
ПРОУЧВАНЕ НА ГЪБНО БИОРАЗНООБРАЗИЕ В ОРГАНОГЕННИ ПОЧВИ НА 
ОСТРОВ ЛИВИНГСТЪН 

 
Изучаването на живите организми в антарктическите почви представлява една 

от най-приоритетните области на полярните изследвания. Съществената роля 
заемат проучванията върху микроорганизмите и тяхната роля за протичане на 
биотичните процеси и функционирането на почвената система. Същевременно, през 
последните години изследванията на микроорганизми, адаптирани към екстремни 
студове се увеличават, водени от възможността за прилагане в биотехнологиите. 
Технологичният напредък в изследванията на молекулярната биология показва 
наличието на ендемични видове в Антарктида, които са потенциален източник на 
нови, важни биотехнологични съединения за  прилагането им в медицината. През 
последните години са проведени микробиологични анализи в полярни почви в 
постоянни пробни площи на избрани обекти за мониторинг на крайбрежната зона в 
района на Българската антарктическа база (БАБ) на „Св. Климент Охридски“.  

Наличието на гъбна микота в антарктическите органогенни почви е от особен 
интерес поради голямото разнообразие на тази група организми. Анализирайки 
проведените изследвания и резултатите в научната база данни, следва да се 
отбележи, че липсват целенасочени и задълбочени проучвания върху 
идентифициране на гъбното разнообразие, разпространено в органогенните почви в 
района на БАБ на остров Ливингстън. Адаптирането на гъбите към изменението на 
климата и оценките на разнообразието и разпространението им в органогенните 
почви представляват интересен обект за наблюдение на ефектите от глобалните 
климатични промени върху тези територии. Изследванията на биологичните и 
екологични особености на представители на микотата в антарктическите 
органогенни почви, тяхното физиологично и биохимично поведение, 
взаимодействието им с безгръбначни организми, са от съществено значение за по-
доброто разбиране на случващите се биологични процеси в тях и изпълнението на 
този проект ще има съществен принос за това.  

Целта на настоящето изследване е идентифициране и анализиране на 
структурата, състава и биоекологични особености на гъбни видове, срещащи се в 
антарктическите органогенни почви от остров Ливингстън, проучване на 
представители на отделни таксономични групи безгръбначни организми, 
взаимодействащи с гъбните видове в почвата, и установяване на връзките с 
почвените характеристики и почвената система в обектите за мониторинг. 

При осъществяване на настоящия проект е предвидено изпълнение на задачи, 
свързани с надграждане на резултатите, получени от проведени предходни 
експедиции на о. Ливингстън; изясняване на комплекса от гъбното разнообразие, 
изграждащо микотата в проучваните обекти; определяне на ролята на безгръбначни 
видове за разпространение на гъби в почвата; събиране на информация за почвени 
показатели и допълване на налични бази данни; определяне на основни почвени 
характеристики; визуализация на разпространението на гъбното биоразнообразие 
чрез картографиране в ГИС среда. Проектът включва интердисциплинарни 
проучвания, което обоснова привличането на експерти с компетентност в отделни 
научни направления. 



 
A SURVEY OF FUNGAL BIODIVERSITY IN ORGANOGENIC SOILS ON LIVINGSTONE 

ISLAND 
 
The study of living organisms in Antarctic soils represents one of the most priority 

areas of research. The essential role is occupied by studies on microorganisms and their 
role in the course of biotic processes and the functioning of the soil system. At the same 
time, in recent years research on microorganisms adapted to extreme climatic conditions 
has increased, driven by the possibility of their application in the biotechnology. 
Technological advances in molecular biology research indicate the presence of endemic 
species in Antarctica, which are a potential source of new, important biotechnological 
compounds for their application in medicine. In recent years, microbiological analyzes have 
been carried out in organogenic soils in permanent sample plots for monitoring the coastal 
zone in the area of the Bulgarian Antarctic Base (BAB) ‘St. Kliment Ohridski’ on Livingstone 
Island. 

The presence of fungal mycota in Antarctic organogenic soils is of particular interest 
because of the great diversity of this group of organisms. Analyzing the conducted research 
and the results in the scientific database, it should be noted that there is a lack of targeted 
and in-depth studies on the identification of the fungal diversity distributed in the 
organogenic soils in the BAB area of Livingstone Island. The adaptation of fungi to climate 
change and assessments of their diversity and distribution in organic soils represent an 
interesting object for monitoring the effects of global climate change on these territories. 
Studies of the biological and ecological features of representatives of the mycota in 
Antarctic organogenic soils, their physiological and biochemical behavior, their interaction 
with invertebrate organisms, are essential for a better understanding of the biological 
processes occurring in them, and the implementation of this project will have substantial 
contribution to this. 

The aim of the present study is to identify and analyze the structure, composition and 
bioecological features of fungal species occurring in Antarctic organogenic soils from 
Livingstone Island, to study representatives of separate taxonomic groups of invertebrate 
organisms interacting with the fungal species in the soil, and to establish the relationships 
with the soil characteristics and the soil system in the monitoring sites.  

In the implementation of the current project, the implementation of tasks related to 
the upgrading of the results obtained from previous expeditions on the Livingstone Island; 
clarification of the complex of fungal diversity forming the mycota in the studied sites; 
determining the role of invertebrate species for the spread of fungi in the soil; collecting 
information on soil indicators and supplementing available databases; determination of 
basic soil characteristics; visualization of the distribution of fungal biodiversity through 
mapping in GIS. The project includes interdisciplinary studies, which justified the attraction 
of experts with competence in separate scientific fields. 

 
 


