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РЕЗЮМЕ  

Предлаганото проектно предложение има две основни цели: 1. Характеризиране на 

еубактериалната, архейната и гъбната микрофлора в почви, седименти и вода на о-в 

Ливингстън с помощта на 16S- и ITS-базирани метагеномни изследвания; и 2. Точно 

таксономично определяне на видове безгръбначни животни с помощта на 

молекулярно-генетични методи. Осъществяването на проекта се предвижда да стане на 

два етапа – I етап събиране и частична обработка на пробите в Българската антарктическа 

база на о-в Ливингстън и II етап – дообработка и допълнителен анализ на събраните проби 

в България.   

За реализирането на първата цел ще бъдат събрани 25 проби от води и седименти както 

следва: води, използвани за питейни нужди, вода, сладководни и крайбрежни морски води 

и седименти, интерстициални води и седименти и води и седименти от литотелми. 

Предвижда се непосредствено след събирането им на място максимално бързо да бъде 

изолирана тотална ДНК, която да бъде обработена по начин, който да я запази до 

транспортирането ѝ в България. В последствие тези ДНК проби ще изпратени за 16S 

еубактериално и архейно метагеномно секвинарне, както и за ITS метагеномно секвениране 

за определяне на видовете гъби. С помощта на биоинформатични методи ще бъде 

анализирано алфа- и бета-разнообразието на събраните проби.   

По отношение на реализирането на втората цел се предвижда отново изолиране на ДНК на 

място от поне 10 различни вида безгръбначни, срещащи се в околностите на базата, 

основно ракообразни и мекотели, както и обработването ѝ по начин, който ще позволи 

транспортирането ѝ до България. В последствие в България с помощта на полимеразна 

верижна реакция (PCR) ще бъдат намножени митохондриални и ядрени гени, които ще 

бъдат изпратени за секвениране по Sanger, след което с помощта на биоинформатични 

методи получените последователности ща бъдат анализирани и сравнени с базите данни с 

цел точно видово определяне. Самите ДНК 

   

последователности, получени в резултат на реализацията на втората цел на проекта,  се 

предвижда да бъдат депозирани в международни бази данни като NCBI.  В резултат на 

успешната реализация на проекта се предвижда публикуването на минимум две научни 

публикации в специализирани престижни международни списания с импакт фактор и SJR 



индекс. С цел разпространите на резултатите сред широката общественост се предвижда 

публикуване на някои интересни резултати на сайта на Българския антарктически 

институт, както и създаването на уеб-страница на проекта под формата на научно-

популярен блог.   

Предлаганото за финансиране проектно предложение попада в целите на „Националната 

програма за полялни изследвания 2017-2021 г.“ в научно направление „Биология и 

екология“ в посочените приоритети: „Биоразнообразие,  адаптивни особености и 

еволюция на организми и техните съобщества в Арктика и Антарктика“; „Структура и 

функционирането на антарктическите екосистеми“ и „Мониторинг на екологичната 

обстановка в района на Българската антарктическа база „Св . Климент Охридски“.  

SUMMARY   

There are two major goals within the project’s proposal: 1. Characterization of the eubacterial, 

archaeal and fungal microflora in soils, sediments and waters in Livingston Island with 16S 

and ITS-based metagenomics approaches; and 2. Precise taxonomic species determination of 

invertebrates with molecular genetic methods. A two-stage realization of the project is foreseen 

– I stage, comprising collection and partial processing of the collected samples in the Bulgarian 

polar base in Livingston Island, and II stage, final processing and analyses of the collected samples 

in Bulgaria.   

For the realization of the first goal it is foreseen that 25 samples of waters and sediments will be 

collected as follows: water sources used for drinking; water released from the wastewater 

treatment plant, water and sediments from the lake “Todorina buza”, costal seawater and 

sediments, interstitial waters and sediments and waters and sediments from lithotherms. After the 

collection of the samples total DNA will be extracted immediately, and processed in way which 

will allow the conservation and transportation back to Bulgaria. The collected DNA samples will 

be further processed by 16S based eubacterial and archaeal metagenomics, as well by ITS based 

fungal metagenomics. The alpha and beta diversities within the samples will be assessed using 

bioinformatics tools.   

Concerning the second goal of the project DNA from at least 10 different invertebrate species 

observed in the vicinities of the polar base will be isolated, mainly mollusks and crustaceans, will 

be extracted and processed in way which will allow the conservation and transportation back to 

Bulgaria. Back in Bulgaria, nuclear and mitochondrial DNA markers will be amplified with PCR 

which will be Sanger sequenced, and sequences obtained will be processed with bioinformatics 

tools, and compared to those in the Databases in order to perform species determinations. All 

sequences obtained during the second stage of the project will be deposited in international 

databases such as the one of  the NCBI.  

   

At least two scientific publications in specialized prestigious journals with impact factor and SJR 

index are foreseen as a result of the successful realization of the project. A  popular scientific blog 

under the form of a webpage will be put in place in order to diffuse  the scientific results among 

the general public.   

The project proposed for funding complies with the aims of the “National program for  polar 

research 2017 – 2021”, scientific direction “Biology and Ecology”, targeting the  following 

priorities: “Biodiversity, adaptive capacity and evolution of the organisms and  their consortia in 

the Artic and the Antarctic”; “Structure and functioning of the Antarctic  ecosystems” and 

“Monitoring of the ecological situation around the Bulgarian Antarctic  Base “St. Kliment 

Ohridski””.  


