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Научно-изследователската ми работа се развива в две
взаимосвързани направления:

1. Екология на горските съобщества, и

2. Разработване  на  мерки  за  природосъобразно  и
многофункционално стопанисване на горите

Чрез първото направление се цели да се  проникне в
закономерностите, определящи динамиката на горите под влияние
на локални и глобални градиенти на факторите на средата, както
и  въз  основа   на  конкурентните  взаимоотношения  между
отделните  видове.  Тези въпроси имат пряко отношение към
второто направление в  работата ми, което  условно може да се
определи като „опит за обезпечаване на баланс между опазването
на горите и стопанисването им за осигуряване на разнообразни
ползи и услуги за обществото“.

1.  Избрани  приноси  в  областта  на  екологията  на  горските
съобщества.

1.1 Изяснен  е  хода  на  естествената  възобновителна  динамика  в
култури и в гори с естествен произход от черен бор (Pinus nigra Arn.)
в  България  в  зависимост  от  условията  на  месторастене,  тяхната
възраст и досегашната стопанска дейност (1, 2, 3, 4, 15, 32, 3).



1.2 Установени  са  основните  предпоставки  за  деградацията  на
съобществата  от  обикновен  дъб  (Quercus robur L.)  в  България.
Анализиран е потенциалът за запазване на вида (7, 10, 18, 19, 20,
29, 30, 31). 

1.3 Идентифицирани са основните фактори,  определящи видовия
състав,  структурата   и  възобновителната  динамика  на
нискостъблени  гори  в  Югоизточна  Европа,  в  т.ч.  в  България,
Хърватия, Сърбия и Македония (8, 22, 27, 2, 27, 28, 29, 30). 

1.4 Установени  са  растежния  и  възобновителен  потенциал  на
Дугласката  ела  (Pseudotsuga menziesii (Mirb.)  Franco)  в  Родопи
планина (26, 28)

1.5 Извършена  е  оценка  компонентите  на  структурата  на
нестопанисвани  гори  от  различни  дървесни  видове  в  България.
Предложени  са  прагови  стойности  на  компонентите  на
структурата, при обезпечаването на които горите могат да бъдат
причислени към т.нар. „гори във фаза на старост“ (7, 12, 31, 9, 34,
52). 

1.6 Анализирани  са  промените  в  растителната  покривка  по
северните  склонове  на  Беласица  планина  през  последните  8000
години. Доказана е хипотезата на Krebs et al. (2004) за наличие на
рефугиум  на  кестена  в  Югозападна  България.  Допълнително  е
установена динамиката на изменение на площите, заети от гори с
участие на  обикновен кестен (Castanea sativa Mill.)  по  северните
склонове на Беласица през последните 50 години (7, 31, 50).

1.7 Установена е генетичната и пространствена структура на шест
популации от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в България – в
Беласица, Огражден, Славянка, Северозападен Пирин (с. Брежани),
Западна  Стара  планина  (гр.  Берковица)  и  Югозападен  Пирин  (с.
Златолист). Идентифицирани са популациите, които са най-ценни в
генетическо  отношение  и  биха  могли  да  послужат  за
възстановяване  на  генетичното  разнообразие  на  кестена  в
страната (12, 50).

1.8 Оценени  са  компонентите  на  структурата  на  доминирани  от
обикновен кестен (Castanea sativa Mill.)  гори в Беласица планина,
включително: видов състав; диференциация по възраст, височина и



диаметър; обезлистване на короната и пропускливост на светлина
под склопа; наличие и качество на кестеновия подраст (6,  9,  33,
35, 36).

1.9 Тествани  са  и  сравнени  различни  методи  за  оценка  и
моделиране  на  гъстотата  и  разпределението  по  диаметър  на
култури  от  черен  бор  в  България.  Верифициран  е  модел  за
контролиране на гъстотата на културите (4, 25, 26).

1.10 Обогатено  е  познанието  за  въздействието  на  климатичните
промени  върху  горските  екосистеми  и  водните  ресурси  във
водосбора на река Струма (38, 40).

1.11 Въз  основа  на  мащабни  изследвания  върху  растежа  и
структурата на чисти и смесени гори от бял бор и бук в Европа е
доказан  ефекта  на  смесването  на  дървесните  видове  върху
растежа и структурната диференциация на дървостоите (15,  17,
23). 

1.12 Обогатено е разбирането за въздействието на климатичните
промени върху растежа и състоянието на дъбови и букови гори в
маргинални популации в средиземноморския басейн (16, 21). 

1.13 Чрез  използването  на  екосистемни  модели  е  симулирана
динамиката на горите и на екосистемните услуги, предоставяни от
тях в 12 представителни насаждения на територията на Западните
Родопи за периода 2010–2110 г. (19).

1.14 Изработени  са  ново  поколение  алометрични  функции  за
определяне на биомасата и индекса на листна площ за по-важните
европейски дървесни видове, вземайки под внимание структурата
и възрастта на горите, и промените в климата (22).

1.15 Чрез  използването  на  симулационни  модели,  е  обогатено
познанието  за  въздействието  на   формата  на  короните  на
дърветата  върху  интензивността  на  абсорбция  на  светлината  в
смесени и  чисти дървостои от  бял бор и  бук  на територията  на
Европа (24).

2.  Приноси  свързани  с  разработването  на  мерки  за
природосъобразно  и  многофункционално  стопанисване  на
горите.



2.1 Разработена е класификация на културите от черен бор (Pinus
nigra Arn.)  за  условията  на  южните  склонове  на  Средна  Стара
планина. Класификацията е съобразена с условията на средата и с
текущото състояние на насажденията.  Предложени се конкретни
лесовъдски мерки за частична трансформация на културите в гори
с  естествен  произход,  чрез  използването  на  техния  естествен
възобновителен потенциал (4, 9). 

2.2 Предложени са мерки за възстановяване на обикновения дъб
(Quercus robur L.)  в  находища  на  вида  в  равнинни  територии  в
България (7, 30, 31). 

2.3 Извършена е историческа справка относно стопанисването на
издънковите гори в Югоизточна Европа. Представени са препоръки
за по-оптимално и екологосъобразно стопанисване на тези гори за
осъществяване  на  частичната  им  трансформация  –  от
нискостъблени във високостъблени (11, 2, 27, 28, 29, 30, 38).

2.4 Анализиран е ефектът от реконструкцията на издънковите гори
в  различни  райони  на  България.  Посочени  са  основните
неблагоприятни последици от това стопанско мероприятие върху
състоянието,  устойчивостта  и  производителността  на  горите.
Благодарение и на извършените от екипа анализи, реконструкцията
на издънковите гори в България беше прекратена законово през
2007 г. (22, 24, 27).

2.5 Изяснени са последиците от липсата на стопанска дейност в
кестеновите гори през втората половина на двадесети век върху
сегашното  състояние  на  кестеновия  дървостой  и  ефекта  от
проведените  санитарни  сечи  през  последните  10–15  години.
Установено е значението на абиотичните фактори на средата върху
растежа и състоянието на семенния и издънков подраст от кестена
в изведени сечища през последните 10-15 години. Въз основа на
тези  проучвания  са  направени  препоръки  за  по-ефективно  и
адаптирано стопанисване на кестеновите гори (9, 33, 50).

2.6 Въз основа на анализ на досегашната стопанска дейност и на
моделиране  на  въздействието  на  климатичните  промени  върху



горските  екосистеми  са  предложени  мерки  за  адаптирано
стопанисване на горите във водосбора на река Струма (38).

2.7 Оценени  са  ресурсите,  проблемите  и  възможностите  за
стопанисване на буковите гори в Родопите (19, 48, 51).

2.8 Набелязани са мерки за опазване и адаптирано стопанисване на
горите в т.нар. периферни и маргинални популации на видовете в
Европа (18).  

2.9 Чрез  симулационни  модели  е  анализиран  резултата  от
провеждането на алтернативни лесовъдски системи с дългосрочен
възобновителен  период  върху  адаптивността  на  горите  в
представителни насаждения на територията на Западните Родопи
при условията на климатични промени. Препоръчани са конкретни
мерки и лесовъдски системи за многофункционално стопанисване
на горите на територията на Западните Родопи (19, 51). 

гр. София

30.06.2017 г.


