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Авторска справка за приносите в научните трудове публикувани 
след последното хабилитиране

Публикационната дейност на кандидатката логично следва изследователските проекти и 
задачи,  които  тя  е  решавала  в  различните  периоди  от  време.  По  тази  причина  и 
публикациите, със съответните авторски приноси могат да бъдат групирани в тематични 
групи, както следва:

І. Приноси с научно-фундаментален характер

І.1. Проучване разнообразието на естествените и полуестествени растителни съобщества в 
България

Основната част на проучванията провеждани от кандидатката са свързани с разкриване на 
разнообразието на естествената и полуестествена растителност на България. Редно е да се 
обърне внимание,  че тя е  един от първите учени,  които въвеждат и прилагат системно 
методичния подход на Браун-Бланке в страната. Първите резултати в това отношение са 
продукт  на  проучването  на  тревната  растителност  в  периода  2001-2004  по  проект  за 
инвентаризация  на  тревната  растителност,  като  установеното  разнообразие  включва  16 
съюза,  от  които  9  се  съобщават  за  първи  път  у  нас  (Trifolion  medii,  Chrysopogoni-
Danthonion  calycinae,  Alopecurion  pratensis,  Convolvulo-Agropyrion,  Stipion  lessingianae,  
Dauco-Melilotion, Sisymbrion officinalis, Scolymion, Puccinelion limosae) и един клас също е 
нов за страната (Thero-Brachypodietea). [B2/2]. В последващите проучвания и свързаните с 
тях публикации са установени значителен брой нови за страната ни синтаксони. Това е 
логично  свързно  с  относително  слабата  проученост  на  българската  растителност  по 
гореспоменатия метод по това време. Всички тези данни и интензивните изследвания в 
последното  десетилетие  са  условие  за  все  по-тясното  интегриране  на  страната  ни  в 
европейското  научно  пространство,  свързано  с  фитоценологията.  Част  от  тази  група 
приноси  е  резултат  от  продължително  ползотворно  сътрудничество  с  колегите  Михал 
Хайек и Петра Хайкова от Университета в град Бърно, Чешка Република, с които в рамките 
на два последователни проекта е проучена растителността на торфищата, мочурищата и 
влажните ливади у нас. Съвместната работа с тези колеги включва събиране на данните на 
терен  (фитоценотични  описания)  по  избрани  предварително  маршрути  и  последваща 
обработка  на  тези  данни,  която  е  провеждана  съвместно,  но  водеща  роля  в 
интерпретирането  на  новите  синтаксони  са  имали  чешките  колеги.  Описани  са  нови 
растителни съобщества и в други типове растителност,  което е резултат от съвместната 
работа на екипа от изследователската група, която кандидатката ръководи. В настоящата 
справка не са включени новите хорологични данни за синтаксоните известни вече от други 
части на континента, а само новоописаните за науката синтаксони.

Принос към установяване на разнообразието на растителността на България и Европа са:

а) нови асоциации за науката

Bruckenthalio-Sphagnetum capillifolii Hajek et al. 2005 [B2/6]

Angelico pancicii-Calthetum laetae Hajek [B2/6]
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Geo  coccinei-Sphagnetum  contorti Hajek  et  al.  2008  subass.  typicum,  subass.  caricetosum 
lasiocarpae [B2/20]

Dactylorhizo cordigerae-Eriophoretum latifolii Hajek et al. 2008 [B2/20]

Eleochariti uniglumis-Caricetum distantis Hajek et al. 2008 [B2/20]

Hyperico rochelii-Stipetum epilosae Pedashenko et al. 2009 [B2/27]

Galio lovchense-Artemisietum chamaemelifoliae Pedashenko et al. 2010 [B2/29]

Hieracio pilosellae-festucetum dalmaticae Vassilev et  al. 2012 [B2/38]

Trifolio arvensis-Festucetum valesiacae Sopotlieva&Apostolova 2014 [B2/47]

б) нови субасоциации за науката

Cirsio heterotrichi-Caricetum nigrae subass. typicum, subass. sphagnetosum subsecundi, subass. 
eriophoretum vaginatae Hajek et al. 2005 [B2/6]

Botriochloetum  ischaemi I.Pop  1977  subass.  typicum,  subass.  thymetosum pannonici 
Apostolova&Meshinev 2006 [B2/9]; subass. asperuletosum cynanchicae Sopotlieva&Apostolova 
2014 [B2/47]

Caricetum nigrae Braun 1915 subass. caricetosum viridulae Hajek et al. 2008 [B2/20]

Hyperico  rochelii-Stipetum  epilosae Pedashenko  et  al.  2009  subass.  typicum,  subass. 
centauretosum triumphetti Vassilev et al, 2012 [B2/38]

Euphorbio  myrsinitae-Botriochloetum  ischaemi R.Jovanovic  1955  subass.  medicaginetosum 
rhodopeae Sopotlieva&Apostolova 2014 [B2/47]

Данните  за  всички  нови  синтаксони  са  съпроводени  с  детайлна  информация  за 
екологичните условия на местообитанието, пълния видов състав и диагностичните видове, 
както и за разпространението им в страната.

Синтаксономичното разнообразие в България е обект на някои обобщаващи разработки, 
като  резултатите  са  базирани  на  оргинални  данни.  Такива  са  анализите  на  съюзите 
Cynosurion, Arrhenatherion и Cirsio-Brachypodion като са предложени нови данни за тяхната 
екология и разнообразие от асоциации за територията на Западна България [B2/30, B2/32, 
B2/33, B2/38]. Направен е анализ на растителността със степен характер и е коментирана 
високата   консервационна  стойност  [B2/44].  Може  да  се  приеме,  че  към  настоящияѝ  
момент има достатъчно авторски данни за един обощаващ анализ на разпространението на 
растителността  от  класовете  Scheuchzerio-Caricetea  nigrae,  Molinio-Arrhenatheretea и 
Festuco-Brometea в България. [B1/10, B1/12, B2/9, B2/17, B2/20, B2/30, B2/32, B2/33, B2/38, 
B2/47]. Значителен напредък е постигнат в проучването на халофилната растителност у нас 
[B1/9], въреки, че са необходими нови проучвания за да се натрупат достатъчно данни за 
обобщаваща  разработка.  Направен  е  преглед  на  растителността  на  Южна  Европа  с 
критични бележки за липсата на единомислие между учените по някои интерпретации и 
препоръка за необходимост от нови изследвания [B2/46]. 

Внимание заслужават и данните, съгласно които няма достатъчни основания да се счита че 
съюз Triseto-Polygonion е разпространен в България [B2/13]. 
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Интересите  на  кандидатката  към  високопланинските  картълови  пасища  са  отразени  в 
обзорната разработка върху Балканския съюз  Potentillo ternatae-Nardion strictae. Наред с 
класификацията на съобществата на Nardus stricta в българския участък на Стара планина 
е  обощена  цялостната  налична  информация  от  Балканите  за  асоциациите  в  съюза  и  е 
направен анализ на разпространението им по надморска височина [B2/26].

Изброените  до  тук  разработки  свидетелстват  за  последователната  и  системна  научно-
изследователска  дейност  на  кандидатката  в  областта  на  фитоценологията  и 
класификацията на растителността с цел разкриване на разнообразието на растителността 
в  страната.  В  списъка  на  публикациите  има  и  такива,  чиято  основна  тематика  не  са 
фитоценологичните  проучвания,  но  те  са  свидетелство,  че  събраните  данни  за 
растителността са необходим елемент за анализ на другите групи от биотата. Освен това 
връзката  между растителността  и  фауната  в  дадено местообитание дава  възможност за 
ползването им като взаимно допълващи се индикатори по различни параметри [B1/8].

І.2.  Проучвания  върху  структурно-функционалните  характеристики  на  растителните 
съобщества

Установена е зависимостта между параметрите на средата (надморска височина, наклон на 
склона, киселинност и минерален състав на водата) и разпространението на различните 
типове растителност от планинските влажни зони в България. Важни изводи са липсата на 
ясна  корелация  между  рН  и  общото  видово  богатство  в  българските  високопланински 
мочурища. За първи път е направен анализ на фитогеографските елементи в различните 
типове  от  тази  растителност.  Важен  извод  е  липсата  на  омбротрофни  мочурища  в 
планините на страната [B1/1].

Принос  към  познанието  за  биогеографските  различия  и  историческо  развитие  на 
растителността на влажните зони на Балканите и в Средна Европа са направените за първи 
път сравнителните анализи, които разкриват рефугиалния характер на нашите планински 
мочурища [B1/2, B1/4, B1/5]. Установено е, че растителността на влажните зони в средните 
надморски височини показва сходства с тази в Средна Европа, докато тази в планините има 
регионално специфичен характер. В низините растителността на влажните зони има суб-
Медитерански  характер  [B1/3].  Познанията  за  екологичните  особености  на  различните 
типове влажни зони дава възможност за анализ на хабитатното разнообразие [B1/3].

За първи път е направен анализ на разпространението на отделни видове във влажните 
зони у нас и е доказана високата консервационна стойност на тези местообитания, тъй като 
те  съдържат  изключително  редки  видове,  изолирани  от  централните  части  на  техните 
ареали [B1/4]. Проучените общо 44 мочурищни комплекса са систематизирани по тип, по 
отношение на богатство на видове, степен на уязвимост и взети мерки за опазване [B1/6]. 
Изследвани  са  параметрите  на  реализираните  ниши  на  41  вида  по  отношение  на 
киселинността и електрокондуктивността на водата в техните местообитания. Препоръки 
за  таксономични  ревизии  са  направени,  както  и  за  разкриване  на  връзка  между 
екологичното поведение и филогенията на видовете [B1/5].
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Разкрити са сукцесионните тенденции на картъловите пасища в Стара планина. За първи 
път  са  установени  синтаксономично  крайните  фази  на  сукцесионния  процес,  които  са 
представени от асоциациите Nardetum strictae и Bruckenthalio-Juniperetum [B2/19]. 

Сукцесионнитие  изменения,  свързани  с  промяна  на  пасищното  натоварване  е  актуална 
тема,  защото  е  свързана  както  с  измененията  на  функционалните  характеристики  на 
растителните  съобщества,  така  и  с  промяна  в  състава  на  консервационно  значимите 
видове. Фундаментално проучване върху влиянието на спиране на пашата е проведено в 
района на Понор планина  [B1/7]. Получени са оргинални данни в сравнителен план за 
функционалните групи видове, структурните собености на растителността, и присъствието 
на консервационно значими видове в пасищни и изоставени територии. Предложени са 
препоръки  за  опазване  на  тревните  съобщества  в  проучената  територия.  Резултатите 
получени от проучвания в района на Понор планина [B1/10, B1/12] дават основание да се 
заключи, че това е един от най-добре изследвани региони във фитоцетотично отношение в 
страната.

Обзорен преглед върху историческото развитие на растителността и нейното съвременно 
състояние, както и проблемите свързани с икономическото състояние на страната и тяхното 
отражение  върху  природните  комплекси  е  направен  за  целите  на  едно  европейско 
монографично  издание,  разглеждащо  земите  с  висока  консервационна  стойност. 
Представен е районът на североизточна България, който е разнообразиен по отношение на 
флора,  растителност,  местообитания  и  същевременно  се  характеризира  с  активна 
стопанска дейност [B2/23].

В съвместната работа с докторанта Н. Велев за първи път у нас се въвежда използването на 
индикаторните  стойности  на  видовете  по  Еленберг,  които  дават  информация  за 
екологичните параметри на съобществата [B2/30, B2/32, B2/33].

І.3. Екология и хорология на видове

Фитоценологичните изследвания предоставят богати възможности за разкриване на нови 
данни за отделни видове растения, което е естествен резултат от внимателните и детайлни 
описания  на  растителността  на  ограничени  площи.  Благодарение  на  това,  както  и  на 
сътрудничеството с колеги от Централна Европа, които имат добри флористични познания 
върху специфични типове растителност, са установени следните 

• нови видове за България: 

Carex appropinquata A. Schumach [B2/10]

Carex hartmanii Cajander [B2/5]

Carex lasiocarpa Ehrh. [B2/5]

Cirsium rivulare (Jacq.) All. [B2/10]

Equisetum x moorei Newman [B2/5]

Leontodon saxatilis Lam. [B2/3]

Sesleria uliginosa Opiz [B2/5]

Stipa ucrainica P.A. Smirn [B2/18]
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Vulpia fasciculata (Forsk.) Samp. [B2/4]

• Възстановени  за  флората  на  страната  са  2  вида  –  Lathyrus  palustris L.  и  Salix  
rosmarinifolia L. [B2/11]

• Установена е нова хорология на 21 вида [B2/11, B2/14, B2/15, B2/16, B2/28]

Подчертан интерес е насочен към редките видове растения. Получени са нови данни за 
популационните  характеристики,  местообитанието  и  застрашаващите  фактори  за 
Edraianthus  serbicus [B1/11],  Lathyrus  pancicii [B2/1],  Papaver  degenii [B2/34],  Stipa 
ucrainica [B2/18], както и някои други видове [напр. B2/5]. 

Направен е анализ на разпространението на глациалните реликтни видове в планините на 
България, проучени са елементи на тяхната екология, синтаксономична принадлежност и 
са коментирани застрашаващите ги фактори [B2/43].

Темите  свързани  с  инвазивни  чужди  видове  в  нашата  флора  също  не  са  убягнали  от 
интереса на кандидатката. Проучена е степента на разпространение на Amorpha fruticosa в 
различни типове  местообитания  по поречието  на  р.  Дунав,  което  е  един от  основните 
коридори за навлизане на чужди видове на територията на страната [B2/39].

ІІ. Приноси с научно-приложен характер

Основната  част  от  научните  изследвания  са  свързани  с  възможности  за  прилагане  на 
резултатите  в  консервационната  биология.  Коментари  или  препоръки  за  опазване  се 
съдържат в повечето от трудовете и затова тук се обръща внимание на някои трудове, които 
имат най-съществен принос в консервационната биология. 

Проучването  на  хабитатното  разнообразие  в  страната  и  участие  в  разработваните 
класификации на хабитатите са активности на кандидатката стартирали в периода преди 
хабилитирането  и  запазили  своята  значимост  и  след  това.  Направен  е  обзор  на 
разнообразието на хабитатите в България съгласно Палеарктичната класификация, като са 
посочени връзките към международни конвенции и националното законодателство [B2/7].

Оценени са 35 вида по критериите на IUCN и включени в Червения списък на България 
[B2/25].  Разработени  са  самостоятелно  или  в  съавторство  18  статии  за  видове  висши 
растения за новото издание на Червена книга на Р България [B2/35]. Тези трудове са от 
национална значимост за опазване на редките и застрашени растения в България.

Национална  значимост  за  опазване  на  растенията  и  техните  местообитания  има 
изграждането  на  мрежата  от  Важни  места  за  растенията.  В  този  проект  кандидатката 
активно работи както по избора на такива места  с  прилагане на  съответните критерии 
[B2/8,  B2/24],  така  и  в  написването  на  книгата  „Важни  места  за  растенията”.  В  това 
издание  се  съдържат  както  методична  част,  така  и  общо  38  статии  за  отделни  места 
разработени от кандидатката в съавторство [B2/40, B2/41, B2/42].
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ІІІ. Приноси свързани с интегрирането на страната в европейското научно 
пространство

Социалните процеси, които протичат в нашето съвремие са свързани с все по-мащабната 
интеграция  и глобализация.  Аналогично,  в  науката  се  наблюдава  тенденция  към 
изследвания  в  над-национални  мащаби  и  обощения  на  биогеографски  принцип.  Това 
налага  развитието  на  тясно  международно  сътрудничество  и  обмяна  на  информация, 
подготвена по единни стандарти. В отговор на тези изисквания са създадените национална 
и балканска бази данни за растителността [B2/36, B2/37]. Включването им в Global Index of 
Vegetattion  Databases  и European  Vegetation  Archive са  условие за  нови възможности за 
разработване  на  съвместни проекти  и  научни публикации  с  колеги  от  международната 
научна общност. 

Натрупаният  опит  в  България  свързан  с  тематично  картиране  на  растителността  и 
местообитанията е представен в сборник, който обобщава европейския опит и това дава 
предимството на страната ни да бъде сред известните центрове за тематично картиране в 
Европа [B2/45].

В  списъка  на  представените  трудове  има  три  ревюта  на  книги,  които  съдържат  важна 
информация за растителността в други страни и чиято популярност у нас е условие те да 
бъдат използвани при научните изследвания и анализи [B2/21, B2/22, B2/31]. 

Въпреки,  че  нямат  характер  на  научни  трудове,  тук  ще  бъдат  отразени  и  две  научни 
експедиции,  в  провеждането  на  които  кандидатката  има  водещ  принос.  Първата  е 
проведена през 24.06-2.07.2010г с международен състав от 40 човека по маршрут в северна 
България от западната граница до Черноморското крайбрежие. Посетени са разнообразни 
растителни типове и местообитания, за които е предоставяна подробна информация и те са 
коментирани в сравнителен план със средноевропейските подобни типове.

През  2011г  е  проведена  третата  поредна  изследователска  експедиция  на  European  Dry 
Grassland Group в България. Изследвана е тревната растителност в два района – Врачански 
Балкан  и  зоната  между  гр.  Копривщица  и  гр.  Клисура.  В  екип  от  9  човека  е  събрана 
информация, която в последствие е публикувана с редица нови за страната данни [B1/10]. 

11. 08. 2014 г. С уважение:

И. Апостолова
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