
 „Интегрирано изследване на компонентите "седимент, биота и води" на 
океанската екосистема в литорала на о-в-Ливингстън“.  

 
Над три десетилетия български учени кръстосват Ледената пустиня 

(Антарктика), вдъхновени от своите научни стремежи в областта на геологията, 
геохимията, геофизиката, геодезията, метеорологията, глациологията, 
биологията и много други. Последните години се обърна внимание и на морските 
екосистеми- хидрографските, хидробиологични, ихтиологични и таксономични 
проучвания вече са факт. Вярваме, че морската полярна наука може да направи 
следващата крачка и точно това е ключовата сюжетна линия (целта) на 
настоящия проект с международно участие – да се обединят различни научни 
области в общ интердисциплинарен проект, за да се разберат по-дълбоко 
структурата и функционирането на интегритета „биосфера – литосфера – 
хидросфера“ или биологичната компонента (морски организми), геоложката 
компонента (седименти) и водната околна среда от дънните морски екосистеми 
на о-в Ливингстън. Амбицията на учените от екипа е да фокусират в обща 
плоскост изследванията на акваторията, за да се разгърне един цялостен, 
холистичен поглед върху разбиранията за дънните екосистеми, тяхното 
управление и бъдещо опазване в условия на глобално променящи се условия в 
океаните. Проучването би дало своя принос към осветяване на някои от 
приоритетите и най-важните научни въпроси, поставени от Научния комитет за 
антарктически науки (scar.org, Kennicutt et al. 2014), Европейския полярен борд и е 
в пълен синхрон с целите на НППИ 2022-25г. За осъществяването на целта са 
предвидени интегрални изследвания на живата и нежива част на дънните 
екосистеми: гранулометричен анализ на дънните седименти, минерален състав, 
органичен въглерод; хидрохимични измервания на морските води в придънната 
зона – биогени, соленост, рН, кислородно съдържание; определяне състава и 
структурата на дънните съобщества, с особено внимание към макрозообентоса 
като чувствителен индикатор за определяне въздействието на промените в 
околната среда, както и основна част от биотата, отговорна за натрупване и 
съхраняване на океански въглерод (Barnes and Sands 2017). Връзката между 
наблюдаваните параметри на морската средата и особеностите в структурата на 
съобществата от различните местообитания ще бъдат подложени на 
статистическа обработка (СА, ССА, РСА анализи; Maxent, GLModels) и ще се 
идентифицира кои от променливите обясняват измененията в биотата и 
съответно – кои са ключовите индикатори на околната среда, които трябва да се 
наблюдават при евентуални изменения в морската среда. Резултатите ще бъдат 
важен принос и за дългосрочните екосистеми наблюдения особено в контекста на 
бъдещи климатични промени.  

Участници в проектното предложение са:  
1. доц. д-р КЕНДЕРОВ, Любомир Ангелов, 46, БФ на СУ, (ръководител)  
2. доц. д-р ХРИСТОВА, Райна Иванова, 59, ИО - БАН  
3. доц. д-р ДИМИТРОВ, Димитър Петков, 54, ИО - БАН  
4. доц. д-р БОТУШАРОВ, Никола Димитров, 52, ГГФ - СУ  
5. гл.ас. д-р ЕВТИМОВА, Весела Василева, 44, ИБЕИ - БАН  
6. гл.ас. д-р ТОМОВА, Десислава Стоянова, 34, ИБЕИ-БАН  
7. сп. биолог МИНЧЕВА, Ели Иванова, БФ на СУ  
8. ПЕХЛИВАНОВА, Росица Иванова, 28, докторант в ИО-БАН  
9. МИХАЙЛОВА, Елена Михайлова, 22, студент в БФ на СУ  



10. МИЛАНОВА, Венелина Цветанова 22, студент в БФ на СУ  
11. ПЕТРОВА, Гергана Николаева, 21, УАСГ  
12. АТАНАСОВА, Виолина Миленова, 21, УАСГ  
13. КЕНДЕРОВ, Мариян Ангелов, 44, технически сътрудник  
14. доц. д-р РИОС, Пиляр Лопес, 60, Океанографски институт – Испания, 

консултант по морски безгръбначни  
15. доц. д-р КРИСТОБО, Хавиер Родригес, 59, Университет на Алкала, Испания, 

консултант по морски безгръбначни, леководолаз  
 



 
For over three decades, Bulgarian scientists have crossed the Ice desert Antarctica, 

inspired by their scientific ideas in the fields of geology, geochemistry, geophysics, 
geodesy, meteorology, glaciology, biology and many others. In recent years, studies have 
focused also on marine ecosystems: hydrographic, hydrobiological, ichthyological and 
taxonomic studies are already a fact. We believe that marine polar science can take the 
next step, and this is exactly the key storyline (goal) of the current project with 
international participation: to bring together different scientific fields in a joint 
interdisciplinary project to understand thoroughly the structure and functioning of the 
"biosphere - lithosphere - hydrosphere" integrity or the biological component (marine 
organisms), the geological component (sediments) and the aquatic environment of the 
benthic marine ecosystems of Livingston Island. The ambition of the geologists, 
biologists, geodesists and oceanographers from the team is precisely that: to place in a 
common plane the studies of the water area and thus to offer a complete, holistic view of 
the understanding of bottom ecosystems, their management and future conservation in 
conditions of globally changing conditions in the oceans. The study would contribute to 
shedding light on some of the priorities and the most important scientific questions set 
by the Scientific Committee on Antarctic Science (scar.org, Kennicutt et al. 2014) and 
fully matches the objectives of the 2022-25 NSPI. To achieve the goal, integral studies of 
the living and non-living part of bottom ecosystems are planned: granulometric analysis 
of bottom sediments, mineral composition, organic carbon; hydrochemical 
measurements of seawater near the bottom zone – nutrinets, salinity, pH, oxygen 
content; determining the composition and structure of benthic communities, with 
particular attention to the macrozoobenthos as a sensitive indicator for determining the 
impact of environmental changes, as well as a major part of the biota responsible for 
accumulating and storing of oceanic carbon (Barnes and Sands 2017). The relationship 
between the observed parameters of the marine environment and the features in the 
structure of the communities from the different habitats will be subjected to statistical 
processing (CA, CSA, PCA analyses; Maxent, GLModels) and the variables that explain the 
changes in the biota will be identified and, accordingly, the key indicators of the 
environment environment that should be monitored for possible changes in the marine 
environment will be also pinpointed. The results will be an important contribution to 
the long-term ecosystem observations of the water area especially in the sense of the 
future climatic changes.  

Participants in the project proposal are:  
1. Prof. Dr. KENDEROV, Lyubomir Angelov, 46, BF - SU, (team leader)  
2. Assoc. Ph.D. CHRISTOVA, Raina Ivanova, 59, IO - BAS  
3. Prof. Dr. DIMITROV, Dimitar Petkov, 54, IO - BAS  
4. Prof. Dr. BOTUSHAROV, Nikola Dimitrov, 52, GGF - SU  
5. chief assistant Dr. EVTIMOVA, Vesela Vasileva, 44, IBER - BAS  
6. chief assistant Dr. TOMOVA, Desislava Stoyanova, 34, IBER-BAS  
7. journal of biology MINCHEVA, Eli Ivanova, BF - SU  
8. PEHLIVANOVA, Rositsa Ivanova, 28, PhD student at IO - BAS  
9. MIHAILOVA, Elena Mihailova, 22, student at the BF - SU  
10. MILANOVA, Venelina Tsvetanova, 22, student at the BF - SU  
11. PETROVA, Gergana Nikolaeva, 21, UACG  
12. ATANASOVA, Violina Milenova, 21, UACG  
13. KENDEROV, Marijan Angelov, 44, technical assistant  



14. Prof. Dr. RIOS, Pilar López, 60, Oceanographic Institute - Spain, consultant on 
marine invertebrates  

15. Prof. Dr. CRISTOBO, Javier Rodríguez, 59, University of Alcalá, Spain, Marine 

Invertebrate Consultant, Scuba Diver  


