВОДИ:
1.
Физичните и химични параметри на водната среда очертават четири основни типа
антропогенен натиск върху изследваните водни обекти: хидрологичен и хидроморфологичен;
замърсяване с биогени, токсично замърсяване на седименти; зарибяване и прекомерен риболов.
2.
Установени са три основни типа въздействия върху α-и β-разнообразието като отговор
на антропогенния натиск:
а)
значими изменения в състава на зоопланктона, макрозообентоса и рибите в
течащи и стоящи води (общо валидно въздействие за разнообразните типове
натиск);
б)
развитие на количествено и качествено беден лимнофилен макрозообентос, но и на
разнообразен зоопланктон характеризира въздействието от промяната на лотичните
условия в лимнични в изкуствените водни обекти;.
в)
специфично пространствено разпределение на съобществата от дънни
макробезгръбначни и риби.
3.
Формирането на трофичната структура на съобществата от риби и водни безгръбначни
животни е пряк биотичен отговор на антропогенния натиск, приложен върху изследваните
моделни обекти.
4.
Най-често срещаното антропогенно въздействие в трофичната структура на
изследваните зоопланктонни съобщества в стоящи води е промяна в относителната тежест на
фитопланктоноядните и детритоядните.
5.
Измененията в трофичната структура като въздействие на натиска водят до нарушения
в трофичната пълноценност на съобществата на речния макрозообентос. Наблюдават се
промени в съотношенията на ФТГ и съществени нарушения в естествената смяна на
съобществата по континуума.
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6.
В състава на ихтиоценозата се увеличава относителния дял на всеядните риби, като
резултат от промяна на диетата на типово-специфичните видове или поради поява на
несвойствени за типа водно тяло екологични групи риби. Комплементарното действие на
естествените и антропогенни фактори на средата предоставя трофични ниши със специфични
параметри, които биват заемани от пластични в трофично отношение видове.
7.
В екосистеми, където липсват върхови хищници, определящо функционално значение
придобиват междинните хищници – риби. Като въздействие на екосистемно ниво, породено от
антропогенен натиск трофичните вериги се усложняват, чрез създаване на множество
допълнителни хоризонтални връзки. Нарастването на относителната дял на групата на
всеядните във всички трофични нива на консументите предполага снижаване на
ефективността на преноса на енергия по трофичните вериги.
8.
Антропогенните въздействия, изразени чрез тенденциите в промяната на трофичната
структура на съобществата от риби и безгръбначни животни, както и техните трофични вериги,
ефективно отразяват интензитета на антропогенния натиск. Налице са статистически
достоверни резултати, според които степените на интензитет на антропогенния натиск за
изследваните пунктове отговарят на категориите за екологично състояние и потенциал,
определени по основните БЕК съгласно изискванията на РДВ.
9.
Анализът на основните параметри на трофичната структура на съобществата от водни
организми (зоопланктон, макрозообентос и риби) и трофичните вериги е подходящ инструмент
за оценка на антропогенния натиск и въздействие върху сладководните екосистеми. С негова
помощ се попълва липсващата информация в аналитичния алгоритъм (Движеща сила – Натиск
– Състояние – Въздействие – Отговор), който е основен елемент на Общата стратегия за
прилагане на РДВ (2000/60/EC).
ПРЕПОРЪКИ:
1.
Установените специфични физични и химични и хидрологични характеристики, и
особеностите на функциониране на екосистемите, дават основание да се препоръча
свлачищните езера в Родопите да бъдат отделени в отделен подтип Свлачищни планински езера
в Екорегион 7 (L3.1). Като референтен пункт за типа може да бъде посочено Мътно Смолянско
езеро, езерото Синият Вир от групата Чаирски езера да бъде проучено като потенциален
референтен пункт.
2.
Установеното ключово структурно и функционално значение на зоопланктона в
екосистемите на стоящи води, е основание да се препоръча предприемането на стъпки за
неговото включване като Биологичен елемент за качество в езера и съответно да се разработи
методика за тази цел.
3.
За подобряване/поддържане на екологичното състояние на изкуствените водни тела
трябва да се разработят мерки за поддържане на нормално функциониращи трофични вериги
чрез управление на рибното съобщество. В горните течения (пъстървовата зона) на реките е
необходимо да се осъществява активно стопанисване с оглед поддържане на устойчиви
популации на балканската пъстърва.
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Поради изключително широкото разпространение и високата интензивност на

хидроморфологичния антропогенен натиск върху рибните съобщества в реките, трябва да се
обърне специално внимание на хидроморфологичния мониторинг на най-силно засегнатите
речни типове.
IX. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Оригинални приноси с научен характер
1.
На базата на комплексен анализ на състава и трофичната структура на три основни
водни съобщества (зоопланктон, макрозообентос и риби) е направена интегрална оценка на
функционирането на лотични и лентични водни екосистеми.
2.
Предложена е нова трофична класификация на зоопланктона, изградена върху типа
храна, който организмите използват, а не върху начина на хранене. Това значително улеснява
включването на отделните групи в моделни трофични вериги заедно с организми от други
трофични нива (например риби) и улеснява разчитането и анализа им. Резултатите от
настоящия труд показват, че предложената трофична класификация на зоопланктона е
достатъчно изчерпателна и описва трофичната структура на съобществото в стоящи води.
3.

Дисертационният труд въвежда нов метод за качествен анализ на трофични вериги.

Приложеният Loop-анализ се използва за пръв път в България като основен инструмент при
изследване на функционирането на водни екосистеми. За пръв път са изработени качествени
модели на трофични вериги и мрежи в лентични и лотични екосистеми на територията на
страната, които могат да се използват като основа за по-нататъшно изучаване на фините
процеси характерни за преноса на материя и енергия във водните екосистеми.
4.
Общо 29 таксона в състава на макрозообентоса и зоопланктона се съобщават за пръв
път за изследваните водни обекти на територията на страната. Установени са 19 нови таксона в
състава на зоопланктона и макрозообентоса на свлачищните езера в Родопите. десет нови вида
дънни макробезгръбначни организми се съобщават за пръв път за р. Вит, един от тях – нов за
българските дунавски притоци. Съообщават се нови находища на два потенциално инвазивни
вида – Corbicula fluminea и Branchiura sowerbyi.
Потвърдителни приноси с научен характер
5.
Анализът на моделираната трофична мрежа на езерото Сребърна чрез още един моделен
подход потвърждава хипотезата на YODZIS (1989), че eкосистеми, в които енергията (под
формата на трофични ресурси) е по-достъпна, функционират на базата на широки трофични
вериги със сложна структура и множество връзки между отделните елементи. Получените
резултати дават основание да се обсъждат по-нататъшни количествени подходи за доказване на
една от основните хипотези в трофичната екология.
6.

Показаното в качествените модели усилване на относителната значимост на фактора

„междинни хищници” в трофичната структура на изследваните съобщества, разширява
валидността на твърдението, че премахването на върховите хищници от морски екосистеми
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води до усилване на относителната значимост на фактора междинни хищници (DASKALOV ET
AL., 2007).
Оригинални приноси с приложен характер
7.
Разработените чрез качественото моделиране с Loop-анализ трофични вериги са
изключително просто и нагледно средство за представяне и обяснение на сложни биотични
взаимодействия за целите на консервационната биология, управлението на речните басейни и
обучението.
8.
Описаните връзки между интензитета на основни типове антропогенен натиск и
съответстващите въздействия върху трофичната структура на съобществата от зоопланктон,
макрозообентос и риби, респ., върху функционирането на екосистемите са принос към
методологията за екологична класификация на повърхностните води във връзка с
разработването и изпълнението на плановете за управление на речните басейни с оглед
постигане целите на РДВ/2000/60/ЕС. Отправени са препоръки,
подразделенията на МОСВ (Басейнови дирекции и ИАОС) и МЗХ (ИАРА).
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Trophic structure of the zoocenoses in freshwater ecosystems under anthropogenic pressure and impact
(Summary of PhD Dissertation)
The present work is the first integral analysis of the influence of different types anthropogenic pressure and
impact on the freshwater ecosystems in our country. A total of 173 samples of benthic macroinvertebrates,
zooplankton and fish from specially selected 17 lentic and 31 lotic sampling points at water bodies of diverse
type of pressure are studied.
The taxonomic composition and trophic structure of the three communities are defined. The functioning of
the aquatic ecosystems is analyzed by using the trophic webs modeled by using a qualitative modeling software.
The main hypothesis for depending the taxonomic structure and functioning of the freshwater ecosystems by the
type and special feautures of the anthropogenic pressure is confirmed. The formation of the taxonomic and
trophic structure of the fish and invertebrate communities is considered to be a direct biotic response to
anthropogenic pressure applied to the objects studied.
Three main types of effects on α-and β-diversity are registered in response to anthropogenic pressure:
a) significant changes in the composition of zooplankton, benthic macroinvertebrates and fish in the lotic
and lentic water bodies studied;
b)

development of scarce limnophilic macrozoobenthos on one hand and diverse zooplankton on another
characterize the impact of changing the lotic to lentic conditions in artificial water bodies;
c) specific spatial distribution of the bottom macroinvertebrates and fish.
The most common anthropogenic impacts on the trophic structure of zooplankton communities studied is the
change in the relative importance of the phytoplanktonivorous and detritivorous zooplanktonic goups. As an
impact the changes in the trophic structure lead to trophic disorders in the adequacy of the riverine
macrozoobenthic communities. Increasing the proportion of omnivorous fish is common impact on
ichthyocenoses. Complementary effect of natural and anthropogenic environmental factors provide trophic
niches with specific parameters that are occupied by species with opportunistic feeding.
The lenght and the horizontal conectivity in the trophic webs are found to be the key features, influenced by
the pressure. One of the main anthropogenic impacts on the trophic webs is associated with the formation of
numerous horizontal links, leading to decreasing the efficiency of energy transfer within and through the trophic
webs.
The analysis of the main parameters of the trophic webs is considered to be a suitable tool for assessing
anthropogenic pressure and impact on freshwater ecosystems. It could be usefull for fulfilling the missing
information in the analysis algorithm (Driving force - Pressure - State - Impact - Response), which is an essential
element of the Common Implementation Strategy of the WFD (2000/60/EC).

