
„Биологични и екологични особености на видовете риби, обитаващи 
крайбрежните морски води в 

района на българската полярна база на остров Ливингстън и адаптация 
на пилотна схема за 

мониторинг на ихтиофауната“ 
 
Настоящият проект представлява задълбочено проучване на 

ихтиологичното разнообразие – видов 
състав, разпространение, биологични особености (численост, размерна 

характеристика, 
хранителни взаимоотношения, кондиция, плодовитост) и екологични 

особености (дълбочинно  
разпределение, влияние на ледниково топене) на рибите пред българския 

бряг на о-в Ливингстън. 
Това изследване ще даде ценна информация за таксономичния състав, 

структурата (размерна, 
възрастова и генетична), запасите и разпространението на морските риби в 

района. В допълнение 
проектът ще бъде развит и към адаптиране на предложената пилотна схема 

за ихтиологичен 
мониторинг и събиране на първоначални данни за тенденциите в промените 

на популациите на 
отделните видове риби. Подобен вид подробни изследвания досега не са 

извършвани в рамките на 
Националната програма за полярни изследвания, а за Южния Океан те са все 

още твърде 
ограничени. Събраната до момента информация за видовия състав, 

относителна численост и 
разпространение на отделните видове риби ще послужи за основа и ще бъде 

допълнена и 
доразвита, което ще спомогне за по-задълбочения анализ на биологичните и 

екологични 
характеристики на ихтиофауната в района на Българската полярна база.  
От друга страна, актуалността на проектната тематика се налага и от все по-

нарастващото 
антропогенно влияние върху рибните популации в глобален мащаб: 

замърсяване, свръхулов, 
климатични промени, инвазивни видове и т. н. Ихтиофауната на Южния 

полярен регион е 
уникална, богата на видове, притежаващи изключителни адаптации, 

свързани с живот в среда с 
крайни стойности на факторите на околната среда. Поради това, те са много 

уязвими и застрашени 
от промените в средата, свързани с различните антропогенни дейности. 

Използването на рибите 
като индикатор за проследяване на негативните последици от климатичните 

промени и човешката 
дейност в екосистемите на Южния океан стои в основата на настоящия 

проект. Успешното 



решаване на поставените изследователски задачи ще даде информация за 
моментното състояние 

на ихтиофауната в условия на все още относително запазени в своя 
първоначален вид, морски 

екосистеми. Тази референтна ситуация представлява подходяща отправна 
точка за сравнение и 

измерване степента на отклонение при възникване на промени от 
антропогенен характер чрез 

реализиране на предложения постоянен мониторинг на екологичното 
състояние на ихтиофауната в 

района. 
За успешното реализиране на проекта ще бъдат изследвани и други ключови 

параметри на средата 
– кислородно съдържание и насищане, рН, температура, 

електропроводимост, соленост и 
прозрачност в различни водни хоризонти. Проучванията върху видовия 

състав на рибите ще 
позволи в краткосрочен и дългосрочен план да се даде информация за 

наличието на инвазивни и 
чужди видове в района – една от най-големите заплахи за 

биоразнообразието в глобален мащаб.  
Ще се проследи евентуалното нахлуване на по-топлолюбиви видове от по-

северни ширини, 
свързано с промени в температурния режим на водите на Южния океан, 

както и промени в някои 
биологични показатели като плодовитостта на отделните видове, които са 

пряко свързани с тези 
промени. 
В настоящия проект са включени български учени, които са утвърдени 

специалисти в своите 
области – ихтиолози, хидробиолози и молекулярни биолози. Това ще 

спомогне за успешното 
реализиране на проектното предложение, въпреки неговия 

интердисциплинарен характер. Част от 
специалистите, включени в екипа са посветили научните си изследвания 

върху таксономията и 
екологията на рибите и имат опит с изследвания в Южните полярни региони. 

В екипът участват и 
един докторант и един млад учен, бъдещ докторант. Те ще бъдат ангажирани 

основно с 
техническата и лабораторна работа при ихтиологичните изследвания. 

Включването в екипа ще 
повиши значително техните умения и знания, както и цялостната 

компетентност, което ще 
спомогне за бъдещето им кариерно израстване. Интердисциплинарният 

ихтиологичен подход, 
заложен в проекта, ще позволи получаването на разнообразни научни 

резултати. Те ще бъдат 



докладвани на национални и международни конференции, като се 
предвижда да бъдат публикувани в няколко статии и доклади.  



"Biological and ecological features of the fish species inhabiting the coastal 
waters of Livingstone Island 

around the Bulgarian polar base and adaptation of a pilot scheme for 
monitoring of the ichthyofauna" 

 
 
The current project is an in-depth study of the ichthyological diversity – species 

composition, distribution, 
biological features (number, morphological characteristics, feeding relationships, 

condition, fecundity) 
and ecological features (depth distribution, influence of glacial melting) of the fish 

near the Bulgarian 
coast of the island Livingston. This study will provide valuable information on the 

taxonomic 
composition, structure (size, age and genetics), stocks and distribution of marine 

fishes in the area. In 
addition, the project will be developed towards adaptation of the proposed pilot 

scheme for ichthyological 
monitoring and collection of initial data on trends in population changes of 

different fish species. This 
kind of detailed research has not yet been carried out within the framework of the 

National Polar 
Research Program, and for the Southern Ocean it is still limited. The information 

collected so far on the 
species composition, relative abundance and distribution of different fish species 

will be supplemented 
and further developed, which will contribute to the more in-depth analysis of the 

biological and 
ecological characteristics of the ichthyofauna in the area of the Bulgarian Polar 

Base. 
On the other hand, the topic of the project is imposed by the ever-increasing 

anthropogenic influence on 
fish populations on a global scale: pollution, overfishing, climate changes, invasive 

species, etc. The 
ichthyofauna of the South Polar Region is unique, rich in species, possessing 

exceptional adaptations 
associated with living in an environment with extreme values of environmental 

factors. Because of this, 
they are very vulnerable and threatened by environmental changes related to 

various anthropogenic 
activities. The use of fish as an indicator to track the negative effects of climate 

change and human 
activity in Southern Ocean ecosystems is at the heart of the current project. The 

successful solution of the 
set research tasks will provide information about the current state of the 

ichthyofauna in conditions of 
marine ecosystems that are still relatively preserved in their original form. This 

reference situation 



represents a suitable starting point for comparison and measurement of the degree 
of deviation when 

changes of anthropogenic nature occur by implementing the proposed permanent 
monitoring of the 

ecological state of the ichthyofauna in the area. 
For the successful implementation of the project, other key parameters of the 

environment will be 
measured – oxygen content and saturation, pH, temperature, conductivity, salinity 

and transparency in 
different water horizons. Studies on the species composition of fish will allow, in 

the short and long term, 
to provide information on the presence of invasive and alien species in the area – 

one of the biggest 
threats to biodiversity on a global scale. The possible invasion of more warm-water 

species from northern 
latitudes, related to changes in the temperature regime of the waters of the 

Southern Ocean, as well as 
changes in some biological indicators such as the fecundity of individual species, 

which are directly 
related to these changes, will be tracked. 
The current project includes Bulgarian scientists who are established specialists in 

their fields – 
ichthyologists, hydrobiologists and molecular biologists. This will help the 

successful implementation of 
the project proposal, despite its interdisciplinarity. Some of the specialists included 

in the team have 
devoted their scientific research to the taxonomy and ecology of fish and have an 

experience in the South 
Polar regions. The team also includes one PhD student and one early career 

scientist, a future PhD 
student. They will be engaged mainly in technical and laboratory work in 

ichthyological research. Joining 
the team will significantly increase their skills and knowledge, as well as overall 

competence, which will 
support their future career growth. The interdisciplinary ichthyological approach 

laid down in the project 
will allow obtaining a variety of scientific results. These will be reported at national 

and international 
conferences, with several papers and reports expected to be published. 

 


