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РЕЗЮМЕ  

Функциониране и адаптации на моделни сладководни екосистеми при интензивна 

UV радиация в полярни условия  

Опазването на биоразнообразието на Антарктида е сред приоритетите на 

Антарктическите  споразумения. Антарктика претърпява едни от най-бързите промени в климата 

на Земята, водещи  до отдръпване от сладководните езера на снежната и ледената покривки за по-

дълги периоди от  време и до появата на нови открити езера. Това способства за промени в 

биоценозите и за  разселването на добре адаптирани нисши безгръбначни в новообразуваните 

местообитания и  увеличава приноса на антарктическите водоеми към глобалните потоци на СО2. 

Сладководните  антарктически екосистеми са силно повлияни от екстремните условия на средата, 

включително и  от високите нива на слънчева (UV) радиация. Предходни изследвания доказват, че 

UV радиацията  е от значение и за отделянето на парникови газове от водните екосистеми, както и 

че водните  безгръбначни в Антарктика са развили разнообразни еволюционни адаптации, които да 

им  позволят оцеляването в екстремните условия на континента. Евентуалното увеличаване 

на  емисиите на СО2, от своя страна, би довело до ускоряване темпа на нарастване на температурите 

и  последващо освобождаване на нови територии от снежна или ледена покривка.  

Целта на проекта е да се изследват недостатъчно изучените функциониране и 

адаптации  на сладководни екосистеми в условия на интензивна UV радиация в Антарктика 

(о-в  Ливингстън); натрупването на нови данни, хвърлящи светлина върху действащите 

механизми би  бил съществен научен принос в глобален мащаб. Подобни изследвания не са правени 

досега на о-в  Ливингстън. Успешното реализиране на проекта ще:  

1. Разшири познанията ни за биоразнообразието на сладководните антарктически 

организми,  включвайки за първи път количествена оценка на възрастовата и половата структурата 

на  техните съобщества;  

2. Изследва за първи път състава на фотозащитни пигменти в безгръбначната фауна, 

техния  произход, количество и биологична роля;  

3. Определи количествено фотосинтетичноактивната радиация, in-situ метаболизма и потоците  на СО2 

в езера с различна натовареност и в контекста на нарастващата роля на сладководните  езера в 

глобалния цикъл на парниковите газове. За първи път ще се направи оценка на  потоците на СО2 в 

Антарктида чрез директно измерване/ изчисление и използване на най - съвременни методи.  



Екипът от учени включва специалисти в различни научни направления, което се налага 

от интердисциплинарния характер на проектопредложението. Други предимствата от 

реализирането на проекта са задълбочаване на съществуващото сътрудничество между българските 

и чуждестранните учени и повишаване уменията, знанията, квалификацията в областта 

на полярните изследвания и подпомагане кариерното израстване на младите учени и студенти, 

участници в проекта. Актуалността и оригиналността на проектопредложението, както 

и иновативните методи, които ще бъдат използвани са предпоставка за публикуването 

на  резултатите в списания с импакт фактор.  

SUMMARY  

Functioning and adaptations of model freshwater ecosystems under high UV radiation in 

polar  regions  

Biodiversity conservation in Antarctica is among the main priorities of the Antarctic 

agreements.  Antarctica is currently experiencing some of the most rapid air temperature increases on Earth 

due to climate warming, resulting in extended periods of snow- and ice-free freshwater lakes and the 

generation of new open lakes in this region. That, in turn, triggers alterations in the biocoenoses and 

distribution  

expansion of well-adapted invertebrates in the newly formed habitats, as well as an increase in 

the contribution of Antarctic freshwater bodies towards the global fluxes of CO2. Freshwater 

Antarctic ecosystems are highly impacted by the extreme environmental conditions, including high levels 

of solar (UV) radiation. Moreover, previous studies have demonstrated that UV radiation is of importance 

for the  

emission of greenhouse gases by aquatic ecosystems and that Antarctic aquatic invertebrates 

have developed diverse evolutionary adaptations, enabling their survival in the extreme conditions on 

the continent. A potential rise in the emissions of СО2 would on the other hand promote the rate 

of temperature increase and the associated freeing up of new territories of permanent snow and ice cover.  

Our aim is to explore the understudied functioning and adaptations of freshwater 

ecosystems under the conditions of intensive UV radiation in Antarctica (Livingston Island); the 

accumulation of new data shedding light on the acting mechanisms would be a significant scientific 

contribution globally. Previously, similar studies have not been conducted on the Livingston Island. The 

successful realisation of the project would:  

1. Expand our knowledge on the biodiversity of freshwater Antarctic biota, including for the first 

time quantification of their age-sex structure;  

2. Explore for the first time the composition of photoprotective pigments in the invertebrate fauna, on its 

origin, quantity and biological role;  

3. Quantify photosynthetically active radiation, in-situ metabolism and fluxes of CO2 in Antarctic lakes across 

a nutrient gradient with state-of-the-art methods. This would be the first for the continent direct 

measurement/ calculation in the estimation of CO2 fluxes.  

The scientific team consists of specialist in different fields, owing to the interdisciplinary nature of the 

proposal. Other advantages, should the project be successful, are improving the existing 

collaboration with the foreign colleagues and the skills, knowledge and qualifications in the field of polar   

well as aiding the career growth of the young scientists and the students. The originality and the state-of 

the-art methods we plan to use would be a premise for the publication of the results in journals 

with impact factor.  

 

 



 


