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РЕЗЮМЕТА  

/двуезична версия/ 

 

НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р МИГЛЕНА ЖИЯНСКИ 

 

№ Научен труд 

В 1 Doichinova, V., Zhiyanski, M., Hursthouse, A., Bech, J. 2014. Study on the mobility and bioavailability of PTEs in soils from urban 

forest parks in Sofia, Bulgaria. Journal of Geochemical Exploration, 147, Elsevier, ISSN:0375-6742, 222-228. Линк 

 ABSTRACT: Forest parks in many urbanized areas are 

affected by the anthropogenic pollution as demonstrated by 

the poor health status of many trees. The concentrations of 

harmful agents like Potentially Toxic Elements (PTEs) can be 

very high in urban soils and their availability is an important 

issue for biological components in these environments. This 

study focuses on the mobile forms of PTEs extracted by 1 М 

NH4OAc at pH=7 in relation to determining their 

bioavailability for forest trees in oak ecosystems in urban 

areas. The area studied is along an urban–rural gradient from 

the Sofia region, Bulgaria. The NH4OAc extracts mainly 

“biologically active” fraction of elements in soils comprising 

primarily the soluble and exchangeable forms and in some 

cases showed good positive correlation with PTE 

accumulation in trees. Four experimental forest park sites (U1, 

U2, U3 and U4) created on Hortic/Technic Anthrosols were 

selected along the urban gradient in the Sofia region. The 

control sites located in rural zones with natural soils 

Cambisols and Luvisols (R1, R2, R3 and R4) were used as 

reference. Strong correlations were found between mobile 

forms of Cu, Zn, Pb, Cd in urban soils and a number of soil 

РЕЗЮМЕ: Лесопарковете в много урбанизирани райони са 

засегнати от антропогенното замърсяване, за което демонстрира 

влошеното фитосанитарно състояние на дървесните индивиди. 

Концентрациите на вредни, потенциално токсични елементи (PTEs) 

в градските почви могат да бъдат много високи и тяхната 

достъпност за биологичните компоненти е въпрос от интерес за 

научните среди. Изследването е насочено към проучване на 

мобилните форми на PTEs, извлечени чрез 1 М NH4OAc при рН = 7 

за определяне на тяхната биодостъпност за дървесната 

растителност в дъбови екосистеми в урбанизирани райони. 

Проучването е извършено в обекти, диференцирани по степен на 

антропогенно натоварване  в трансекта градски - крайградски 

градиент в района на област София, България. NH4OAc екстрахира 

главно „биологично активната” фракция на елементите в почви, 

която съдържа предимно разтворими и обменни форми и в редица 

случаи позитивно корелира с натрупването на PTE в дърветата. 

Избрани са четири експериментални лесопаркови площадки (U1, 

U2, U3 и U4), развити върху Hortic/Technic Anthrosols в градиента 

на урбанизация в Софийския регион. Като контрола са използвани 

площадки, разположени в слабо-урбанизирани райони върху почви 

от тип Cambisols и Luvisols (R1, R2, R3 и R4). Установени са силни 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214001058
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parameters (pH, CEC and texture). The mobility is related to 

soil pH and with more acidic soils a higher mobility is shown, 

which is statistically significant for Pb. The element Cu is less 

mobile in the soil and is localized in the top layer, where it is 

mainly associated with soil organic matter. The mobile 

(NН4OAc extractable) portions of Cu, Zn, Pb, and Cd (mg/kg 

soils) in Urban Soils ranged between: 0.74 and 2.61; 2.94 and 

3.29; 1.34 and 3.28; and 0.02 and 0.16, respectively and those 

in Natural Soils ranged between: 0.73 and 1.65; 1.20 and 5.29; 

1.10 and 6.80; and 0.02 and 0.07. The significance of the 

mobile proportion was greatest for Cd in urban soils where it 

reached 33.3% of the total content. Despite the determined 

correlation between mobile forms of Pb and Cd with their total 

content in leaves of oak trees there is no clear visible effect on 

the tree health characteristics using parameters as defoliation 

and decoloration of crowns.  

корелации между подвижните форми на Cu, Zn, Pb, Cd в 

антропогенните почви и почвени параметри като pH, CEC и 

механичен състав. Подвижността на елементите е свързана с 

почвеното рН и при по-кисели почви се установява по-голяма 

подвижност, която е статистически значима за Pb. Елементът Cu е 

по-слабо подвижен в почвата и е локализиран в горния слой, където 

се свързва главно с органичната материя. Подвижните (NH4OAc 

екстрахируеми) Cu, Zn, Pb и Cd (mg/kg почва) в антропогенните 

почви варират съответно между: 0.74 и 2.61; 2,94 и 3,29; 1.34 и 3.28; 

и 0.02 и 0.16, а същите елементи в естествените почви варират 

между: 0.73 и 1.65; 1.20 и 5.29; 1.10 и 6.80; и 0.02 и 0.07. 

Значимостта на подвижните форми в антропогенните почви е най-

голяма за Cd, където съдържанието им достига 33,3% от общото. 

Въпреки установената връзка между подвижните форми на Pb и Cd 

с тяхното общо съдържание в листата на дъбовете, не се установява 

ясен видим ефект върху фитосанитарни характеристики на 

дървесните индивиди като степен на обезлистване и обезцветяване 

на короните. 

В 2 Zhiyanski, M., Glushkova, M. 2013. Carbon storage in European chestnut ecosystems in Belasitsa, SW Bulgaria. Silva Balcanica, 14, 

1, ISSN:1311-8706, 61-75. Линк 

 ABSTRACT: This work is focused on carbon storage of 

various components (above-ground biomass, forest floor and 

soil) of selected European chestnut (Castanea sativa Mill.) 

forest ecosystems developed on Chromic Luvisols in Belasitsa 

Mountain, SW Bulgaria. In 2010 two mixed chestnut forests 

and one pure stand were sampled. Within each experimental 

site sampling plot was defined and the characteristics of stands 

were measured. Estimated biomass was calculated per hectare 

then the values obtained were converted to carbon stock. The 

carbon content of forest floor and different soil depths (0–10 

cm, 10–30 cm, and 30-50 cm) was estimated in 6 replicates 

РЕЗЮМЕ: Изследването е фокусирано върху съхранението на 

въглерод в различни компоненти (надземна биомаса, мъртва горска 

постилка и почва) в избрани горски екосистеми от обикновен 

кестен (Castanea sativa Mill.), растящи върху Chromic Luvisols в 

Беласица планина, Югозападна България. През 2010 г. бяха взети 

проби от две смесени насаждения с участие на кестен и едно чисто 

кестеново насаждение. В рамките на всеки експериментален 

участък е определена опитна площ, в коята са измерени 

биометричните показатели на насаждението. Изчислена е 

биомасата на 1 хектар, след което получените стойности са 

превърнати във въглероден запас. Съдържанието на въглерод в 

https://silvabalcanica.files.wordpress.com/2014/02/sb_1412013_51.pdf
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per plot. All soil properties were determined in accordance 

with the standardized methods. Variations were obtained for 

soil carbon stock in studied chestnut ecosystems. More carbon 

is sequestered in chestnut biomass of older forest CF1 (31.1 t 

C ha-1) compared with the other two stands CF2 and CF3 (14.4 

– 19.6 t C ha-1). Concerning carbon stored in soil system the 

picture is different. The mean value of carbon stored in forest 

floor layers of all studied ecosystems was 19.8 t C ha-1 while 

the highest stock was determined for the pure chestnut stand 

CF3 – 23.8±0.8 t C ha-1. In soils carbon is mainly accumulated 

in the superficial 0 - 10 cm and decreased toward deeper 

layers. In the mixed forests CF1 and CF2 the carbon stock in 

this soil layer was estimated at 20.1 t C ha-1 and 21.2 t C ha-1, 

respectively. The values obtained were lower in comparison 

with the same layer under the pure chestnut stand CF3 (34.1 t 

C ha-1). The carbon stock in both forest floor and 0-50 cm soil 

was higher in CF3 (84.04 t C ha-1) compared with CF1 (59.77 

t C ha-1) and CF2 (50.50 t C ha-1). 

Following the estimations of carbon stock including above 

ground biomass, the total stock in the studied chestnut forests 

could be ordered as follows: CF3 (105.8 t C ha-1) > CF1 (102.1 

t C ha-1) > CF2 (76.3 t C ha-1). The pure chestnut forest CF3 

characterized with the highest total carbon stock per hectare 

and only 20.6 % from it is accumulated in the aboveground 

tree biomass. This confirms the high potential of carbon 

sequestration in soil system under pure and mature chestnut 

forests. At the same time the carbon in older mixed chestnut 

ecosystems dominated by beech in tree composition (CF1) 

was also high but 33.8 % of carbon is accumulated in the 

aboveground chestnut biomass, while 21.0% of carbon is 

sequestered by chestnut trees in the other mixed stand CF2, 

dominated by chestnut. In CF3 the accumulation is mainly in 

forest floor and in mineral soil (especially in the superficial 

мъртвата горската постилка и различните почвени слоеве (0–10 cm, 

10–30 cm и 30-50 cm) са определени в 6 повторения за всяка опитна 

площ. Всички почвени показатели са определени в съответствие с 

възприетите стандартизирани методи. Установено е вариране в 

запасите на въглерод в почвата в проучените екосистеми. По-

голямо количество въглерод в надземната биомаса е установено в 

по-възрастното насаждение CF1 (31.1 t C ha-1) в сравнение с 

останалите две CF2 и CF3 (14.4 – 19.6 t C ha-1). По отношение на 

въглерода, съхраняван в почвата се наблюдава различна тенденция. 

Средната стойност на въглерода, съхраняван в постилката е 19.8 t C 

ha-1 за всички проучени екосистеми, като най-висока е тя в чистото 

кестеново насаждения CF3 - 23.8 ± 0.8 t C ha-1. В почвата въглеродът 

се натрупва основно в повърхностния 0-10 cm слой и намалява в 

дълбочина. В смесените насаждения CF1 и CF2 запасите от 

въглерод в този почвен слой са съответно 20.1 t C ha-1 и 21.2 t C ha-

1. Получените стойности са по-ниски в сравнение със същия слой в 

чистото насаждение CF3 (34.1 t C ha-1). Въглеродният запас в 

горската постилка и в 0-50 cm почвен слой е по-висок при CF3 

(84.04 t C ha-1) в сравнение с CF1 (59.77 t C ha-1) и CF2 (50.50 t C ha-

1). 

Следвайки изчислените стойности на въглеродните запаси, 

включително в надземната биомаса, общият запас в изследваните 

кестенови екосистеми е както следва: CF3 (105.8 t C ha-1) > CF1 

(102.1 t C ha-1) > CF2 (76.3 t C ha-1). Чистото кестеново насаждение 

CF3 се характеризира с най-висок общ въглероден запас на хектар, 

от който само 20.6% се натрупва в надземната биомаса. Това 

потвърждава високия потенциал за улавяне на въглерод в почвената 

система в чисти, зрели кестенови насаждения. В същото време 

въглеродът в по-старото смесено насаждение, доминирано от бук в 

дървесния състав (CF1), също е висок, но 33.8% от въглерода се 

натрупва в надземната биомаса, докато от друга страна 21.0% от 

въглерода се акумулира в надземната биомаса в смесеното 

насаждение, доминирано от кестен CF2. В CF3 акумулацията на 
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soil layer), which shows favourable conditions for the 

incorporation of organic substances in soil system under pure 

chestnut stands in mature growing phase. 

 

въглерод се осъществява основно в горската постилка и в 

минералната почва (особено в повърхностния почвен слой), което 

показва наличието на благоприятни условия за включването на 

органични вещества в почвената система в чисти кестенови 

насаждения във фаза на зрелост. 

 

В 3 Zhiyanski, M., Glushkova, M., Ferezliev, A., Menichetti, L., Leifeld, J. 2016. Carbon storage and soil property changes following 

afforestation in mountain ecosystems of the Western Rhodopes, Bulgaria. iForest, 9, SISEF - Italian Society of Silviculture and Forest 

Ecology, ISSN:1971-7458, DOI:10.3832/ifor 1866-008, 626-634. Линк 

 ABSTRACT: Land-use changes and afforestation activities 

are widely recognized as possible measures for mitigating 

climate change through carbon sequestration. The present 

study was conducted to evaluate the effect of afforestation on 

(i) soil physical and chemical properties and soil carbon stocks 

in four mountain ecosystems and (ii) whole ecosystem carbon 

storage. The four experimental sites, situated in the Western 

Rhodope Mountains (Bulgaria) were characterized by typical 

forest-related land-use conversions. The four sites were a 

Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) 

plantation (Rd1) established on former cropland, a mixed 

black pine (Pinus nigra Arn.) with Scots pine (Pinus sylvestris 

L.) plantation (Rd2) established on former cropland, a 

cropland (RdA1) and an abandoned land with uncontrolled 

extensive grazing (RdA2) historically used as cropland. Soil 

parameters, i.e., sand content, pH, organic C and N contents, 

C/N ratio and soil organic carbon (SOC) stocks, were 

significantly affected by land use and land-use history. 

Conversion from cropland into forestland significantly 

reduced soil bulk density and coarse fragments at 0-10 cm 

depth. Compared with adjacent cropland and abandoned land, 

soils in coniferous plantations were acidified in their upper 

РЕЗЮМЕ: Промените в земеползването и дейностите по залесяване 

са широко признати като възможни мерки за смекчаване на 

изменението на климата чрез улавяне на въглерода. Настоящото 

проучване е проведено във връзка с изготвянето на оценка на 

влиянието на залесяването върху (i) физичните и химичните 

свойства на почвата и запасите на въглерод в почвата в четири 

планински екосистеми и (ii) общия запас на въглерода в 

екосистемата. Четирите експериментални обекта, разположени в 

Западните Родопи (България), се характеризират с типични 

преобразувания на свързаното с горите земеползване. Четирите 

обекта на изследване са култура от дугласка ела (Pseudotsuga 

menziesii [Mirb.] Franco) (Rd1), създадена върху бивша 

обработваема земя, смесена култура от черен (Pinus nigra Arn.) и 

бял бор (Pinus sylvestris L.), създадена върху бивша обработваема 

земя, обработваема земя (RdA1) и изоставена земя с 

неконтролирана паша (RdA2), използвана като обработваема земя в 

исторически план.  

Установено е, че почвените параметри (съдържание на пясък, рН, 

съдържание на хумус, съдържание на C и N, съотношение C/N и 

запас на органичен въглерод в почвата (SOC)) са повлияни 

значително от начина на земеползване и историята на земеползване. 

Превръщането от обработваема земя в горска площ значително 

http://www.sisef.it/iforest/pdf/?id=ifor1866-008
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layers. Sites Rd2 and RdA2 contained the least SOC owing to 

the previous long-term arable cultivation (>100 years). 

Analysis of the ecosystem C stock distribution revealed that 

most of C in forests was stored in the aboveground tree 

biomass. Our study confirmed that afforestation of cropland 

turned the soil into a C sink for the selected mountain region, 

but showed conflicting results when afforestation occurred on 

abandoned cropland. 

намалява обемната плътност на почвата и съдържанието на едри 

фракции в почвения 0-10 cm слой. В сравнение с прилежащите 

обработваема площ и изоставена земя, почвите в иглолистните 

култури се характеризират с процеси на вкисляване в горните си 

слоеве. Опитни площи Rd2 и RdA2 се отличават с най-малко SOC 

съдържание поради предишното дългогодишно култивиране ( > 100 

години). Анализът на разпределението на запасите на C показва, че 

по-голямата част от C в горите се съхранява в надземната биомаса 

на дърветата. Настоящото проучване потвърждава, че 

провеждането на залесителни мероприятия в обработваеми площи 

води до превръщането на почвата основен поглътител на С в 

изследвания район, но показва противоречиви резултати, когато 

залесяването е извършено върху изоставени земи. 

В 4 Zhiyanski, M., Glushkova, M., Kirova, L., Filcheva, E. 2017. Quantitative and qualitative features of soil humus in mountain treeline 

ecosystems. Silva Balcanica, 1, 5-23.  Линк 

  ABSTRACT: The ecosystems in treeline mountainous 

regions are considered as vulnerable to climate change, since 

these areas will experience stronger temperature fluctuations 

at regional scale than the global climate and are exposed to 

different intensity of land use and to land use change, both 

affecting their functioning and services. Forests, pastures and 

meadows with different land-use intensity in the treeline 

region of Central Balkan were studied to define the effects of 

the management intensity and different land uses on the 

quantitative and qualitative features of soil humus. Forest 

floor and mineral soils samples were analyzed. Land use 

change caused a slight decrease in organic carbon, total 

nitrogen contents, soil pH and the overall soil organic carbon 

stock 45 years after the afforestation activities as well as 

caused differences in the amount of humic and fulvic acids. 

Similar effect was observed 67 years after conversion of 

РЕЗЮМЕ: Екосистемите от района на горната граница на гората се 

считат за особено уязвими от изменението на климата, тъй като 

именно в тези райони в по-голяма степен ще се проявят 

температурни колебания от регионален характер, отколкото от 

глобален. Те са изложени на различна интензивност на 

земеползване и на промени в земеползването, които засягат тяхното 

функциониране и предоставянето на услуги. Изследвани са гори, 

пасища и ливади с различна интензивност на земеползването в 

района на горната граница на гората в Централен Балкан, с цел 

определяне влиянието на интензивността на стопанисване и 

различните видове земеползване върху количествените и 

качествените характеристики на почвения хумус. Анализирани са 

проби от горската постилка и минералния почвен слой в опитните 

площи. Установено е, че промяната в земеползването води до 

незначително намаляване на органичния въглерод, общото 

съдържание на азот, рН на почвата и общия запас на органичен 

https://silvabalcanica.files.wordpress.com/2017/10/sb_181_-2017-005-023.pdf
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natural beech forest to spruce plantation. The presence or lack 

of management activities in the created coniferous plantations 

in the treeline zone were not a prerequisite for betterment 

humification processes and further incorporation of organic 

substances in the mineral soil in forest land uses. Opposite 

could be concluded for mountain grasslands, where relatively 

long term intensive grazing is hence with an increase of 

carbon content in superficial soil and improved soil fertility to 

some extents. The potential effect of land use and 

management intensity on carbon storage capacity in treeline 

ecosystems could be estimated by assessing the quantitative 

features of soil humus. They are important, but could not be 

applied as enough informative indicators for the effects of 

land use change and management impacts in treeline 

ecosystems. 

 

въглерод в почвата, 45 години след провеждане на залесителни 

дейности, както и до вариране в количеството на хумусните и 

фулвокиселините. Подобен ефект се наблюдава 67 години след 

превръщането на естествено буково насаждение в култура от 

обикновен смърч. Наличието или липсата на стопанисване в 

създадените иглолистни култури в зоната на горната граница на 

гората не са предпоставка за подобряване на процесите на 

хумификация и по-нататъшното включване на органични вещества 

в минералната почва в горските площи. Обратно, за планинските 

тревни съобщества, които се отличават с относително дълготрайна 

интензивна паша е установено увеличаване на съдържанието на 

въглерод в повърхностните почвени слоеве и подобряване 

плодородието на почвата до известна степен. Потенциалният ефект 

от начина на земеползване и интензивността на стопанисване върху 

капацитета за съхранение на въглерод в екосистемите от горна 

граница на гората може да бъде оценен чрез оценка на 

количествените характеристики на почвения хумус. Те са важни, но 

не могат да бъдат приложени като достатъчно информативни 

индикатори за влиянието на промяната в земеползването и 

въздействието на стопанисването в екосистемите от горната 

граница на гората в Централен Балкан. 

В 5 Menichetti, L., Leifeld, J., Kirova, L., Szidat, S., Zhiyanski, M. 2017. Consequences of planned afforestation versus natural forest 

regrowth after disturbance for soil C stocks in Eastern European mountains. Geoderma, 297, Elsevier, 

DOI:https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.02.028, 19-27. Линк 

 ABSTRACT: We studied carbon and radiocarbon content in 

three historical time series of soil profiles from sites with 

different histories in the Parangalitsa biosphere, Rila 

mountains (Bulgaria). Our aim was to understand the 

consequences of forest regrowth in Eastern European region 

for C stocks in the medium and long term. Disturbance history 

of the area has been studied in detail in recent decades, and we 

РЕЗЮМЕ: Изследвани са съдържанието на въглерод и 

радиовъглерод в почвени профили в три исторически времеви 

редици от обекти с различна история на земеползване в района на 

биосферата на Парангалица, Рила (България). Цел на проучването е 

да бъдат разбрани последствията от възобновяването на горите в 

източноевропейските райони  върху запасите на  въглерод (С) в 

средносрочен и дългосрочен план. Историята на природните 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706116306346
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were therefore able to assess the impact of natural events such 

as windthrows and insect outbreaks on soil C stocks. By 

combining unique historical profile data with radiocarbon 

measurements, we obtained a picture of the carbon kinetics at 

three different sites. These sites were 1) no land use change 

but an old (>120 years) forest subjected to decades old 

disturbances from the secondary consequences of a 

windthrow, 2) a forest site subjected to decades old 

disturbances from the direct consequences of a windthrow and 

3) a grassland converted to forest. While the difference 

between direct and indirect disturbance did not have a relevant 

effect on C stocks, the ecological successions triggered either 

by afforestation or by disturbances caused similar dynamics 

of SOC decrease followed by accumulation, according to the 

pattern of primary productivity. The accumulation was 

marked in the conversion, and clearly involved the subsoil 

layers as well, leading to a C sequestration considered durable. 

The huge economic and social changes happening in Eastern 

Europe in the last two decades have generated a clear trend 

towards afforestation of lands that were formerly cultivated. 

The SOC changes from grassland to forest use in these areas 

(50 t ha−1) represented a doubling in stocks in less than 40 

years, and their impact on a global scale could represent an 

unexpected C sink. 

 

нарушения в района е проучена подробно през последните 

десетилетия и на тази основа успяхме да оценим въздействието на 

природни явления като ветровали и каламитети на насекоми върху 

запасите на почвен въглерод. Чрез комбиниране на уникални 

исторически данни от почвени профили, чрез приложено 

радиовъглеродно датиране, получихме картина на кинетиката на 

въглерода в три различни обекта. Изследваните обекти са 1) стара 

гора (>120  години) без промяна в земеползването в последните 

десетилетия, подложена на природни нарушения и вторични 

последици от ветровал, 2) гора, подложена в продължение на 

десетилетия на природни нарушения и характеризираща се с 

преките последици от ветровал и 3 ) пасище, превърнато в гора. 

Докато диференциацията между преките и непреки нарушения не 

оказва влияние върху запасите на С, то екологичните сукцесии, 

предизвикани както от самозалесяване, така и от природни 

нарушения, водят до първоначално намаляване на ПОВ, последвано 

от натрупване, следващи модела на първичната производителност. 

Натрупванена ПОВ е отчетено при конверсията от пасище в гора и 

ясно включва и по-дълбоките почвени слоеве, което води до 

секвестиране на С, считано за трайна тенденция. Сериозните 

икономически и социални промени, които се случват в Източна 

Европа през последните две десетилетия, обясняват тенденцията 

към самозалесяване на пустеещи земи, които преди са били 

обработваеми. Промените в запасите на ПОВ при преминаване от 

пасищен към горски тип земеползване в тези райони (50 t ha−1) 

представлява удвояване на запасите за по-малко от 40 годишен 

период и ефекта на почвите като поглътител на С, може да е 

сериозен в световен мащаб. 
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В 6 Cudlin, P.,  Klopcic, M., Tognetti, R., Mális, F., Alados, C. L., Bebi, P., Grunewald, K., Zhiyanski, M., Andonowski, V.,  La Porta, 

N., Bratanova-Doncheva, S.,  Kachaunova, E., Edwards-Jonášová, M., Ninot, J.,  M., Rigling, A.,  Hofgaard, A.,  Hlásny, T., Skalák, 

P., Wielgolaski, F. E. 2017. Drivers of treeline shift in different European mountains. Climate Research, 73, 1-2, Inter Research, 2017, 

ISSN:0936-577X, DOI:https://doi.org/10.3354/cr01465, 135-150. Линк 

 ABSTRACT: A growing body of evidence suggests that 

processes of upward treeline expansion and shifts in 

vegetation zones may occur in response to climate change. 

However, such shifts can be limited by a variety of non-

climatic factors, such as nutrient availability, soil conditions, 

land- scape fragmentation and some species-specific traits. 

Many changes in species distributions have been observed, 

although no evidence of complete community replacement 

has been registered yet. Climatic signals are often confounded 

with the effects of human activity, for example, forest 

encroachment at the treeline owing to the coupled effect of 

climate change and highland pasture abandonment. Data on 

the treeline ecotone, barriers to the expected treeline or 

dominant tree species shifts due to climate and land use 

change, and their possible impacts on biodiversity in 11 

mountain areas of interest, from Italy to Norway and from 

Spain to Bulgaria, are reported. We investigated the role of 

environmental conditions on treeline ecotone features with a 

focus on treeline shift. The results showed that treeline 

altitude and the altitudinal width of the treeline ecotone, as 

well as the significance of climatic and soil parameters as 

barriers against tree species shift, significantly decreased with 

increasing latitude. However, the largest part of the commonly 

observed variability in mountain vegetation near the treeline 

in Europe seems to be caused by geomorphological, 

geological, pedological and microclimatic variability in 

combination with different land use history and present socio-

РЕЗЮМЕ: Все повече са доказателствата, които сочат, че в отговор 

на изменението на климата могат да възникнат процеси на 

разширяване и промяна в растителните зони. Такива промени обаче 

могат да бъдат ограничени от редица не-климатични фактори, като 

наличието на хранителни вещества, почвените условия, 

фрагментацията на ландшафта и някои специфични за вида 

особености. Наблюдават се много промени в разпространението на 

видовете, но все още не са регистрирани доказателства за пълно 

заместване на дадени съобщества. Климатичните сигнали често 

биват смущавани от ефектите на човешката дейност, например 

повишаването на горната граница на горите, резултат на съчетания 

ефект от изменението на климата и изоставянето на 

високопланинските пасища. В настоящата статия се докладват 

данни за екотона на горната граница на горите по отношение  

бариерите пред повишаването й и данни за доминантните дървесни 

видове в условията на климатични промени и земеползване,  

дискутирани са възможни въздействия върху биоразнообразието в 

11 планински области от Италия до Норвегия и от Испания до 

България. Изследвана е ролята на условията на околната среда 

върху горите от високопланинския екотон с фокус върху 

изместването на дървесната растителност и видовете. Резултатите 

показват, че надморската височина и ширината на 

високопланинския екотон, както и климатичните и почвени 

параметри са основни бариери срещу изместването на дървесните 

видове, което значително намалява като влияние с увеличаване на 

географската ширина. Независимо от това се установява, че в по-

голяма степен наблюдаваната вариабилност в състава на 

високопланинската растителност в Европа се дължи на 

https://www.int-res.com/articles/theme/c073p135.pdf
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economic relations.  геоморфологични, геоложки, педологични и микроклиматични 

вариации в комбинация с различна история на земеползване и 

настоящи социално-икономически отношения. 

В 7 Djukic, I., Kepfer-Rojas, S., Schmidt, I. K., Larsen, K., Beier, C., Berg, B., Verheyen, K., Tea composition team, Zhiyanski, M., 

Glushkova, M., Tea composition team. 2018. Early stage litter decomposition across biomes. Science of the Total Environment, 628-

629, 1369-1394.  

Elsevier, DOI:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.012. Линк 

 ABSTRACT: Through litter decomposition enormous 

amounts of carbon is emitted to the atmosphere. Numerous 

large-scale decomposition experiments have been conducted 

focusing on this fundamental soil process in order to under- 

stand the controls on the terrestrial carbon transfer to the 

atmosphere. However, previous studies were mostly based on 

site-specific litter and methodologies, adding major 

uncertainty to syntheses, comparisons and meta- analyses 

across different experiments and sites. In the TeaComposition 

initiative, the potential litter decomposition is investigated by 

using standardized substrates (Rooibos and Green tea) for 

comparison of litter mass loss at 336 sites (ranging from −9 to 

+26 °C MAT and from 60 to 3113 mm MAP) across different 

ecosystems. In this study we tested the effect of climate 

(temperature and moisture), litter type and land-use on early 

stage decom- position (3 months) across nine biomes. We 

show that litter quality was the predominant controlling factor 

in early stage litter decomposition, which explained about 

65% of the variability in litter decomposition at a global scale. 

The effect of climate, on the other hand, was not litter specific 

and explained b0.5% of the variation for Green tea and 5% for 

Rooibos tea, and was of significance only under unfavorable 

decomposition conditions (i.e. xeric versus mesic 

environments). When the data were aggregated at the biome 

РЕЗЮМЕ: Благодарение на процесите на разлагане на органичните 

остатъци в атмосферата се отделят огромни количества въглерод. 

Проведени са многобройни мащабни експерименти с фокус върху 

този основен почвен процес, с цел да са проучи контрола върху 

преноса на въглерод в атмосферата. Предишните проучвания обаче 

се основават най-вече на специфични особености на органистия 

остатък и методологии, като добавят голяма несигурност към 

синтезите, сравненията и мета-анализите в различни експерименти 

и обекти. В рамките на инициативата TeaComposition се изследва 

потенциалното разлагане на органични остатъци чрез използване на 

стандартизирани субстрати (Rooibos и Green tea) за сравнение на 

загубата на маса в 336 опитни площи (от −9 до +26° C MAT и от 60 

до 3113 mm MAP) в различни екосистеми. В това изследване е 

проучено влиянието на климата (температура и валежи), вида на 

формираната горска постилка или чим и начина на земеползване в 

ранен етап на процеса на разлагане (3 месеца от началото на 

експеримента) в опитни площи, обхващащи девет биома. 

Установено е, че качеството на постилката е основен контролиращ 

фактор за процеса на разлагане в най-ранната му фаза и обяснява 

около 65% от варирането в глобален мащаб. Влиянието на климата, 

от друга страна, не е специфичен за всеки отделен тип постилка и 

обяснява 0.5% от вариацията за Зелен чай и 5% за Ройбос, и е 

статистически значимо само при неблагоприятни условия (т.е. при 

сухи до средно сухи месторастения). Когато данните бяха 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718300123
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scale, climate played a significant role on decomposition of 

both litter types (explaining 64% of the variation for Green tea 

and 72% for Rooibos tea). No significant effect of land-use on 

early stage litter decomposition was noted within the 

temperate biome. Our results indicate that multiple drivers are 

affecting early stage litter mass loss with litter quality being 

dominant. In order to be able to quantify the relative 

importance of the different drivers over time, long-term 

studies combined with experimental trials are needed. 

 

обобщени на биомен принцип, беше установено, че климатът играе 

значителна роля върху процеса на разлагане и при двата типа 

органични остатъци (обяснявайки 64% от вариацията за Зелен чай 

и 72% за Ройбос). Не е установен значителен ефект на начина на 

земеползване върху разлагането в ранен стадий в биома на 

умерения климат. Резултатите показват, че множество фактори 

оказват влияние върху загубата на маса при процеса на разлагане на 

органиката в ранен стадий с доминиращ ефект на качеството на 

постилката. За да може да се определи количествено относителното 

значение на различните фактори във времето, е необходимо 

провеждането на дългосрочни проучвания, в омбинация с 

експериментални опити. 

В 8 Moscatelli, M.C., Bonifacio, E., Chiti, T., Cudlin, P., Dinka, L., Gömöryova, E., Grego, S., La Porta, N., Pellis, G., Squart ini, A., 

Zhiyanski, M., Broll, G.2017. Soil properties as indicators for treeline dynamics in view of climate change and anthropogenic 

pressures. Climate Research, 73, 1-2, Inter Research, ISSN:0936-577X, DOI:https://doi.org/10.3354/cr01478, 73-84. Линк 

 ABSTRACT: Mountain forests, treeline ecotones included, 

provide numerous ecosystem services. However, different 

drivers heavily impact the treeline areas, in particular 

anthropogenic pressure and climate change. Any change 

affecting the aboveground portion of terrestrial ecosystems 

automatically influences their belowground part, i.e. soil and 

soil organisms. Therefore, the focus of the present paper is on 

the soil resource that provides multiple ecosystem services, 

such as carbon storage, water filtration, food and biomass 

provisioning, biodiversity, maintenance, etc. Soil physical, 

chemical, and biological properties can be very helpful as 

indicators of ecosystem services in mountain regions. A 

selection and integration of appropriate indicators of soil 

quality is thus needed for soil monitoring and assessment in 

treeline areas. In this paper, results of case studies from 

mountain regions in Bulgaria, the Czech Republic, Italy, 

РЕЗЮМЕ: Планинските гори, включително тези от 

високопланинския екотон, осигуряват редица екосистемни услуги. 

Различни фактори оказват силно въздействие върху зоната на горна 

граница на гората, по-специално антропогенния натиск и 

климатичните промени. Всяка промяна, засягаща надземната част 

на сухоземните екосистеми, влияе върху тяхната подземна част, т.е. 

върху почвите и почвените организми. Затова фокусът на 

настоящата работа е върху почвените ресурси, който предоставят 

широк набор от екосистемни услуги, като съхранение на въглерод, 

филтрация на вода, предоставяне на храна и биомаса, 

биоразнообразие, поддържане функциите ва екосистемите и др. 

Физичните, химичните и биологични свойства на почвите могат да 

служат като информативни индикатори за предоставянето на 

екосистемните услуги в планинските райони. В тази връзка е 

необходимо да бъдат подбрани и интегрирани подходящи 

показатели за качеството на почвата с оглед мониторинг и оценка 

https://www.int-res.com/articles/theme/c073p073.pdf
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Romania, and Slovakia are presented. From these studies, it 

emerges that soil organic matter (content and quality), pH, and 

microbial parameters show significant changes in response to 

anthropogenic pressures and/or climate change. These 

indicators of soil quality, either in the short- or in the long-

term, can thus be used as reliable and sensitive tools for 

monitoring actions. However, it is advisable to integrate this 

basic set with additional indicators that can be further selected 

in relation to specific conditions, such as geographical area, 

lithological substrate, land use, and management practices. 

 

на почвите във високопланинските райони. В ръкописа са 

представени резултатите от пилотни проучвания в планински 

райони в България, Чешката република, Италия, Румъния и 

Словакия. Проучванията показват, че почвената органична материя 

(в контекста на съдържание и качество), рН и микробиологичните 

параметри се променят в отговор на антропогенния натиск и/или в 

отговор на изменение на климата. Следователно тези показатели за 

качеството на почвата, както в краткосрочен, така и в дългосрочен 

план, могат да бъдат използвани като надеждни и чувствителни 

инструменти за мониторинг. Въпреки това е препоръчително този 

основен набор индикатори да се интегрира с допълнителни 

показатели, които могат да бъдат допълнително избрани във връзка 

със специфични условия, като например географски район, 

литоложки субстрат, форма на земеползване и начин на 

стопанисване. 

В 9 Vanguelova, E., Bonifacio, E., De Vos, B., Hoosbeek, M., Berger, T., Vesterdal, L., Armolaitis, K., Celi, L., Dinka, L., Kjønaas, O., 

Pavlenda, P., Pumpanen, J., Püttsepp, Ü., Reidy, B., Simončič, P., Tobin, B., Zhiyanski, M. 2016. Sources of errors and uncertainties 

in the assessment of forest soil carbon stocks at different scales – review and recommendations. Environmental Monitoring and 

Assessment, 11, 188, 2016, ISSN:0167-6369, DOI:10.1007/s10661-016-5608-5, Линк 

 ABSTRACT: Spatially explicit knowledge of recent and past 

soil organic carbon (SOC) stocks in forests will improve our 

understanding of the effect of human- and non-human-

induced changes on forest C fluxes. For SOC accounting, a 

minimum detectable difference must be defined in order to 

adequately determine temporal changes and spatial 

differences in SOC. This requires sufficiently detailed data to 

predict SOC stocks at appropriate scales within the required 

accuracy so that only significant changes are accounted for. 

When designing sampling campaigns, taking into account 

factors influencing SOC spatial and temporal distribution 

РЕЗЮМЕ: Пространствено представените знания за запасите на 

органичен въглерод в почвата (SOC) в горските екосистеми за 

последните години ще подобрят нашето разбиране за ефекта от 

промените, предизвикани от човешки и природни фактори в ърху 

кръговрата на С в горите. За отчитането на SOC е необходимо да 

бъде определена минималната откриваема разлика, за да се 

определят адекватно промените на показателя във времето и 

пространството. Това изисква достатъчно подробни данни, за да се 

предвидят запасите от SOC на подходящи скали за оценка и с 

необходимата точност, така че да се отчитат само значими 

изменения. При пробонабирането, е необходимо да се вземат 

предвид факторите, влияещи върху пространственото и времево 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-016-5608-5
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(such as soil type, topography, climate and vegetation) are 

needed to optimise sampling depths and numbers of samples, 

thereby ensuring that samples accurately reflect the 

distribution of SOC at a site. Furthermore, the appropriate 

scales related to the research question need to be defined: 

profile, plot, forests, catchment, national or wider. Scaling up 

SOC stocks from point sample to landscape unit is 

challenging, and thus requires reliable baseline data. 

Knowledge of the associated uncertainties related to SOC 

measures at each particular scale and how to reduce them is 

crucial for assessing SOC stocks with the highest possible 

accuracy at each scale. This review identifies where potential 

sources of errors and uncertainties related to forest SOC stock 

estimation occur at five different scales—sample, profile, 

plot, landscape/regional and European. Recommendations are 

also provided on how to reduce forest SOC uncertainties and 

increase efficiency of SOC assessment at each scale.  

разпределение на SOC (като тип почва, топография, климат и 

растителност), с цел оптимизиране на дълбочината на вземане на 

проби и броя на пробите, като по този начин се гарантира, че 

пробите точно отразяват разпределението на SOC на ниво пробна 

площ. Освен това трябва да се определят подходящите скали / нива, 

свързани с изследователския въпрос: профил, пробна площ, горска 

екосистема, водосбор, национален или по-широк обхват. 

Увеличаването на запасите от SOC от ниво точка на изследване до 

ниво ландшафт е предизвикателство и изисква надеждни изходни 

данни. Познаването на свързаните с това несигурности във връзка 

със измерването на SOC във всяко конкретно ниво и начините за 

тяхното намаляване е от решаващо значение за коректната оценка 

на запасите от SOC с възможно най-голяма точност при всяка скала. 

В този научен обзор са идентифицирани потенциалните източници 

на грешки и несигурности, свързани с оценка на запасите на SOC в 

горски почни на пет различни скали – ниво проба, почвен профил, 

пробна площ, на ландшафтно /регионално ниво и на Европейско 

ниво. Представени са и препоръки за това как да се намали 

несигурността и да се повиши ефективността на оценката на SOC 

на всяко от изброените по-горе нива. 

В 10 Zhiyanski, M. 2014. Seasonal dynamics of fine root biomass in selected forest stands. Silva Balcanica, 15, 2, 2014, 5-15. Линк 

 ABSTRACT: In assessments of productivity and adaptive 

potential of forest ecosystems in climatic change perspective 

the relation between soil resources and fine roots is of special 

interest. Information on the temporal variation in fine-root 

biomass and necromass (FRB and FRN) is essential for 

estimating fine-root turnover rate and fine-root production. 

Both were studied by sequential coring methods in 2012 in 

four representative experimental forest ecosystems formed by 

European beech (Fagus sylvatica L.), oak (Quercus frainetto 

Ten.), Norway spruce (Picea abies Karst.) and Scots pine 

РЕЗЮМЕ: При оценката на производителността и адаптивния 

потенциал на горските екосистеми в перспективата за климатични 

промени, връзката почва-фини корени представлява съществен 

научно-изследователски интерес. Информацията за времевата 

динамика на биомасата и некромасата на фините корени (FRB и 

FRN) спомага при изясняване на процесите на формиране и отпад 

на фините корени. Двата показателя са изследвани през 2012 г. чрез 

прилагането на метода на “почвени ядки“ в четири представителни 

експериментални горски екосистеми, формирани от обикновен бук 

(Fagus sylvatica L.), дъб (Quercus frainetto ten.), смърч (Picea abies 

https://silvabalcanica.files.wordpress.com/2014/08/sb_152-2014_005-015.pdf
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(Pinus sylvestris L.). The results obtained showed that fine 

roots are mainly distributed in the superficial organo-mineral 

soil layers. The highest FRB was calculated for F. sylvatica, 

followed by P. sylvestris, P. abies and Q. frainetto. Our data 

obtained for beech and pine supported that it is species-

specific determined but soil conditions play a key role in 

process of its formation and affect the stock at site scale. 

Meanwhile FRN seasonal dynamics indicated the importance 

of fine roots in soil organic matter formation. Both showed 

highest values in the active growing period. FRN values were 

similar to those of FRB for deciduous, while for conifers the 

differentiation was clearly presented. 

Karst.) и бял бор (Pinus sylvestris L.). Получените резултати 

потвържават, че фините корени са разпределени главно в 

повърхностните органо-минерални почвени слоеве. Най-високата 

стойност за показателя FRB е отчетена за F. sylvatica, следван от P. 

sylvestris, P. abies и Q. frainetto. Получените резултати за бук и бор 

потвърждават, че освен спецификите на отделните видове, 

почвените условия играят ключова роля в процеса на формирането 

на фини корени и влияят върху количеството подземна биомаса. 

Междувременно сезонната динамика на некромасата на фини 

корени - FRN – е индикативна за ролята им при натрупване на 

органични вещества в почвата. И двата показателя се 

характеризират с най-високи стойности в периода на активна 

вегетация. Стойностите на FRN са сходни с тези на FRB за 

изследваните широколистни дървесни видове, докато за 

иглолистните видове се отчита ясна диференциация между двата 

показателя. 

В 11 Zhyianski, M. 2015. Fine-root production and turnover based on 2-yr of sequential coring in four forest tree species in Bulgaria. Silva 

Balcanica, 16, 1, 2015, 34-49. Линк 

 ABSTRACT: The present study focuses on determining the 

carbon stock and the seasonal variations in fine roots of four 

main tree species in Bulgaria - European beech (Fagus 

sylvatica L.), Norway spruce (Picea abies L. Karst.), Scots 

pine (Pinus sylvestris L.) and Oak (Quercus frainetto Ten.) 

along the soil profile and to estimate fine root production and 

turnover rate. Both fine root biomass and necromass were 

considered. Our results for 0-50 cm soil depth showed higher 

fine root production for beech, similar values obtained for 

spruce and pine, and lowest for the oak. The fine root 

necromass followed a similar pattern but the value obtained 

for spruce was relatively lower compared to pine. The 

uppermost value for turnover was obtained for oak stand. The 

РЕЗЮМЕ: Настоящото изследване е насочено към определянето на 

въглеродния запас и сезонната динамика на фините корени на 

четири основни дървесни вида в България - бук (Fagus sylvatica L.), 

смърч (Picea abies L. Karst.), бял бор (Pinus sylvestris L.) и дъб 

(Quercus frainetto Ten.) и към оценка на скоростта на формиране и 

отпад на фини корени. Проучени са показателите биомаса и 

некромаса на фини корени. Резултатите за биомасата на фините 

корени в почвения профил с мощност 0-50 cm показват по-високи 

стойности при бука, близки стойности за смърч и бор, и най-ниски 

стойности за дъба. Некромасата на фини корени следва подобен 

модел, но стойностите за смърч, са сравнително по-ниски в 

сравнение с тези при белия бор. Най-високата стойност за 

отношението формиране:отпад на фини корени е отчетена за дъба. 

https://silvabalcanica.files.wordpress.com/2015/09/sb_161-2015_034-049.pdf
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results showed that the average production of fine roots 

biomass per unit area was highest in beech, followed by Scots 

pine and Norway spruce, while the lowest was calculated for 

oak stand. 

Резултатите сочат, че средната продукция на биомаса от фини 

корени на единица площ е най-висока при бука, следвана от белия 

бор и смърча, а най-ниска за дъба. 

Г 7.1 Sokolovska, M., Zhiyanski, M., Hursthouse, A., Bech, J. 2012. Study on ecosystem components of technological waste bank reclaimed 

after steel production. Ekológia (Bratislava), 31, 4, DOI:10.4149/ekol_2012_04_434, 434-447. SJR:0.52   Линк 

 ABSTRACT: Reclamation of land affected by past industrial 

activities is of major environmental concern worldwide. 

Major strategies involve the encouragement of better use of 

land, post industry, and these often focus on re-vegetation 

processes for forestry. Studies on the effectiveness of 

biological re-cultivation mainly focus on activities and 

techniques for the acceleration of soil formation processes. 

Relationships between substrate and plants is also of concern, 

in order to create viable and sustainable environments.  In this 

work, we report on a study of reforestation of a former 

industrial site (“7th September” 20 decares in size) located in 

the sub-urban system of the Sofia-Pernik agglomeration in 

Bulgaria. It consists of by-products from steel manufacturing 

deposited over 30 years. Post closure reclamation of the site 

was dependent on defining an appropriate technology for the 

biological reclamation. A detailed study of the hydro-physical 

and chemical parameters of soil substrates and forest 

vegetation was undertaken in order to institute 

recommendations for their improvement and utility under 

biological reclamation. We established that the properties of 

the substrates are quite similar to those of natural soils in the 

region. We determined the influence of the quantity of organic 

matter and the range of nutrient elements in the substrates as 

determining parameters for further biological reclamation. 

This site is located in the lower forest zone of the country, 

РЕЗЮМЕ: Рекултивацията на терени, засегнати от минали 

промишлени дейности, е от голямо значение за околната среда в 

световен мащаб. Основните стратегии включват насърчаване на по-

доброто използване на земята при пост-индустриалните дейности и 

често се фокусират върху залесителни мероприятия и горско 

стопанство. Проучванията за ефективността на биологичната 

рекултивация разглеждат главно дейностите и техниките, 

подпомагащи ускоряването на почвообразувателния процес. 

Връзката между субстрата и растенията също е от съществено 

значение при създаването на жизнеспособна и устойчива среда. В 

тази разработка се докладват резултати от проучване на ефекта от 

залесяване на бивш индустриален обект (“7 септември” с размери 

20 дка), разположен в градската система на агломерацията София-

Перник в България. Обектът е формиран върху отпадни продукти 

при производството на стомана, депозирани преди 30 години. 

Рекултивацията на площадката е реализирано след определяне на 

подходяща технология за биологична рекултивация. Проведено е 

задълбочено проучване на хидрофизичните и химичните параметри 

на почвените субстрати и на горската растителност с цел 

извеждането на препоръки за подобряване на състоянието им и 

оценка ефективността на биологичната рекултивация. Установени 

са сходни свойствата на субстратите с тези на естествените почви в 

региона. Определено е влиянието на количеството органична 

материя и запаса на хранителните елементи в субстратите -  

определящи параметри за по-нататъшна биологична рекултивация. 

https://content.sciendo.com/view/journals/eko/eko-overview.xml
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where water content is the main limiting factor for plant 

survival. Consequently, nutrient elements are available for the 

tree species only in combination with an optimal water 

regime.  

Този обект е разположен в долната горска зона на страната, където 

водното съдържание е основният лимитиращ фактор за оцеляване 

на растенията. В тази връзка се подчертава, че хранителните 

елементи са достъпни за дървесните видове само в комбинация с 

оптимален воден режим. 

Г 7.2 Bech, J., Sokolovska, M., Zhiyanski, M., Filcheva, E., Roca, N. 2012. Soil organic matter quality in a former mine site of NE Spain. 

Silva Balcanica, 13, 1, 2012, 30-38. Линк 

 ABSTRACT: Humus substances are natural ligands in the 

bonding of elements to complexes. They play an important 

role in the processes of soil formation as well as in the 

accumulation and mobility of metal ions. The studied area 

shows high concentrations of heavy metals, such as (mg kg-1): 

Cd: 1.03; Cu: 129; Fe: 40120; Mn: 472; Pb: 135 and Zn: 150 

(determined by Aqua regia extraction). This site consists of 

moderately acidic soils (pH ranged 5.2 to 6.2). These studied 

top soils in the region of the iron mine, exploited in Roman 

ages near to Poblet monastery (Tarragona, Spain), have a low 

content of soil organic matter. The soil carbon is up to 44% of 

the total soil organic carbon (SOC) content. The level of 

humification is medium to high. The type of soil humus is 

humate – fulvatic in 4 of the studied soils and fulvo – humatic 

in the other 5. There are no humic acids bonded with alkali 

ions. The only established humic acids are ‘free’ or bonded 

with the mobile forms R2O3, which indicates possible 

processes of soil organic matter migration toward deeper 

horizons. This is a prerequisite for the contamination of soils 

and subterranean waters by heavy metals.  

РЕЗЮМЕ: Хумусните вещества са естествени лиганди при 

свързването на елементите в комплекси. Те играят важна роля в 

процесите на почвообразуване, както и в натрупването и 

подвижността на металните йони. Проучен е повърхностния почвен 

слой в района на мина, експлоатирана в епохата на Римската 

империя, разположена в близост до манастира Поблет (Тарагона, 

Испания). Изследваните почви се характеризира с високи 

концентрации на тежки метали (mg kg-1): Cd: 1.03; Cu: 129; Fe: 

40120; Mn: 472; Pb: 135 и Zn: 150 (определени чрез екстракция с 

Aqua regia). Почвите са умерено кисели (рН варира от 5,2 до 6,2) и 

имат ниско съдържание на органични вещества. Въглеродът в 

почвата (SOC) формира до 44% от общото съдържание на 

органична материя в почвата. Нивото на хумификация е средно до 

високо. Видът на почвения хумус е хуматно - фулватичен в 4 от 

изследваните почви и фулватно - хуматен в другите 5. Не се отчита 

наличие на хумусни киселини, свързани с алкални йони. 

Единствените установени хумусни киселини са „свободни” или 

свързани с подвижните форми R2O3, което е индикатор за възможни 

процеси на миграция на органичната материя към по-дълбоките 

почвени хоризонти. Това е предпоставка за замърсяване на почвите 

и подземните води с тежки метали. 

https://silvabalcanica.files.wordpress.com/2013/04/1-2012-article-3.pdf
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Г 7.3 Sen, A., Zhiyanski, M., Glushkova, M., Petkova, K., Ferreira, J.P., Pereira, H. 2016. Chemical composition and cellular structure of 

corks from Quercus suber trees planted in Bulgaria and Turkey. Wood Science and Technology, 6, 50, 2016, ISSN:1432-5225, 

DOI:10.1007/s00226-016-0836-y, 1261-1276. Линк 

 ABSTRACT: The chemical composition and cellular 

structure of corks from cork oak (Quercus suber) trees grown 

in Bulgaria and Turkey were studied for the first time to gain 

insight into the quality of cork from areas external to the 

species natural distribution. The cellular structural 

arrangement of Bulgarian and Turkish corks was similar to 

Portuguese cork, but chemical composition differed 

significantly. In general, Bulgarian and Turkish corks 

contained higher amount of ash and lignin and lower amount 

of extractives than Portuguese cork. Bulgarian cork contained 

less suberin and more polysaccharides than Turkish and 

Portuguese corks. The differences in the suberin/lignin ratio 

(1.4, 1.1 and 2.0 in corks from Bulgaria, Turkey and Portugal, 

respectively) suggest differences in mechanical behavior, 

namely in compression. Suberin composition was similar in 

all corks, but differences in relative proportion of families and 

compounds were present, indicating natural variation related 

to cork origin. Lipophilic extractives differed between corks: 

Betulinic acid was the main triterpene in Bulgarian cork, 

while friedelin dominated the lipophilic extractives in 

Portuguese and Turkish corks. A new lupane-type pentacyclic 

triterpene was found in Bulgarian and Turkish corks. 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ: Химичният състав и клетъчната структура на корка на 

дървета от корков дъб (Quercus suber), отглеждани в България и 

Турция, бяха изследвани за първи път, с цел да се добие представа 

за качеството на корка на дървета от корков дъб, извън естественото 

разпространение на вида. Клетъчната структура на българския и 

турския корк е сходна с тази на португалския корк, но химичният 

състав се отличава значително. Като цяло, българския и турския 

корк съдържат по-голямо количество пепел и лигнин и по-малко 

количество екстракти в сравнение с португалския. Българският 

корк съдържа по-малко количество суберин и по-голямо 

количество полизахариди от турския и португалския корк. 

Различията в съотношението суберин/лигнин (1.4, 1.1 и 2.0 в корка 

от България, Турция и Португалия съответно) показват разлики в 

механичното поведение, предимно при компресия. Съдържанието 

на суберин е сходно за всички, но са налице разлики в относителния 

дял на химичните семейства и съединенията, което показва 

естествени вариации, свързани с произхода на корка. Липофилните 

екстракти се различават между отделните коркови проби: 

бетулиновата киселина е основният тритерпен в пробите от 

български корк, докато фриделинът доминира в липофилните 

екстракти в португалския и турския корк. Нов пентацикличен 

тритерпен от лупанов тип е установен за българския и турския корк. 

 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00226-016-0836-y
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Г 7.4 Vranic, P., Zhiyanski, M., Milutinovic, S. 2016. AHP model for linking urban green lands ecosystem services with planning and 

design tools for amelioration of micro-climate. Journal of Integrative Environmental Science, Elsevier, 2016, ISSN:1618-8667, 

DOI:dx.doi.org/10.1080/1943815X.2016.1, Линк 

 ABSTRACT: Urban plannings and design processes, through 

land management, are important factors that significantly 

influence the distribution of urban green lands (UGLs), and 

thus, the provision of ecosystem services (ESs), thereby 

providing opportunities for managing climate adaptation 

processes at the local level. However, planning for UGLs is 

often secondary to other planning categories, and they often 

remain underutilized. Through an analysis of Master Plans of 

major urban centres in Serbia and Bulgaria, this paper 

discusses the conceptualization of UGLs and the integration 

of ESs in planning and design processes. Based on findings 

obtained through an Analytical Hierarchy Process, this paper 

develops a conceptual framework for linking ESs with 

different UGL types in the course of urban planning, in order 

to achieve a better application of UGLs in strategies for the 

amelioration of micro-climatic conditions in urban areas. This 

paper proposes framework for an ecosystem sensitive 

conceptualization of UGLs in planning and design process, 

where UGL typology should replace functional categories, 

and spatial indicators are defined in relation to UGL types. 

Such an approach can improve the understanding and ES-

sensitive application of UGLs in planning processes and local 

adaptation strategies.  

РЕЗЮМЕ: Градоустройственото планиране и процесите на 

проектиране и управление на земята, са важни фактори, които 

оказват влияят съществено върху разпределението на 

градските/урбанизирани/ зелени зони (УЗЗ), а оттам и на 

предоставянето на екосистемни услуги (ЕсУ), като по този начин 

осигуряват възможности за управление на процесите на адаптиране 

към климата на местно ниво. Въпреки това, планирането на УЗЗ 

често е второстепенно в сравнение с други категории градски зони 

и в много случаи зелените площи не се използват ефективно. Чрез 

анализ на общите устройствени планове на големите градски 

центрове в Република Сърбия и Република България, в статията се 

разглежда концептуализацията на УЗЗ и интегрирането на 

концепцията за ЕсУ в процесите на планиране и проектиране. На 

базата на констатациите, получени чрез прилагане на метода АНР - 

Аналитичен Йерархичен Процес, е разработена концептуална 

рамка за свързване на ЕсУ с различни видове УЗЗ в хода на 

градското планиране, за да се постигне по-добро интегриране на 

УЗЗ в стратегии за подобряване на микро-климатичните условия в 

градските територии. В статията се предлага рамка за 

концептуализация УЗЗ в процеса на планиране и проектиране, 

където типологията им заменя функционалните категории, а 

пространствените индикатори са дефинирани по отношение на 

типовете УЗЗ. Такъв подход би могъл да бъде приложен за 

подобряване на разбирането и приложение на концепцията за ЕсУ 

от УЗЗ в процесите на устройство и планиране на териториите, 

както и в местните стратегии за адаптация. 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1943815X.2016.1201516
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Г 7.5 Vlad, R., Zhiyanski, M., Dinca, L., Sidor, S.G., Constandache, C., Pei, G., Ispravnic, A., Blaga, T. 2018. Assessment the density of 

wood with stem decay of Norway spruce trees using drill resistance. ДОКЛАДИ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

/ COMPTE RENDU DE L'ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, 71, 11, БАН, 2018, DOI:10.7546/CRABS.2018.11.09, 1502-

1510. Линк 

 ABSTRACT: In European forests, Norway spruce (Picea 

abies L.) trees commonly suffer damage caused by decay, 

which is one of the most important defects in timber 

assortments. To evaluate the mass of wood with stem decay, 

it is necessary to quantify its density. Drill resistance 

measurements are introduced as an approach to estimate the 

density of wood with stem decay. Norway spruce trees from a 

northern part of the Romanian Eastern Carpathians site were 

used as a test system to compare the new method with 

conventional predictors of gravimetric wood density. The 

model, which comprises only drill resistance as a predictor, 

explained half of the variation in wood with stem decay 

density (Ra2 = 0.550) and was significantly better than models 

with one or two considered predictors. The research revealed 

that the relationship between drill resistance and gravimetric 

wood density is sensitive to the decay features. Therefore, the 

best model combines drill resistance and decay proportion 

from horizontal trunk area (Ra2 = 0.618). Precise prediction 

of the standing trees mechanical properties has many benefits 

for wood producers or processors. It underlies decisions 

concerning the forest management (by trees selection), 

planning and placement of wood harvesting depending on 

trees (forest) quality. Simulation and forecasting models in 

conjunction with other models (e.g. assessing the probable 

volume of the wood with stem decay and the windfalls 

volume) should be of great significance for scientific and 

industrial analyses. 

РЕЗЮМЕ: В европейските гори дърветата от смърч (Picea abies L.) 

обикновено страдат от увреждания и гнилота, което причинява 

дефекти в отделните сортименти. За да се оцени масата на загнилата 

дървесината на стъблото, е необходимо да се определи неговата 

плътност. Измерванията на съпротивлението при сондиране с 

автоматична бормашина са въведени като подход за оценка на 

плътността на дървесното стъбло с признаци на загниване. За 

целите на настоящето изследване бяха проучени смърчови дървета 

от северната част на Източните Карпати /Румъния/, чрез 

включването им в тестова система за сравняване на този нов метод 

с конвенционалните такива за установяване на гравиметричната 

плътност на дървесината. Моделът, който отчита устойчивостта на 

стъблото при пробиване с бормашина, обяснява половината от 

вариацията в плътността на гниещата дървесина (Ra2 = 0.550) и е 

значително по-добър от моделите с един или два отчитани фактора. 

Проучването показва, че връзката между устойчивостта на сондажа 

и гравиметричната плътност на дървесината е чувствителна към 

характеристиките на гниене. Следователно, най-добрият модел 

съчетава отчитане на съпротивлението при сондажа и пропорцията 

на гниещата част от хоризонталната площ на стъблото (Ra2 = 0.618). 

Прецизното анализиране на механичните свойства на дърветата в 

насажденията има редица предимства за производителите или 

преработвателите на дървесина. Този анализ е в основата на 

решенията, свързани с управлението на горите (селекция на 

видове), планирането и провеждането на сечи в зависимост от 

качеството на дърветата в насаждението. Симулационните модели 

и прогнозите в съчетание с други модели (например оценяване на 

вероятния обем на дървесината със загниване на стеблото и обема 

http://www.proceedings.bas.bg/
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на повалена дървесина в следствие ветровали) биха могли пряко да 

подпомогнат за научните и производствени анализи. 

Г 7.6 Жиянски, М. 2014. Описание на основните резервоари на почвен органичен въглерод в горски екосистеми. Наука за гората, 

1-2, 121-139.  ISSN:0861-007X, Линк 

 АБСТРАКТ: Целта на този обзор е да се обобщи 

информацията за основните резервоари на почвен 

органичен въглерод по отношение стабилизирането му в 

горските почви. Чрез огромният си потенциал горските 

екосистеми играят безспорно важна роля в цикъла на 

въглерода. за по-доброто му разбиране се прилага 

характеризиране с „резервоари“ и „потоци“. един от най-

общите подходи разделя екосистемата на два основни 

„резервоара“ на въглерод: въглерод в горската биомаса и 

въглерод в почвата (ПОВ). направеният обзор показва, че 

методът на физичната екстракция на почвен въглерод в 

различни фракции на почвената органична материя 

(ПОМ) е интересен при изследвания, свързани с in situ 

динамиката на почвения органичен въглерод. Към 

момента методите за фракциониране на ПОМ изолират 

повече от едно функционално депо и са полезни при 

анализиране на определени почвени хоризонти, където 

стабилизацията на ПОМ става при ясно дефинирани 

ключови механизми и ясни разграничения. В заключение 

може да се изтъкне, че за по-доброто разбиране на 

стабилизационните процеси на въглерода в почвите е 

необходимо да се разглежда почвения профил в неговата 

цялост, вземайки предвид педогенетичния процес.  

ABSTRACT: The identification of factors driving the quantity and 

quality of the soil organic carbon (SOC) in forest soils are of critical 

importance in determining the consequences of environmental changing 

scenarios, particularly for long- term predictions. The main purpose of 

this review is to summarize the different terminologies used to describe 

soc pools regarding its stabilization. through their great potential forest 

ecosystems play an important role in carbon cycle. To better understand 

it in forest ecosystems it is useful to use a systematic characterization by 

means of pools and fluxes. One of the most general approaches divides 

the ecosystem in two major pools: Forest C, Biomass and Soil Carbon. 

Processes of carbon sequestration and stabilization require 

distinguishing clearly soil organic matter (SOM) and SOC, two 

interrelated concepts, moreover SOC is only 58% of SOM. In present 

review SOM is discussed in terms of SOM fractions stability to 

degradation, including chemically- and physically-based definitions and 

methodologies for fractionation. Whereas it seems that physical fractions 

are related more directly to SOC in situ dynamics than classical wet 

chemical extraction, which are highly applicable in determining the 

quality of SOM. At present the SOM fractionation methods isolate more 

than one functional pool and could be helpful in certain soil horizons 

where SOM is stabilized by a limited number of well-defined key 

mechanisms and where a clear differentiation between pools is available. 

For understanding of stabilization processes, the entire soil profile is 

necessary to be examined taking under consideration the pedogenesis. 

https://naukazagorata.files.wordpress.com/2015/07/ng_1-2_2014_13.pdf
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Г 7.7 Nedkov, S., Zhiyanski, M., Borisova, B., Nikolova, M., Doncheva - Bratanova, Sv., Semerdhieva, L., Ihtimanski, I., Nikolov, P., 

Aidarova, Zv. 2018. A GEOSPATIAL APPROACH TO MAPPING AND ASSESSMENT OF URBAN ECOSYSTEM SERVICES 

IN BULGARIA. European Journal of Geography, 9, 4, EUROGEO - The European Association of Geographers, 2018, ISSN:1792-

1341, 34-50. Линк 

 ABSTRACT: The mapping of ecosystem services is essential 

for understanding how ecosystems contribute to human 

wellbeing. The EU Biodiversity Strategy to 2020 requires the 

member states to map and assess the state of ecosystems and 

their services. Urban landscapes provide various services and 

their mapping necessitates prioritization, integration of data 

and application of geospatial approaches. In this paper, we 

focus on the geospatial approach used to assess and quantify 

the ecosystem services provided by the urban ecosystems and 

its possibilities for producing maps at multiple scales. The 

assessment of ecosystem services is based on various 

indicators, which rely on different data sources with their own 

origins, scales, and levels of precision. We develop seven 

GIS-based approaches that comprise different procedures and 

tools to arrange the available data and produce ES maps. The 

assessment is applied to 20 ecosystem services defined as 

relevant to the urban ecosystems in the country. We produced 

maps at multiple scales for selected individual services. The 

results at the national level are summarized for municipalities 

and districts, while at the local level, they are presented for 

three selected cities in large-scale maps. 

РЕЗЮМЕ: Картирането на екосистемните услуги е важен елемент в 

процеса на разбиране как екосистемите допринасят за човешкото 

благосъстояние. Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие 

до 2020 г. изисква държавите-членки да картират и оценят 

състоянието на екосистемите и техните услуги. Урбанизираните 

екосистеми предоставят различни услуги и тяхното картографиране 

налага приоритизация, интегриране на данни и прилагане на 

геопространствени подходи. В тази статия ние се фокусираме върху 

геопространствения подход, използван за оценка и количествено 

определяне на екосистемните услуги, предоставяни от 

урбанизираните екосистеми, и неговите възможности за 

създаването на карти в различни мащаби. Оценката на 

екосистемните услуги се основава на различни показатели, които 

разчитат на различни източници на данни със различен произход, 

мащаби и нива на точност. Разработваме седем подхода, базирани 

на ГИС, които съдържат различни процедури и инструменти за 

подреждане на наличните данни и изготвяне на карти за 

екосистемни услуги. Оценката се прилага за 20 екосистемни услуги, 

определени като релевантни за урбанизираните екосистеми в 

страната. Изготвихме карти с различни мащаби за избрани 

приоритетни услуги. Резултатите от картирането и оценката на 

национално ниво са обобщени за общините и областите, докато на 

местно ниво - те са представени за три пилотни града на карти с по-

едър мащаб. 

 

http://www.eurogeographyjournal.eu/articles/03.A%20geospatial%20approach%20to%20mapping%20and%20assessment%20of%20urban%20ecosystem%20services%20in%20Bulgaria.pdf
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Г 7.8 Yaneva, R., Zhiyanski, M., Markoff, I., Sokolovska, M., Nedkov S. 2018. Assessment and mapping the dynamics of soil properties 

in selected forest stands from the region of Central Balkan National park in the context of ecosystem services. One ecosystem, 3, 

Pensoft Publishers, 2018, DOI:10.3897/oneeco.3.e23156   Линк 

 ABSTRACT: Forests set natural conditions and embody a 

repository of biological diversity that represents a myriad of 

ecosystem services for human well-being. The spatial patterns 

and the forest ecosystems’ dynamics over time make the 

forests of particular environmental significance for the 

provision of ecosystem services. The terrestrial biodiversity 

and the sustainable management strategies' demand for 

mapping and assessment of the dynamics for the condition of 

forest ecosystems by drawing attention to the soil properties. 

In order to take on that task, the data series obtained by the 

International Co-operative Programme on Assessment and 

Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests) 

for the period 1986 – 2016 were found as appropriate 

quantitative indicators that convey information about the 

ecosystem’s capacity to provide certain regulating ecosystem 

services. The ICP Forests Level I sites, located in the Central 

Balkan region, provide consistent information, which is 

collected on a regular basis about observed forest stands. The 

primary focus of the present research is to conduct a 

biophysical assessment of the forest ecosystems and to define 

their overall condition regarding two time series – the periods 

1992/1993 and 2015. This study attempts to introduce an 

innovative approach and aims at linking the existing ICP 

Forests network dataset with the ecosystem services concept 

and the identified spatial units from the CORINE Land Cover 

(CLC) polygons for the territory of Central Balkan National 

Park. On this basis and through the implementation of GIS 

techniques, the dynamics of soil properties in selected forest 

ecosystems was analysed with regard to their capacity to 

РЕЗЮМЕ: Горите формират естествени условия и съхраняват 

биологичното разнообразие, което е предпоставка за предоставяне 

на набор екосистемни услуги за увеличаване човешкото 

благоденствие. Моделите за пространствена и времева динамика на 

горските екосистеми правят горите особено значими от екологична 

гледна точка във връзка с предоставянето на екосистемни услуги. 

Биоразнообразието и стратегиите за устойчиво управление 

изискват картографиране и оценка на динамиката на състоянието на 

горските екосистеми, като специален фокус се обръща на 

свойствата на почвите за предоставяне на поддържащи и 

регулиращи услуги. В изпълнение на тази задача са обобщени и 

анализирани серия от данни, получени за пробни площи – част 

мрежата на Международната кооперативна програма за оценка и 

мониторинг на ефектите от замърсяването на въздуха върху горите 

(ICP Forests) за периода 1986 – 2016 г., и бяха определени 

подходящи количествени показатели, които са информативни по 

отношение способността на екосистемата да предостави 

регулиращи услуги. Обектите от ниво 1 на ICP Forests, разположени 

в региона на Централен Балкан, осигуряват последователна база 

данни, събирана редовно за наблюдаваните горски насаждения. 

Основният фокус на настоящото изследване е да се извърши 

биофизична оценка на горските екосистеми и да се определи 

тяхното състояние по отношение на две времеви точки - 1992/1993 

и 2015 г. Това проучване въвежда прилагането на иновативен 

подход и цели интегриране на съществуващите данни от Мрежата 

на ICP Forests за целите на прилагане на концепцията за 

екосистемните услуги чрез идентифициране на пространствени 

единици от полигоните на CORINE Land Cover (CLC) за 

територията на Национален парк „Централен Балкан“. На тази 

https://oneecosystem.pensoft.net/article/23156/
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supply relevant ecosystems services, which were assessed and 

mapped. The biophysical data provides robust information on 

the ecosystem services and the results show the variations in 

the capacity of different forest sub-types to provide ecosystem 

services within a well-defined land cover unit. Additionally, 

the research work intended to review the generated outcomes 

with reference to the DPSIR (drivers – pressure – state - 

impact - response) method by giving feedback on the changes 

in the terrestrial ecosystems in the last 25 years. Further 

application of the mapping approach in assisting the 

communication in the decision-making process is also 

discussed. 

 

основа и чрез прилагането на ГИС-техники са анализирани почвите 

в горските екосистеми с оглед на тяхната способност да 

предоставят съответните екосистемни услуги, които бяха оценени 

и картографирани. Биофизичните данни осигуряват солидна 

информация за екосистемните услуги, а резултатите показват 

различията в капацитета на различните типове гори да предоставят 

екосистемни услуги в рамките на дефинирана единица земно 

покритие. Изследователската работа включва и преглед на 

генерираните резултати с позоваване на метода DPSIR (движещи 

сили-натиск-състояние-въздействие-отговор), което дава обратна 

връзка за промените настъпили в изследваните екосистеми през 

последните 25 години. Работата обсъжда и по-нататъшното 

прилагане на картографския подход при подпомагане на 

комуникацията в процеса на вземане на решения. 

 

 

Г 7.9 Nedkov, S., Zhiyanski, M., Borisova, B., Bratanova-Doncheva, Sv. 2018. Mapping and assessment of ecosystem condition and 

ecosystem services across different scales and domains in Europe. One ecosystem, 3: e29288, 3, Pensoft Publishers, 2018, 

DOI:https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e29288   Линк 

 ABSTRACT: Mapping of ecosystems and their services is an 

important activity that can effectively contribute to 

understanding how ecosystems support human well-being and 

furthermore promote the sustainable use of natural resources 

(Burkhard and Maes 2017). Action 5 of the EU Biodiversity 

strategy to 2020 calls for member states to map and assess 

their ecosystems and services they provide. As a follow up to 

the strategy, an initiative on Mapping and Assessment of 

Ecosystems and their Services (MAES) was launched and a 

working group of researchers, experts and stakeholders was 

established. During the last few years, several European 

countries conducted National Ecosystem Assessments (NEA). 

АБСТРАКТ: Картографирането на екосистемите и техните услуги е 

важна дейност, която може ефективно да допринесе за разбирането 

на това как екосистемите подпомагат човешкото благосъстояние и 

освен това насърчават устойчивото използване на природните 

ресурси (Burkhard и Maes 2017). Дейност 5 от стратегията на ЕС за 

биологичното разнообразие до 2020 г. призовава държавите-членки 

да картират и оценят своите екосистеми и услугите, които те 

предоставят. Като продължение на стратегията стартира 

инициатива за картографиране и оценка на екосистемите и техните 

услуги (МАЕС) и беше създадена работна група от изследователи, 

експерти и заинтересовани страни. През последните няколко 

години няколко европейски страни проведоха Национални оценки 

https://oneecosystem.pensoft.net/article/29288/
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There is a diversity of approaches and methods applied in 

NEAs which makes comparisons between them challenging. 

Although those published after the EU Biodiversity Strategy 

aimed to comply with it, there is still need for “standardization 

or at least harmonization of data collection, indicators and 

methods to assess biodiversity and ecosystem services” 

(Schröter et al. 2016). The importance (value) of ecosystems 

and their services can be expressed in different ways but 

basically, there are three value domains: biophysical, socio-

cultural and economic (Groot et al. 2010, Martín-López et al. 

2014). Mapping of ES is inherently related to the topic of scale 

and there are various aspects of scales which need to be taken 

into account (Frank and Burkhard 2017). 

Goods and services delivered by the ecosystems are needed 

for the life and survival of mankind. Moreover, the 

"ecosystem approach" appears to be the most appropriate 

conceptual framework supported by "proven-inpractice" 

methodology orientated to ensure sustainability and 

conservation of natural systems. This Special Issue explores 

the process of mapping and assessment of ecosystem services 

(ES) at different scales and domains. It addresses such 

important topics as: the assessment of ecosystem condition; 

provisioning of ecosystem services and their valuation; and 

the ways in which ES can be maintained and enhanced. This 

Special Issue is an outcome of the conference “Mapping and 

assessment of ecosystem services – Science in action” which 

was organised within the framework of the Project 

“Methodological assistance for ecosystems assessment and 

biophysical valuation” (MetEcoSMap) from 1st of February 

2017 in Sofia, Bulgaria.  

 

на екосистемите (NEA). Съществува многообразие от подходи и 

методи, прилагани в националните оценки, което прави 

сравненията между тях предизвикателство. Въпреки че оценките, 

публикувани след влизането в сила на Стратегията на ЕС за 

биологичното разнообразие, имаха за цел да се съобразят с нея, все 

още има нужда от „стандартизация или поне хармонизиране на 

събирането на данни, показатели и методи за оценка на 

биологичното разнообразие и екосистемните услуги“ (Schröter et al. 

2016). Значението (стойността) на екосистемите и техните услуги 

може да бъде изразено по различни начини, но основно има три 

групи показатели: биофизични, социо-културни и икономически 

(Groot et al. 2010, Martín-López et al. 2014). Картографирането на 

ЕсУ е неразривно свързано с темата за обхвата на оценките и има 

различни аспекти при различните скали за оценка, които трябва да 

бъдат взети под внимание (Frank и Burkhard 2017). 

Стоките и услугите, предоставяни от екосистемите, са необходими 

за живота и оцеляването на човечеството. В допълнение 

„екосистемният подход“ се утвърди като най-подходящата 

концептуална рамка, подкрепена от „доказана практически“ 

методология, ориентирана към осигуряване на устойчивост и 

опазване на природните системи. Този специален въпрос изследва 

процеса на картографиране и оценка на екосистемните услуги (ЕсУ) 

в различни мащаби и области. Той разглежда такива важни теми 

като: оценка на състоянието на екосистемата; предоставяне на 

екосистемни услуги и тяхната оценка; и начините, по които ЕсУ 

могат да се поддържат и засилват. Това специално издание е 

резултат от проведената конференция „Картографиране и оценка на 

екосистемните услуги - Наука в действие”, организирана в рамките 

на проект „Методическа помощ за оценка на екосистемите и 

биофизична оценка” (MetEcoSMap) от 1-ви февруари 2017 г. в 

София , България. 
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Г 7.10 Nedkov, S., Borisova, B., Koulov, B., Zhiyanski, M., Doncheva, S., Nikolova, M., Kroumova, J. 2018. Towards integrated mapping 

and assessment of ecosystems and their services in Bulgaria: The Central Balkan case study. One ecosystem, One Ecosystem, 3:e25428, 

PENSOFT, 2018, DOI:doi: 10.3897/oneeco.3.e25428   Линк 

 ABSTRACT: The aim of the EU Biodiversity Strategy to 

2020 isto maintain and enhance ecosystem services (ES) in 

Europe and requires all Member States to map and assess the 

state of ecosystems and their services in the respective 

national territories. The EU-funded project ESMERALDA 

analyses ES mapping and assessment methods and 

approaches in their biophysical, social and economical 

perspectives, as well as their application in different case 

studies. The project also aims at the development of an 

integrated and consistent assessment framework. In Bulgaria, 

methodological guides for evaluation and mapping of the 

services provided by the nine main types of ecosystems have 

been prepared together with the respective proposals for their 

implementation in the national assessment. The Bulgarian 

research team analyses and tests various aspects of ecosystem 

services mapping and assessment, such as alternative 

economic assessments, multi-criteria analyses and 

biophysical assessment approaches, mapping challenges and 

local population surveys. In this paper paper, we review the 

ES activities in Bulgaria and present selected mapping and 

assessment methods tested in the Central Balkan case study 

area. It provides relevant examples for the implementation of 

integrated mapping and assessment of ecosystem services at 

local and regional level, where different mapping approaches 

and techniques are embedded within diverse policy contexts. 

The main goal of the study is to investigate how the 

assessment results can support the integration of the 

ecological functions of the Central Balkan National Park with 

РЕЗЮМЕ: Целта на стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие до 2020 г. е да поддържа и подобрява екосистемните 

услуги в Европа и изисква всички държави-членки да 

картографират и оценят състоянието на екосистемите и техните 

услуги в съответните национални територии. Финансираният от ЕС 

проект ESMERALDA анализира методите и подходите при 

картографирането и оценката на екосистемните услуги в техните 

биофизични, социални и икономически перспективи, както и 

тяхното приложение в различни пилотни обекти. Проектът също 

цели да разработи интегрирана и последователна рамка за оценка. 

В България са изготвени методически ръководства за оценка и 

картографиране на услугите, предоставяни от деветте основни вида 

екосистеми, заедно със съответните предложения за тяхното 

прилагане в оценките на национално ниво. Българският 

изследователски екип анализира и тества различни аспекти на 

картографирането и оценката на екосистемните услуги, като 

алтернативни икономически оценки, мултикритерийни анализи и 

биофизични подходи за оценка, предизвикателства при 

картографиране и анкетиране на местното население. В този 

документ е направен преглед на дейностите, свързани с 

екосистемните услуги в България и са представени избрани методи 

за картографиране и оценка, тествани в района на Централен 

Балкан. Представени са подходящи примери за прилагането на 

интегрираното картографиране и оценка на екосистемните услуги 

на местно и регионално ниво, където различни картографски 

подходи и техники са включени в съответни политически контекст. 

Основната цел на изследването е да проучи как резултатите от 

оценката могат да подпомогнат интегрирането на екологичните 

функции на екосистемите в Национален парк Централен Балкан с 

https://oneecosystem.pensoft.net/article/25428/
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the economic opportunities that it creates for the local and 

regional communities. A tiered approach has been used to 

organise the mapping and assessment exercises in the study 

area, in order to meet the needs for integrated ecosystem 

assessment and overcome the limitations of data availability. 

At tier 1, the study performs identification and initial ES 

mapping of the whole area. At tier 2, it applies economic 

valuation for the Municipality of Karlovo by using statistical 

data and the contingent valuation method. At tier 3, the 

investigation applies modelling methods to assess carbon 

storage and flood regulation on a larger scale. The results are 

presented in the form of maps at all levels, which use a 

uniform 0 to 5 assessment scale. The integrated approach 

presented here ensures a clear communication of the end 

results to the respective decision-makers.  

икономическите възможности за местните и регионалните 

общности. Използван е диференциран подход за организиране на 

картографиране и оценяване в района на проучването, за да се 

отговори на нуждите от интегрирана оценка на екосистемите и да 

се преодолеят ограниченията в обезпечеността с данни. На ниво 1 

от проучването се извършва идентификация и първоначално 

картографиране на ЕсУ на цялата област. На 2-ро ниво е приложена 

икономическа оценка за Община Карлово, като са използвани 

статистически данни и метода на условната оценка. На ниво 3 се 

прилагат методи за моделиране за оценка на съхранението на 

въглерод и регулирането на наводненията в по-едър мащаб. 

Резултатите са представени под формата на карти на всички нива, 

при използване на единна скала с оценки от 0 до 5. Предложеният 

интегриран подход осигурява прозрачност и яснота на крайните 

резултати за съответните отговорни лица. 

Г 7.11 Nedkov, S., Zhiyanski, M., Dimitrov, S., Borisova, B., Popov, A., Ihtimanski, I., Yaneva, R., Nikolov, P., Bratanova-Doncheva, S. 

2017. Mapping and assessment of urban ecosystem condition and services using integrated index of spatial structure. One ecosystem, 

2: e14499, Pensoft 

DOI:https://doi.org/10.3897/oneeco.2.e14499   Линк 

 ABSTRACT: Urban ecosystems are the areas where built 

infrastructure covers a large proportion of the land surface but 

the main source of ecosystem services provision is the green 

infrastructure. This provision is very much dependent on the 

particular combination of green spaces such as parks or 

vegetation belts and paved areas such as buildings and streets. 

The spatial arrangement of these elements is an important 

parameter which could be used for the assessment of the 

ecosystem condition in the urban areas. An integrated index 

of spatial structure is proposed which incorporates built types 

and land cover from the Local Climate Zones (LCZ) concept 

РЕЗЮМЕ: В градските екосистеми изградената сива 

инфраструктура покрива голяма част от земната повърхност, но 

основният източник на предоставяне на екосистемни услуги са 

елементите на зелената инфраструктура. Предоставянето на услуги 

в голяма степен зависи от съответната комбинация от зелени площи 

като паркове или растителни пояси, павирани зони, сгради и улици. 

Пространственото подреждане на тези елементи е важен параметър, 

който може да се използва за оценка на състоянието на 

екосистемите в урбанизирани райони. Предложен е интегриран 

индекс на пространствената структура, който включва комбинации 

от застроената площ и типовете земно покритие от концепцията за 

https://oneecosystem.pensoft.net/article/14499/
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with urban ecosystems' classes developed on the basis of 

MAES typology. An algorithm has been developed for index 

generation using an urban ecosystems' database and remote 

sensing data. The index is used to define vegetation cover in 

urban ecosystems and assess their condition as a part of the 

assessment framework. It is also applied in the assessment of 

several ecosystem services through quantification of 

ecosystem services' indicators or as an indicator in a complex 

assessment. The results show that, although most urban 

ecosystems in Bulgaria are assessed as moderate and good 

condition, very few of them have very good condition and 

about 3.5% have very bad condition. The highest scores are 

defined for urban green areas while the lowest are for 

transport networks. The use of an integrated index in urban 

ecosystem services' assessment is represented by examples for 

global and local climate regulation. The results are used to 

develop maps of ecosystem services supply capacity for 

selected cities. The overall analysis indicates that the urban 

ecosystems in Bulgaria have a moderate to good capacity for 

local climate regulation and moderate to low capacity for 

global climate regulation. The integrated index of spatial 

structure provides an appropriate basis for characterisation 

and assessment of the urban ecosystems condition and 

ecosystem services following the requirements of the EU 

Biodiversity Strategy and the MAES process. The proposed 

approach enables the internal heterogeneity of the urban 

ecosystems at national level to be defined, this being one of 

the main challenges in studying urban ecological systems.  

локални климатични зони (LCZ) в отделните класове градски 

екосистеми, разработени въз основа на типологията на MAES. 

Разработен е алгоритъм за генериране на индекса чрез използване 

на база данни за градските екосистеми и данни от дистанционно 

наблюдение. Индексът се използва за определяне на растителната 

покривка в градските екосистеми и за оценка на състоянието им 

като част от цялостната методика за оценка. Индексът се прилага за 

оценката на няколко екосистемни услуги чрез количествено 

определяне на показателите на екосистемните услуги или като 

индикатор в комплексната оценка. Резултатите показват, че 

състоянието на повечето урбанизирани екосистеми в България се 

оценява като средно до добро, много малко от тях имат много добро 

състояние и едва 3.5% са в много лошо състояние. Най-високи са 

оценките за полигоните със зелени площи, а най-ниските стойности 

са отчетени за транспортните мрежи. Използването на интегриран 

индекс в оценката на градските екосистемни услуги е представено 

с примери за регулиране на климата на локално и регионално ниво. 

Резултатите се използват за разработване на карти на капацитета за 

предоставяне на екосистемни услуги в избрани пилотни градове. 

Обобщеният анализ показва, че градските екосистеми в България 

имат умерен до добър капацитет за регулиране на климата на 

местно ниво и умерен до нисък капацитет за глобално регулиране 

на климата. Интегрираният индекс на пространствената структура 

осигурява подходяща база за характеризиране и оценка на 

състоянието на градските екосистеми и екосистемните услуги, като 

се спазват изискванията на Стратегията на ЕС за биоразнообразието 

и процеса на MAES. Предложеният подход позволява да се 

дефинира вътрешната хетерогенност на градските екосистеми на 

национално ниво, което е едно от основните предизвикателства при 

изучаването на урбанизираните екологични системи. 
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Г 7.12 Dimitrov, S., Georgiev, G., Georgieva, M., Glushkova, M., Chepisheva, V., Mirchev, P., Zhiyanski, M. 2018. Integrated assessment 

of urban green infrastructure condition in Karlovo region by in-situ observations and remote sensing. One ecosystem, Pensoft, 

DOI:10.3897/oneeco.3.e21610, 1-23   Линк 

 ABSTRACT: The knowledge about urban green 

infrastructure (UGI) is important for maintaining the quality 

of life in cities, suburbs and the fringes of metropolitan areas. 

The perspective of rapid urban sprawl generates the need for 

establishment and use of adequate systems for monitoring the 

condition of the urban ecosystems and green spaces. This 

triggers the search for a stronger link between the condition of 

urban green infrastructure and its capacity to supply 

ecosystem services (ES). In this paper are presented the results 

of the assessment of the health status of tree and shrub 

vegetation in UGI of Karlovo through an integrated 

application of in-situ observation and remote sensing using 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology. The study 

showed that the implementation of this flexible approach 

provides rapid and low-cost results, with good quality of the 

generated information. This makes the approach appropriate 

as a basis for monitoring of green systems in urbanised areas, 

with subsequent detailed investigation of solitary trees for 

cataclysms and epiphytotics of native species and rapid 

detection for the population of invasive insect and pathogen’s 

in order to prevent their distribution in new areas. 

РЕЗЮМЕ: Знанията за градската зелена инфраструктура (ЗИ) са 

важни за поддържане качеството на живот в градовете, 

предградията и покрайнините на големите метрополиси. 

Перспективата за бързо разрастване на градовете създава 

необходимостта от създаване и използване на подходящи системи 

за наблюдение състоянието на градските екосистеми и зелени 

площи. Това води до засилване на търсенето на по-силна връзка 

между състоянието на градската зелена инфраструктура и нейния 

капацитет за предоставяне на екосистемни услуги (ЕсУ). В статията 

са представени резултатите от оценката на здравословното 

състояние на дървесна и храстова растителност в ЗИ на гр. Карлово 

чрез интегрирано прилагане на in-situ наблюдение и дистанционно 

наблюдение с технологията безпилотни летателни средства (БЛС). 

Проучването показа, че прилагането на този гъвкав подход 

осигурява бързи и евтини резултати, с добро качество на 

генерираната информация. Това прави подхода подходящ като 

основа за мониторинг на зелените системи в урбанизираните 

райони, с последващо подробно изследване на солитерни дървета 

за катаклизми и епифитотии на местни видове и бързо откриване на 

популациите на инвазивни насекоми и патогени, с цел 

предотвратяване на тяхното разпространение в нови площи. 

 

Г 7.13 Tsolova, V., Kolchakov, V., Zhiyanski, M. 2014. Carbon, nitrogen and sulphur pools and fluxes in pyrite containing reclaimed soils 

(Technosols) at Gabra village, Bulgaria. Environmental Processes, 1, 4, Springer, DOI: 10.1007/s40710-014-0030-x, 405-414   Линк 

 ABSTRACT: The present paper deals with the characteristics 

of C, N and S pools and fluxes in pyrite containing Technosols 

located in the area of Chukurovo mine (Gabra village, 

РЕЗЮМЕ: Настоящата работа разглежда запасите и потоците на C, 

N и S в Technosols, съдържащи пирит, разположени в района на 

рудник Чукурово (с. Габра, България) с оглед на геохимичната 

https://oneecosystem.pensoft.net/article/21610/
http://download.springer.com/static/pdf/390/art%253A10.1007%252Fs40710-014-0030-x.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs40710-014-0030-x&token2=exp=1451215888~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F390%2Fart%25253A10.1007%25252Fs40710-01
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Bulgaria) in a view of nutrient geochemical transformations 

in a specific technogenic environment. The role of vegetation 

and soil microbiota for stabilization of nutrient pools and 

fluxes has also been taken into consideration. Chemical and 

microbiological assays are used to analyze the contents and 

transformation rates of C, N and S. Determination of C:N and 

C:S ratios filling out the knowledge of interactions between 

studied nutrients in pyrite containing environment. Cinnamon 

forest soils /Endogleyic Luvisols (Siltic, Chromic) are also 

included in the study in order to provide a basis for 

comparison. According to the results obtained carbon and 

nitrogen geochemical pools are interlinked by organic matter 

in Gleyic Technosols (Siltic). Soil microbiota predominantly 

manages nitrogen organic and inorganic fluxes and 

presumably are the main reason for low saturation of organic 

matter with nitrogen (C:N=11). In young Technosols /Stagnic 

Technosols (Clayic)/prevail the pools of coal carbon and the 

scarce fluxes of nitrogen. The average value of C:N is 38 but 

still the strong correlation between elements exists. Pyrite is 

the main source of sulfur providing predominance of 

inorganic pools and fluxes. It conceals the natural interlink 

beteewn carbon and sulfur organic pools resulting in very low 

values of C:S (average value of 7.5). Microorganisms 

responsible for the oxidative turnover of inorganic sulphur 

compounds prevail and further sustain the acidic pH in young 

soil solum. 

трансформация на хранителни вещества в специфична техногенна 

среда. Взета е под внимание и ролята на растителността и почвената 

микробиота за стабилизиране на запасите и потоците на 

изследваните елементи. Химични и микробиологични анализи са 

приложени за анализ на съдържанието и скоростта на 

трансформация на C, N и S. Определени са съотношенията C: N и 

C:S, допълвайки знанията за взаимодействията между изследваните 

хранителни вещества в  среда  с високо съдържание на пирит. В 

проучването са включени и канелените горски почви /Endogleyic 

Luvisols (Siltic, Chromic), за да се осигури база за сравнение. Според 

резултатите въглеродните и азотни запаси  са свързани с 

органичната материя в Gleyic Technosols (Siltic). Почвената 

микробиота участва предимно в потока на органичния и 

неорганичен азот и вероятно са основната причина за ниската 

наситеност на органичното вещество с азот (C:N = 11). В младите 

Technosols /Stagnic Technosols (Clayic)/ преобладават запаси от 

„черен“ въглерод от въглищата, а потоците на азота са слабо 

изявени. Средната стойност на отношението C:N е 38, но все още 

съществува силна корелация между елементите. Пиритът е 

основният източник на сяра, предпоставка за преобладаващото 

съдържание на неорганична сяра. Той прикрива естествената връзка 

между запасите от органичен въглерод и органична сяра, което води 

до много ниски стойности на отношението C:S (средна стойност от 

7.5). Микроорганизмите, отговорни за окислителните процеси на 

неорганични серни съединения преобладават и продължават да 

поддържат кисела рН в почвата. 

 

Г 8.1 Дойчинова, В., Жиянски, М. 2013. Проучвания върху характеристики на почви в градски лесопаркове и в естествени горски 

насаждения от град Сандански. Почвознание, агрохимия и екология, XLVII, 2, 68-76 

 АБСТРАКТ:  Направена е обща физична и химична 

характеристика на антропогенизирани и естествени 

ABSTRACT: Comparative analyses of anthropogenic soils (Urbic 

Anthrosols), located in city park “St. Vratch” and native soils (Chromic 
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почви от района на гр. Сандански. В следствие на 

засиленото урбанизационно натоварване 

антропогенизираните почви в градския лесопарк „Св. 

Врач“ показват характерните особености на 

урбанизираните почви Urbic Anthrosols. На базата на 

данни за механичния състав на почвите с потенциално по-

висока уязвимост на процеси на деструкция се 

характеризира антропогенизираната почва под 

насаждение от корков дъб US3 на територията на парка. 

Антропогенизираните почви в лесопарка (US1, US2, US3) 

се характеризират с умерена колоидност в 

повърхностните слоеве (Т8,2 . 20-30 meq/100g почва), 

докато тези от контролите извън урбанизационния център 

(NUS1 и NUS2)  са с по-високи стойности на общия 

катионобменен капацитет и се отнасят към средно 

колоидните почви. Киселинните процеси при 

изследваните почви протичат със средна интензивност, 

но те са по-силно изявени в естествените горски почви, 

където се отчитат по-високи стойности на обменния 

алуминия. Изследваните почви от градския лесопарк 

показват характерни особености на урбанизираните 

почви, а именно: те имат по-високо рН в повърхностния 

слой на почвата в сравнение с по-долу лежащия слой. 

Отчита се по-висока пространствена вариабилност по 

отношение натрупването на органичен въглерод в 

повърхностните почвени слоеве при 

антропогенизираните почви. Органичното вещество при 

почвите от градския парк се хумифицира в по-ниска 

степен, в сравнение с контролите.  

 

 

Luvisols), located out of the urban zone is presented. Urban experimental 

plots (US1, US2 and US3) were chosen under forest plantations, 

respectively: oak and black pine (Quercus pubescens L. + Pinus nigra 

L.), oak and plane tree (Quercus petraea L. + Platanus orientalis L.) and 

cork oak (Quercus suber) and control sites (NUS1 and NUS2) were 

under pine (Pinus nigra L.) and oaks (Quercus petraea L. + Quercus 

pubescens L.) 

The soils have been characterized by mechanical composition adsorption 

properties, acidity and contents of organic matter, nitrogen and 

macroelements. The soils of the region characterized by a low stocks of 

P and Ca and average stocks of K and Mg. Soil adsorption structures 

were built primarily of clay minerals. The total cation-exchange capacity 

of urban soils (CEC = T8,2) ranged from 20.7 to 37.5 meq/100g soil and 

was lower than CEC of control plots (28=1 to 43=75 meq/100g soil). 

Urbanization process has provoked changes of soil characteristics in 

urban forest parks. The alkalization of topsoil of urbanized soils is clearly 

distinguished compared to the deeper layers.  
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Г 8.2 Donkova, R., Zhiyanski, M., Doichinova, V. 2013. Microbiological Characteristics of urban Soils in Forest parks from Sofia and 

Sandanski. Journal of Balkan Ecology, 16, 4, The Journal of Balkan Ecology is cooperatively published by the Balkan Ecological 

Federation (BEF), the Association of Bulgarian Ecologists (ABECOL) and the PublishScieSet-Eco (PSSE)., 2013, ISSN:1311-0527, 

375-382   Линк 

 ABSTRACT: The paper deals with the urban forest parks and 

the essential elements of green infrastructure in the cities with 

great importance in mitigation of climatic change at regional 

level and improving the well being of the citizens. Soil 

microbial status and activity influence on health and quality 

of these ecosystems. We studied microbial characteristics in 

urban soils from two cities, distinguishing in climate, number 

of population and urbanization level. The studied objects are 

four parks in Sofia : Boris’ garden (U1), Loven park (U2), 

Western park (U3) and Northern park (U4), and in Sandanski: 

St. Vrach park with two plots – US1 and US2. Soils from the 

urban park of Sandanski are characterized with higher 

biogenic and biological activity in comparison with the soils 

from urban forest parks in Sofia. The metabolic respiration 

quotient presented as ratio between the rate of basal and 

substrate-induced respiration of soil microorganisms ranged 

from 0.18 to 0.45. Climatic conditions and the density of trees 

are main factors, which in highest degree impact on the size 

of soil microorganism communities and their activity.  

 

 

РЕЗЮМЕ: Статията  разглежда градските лесопаркове и основните 

елементи на зелената инфраструктура в градовете, които се 

характеризират със значимата си роля по отношение смекчаване на 

климатичните промени на регионално ниво и подобряване на 

благосъстоянието на гражданите. Почвеното микробиално 

разнообразие и активността на почвената микробиота влияят върху 

качеството на тези екосистеми. Изследвани са основни 

характеристики на микробиотата в урбанизирани почви в две 

населени места, разграничени по климатични особености,  

население и степента на урбанизация. Изследваните обекти 

включват четири лесопарка в София: Борисовата градина (U1), 

Ловен парк (U2), Западен парк (U3) и Северен парк (U4), и два 

обекта US1 и US2 в парк Св. Врач в Сандански. Почвите от градския 

парк на Сандански се характеризират с по-висока биогенна и 

биологична активност в сравнение с почвите от градските 

лесопаркове в София. Коефициентът на метаболитно дишане, 

представен като съотношение между скоростта на базалното и 

субстратно-индуцираното дишане на почвените микроорганизми, 

варира от 0.18 до 0.45. Климатичните условия и гъстотата на 

насажденията са основни фактори, които в най-голяма степен 

влияят върху размера на почвените микроорганизми и тяхната 

активност. 
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 ABSTRACT: The microbiological characterization of forest 

soils under oak forests from surrounding mountain range of 

Sofia is presented for Lozen mountain, Vitosha mountain, 

Lyulin mountain and Western Stara Planina Mountain. The 

soils and characteristics of aboveground vegetation are 

different in all studied sites. The inverse dependence between 

altitude of site and density of soil microflora was determined. 

The highest microbial density was established in soils with the 

highest density of plant coverage at highest grass coverage 

(90% for Beledie Khan in Western Stara Planina mountain). 

The density of plant coverage of studied forest soils is the 

component, which strongly influences the soil microflora. We 

concluded that the soils with oak forests in the region of Sofia 

surrounding mountains had the highest content of 

heterotrophic microorganisms among those of total quantity. 

The microbial respiration quotient (QR), which is the ratio 

between the rate of basal (Vbasal) and substrate-influences 

(VSIR) respiration of soil microorganisms ranged from 0.20 to 

0.44. 

РЕЗЮМЕ: Направена е микробиологичната характеристика на 

горските почви под дъбови гори от планински райони около София 

- Лозенска планина, Витоша, Люлин и Западна Стара планина. 

Почвите и характеристиките на надземната растителност са 

различни във всички проучени обекти. Отчита се обратна 

зависимост между надморската височината на обекта и плътността 

на почвената микрофлора. Най-високата микробна плътност е 

установена в почви с най-висока плътност на тревно растително 

покритие (90% за Беледи хан в Западна Стара планина). Отбелязва 

се, че гъстотата на растителното покритие на изследваните горски 

почви е компонент, който силно влияе върху почвената 

микрофлора. Стигна се до заключението, че почвите в дъбови гори 

в района на Софийските оградни планини се характеризират с най-

високо съдържание на хетеротрофни микроорганизми. 

Коефициентът на микробиално дишане (QR), представляващ е 

съотношение между честотата на базалното (Vbasal) и субстратното 

(VSIR) дишане на почвените микроорганизми варира от 0.20 до 0.44. 

Г 8.4 Zhiyanski, M., Doichinova, V., Petrov, K. 2013. The social aspects and role of green infrastructure in mitigating climatic changes at 

regional level. Proceedings of 3rd International Conference “Ecology of urban areas 2013”, Zrenjanin, October 11, 2013, Serbia, 2013, 

ISBN:978-86-7672-210-5, 451-458   Линк 

 ABSTRACT: Green urban parks and their management as 

well as the forest ecosystems near urban regions provide 

economic, social, cultural, and ecological services to the 

society. Biogeochemical cycles of elements in these urbanized 

ecosystems are the changes due to the complex of factors 

РЕЗЮМЕ: Зелените градски паркове и тяхното управление, както и 

горските екосистеми в близост до градските райони, предоставят 

икономически, социални, културни и екологични услуги на 

обществото. Биогеохимичните цикли на елементите в тези 

урбанизирани екосистеми са изменени, в следствие на комплекс от 
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including both climatic and anthropogenic. Concerning 

climatic changes, the greenhouse gases (GHG) are of great 

importance, especially carbon cycle is of a considerable 

scientific interest. While the cities are perceived mainly as 

sources of GHG through emissions of the transport, 

combustion, etc., the urban green spaces contribute to carbon 

sequestration and mitigation of climatic changes at regional 

level. The present study focuses on carbon stocks in forest 

parks of two urban centers along an urban-rural gradient. It is 

underlined that green urban parks have great potential in 

sequestering carbon and their management improves this 

ecosystem service. Based on the obtained results, it could be 

concluded that the anthropogenic factor has a high degree of 

influence upon carbon accumulation in urban zones. 

Depending on urban-rural gradient, significant differences 

between carbon stocks in urban forest parks and controlled 

semi-natural forests was established. Different aspects of 

management of urban forest parks have high importance for 

the population in these areas. The results from the interviews 

and questionnaires showed that in both urban centers, despite 

the contrast between the two populations, level of 

urbanization, and climates, the urban forest parks should be 

preserved for future generations as a good option as regards 

recreation and relaxation. This is related to the improvement 

of living conditions in urban areas, together with highly 

aesthetic views of forests. Based on data obtained and the 

results of social investigation performed, it is recommend that 

new zones of green infrastructure should be created and/or 

enlarged. 

 

фактори, включително климатични и антропогенни. Що се отнася 

до климатичните промени, улавянето на парникови газове (ПГ) са 

от голямо значение на различни нива, а що се отнася до цикъла на 

въглерода то той представлява значителен научен интерес. Докато 

градовете се възприемат главно като източници на парникови 

газове чрез емисии от транспорта, изгарянето и т.н., градските 

зелени площи допринасят за улавянето на въглерода и смекчаването 

на климатичните промени на регионално равнище. Настоящото 

изследване разглежда запасите от въглерод в горските паркове на 

два урбанизационни центъра диференцирани по градиент на 

антропогенно натоварване. Подчертава се, че зелените градски 

паркове имат голям потенциал за улавяне на въглерода и тяхното 

управление подобрява капацитета за предоставяне на тази 

екосистемна услуга. Въз основа на получените резултати може да 

се заключи, че антропогенният фактор има висока степен на 

влияние върху натрупването на въглерод в градските зони. В 

зависимост от градиента на антропогенно натоварване бяха 

установени значителни разлики между въглеродните запаси в 

градските лесопаркове и контролни горски екосистеми. Различните 

аспекти на управлението на градските лесопаркове от своя страна 

също играят съществена роля за населението в тези райони. 

Резултатите от проведените интервюта и обработката на актети 

показаха, че и в двата проучвани градски центъра, независимо от 

контрастиращите особеностите по отношение степен на 

урбанизация и климатични особености, градските лесопаркове се 

разпознават като обекти, които да бъдат запазени за бъдещите 

поколения като добър вариант по отношение на отдих и релаксация. 

Подчертана е ролята им за подобряването на условията на живот в 

градските райони, в съчетание с тяхната естетическа стойност. Въз 

основа на получените данни и проведените проучвания се 

препоръчва създаването и / или разширяването на урбанизираните 

райони с нови зони от зелената инфраструктура. 
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Г 8.5 Дойчинова, В., Жиянски, М., Иванов, П., Цолова, В. 2013. Съдържание на органичен въглерод в Канелени горски почви при 

различни форми на земеползване в Лозен планина. Управление и устойчиво развитие, 15, 40, ЛТУ София, 2013 

 АБСТРАКТ: Изследвани са Канелени горски почви, 

които са формирани при различни форми на земеползване 

в подножието на Лозен планина. Използвани са еднакви 

по размер пробни площи, заети от дървесна растителност 

(Quercus cerris L.) - ПГ и от тревна ливадна растителност 

– ПЛ. Обектите са разположени върху един склон при 

еднаква надморска височина, наклон и изложение. 

Доказва се по-високо съдържание на орг. С в почвите под 

ливадна растителност (ПЛ), в сравнение тези под 

горското насаждение (ПГ), като за 0-50 cm почвен слой 

средните стойности са съответно 1.45% и 1.24%. Запасите 

на органичен въглерод за същата дълбочина са съответно 

2,53 и 2,12 t ha-1. За орницата 0-30 cm, тези стойности са: 

за ПЛ 1.95% и 3.13 t ha-1, а за ПГ 1.5% и 2.20 t ha-1. И за 

двете пробни площи, обаче съдържанието на въглерод се 

оценява, като ниско (C% < 2%), което е характерно за по-

голяма част от почвите в Югоизточна Европа. Почвите 

показват и различия в киселинния статус, като тези от ПЛ 

са силно до средно кисели (pH = 4.90 - 5.45), докато тези 

от ПГ са силно кисели до неутрални (pH = 4.80 - 6.80). 

Доказва се значима корелационна зависимост между С% 

и N% (p < 0.0001), но достоверна такава с pH не се 

установява.   

 

 

 

 

 

ABSTRACT: Luvisols (Chromic) formed under different land use in 

Lozen Mountain were studied. The tested plots with same area located 

on one slope at the same altitude and aspect were included. The 

experimental plot FL was located in oak forest stand (Quercus cerris L.), 

and the experimental plot GL was in grass vegetation and presents a 

mountainous meadow. The higher organic carbon content was 

determined in soil under grass vegetation (GL) compare to those under 

forest land use (FL). The mean values of the parameter were respectively 

1.45% and 1.24% in the layer 0-50 cm. Organic carbon stocks for the 

same depth were respectively 2.53 and 2.12 kg/m2. In the surface 0-30 

cm of soils, these values were: 1.95% org. C for GL and 3.13 kg/m2, and 

1.5% for FL and 2.20 kg/m2. However for both studied plots, the carbon 

content is estimated as low (C%<2%), which is typical of the most soils 

in South-Eastern Europe. The soils show differences in the acid status as 

those of GL are strongly to moderately acidic (pH=4.90-5.45), while 

those of FL are highly acidic to neutral (pH=4.80-6.80). A significant 

correlation between C% and N% (p<0.0001) was determined, but such a 

reliable with pH was not established.  
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Г 8.6 Жиянски, М., Качова, В. 2014. Зелената инфраструктура и концепцията за устойчиво развитие: теоретична основа и примери 

за добри практики. Списание “Управление и устойчиво развитие”,  год.16, 3, том 46, 6-12. 

 АБСТРАКТ: Опазването на биоразнообразието, 

управлението на енергийните и водни ресурси, не може 

да бъде в противоречие с необходимостта от осигуряване 

на благоденствие и икономически просперитет на 

нацията, общността и отделния човек. С дефиниране на 

понятието „устойчиво управление“, икономическата 

наука разглежда и поставя необходимостта от 

взаимозаменяемост между природния капитал и такъв, 

направен от човека или “man-made” капитал. 

Изграждането на цялостна в своята функционалност 

Зелена инфраструктура е именно тази модерна концепция 

и инструмент за подсигуряване на устойчиво управление 

и функциониране на екосистемите, в стремежа ни за 

повишаване на тяхната продуктивност и високо качество 

на осигуряваните екосистемни услуги. Представените 

примери за добри практики в това отношение показват, 

как елементите на зелената инфраструктура следва да се 

управляват чрез балансиране на изискванията за 

земеделското производство, индустрията, запазването на 

природните ресурси и защитата на обществения интерес. 

 

Governments of the Member States in Europe meet the need for rapid 

action to address the crisis of modern times: economic, energy, climate, 

food. To solve these crisis a synergy in the preparation of national action 

programs in various areas of the economy and the environment is 

urgently needed. Biodiversity conservation and management of energy 

and water resources should avoid the conflict with the need to ensure the 

welfare and the economic prosperity of the nation, community and 

individual person. In economics in defining the concept of “sustainable 

management”, this problem is seen in an interrelated perspective and 

sustainability between natural capital and “man-made” capital. Green 

infrastructure is a modern concept and a tool for ensuring the sustainable 

functioning of ecosystems, as we aim to increase their productivity and 

quality of providing ecosystem services. Requirements for the 

management to support sustainable development of the environment and 

to build green infrastructure are associated with the development 

strategies of a region, aiming to find a balance between interests of 

different social groups. The examples of good practices show that the 

elements of green infrastructure can not be managed without balancing 

the requirement of agricultural production, industry, conservation of 

natural resources and the public interests.  

Г 8.7 Жиянски, М., Качова, В., Петров, К. 2014. Зелената инфраструктура като инвестиционна възможност при реализиране 

политиката за устойчиво развитие на регионите: законодателство и финансови инструменти Списание “Управление и 

устойчиво развитие”,  год.16, 3, том 46, 6-12. 

 АБСТРАКТ: Оценката, планирането, създаването и 

управлението на зелената инфраструктура (ЗИ) в 

отделните региони, са важна част от политиката за 

устойчиво развитие и за повишаване благоденствието и 

ABSTRACT: The assessment, planning, creation and management of 

Green Infrastructure (IAs) in individual regions are an important part of 

sustainable development policy and of improving the well-being and 

quality of life of the population. The development of a green economy 
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качеството на живот на населението. Чрез изграждане на 

ЗИ се подпомага развитието на зелена икономика и 

устойчивото управление на екосистемите. В разработката 

се разглеждат законодателни практики по смисъла на 

общи и специфични нормативни актове и стратегии за 

околна среда, с отношение към ЗИ. Разглеждат се 

финансови инструменти на ЕС за финансиране на 

проекти в ЗИ: Кохезионния фонд, Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР), програмата Life+, като се 

посочват и примери за добри практики в това отношение. 

Подчертава се, че съществува все по-голям акцент върху 

ефективното използване на ресурсите в Европа 

посредством опазване на природния капитал и чрез 

подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от 

ЗИ. Този принцип е в съответствие с концепцията за 

териториално сближаване и за по-устойчиво и 

балансирано развитие на регионите. 

 

 

and the sustainable management of ecosystems is supported by the IA. 

The thesis examines legislative practices in the sense of general and 

specific environmental legislation and strategies, with regard to IA. EU 

funding instruments are being funded to fund IA projects: the Cohesion 

Fund, the European Regional Development Fund (ERDF), the Life + 

program, and examples of good practice in this regard. It emphasizes that 

there is an increasing emphasis on resource efficiency in Europe by 

preserving natural capital and by supporting ecosystem services provided 

by IAs. This principle is in line with the concept of territorial cohesion 

and a more sustainable and balanced development of the regions. 

Г 8.8 Жиянски, М., Ферезлиев, А., Соколовска М. 2014. Характеристики на надземната биомаса и въглероден запас в компоненти 

на екосистема, формирана след залесяване с бял бор в района на Северозападни Родопи. Сборник научни публикации на 

Института за гората, Институт за гората-БАН, ISBN:978-954-91423-8-9, 224-238 

 АБСТРАКТ: Настоящето изследване цели да представи 

количествено съхранения въглерод в надземната биомаса 

и в почвата на горска екосистема при конкретните 

специфики на района и историята на земеползване и 

тества модели, описващи връзките между запаса на 

насаждението и други таксационни показатели. 

Получените резултати потвърждават съществената роля 

на дървесната растителност като „резервоар“ на 

въглерода в екосистема. Установи се, че вариациите по 

ABSTRACT: The present study aims to present the quantitatively stored 

carbon in above-ground biomass and the soil of a forest ecosystem in the 

specific area specificities and land use history and test models describing 

the links between plant stock and other taxation indicators. The results 

confirm the essential role of tree vegetation as a carbon reservoir in the 

ecosystem. It was found that variations in wood volume depend to a large 

extent on the change in charge factors and biometric parameters, which 

is directly related to the amount of accumulated carbon. 
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обем на дървесината зависят до голяма степен от 

изменението на таксационните показатели и 

биометрични параметри, което е в пряка връзка с 

количеството акумулиран въглерод.  

 

Г 8.9 Zhiyanski, M., Hursthouse, A., Doncheva, S. 2015. Role of different components of urban and peri-urban forests to store carbon – a 

case-study of the Sandanski region, Bulgaria. Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences, 5, 3, 2015, ISSN:2249-1929, 

3114-3128. ISI IF:1.082   Линк 

 ABSTRACT: Urban areas currently make up about 4% of the 

world’s terrestrial surface and forest parks as elements of 

Green Infrastructure (GI) is currently of interest in their 

potential to store carbon. We studied carbon stocks in 

different components of urban and peri-urban forest parks: 

urban soils, forest floor and aboveground tree vegetation in 

Sandanski, Bulgaria. For all urban sites compared to controls, 

the value of carbon stocks in soils was much greater. In urban 

soils of Sandanski carbon stocks varied between 44 and 88 t 

C ha-1, compared to peri-urban 32 - 39 t C ha-1. The reverse 

was observed for carbon stocks in the forest floor and tree 

stands. Forest floor carbon stocks in Sandanski varied within 

4.07 - 4.37 t C ha-1, while in peri-urban were higher (5.50 - 

3.47 t C ha-1). Carbon stored in aboveground tree biomass in 

urban sites was calculated at 36.5 t C ha-1 for Sandanski and 

in peri-urban sites 37.0 and 67.8 t C ha-1, respectively. We 

concluded that carbon accumulation in urban forest parks is 

controlled by detailed management activities and confirmed 

their high potential to store carbon. It is clearly argued that 

there is a need to maintain and enhance the ecological 

functions of forest ecosystems as part of urban GI, which in 

turn will support the mitigation of sharp climatic changes at 

the local and regional levels. 

РЕЗЮМЕ: Урбанизираните територии понастоящем съставляват 

около 4% от земната повърхност, а лесопарковете в света като 

елементи на Зелената инфраструктура (ЗИ), представляват интерес 

в контекста на техния потенциал за съхранение на въглерод. 

Изследвани са въглеродните запаси в различни компоненти на 

градските и крайградски лесопаркове: урбанизирани почви, горска 

постилка и надземна дървесна растителност в Сандански, България. 

За всички урбанизирани пробни площи в сравнение с контролите 

стойностите на запасите на въглерод в почвите са по-високи. В 

градските почви на Сандански запасите на почвен въглерод варират 

между 44 и 88 t C ha-1, в сравнение с почвите в крайградските 

пробни площи - 32 - 39 t C ha-1. Обратното е наблюдавано за 

въглеродните запаси в горската постилка и в надземната дървесна 

растителност. Запасите от въглерод в мъртвата горска постилка в 

лесопарковете в Сандански варират в рамките на 4.07 - 4.37 t C ha-1, 

докато в контролите са по-високи (5.50 - 3.47 t C ha-1). Въглеродът, 

съхраняван в биомасата на дърветата в градските лесопаркове, е 

изчислен на 36,5 t C ha-1 за Сандански и съответно в контролите  

37,0 и 67,8 t C ha-1. Заключва се, че натрупването на въглерод в 

градските лесопаркове се определя от управленски дейности и 

потвърждава техния висок потенциал за съхранение на въглерод. 

Ясно се твърди, че е необходимо да се поддържат и подобряват 

екологичните функции на горските екосистеми като част от 

http://www.jcbsc.org/issueenv.php?volume=5&issue=3
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градската ЗИ, което от своя страна ще подпомогне смекчаването на 

резките климатични промени на местно и регионално равнище. 

Г 8.10 Pilipović, A., Orlović, S., Zhiyanski, M., Andonovski, V., Galić, Z. 2015. Soil respiration measurement in beech forest during two 

vegetation periods at Stara Planina. TOPOLA POPLAR, 195/196, INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I ŽIVOTNU SREDINU, 

Novi Sad, 2015, ISSN:0563-9034, 97-107   Линк 

 ABSTRACT: Stara planina presents one of the greatest 

mountains in Balkans spreading from Vrška Čuka to the Black 

sea where Western part of this mountain range is border 

between Serbia and Bulgaria. The research site was located at 

Vidlič in even-aged European beech coppice forest. In 

investigated stand, plot of 25x25 m area was established with 

9 randomly selected plots were identified where soil 

respiration was measured during climatically two different 

vegetation periods in 2013 and 2014. Measurements were 

performed with portable gas exchange measurement system 

ADC LCPro+. At the same time, evaporation, soil moisture 

content, soil temperature and air temperature were measured 

in order to correlate with soil respiration. Results showed 

significant impact of soil moisture content driven by climate 

conditions in two investigated years on soil respiration and 

evaporation.  

РЕЗЮМЕ: Стара планина е една от най-големите планини на 

Балканите, простираща се от Връша чука до Черно море, където 

западната част на тази планинска верига е граница между Сърбия и 

България. Изследователската площадка представлява  

разновъзрастна издънкова гора от обикновен бук, разположена при 

гр. Видлич. В изследваното насаждение е обособена пробна 

площадка с размери 25x25 m, като в 9 случайно избрани точки е 

извършено измерване на почвената респирация по време на 

вегетационния период на климатични два различни периода на 

вегетация през 2013 и 2014 г. Измерванията са извършени с 

преносима система за измерване на газообмен ADC LCPro +. 

Едновременно с това бяха измерени изпарението, влажността на 

почвата, температурата на почвата и температурата на въздуха, за 

да се съпоставят с резултатите, получени за почвена респирация. 

Резултатите показват значително влияние на съдържанието на влага 

в почвата върху почвеното дишане и изпарението, обусловено от 

климатичните условия в двете години от изследването. 

Г 8.11 Dimitrova, V., Lyubenova, M., Zhiyanski, M., Vanguelova, E. 2015. Roots biomass and carbon in representative forest ecosystems 

in Bulgaria. Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences, 5, 2, 2015, ISSN:2249-1929, 2090-2108   Линк 

 ABSTRACT: The root biomass is an important part of the 

forest ecosystems in their accumulation and turnover of 

organic carbon. The accumulation of tree biomass above or 

belowground largely depends on tree capacity to buffer stress 

and to react to different changes in the environmental factors. 

АБСТРАКТ: Кореновата биомаса е важна компонента на горските 

екосистеми, както поради потенциала й да натрупва въглерод, така 

и като източник на органичен въглерод за почвите. Натрупването 

на дървесна биомаса над или под земята до голяма степен зависи от 

капацитета на дървото да буферира стреса и да реагира на различни 

http://www.ilfe.org/sites/default/files/topola_195%20196.pdf
http://www.jcbsc.org/issueenv.php?volume=5&issue=2
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A number of countries, including Bulgaria, signed the Kyoto 

Protocol and expressed their commitment to limit emissions 

of greenhouse gases. The forest vegetation plays a vital role 

in carbon stocks and fluxes, both at national and global level, 

and has high potential to sequester carbon by increasing soil 

organic matter and root biomass. The roots are an exclusively 

important component in carbon cycle representing near 30% 

of the total tree biomass. Meanwhile, specific data, related to 

studies on root systems are insufficient. The aim of this paper 

is to present quantitative data on fine and coarse root biomass 

of the main tree species in Bulgaria and compare the 

belowground stocks of plant mass and carbon accumulation in 

coniferous and broadleaved forests, clarifying the role of root 

biomass in total forest carbon stocks. The studies on coarse 

roots biomass and carbon stocks were performed following 

methods by Rodin et al. (1968), adapted by Lyubenova 

(2009). The study on fine roots was performed using a method 

of sequential coring technique (Ostonen et al., 2005). The 

determination of carbon content of living roots (coarse and 

fine tree roots and herbaceous roots) was performed following 

modified Turin’s method (Kononova, 1966) (digestion at 

125°C, 45 min in presence of Ag2SO4 and FeSO4). The carbon 

stock was estimated according to the methodology described 

in the Good Practice Guidance for LULUCF of IPCC.. The 

data on coarse and fine roots was analyzed by multiple 

regression analyses (RDA) using the statistical software 

package Canoco for Windows 4.5 (Braak and Smilauer, 

2002). The results suggested that the biomass of roots in beech 

(Fagus sylvatica L.) forest was 7.2 kg.m-2, in oak (Quercus 

frainetto Ten.) was 11.6 kg.m-2, in Norway spruce (Picea 

abies (L.) Karst was 28.1 kg.m-2 and in Scot’s pine (Pinus 

sylvestris L.) was 21 kg.m-2. Comparison of the results 

showed that the biomass of coarse roots in coniferous tree 

промени във факторите на околната среда. Редица страни, 

включително България, подписаха Протокола от Киото и изразиха 

ангажимента си да ограничат емисиите на парникови газове. 

Горската растителност играе жизненоважна роля в цикъла , 

усвояването и съхранението на въглерод, както на национално, така 

и на световно ниво, и се характеризира с висок потенциал за 

акумулация на въглерод в горските почви и в кореновата биомаса. 

Корените са изключително важен компонент за въглеродния цикъл, 

формиращи близо 30% от общата дървесна биомаса. Необходимо е 

да се подчертае, че данните, свързани с проучвания на кореновите 

системи, са недостатъчни както на национално, така и на 

Европейско ниво. Целта на тази статия е да представи количествени 

данни за биомасата на фини и груби корени на основните дървесни 

видове в България и да сравни широколистните и иглолистни 

дървесни видове по отношение на потенциала им да натрупват 

подземна фитомаса и ролята на корените в общия баланс на 

въглерода в екосистемите. Проучванията върху биомасата от груби 

корени и запасите на въглерода в тях са извършени по метод на 

Rodin et al. (1968), адаптиран от Любенова (2009). Изследването на 

фините корени е извършено с помощта на метод на сондиране на 

коренови ядки (Ostonen et al., 2005). Определянето на съдържанието 

на въглерод в живите корени (груби и фини корени на дървесни и 

тревни видове) се извършва по модифициран метод на Тюрин 

(Кононова, 1966), (разлагане при 125 ° С, 45 min в присъствието на 

Ag2SO4 и FeSO4). Запасите на въглерод са калкулирани съгласно 

методологията, описана в Ръководството за добри практики за 

сектор ЗПЗГС на IPCC (http: //www.ipcc- 

nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_contents.html). Данните за 

груби и фини корени се анализират чрез множествен регресионен 

анализ (RDA), като се използва статистическият програмен пакет 

Canoco за Windows 4.5 (Braak и Smilauer, 2002). Резултатите 

показват, че биомасата на корените на бука (Fagus sylvatica L.) е 7.2 

kg.m-2, на дъба (Quercus frainetto Ten.) - 11.6 kg.m-2, на смърча (Picea 
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species significantly exceeds the same in deciduous. Most 

likely this is related to differences in tree density and soil 

nutrient area, since deciduous were 600-700 trees ha-1, while 

coniferous were 430 trees ha-1. Following estimations the 

nutritive areas for broadleaved model trees were lower – 13-

16 m2, while for coniferous they were 22-23 m2.  The total 

carbon content in both fine and coarse roots of the studied tree 

species varied between 1,2 kg.m-2 (beech) and 3,87 kg.m-2 

(Scot’s pine). Oak trees accumulate 2.6 kg.m-2 carbon in roots, 

while this content for spruce was 2,3 kg.m-2. There was a 

decrease of both fine and coarse root biomass in deeper soil 

layers under all tree species. The results of the present study 

confirmed that the belowground root biomass of forest 

ecosystems represents a substantial carbon pool and provide 

new data on this issue for Bulgaria and Europe. 

abies (L.) Karst.) е 28,1 kg.m-2, а на белия бор (Pinus sylvestris L.) е 21 

kg.m-2. Сравнението на резултатите показва, че биомасата на 

грубите корени при иглолистните дървесни видове значително 

надвишава тази при широколистните. Вероятно това е свързано с 

разликите в гъстотата на насажденията и в хранителната зона на 

почвата, тъй като широколистните са били 600-700 броя дървесни 

индивида на 1 ha, докато иглолистните са били 430 бр. ha-1. Общото 

съдържание на въглерод както в фините, така и в грубите корени на 

изследваните дървесни видове варира между 1,2 kg.m-2 (бук) и 3,87 

kg.m-2 (бял бор). Дъбовете натрупват 2,6 kg.m-2 въглерод в корените, 

докато за смърча стойността е 2,3 kg.m-2. При всички дървесни 

видове се отчита намаляване на кореновата биомаса в дълбочина на 

почвата. Резултатите от проучването потвърждафат факта, че 

кореновата биомаса в горските екосистеми представлява 

значителен въглероден резервоар и допълва информацията по 

темата с нови данни за България и Европа. 

Г 8.12 Lyubenova, M., Grozeva, M., Georgieva, N., Zhiyanski, M., Assenov, A. 2016. Model Study of Urban Plant-Soil Complex in 

Dragalevtzi Experimental Base, Sofia University “Kl. Ohridski”. International Journal of Ecological Science and Environmental 

Engineering, 3, 3, 2016, ISSN:2375-3854, 52-67   Линк 

 ABSTRACT: The urban territories cause an enormous 

ecological footprint, affecting resources and biodiversity far 

beyond the cities boundaries. The urban revitalization 

therefore involves creation of habitat classification and 

methods developing for their assessment and optimization to 

supply services within the cities. The main aim of the research 

is to demonstrate application of a model for the urban territory 

assets and services assessment. The indicators used are: water-

physical properties of soil, dynamics of soil water supply, 

spectrums of biological types, life forms and floral elements, 

phenology, primary production and its quality – biomass 

fractions participation, nitrogen and crude protein content. 

РЕЗЮМЕ: Урбанизираните територии оказват сериозно 

екологично въздействие, засягайки ресурсите и биологичното 

разнообразие далеч отвъд границите на градовете. Възобновяването 

на градската среда включва създаването на класификация на 

местообитанията и разработване на методи за тяхната оценка и 

оптимизация с оглед предоставяне на набор от разнообразни услуги 

в градска среда. Основната цел на изследването е да се демонстрира 

прилагането на модел за оценка на подтип урбанизирана територия 

и услугите от тях. Използваните показатели са: водно-физични 

свойства на почвата, динамика на влажностния режим на почвата, 

спектър на разнообразието от биологични видове, жизнени форми 

и флорални елементи, фенология, първична продуктивност – 

http://www.ijesee.org/archive2?paperId=4538
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The object relates to the J6 habitats sub-group by EUNIS 

habitat classification. Two experimental variants - fertilized 

and non-fertilized maize culture (variety Kneja – 509) are 

used. The obtained results show decreasing of Vertisols water 

capacity, its monthly dynamics, weed species richness and 

biological competition at fertilization, which reflects on the 

water supply and water potential. The biological spectrum is 

dominated by the perennial plants, the life spectrum – by the 

hemicryptophytes and termophytes and the geoelements 

spectrum - by Euro-Asian and synantropic species (mainly 

apophytes). The rapid vegetative phase of maize onset, the 

differences in the sub-stages participation and a month earlier 

onset of weeds flowering are observed at fertilization. The 

duration and extent of mass occurrence of phenophases vary 

specifically for each weed species. The reported average 

production increases, respectively 1.8 and 1.3 times for maize 

and weeds at fertilization. The biomass structure is also 

changed at fertilization - the maize aboveground and the 

weeds belowground biomass increase compared to non-

fertilized plot and vice versa, perhaps due to the weeds 

striving to capture the mineral elements better than the culture 

do. The changes of weeds dominant structure are also been 

observed. The estimated amount of nitrogen in the total 

production of maize decreases, while this of crude protein 

increases at fertilization. The indicators and indexes 

considered in the conducted model study are very sensitive to 

the cultivation practices and to the variation in the 

environmental factors. In the same time they are important 

characteristics of ecosystem functioning and they are widely 

used in the scientific investigations. However, their 

development as a complex application for the assessment of 

assets, capacity and potential of ecosystem services supplied 

фракциониране на биомасата, съдържание на азот и суров протеин. 

Обектът на проучване  се отнася към подгрупата на 

местообитанията J6 по класификацията на местообитанията на 

EUNIS. Използвани се два експериментални варианта - торена и 

контролна царевична култура (сорт Кнежа - 509). Получените 

резултати показват намаляване на водния капацитет на Vertisols, 

месечната динамика на влажностния режим на този почвен тип, 

изменения на състава на плевелните видове и засилване на 

биологичната конкуренция при експеритемнта с торене, което се 

отразява на влажностния режим и водния потенциал. Биологичният 

спектър на видовете е доминиран от многогодишни растения, а по 

отношение на жизнените форми - от хемикриптофитите и 

термофитите, а в спектъра на геоелементите се срещат от евро-

азиатски до синантропни видове (главно апофити). При 

експеримента с торене се наблюдава по-бърза вегетация и се отчита 

настъпване на цъфтежа с месец по-рано в сравнение с контролата. 

Продължителността, фенофазите и степента на масова поява на 

плевелни видове варират. Отчетената средна продуктивност 

нараства съответно с 1,8 и 1,3 пъти за царевицата и плевелите при 

варианта с торене. Структурата на биомасата също се променя при 

торене - надземната биомаса при царевица и подземната при 

плевелите се увеличават в сравнение с контролната площ, вероятно 

поради засилената активност на плевелните видове за усвояване на 

минералните елементи. Наблюдавани са и промени в доминиращата 

структура на плевелите. Измереното количество азот в общата 

биологична продукция на царевица намалява, докато това на суров 

протеин се увеличава при варианта с торене. Изследваните 

индикатори и индекси в приложения модел за оценка, са много 

чувствителни към стопанските практики и към разликите във 

факторите на околната среда. В същото време те са важни 

характеристики за функционирането на екосистемите и широко се 

използват в научните изследвания. Развитието на комплексно 

приложение за оценка на агроекосистеми в урбанизирани 
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from urban habitats is the originality of the study. They can 

also be applied to the urban habitats modeling and monitoring. 

                       

територии и потенциала им да предоставят на екосистемни услуги, 

е оригинален подход, който е необходимо да бъде основан на точни 

индикатори. Именно посочените, могат да се прилагат и при 

моделирането и мониторинга на някои подтипове градски 

екосистеми. 

Г 8.13 Гиков, А., Димитров, П., Жиянски, М. 2016. Анализ на промените в земното покритие и видовия състав на гората по северния 

склон на Троянския проход за 30-годишен период. Проблеми на географията, 1-2, НИГГГ- БАН, 2016, 78-92   Линк 

 ABSTRACT: In this study the changes in land cover over a 

30-year period are examined for a 7.5 sq. km test site situated 

in the area of Troyan Pass. The Troyan Pass (1525 m a.s.l) 

called also Beklemeto, is the highest pass in Stara planina 

(Balkan Mountain) crossed by road. For studying the land 

cover changes, aerial photographs from 1982 and 1989, and a 

satellite image from 2012 are used. The panchromatic aerial 

photographs are orthorectified and characterized with 50 cm 

spatial resolution. The satellite image is acquired by 

WorldView-2 satellite and includes one panchromatic and 

eight spectral bands. A pan-sharpened image with four bands 

and 50 cm spatial resolution is prepared using the original 

WorldView-2 bands. Because of the high spatial resolution 

and detail of the images it is possible to use the forth level of 

the CORINE classification which is more detailed than the 

third level - typically used at national scale. Using visual 

interpretation, three maps are prepared representing the land 

cover in 1982, 1989 and 2012. The results show that during 

the considered 30 years period the area of the Broadleaved 

forests (class 3111) nearly doubled in the region. The increase 

was mostly due to the reduction of Natural young stands (class 

3242) which eventually completely disappeared from the test 

site. This trend is a result of the intensive logging activities 

which had been taking place before the 1980’s. Naturally 

РЕЗЮМЕ: В статията са представени резултати от изследване на 

промените в земното покритие за 30-годишен период за тестова 

площадка от 7,5 кв.км., разположена в района на Троянския проход. 

Троянският проход (1525 м.н.с.), наричан още Беклемето, е най-

високият проход в Стара планина, пресичан по шосе. За изучаване 

на промените в земното покритие са използвани аерофотоснимки от 

1982 и 1989 г. и сателитни изображения от 2012 г. Панхроматичните 

аерофотоснимки са орторектифицирани и се характеризират с 

пространствена резолюция от 50 см. Сателитните изображения са 

получени от спътника WorldView-2 и включват един 

панхроматичен и осем спектрални канала. Подготвено е панорамно 

изображение с четири канала и 50 см пространствена резолюция, 

като са използвани оригиналните канали на WorldView-2. Поради 

високата пространствена резолюция и детайлите на изображенията 

беше възможно да се използва и четвъртото ниво на 

класификацията CORINE, която е по-детайлна от третото ниво - 

обикновено прилагане в национален мащаб. Използвайки визуална 

интерпретация, са изготвени три карти, изобразяващи земното 

покритие през 1982, 1989 и 2012 г. Резултатите показват, че през 

разглеждания 30-годишен период площта на широколистните гори 

в региона (клас 3111) почти се удвоява. Увеличението се дължи най-

вече на намаляването на естествените млади насаждения (клас 

3242), които в крайна сметка напълно изчезват. Тази тенденция е 

резултат от интензивните дърводобивни дейности, провеждани 

http://www.niggg.bas.bg/departments-bg/geographyb/spisanie/
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regenerated broadleaved forests occupied the cleared areas at 

the beginning of the studied period and by the end of the 

period they have become mature forests. The study 

demonstrates that recovery of the natural forest vegetation 

after the prolonged period of intense logging in the second 

half of XX-th century is the dominating process shaping the 

land cover in the region for the past 30 years. 

 

преди 80-те години. Естествено възобновените широколистни гори 

заемат горите площи в началото на изследвания период, като до 

края на проучвания период са формирани средновъзрастни горски 

насаждения. Проучването показва, че възобновяването на 

естествената горска растителност след продължителния период на 

интензивна сеч през втората половина на ХХ век е доминиращият 

процес, оформящ земното покритие в региона за последните 30 

години. 

Г 8.14 Zhiyanski, M. 2018. Chemical characterization of Cambisols in the highland region of Rila Mountain, Bulgaria. Silva Balcanica, 

19(2), 27-35. 

 ABSTRACT: Soil chemical properties of Cambisols under 

two mountain land-uses (three forest lands formed by Picea 

abies Karst., Pinus mugo Turra., Pinus sylvestris L. 

respectively, and one mountain grassland) in Rila Mountain, 

Bulgaria, were studied to assess the role of vegetation on soil 

acidification. Soil organic matter content (SOM), рН, cation-

exchange capacity (CEC), exchangeable cations with strongly 

acidic functions (CECSA), the type of ions exchange over the 

plant roots and the ion exchange capacity of SOM were 

analysed. The studied forest soils are characterized with 

medium to high SOM content, medium to low colloidal 

functions and low to medium level of bases saturation. Soils 

under tree and grass vegetation differed in their level of 

acidification, characterized by a strong total acidity of soils 

under forest type of land-use. Over 70% of CEC of forest soils 

are characterized by abundance of exchangeable aluminum, 

which may facilitate the transfer of amphoteric metals in toxic 

quantities. Under grass vegetation the bases were between 44 

and 91% of soil sorption capacity, and exchangeable 

aluminum was present in minimum quantities, which 

indicated the lack of destructive processes. The treeline Dwarf 

РЕЗЮМЕ: За проучване на ролята на растителността върху 

киселинността на почви от тип Cambisols бяха изследвани 

химичните свойства на почви в две различни форми на планинско 

земеползване  (три пробни площадки в горски екосистеми, 

формирани от Picea abies Karst., Pinus mugo Turra, и Pinus sylvestris 

L. и една във високопланинска ливадна екосистема) в Рила планина, 

България. Анализирани са съдържанието на органична материя на 

почвата (SOM), рН, катионообменния капацитет (СЕС), обменните 

катиони със силно киселинни функции (CECSA), типът йонобмен с 

корените на растенията и йонообменният капацитет на SOM. 

Изследваните горски почви се характеризират със средно до високо 

съдържание на SOM, средни до ниски колоидни функции и ниско 

до средно ниво на насищане с бази. Почвите под дървесна и тревна 

растителност се различават по степен на вкисляване, 

характеризираща се със силна обща киселинност на почвите в 

условията на горски тип земеползване. Над 70% от CEC на горските 

почви се характеризират с изобилие от обменен алуминий, което 

улеснява трансфера на амфотерни метали в токсични количества. 

Под тревната растителност базите варират от 44 до 91% от 

сорбционния капацитет на почвата, а обменният алуминий 

присъства в минимални количества, което индикира за липсата на 
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pine communities influence the soil formation process in the 

highland zone of NW Rila, where the transitional dark-

coloured forest soil type (Mollic Cambisols) is observed. It 

could be concluded that grassland vegetation has the potential 

to reduce rates of soil acidification in studied mountain land-

uses. Different vegetation and respectively the land-use type 

could be assumed as factors, which play important role in the 

processes of soil formation and explain the transitional soils 

observed in the studied highland region. 

 

деструктивни процеси. Високопланинските клекови съобщества в 

североизточна част на Рила влияят върху почвообразувателния 

процес, където се наблюдава наличие на преходен тип тъмноцветна 

горска почва Mollic Cambisols. Би могло да се обобщи, че ливадната 

растителност има потенциал да намали степента на вкисляване на 

почвата в проучените високопланински форми на земеползване. 

Типът растителност и съответно тип земеползване могат да се 

приемат като фактори, които играят важна роля в процесите на 

почвообразуване и обясняват наличието на тъмноцветна горска 

почва в изследвания високопланински район. 

Г 8.15 Nedkov, S., Zhiyanski, M., Nikolova, M., Gikov, A., Nikolov, P., Todorov, L. 2016. Mapping of carbon storage in urban ecosystems: 

a Case study of Pleven District, Bulgaria. Proceedings of scientific conference “Geographical aspects of land use and planning under 

climate change”. Varshets 23-25.09.2016, 2016, 223-233 

 ABSTRACT: Urban landscapes are the environment where 

most of the population live and perform their usual everyday 

activities. The continuous urban sprawl and the increasing 

demand on resources and energy provoke serious discussion 

on ensuring better human well-being in the settlements while 

preventing increasing loss of biodiversity. However, urban 

landscapes also provide a number of benefits for the human 

society through their ecosystem services. Mapping of 

ecosystem services has broad application potential since it is 

an extremely valuable method for visual representation of 

qualitative and quantitative spatial data. In this paper an 

approach to assess and map ecosystem services in urban areas 

at national scale in Bulgaria is presented. It includes 

identification of urban ecosystem’s subtypes according to the 

classification of National concept for spatial development (for 

the period 2013 – 2025) and based on MAES (Mapping and 

Assessment of Ecosystem and their Services) guidelines and 

EUNIS habitat classification, choice of indicators for 

РЕЗЮМЕ: Урбанизираните ландшафти са районите, в които живее 

по-голямата част от населението и извършва обичайните си 

ежедневни дейности. Непрекъснатото разрастване на градовете и 

нарастващото търсене на ресурси и енергия доведоха до сериозни 

дискусии за подобряване благосъстоянието на хората в населените 

места, като същевременно предотвратиха увеличаването на 

загубата на биологично разнообразие. Урбанизираните ландшафти 

обаче предоставят редица ползи за човешкото общество чрез 

техните екосистемни услуги. Картографирането на екосистемните 

услуги има широк потенциал за приложение, тъй като е 

изключително ценен метод за визуално представяне на 

количествени и качествени пространствени данни. В тази статия е 

представен подход за оценка и картографиране в национален мащаб 

на екосистемните услуги в урбанизирани райони на България. 

Подходът включва идентифициране на подвидовете урбанизирани 

екосистеми съгласно класификацията на Националната концепция 

за пространствено развитие (за периода 2013-2025 г.) и основани на 

MAES (Насоки за картографиране и оценка на екосистемите и 
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ecosystem services, parameterization of these indicators, 

normalization of the parameters and elaboration of maps in 

GIS. The ecosystem services indicators set for the study were 

elaborated on the base of the EEA CISES classification by 

prioritization of the relevant services in urban ecosystems. 

The data for the parameters were stored in GIS database and 

their spatial distribution was analyzed using GIS tools. The 

approach is tested in the case study area of Pleven region. The 

results are presented in form of spatial analyses and maps for 

one of the most important ecosystem services for urban areas: 

climate regulation indicated with carbon storage in green 

infrastructure. The application of this approach in spatial 

planning and regional development could contribute for a 

significant improvement of the urban environment and better 

human welfare. 

техните услуги), съобразени с класификацията на местообитанията 

на EUNIS, избор на индикатори за екосистемни услуги, 

параметризиране на тези показатели, нормализиране на 

параметрите и разработване на карти в ГИС. Индикаторите за 

екосистемните услуги, определени за проучването, бяха 

разработени въз основа на класификацията на ЕИП CISES чрез 

приоритизиране на съответните услуги в градските екосистеми. 

Данните за параметрите са съхранени в ГИС - базата данни и 

тяхното пространствено разпределение е анализирано с помощта на 

ГИС инструменти. Подходът е тестван в района на Плевен. 

Резултатите са представени под формата на пространствени 

анализи и карти за една от най-важните екосистемни услуги за 

градските райони: регулиране на климата чрез акумулация и 

съхранение на въглер в зелена инфраструктура. Прилагането на 

този подход в пространственото планиране и регионалното 

развитие може да допринесе за значително подобряване на 

градската среда и подобряване благосъстоянието на хората в 

населените места. 

 

 

Г 8.16 Жиянски, М., Георгиева, М. 2018. Институт за гората при Българска академия на науките - предизвикателства и постижения 

през последното десетилетие 2007-2017 г. CLORIND, 2018, ISBN:978-619-7379-28-0, 25-44   Линк 

 ABSTRACT: An overview of the recent achievements 

reported for the period 2007-2017 by the scientists at Forest 

Research Institute - BAS is presented. Historical view on the 

main results is refracted within the light of current challenges 

in front the FRI - BAS. The focus on fundamental and 

practical results is clear evidence for the role of FRI-BAS for 

the development of the society and the protection of the 

environment. 

 

РЕЗЮМЕ: Направен е преглед на последните постижения на 

учените от Институт за гората - БАН за периода 2007-2017. 

Историческият преглед върху основните резултати се пречупва в 

светлината на настоящите предизвикателства пред ИГ - БАН. 

Акцентът върху фундаменталните и практическите резултати е 

ясно доказателство за ролята на Институт за гората-БАН за 

развитието на обществото и опазването на околната среда. 

https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/Proceeding-90-Years-FRI.pdf
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Г 8.17 Lozanova, L., Zhiyanski. M., Vanguelova, E., Doncheva, Sv., Ferezliev, A. 2018. Root biomass and root distribution in two different 

forest ecosystems in Bulgaria. Институт за гората-БАН, CLORIND, ISBN:978-619-7379-28-0, 197-216   Линк 

 ABSTRACT: Root systems (fine and coarse roots) are major 

contributors to the total bio- mass pools of forest ecosystems 

and take up water and nutrients from the soil, they store C 

compounds, and provide physical stabilization (Brunner and 

Godbold, 2007). Fine roots (< 2 mm of diameter) represent a 

relatively small part of the total plant biomass, but they are the 

most dynamic component of the root system with annual net 

primary production approximately 30% in forest ecosystems 

and can contribute up to two-fold higher organic carbon to the 

soil than leaf litter (Assefa et al., 2017). Biomass studies are 

fundamental for understanding the dynamics of ecosystems. 

The aim of this investigation is to give a data on fine and 

coarse root, com- pare the root stock, fine production and 

turnover in natural European Beech stand and non-native 

Douglas fir plantation in Bulgaria. Belowground coarse 

biomass was estimated up to 50 cm depth, five depths in the 

soil column: lit ter, 0–10 cm, 10–20 cm, 20–30 cm, 30–50 cm 

during 2015. Root biomass is presented on a sample of 4 

model trees. Comparison of the results showed that the 

biomass of coarse roots at Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco signifi- cantly exceeds the same at Fagus sylvatica L. 

It was estimated that the total belowground biomass in the 

ecosystem formed by P. menziesii was 177.12 - 245.78 t.ha-1 

while this content in the ecosystem formed by F. sylvatica was 

91.00-125.91 t.ha-1. Fine root dynamics were investigated 

using sequential coring. Sequential soil cores were used to 

obtain fine root data monthly from May to October in 2015 

and April in 2016.  

РЕЗЮМЕ: Кореновите системи (вкл. фини и груби корени) са 

основен акумулатор на подземна биомаса в горските екосистеми и 

приемат водата и хранителните вещества от почвата, съхраняват  

органични съединения и осигуряват физическа стабилизация 

(Brunner and Godbold, 2007). Фините корени (<2 mm в диаметър) 

представляват относително малка част от общата растителна 

биомаса, но са най-динамичният компонент на кореновата система 

с годишна нетна първична продукция около 30% в горските 

екосистеми и съдържат два пъти повече орг.С от листната маса 

(Assefa et al., 2017). Проучванията на биомасата са от основно 

значение за разбирането на динамиката на екосистемите. Целта на 

това изследване е да се дадат данни за фини и груби корени, да се 

съпоставят запасите от биомаса, да се отчете продукцията от фини 

корени и оборота им в горски екосистеми ог бук и дугласка ела. 

Биомасата е изследвана през 2015 година за 4 средни моделни 

дървета в профил с мощност 50 cm, в пет дълбочини в помощта на 

сондиране на коренови адки: горска постилка, 0–10 cm, 10–20 cm, 

20–30 cm, 30–50 cm. Анализът на резултатите показа, че биомасата 

на груби корени при Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 

значително надвишава тази при Fagus sylvatica L. Изчислено е, че 

общата подземна биомаса в екосистемата, образувана от P. 

menziesii, е 177.12 - 245.78 t.ha-1, докато в екосистемата, формирана  

от F. sylvatica, е 91.00-125.91 t.ha-1. Динамиката на фините корени 

се изследва с помощта на последователно сондиране. Сондирането 

е извършено всеки месец чрез почвени ядки за проучване на данни 

за фини коренови от май до октомври 2015 г. и еднократно през 

април 2016 г. 

https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/Proceeding-90-Years-FRI.pdf
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Г 8.18 Zhiyanski, M. 2018. Carbon storage in soils from Pleven district regarding the level of anthropogenic pressure. CLORIND, ISBN:978-

619-7379-28-0, 225-239   Линк 

 ABSTRACT: Among the 28 soil groups defined by FAO 

(WRB, 2014), 20 are present in Bulgaria. The process of 

urbanization creates urban ecosystems and urbanized soils, 

which results in modified characteristics and properties of the 

most distributed soils - Chromic Luvisols, Chernosems, 

Haplic Luvisols, Distric Cambisols and Vertisols. The soils of 

green spaces in cities, towns and brownfields are referred to 

Anthrosols and Technosols in WRB. The carbon storage in 

superficial soil layers is one of the main indicators, which is 

quite informative and describes the overall condition in urban, 

peri-urban and natural ecosys- tems. The soils from Pleven 

region were studied regarding the level of anthro- pogenic 

impact and main soil characteristics related to the indicator 

„carbon storage“ of these soils were analysed. The values 

obtained were differentiated according to the 0-5 scoring 

scale. Based on the results an assessment was performed and 

maps in GIS were generated. The „carbon storage“ for the 

soils from Pleven region is predominantly referred to scores 3 

and 4, which indicates a medium to good condition of this 

ecosystem component. The spatial variability in „carbon 

storage“ indicator of naturally distributed soils is mainly result 

of the special features of each soil type and its characteristics. 

Differences were indicated due to a higher anthropogenic 

pressure for the soils in the region of Cherven bryag and 

degradation processes were established for the Anthrosols in 

РЕЗЮМЕ: Сред 28-те почвени групи, определени от 

класификацията на ФАО (WRB, 2014), 20 са разпространени в 

България. Процесът на урбанизация създава градски екосистеми и 

урбанизирани почви, което води до модифициране на 

характеристиките и свойствата на най-разпространените почви - 

Chromic Luvisols, Chernosems, Haplic Luvisols, Distric Cambisols и 

Vertisols. Почвите в зелени площи в градовете и изоставените 

индустриални зони се отнасят към Anthrosols and Technosols в WRB. 

Съхранението на въглерод в повърхностните почвени слоеве е един 

от основните показатели, който е доста информативен и описва 

цялостното състояние на градските, крайградските и природните 

екосистеми. В доклада са представени резултати от проучване на 

почвите от област Плевен спрямо нивото на антропогенното 

въздействие и са анализирани основните характеристики на 

почвите, свързани с показателя „съхранение на въглерод“ на тези 

почви. Получените стойности се диференцират съгласно оценъчна 

скала от 0 до 5. На базата на резултатите е направена оценка и са 

генерирани карти в ГИС. „Съхранението на въглерод“ в почвите от 

област Плевен се отнася предимно до оценки 3 и 4, което показва 

средно и добро състояние на този компонент на екосистемата. 

Пространствената изменчивост на индикатора „съхранение на 

въглерод“ на естествено разпространените почви в региона се 

дължи главно на особеностите на всеки тип почва и неговите 

характеристики. Установени са и някои различия, резултат от по-

силния антропогенен натиск върху почвите в района на Червен бряг 

https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/Proceeding-90-Years-FRI.pdf
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Park Skobelev in Pleven city. The „very good“ condition was 

defined for the alluvial soils in the region of Nikopol. For the 

urbanized green spaces in Pleven district it could be 

concluded, that anthropogenic pressure has resulted in 

formation of Haplic Anthrosols, which have characteristics of 

the initial taxonomic soil unit according to the basic 

classification of soils in Bulgaria (Penkov et al., 1992) with 

modifications of the combined effect of a partially destroyed 

soil profile and changed composition and properties of 

superficial layer of adjacent naturally distributed soils.  

и са установени деградационни процеси за урбанизираните почви в 

парк Скобелев в град Плевен. „Много добро“ състояние е отчетено 

за алувиалните почви в района на Никопол. За урбанизираните 

зелени площи в област Плевен може да се обобщи, че 

антропогенното натоварване е довело до формирането на Haplic 

Anthrosols, които имат характеристиките на първоначалната 

таксономична почвена единица според основната класификация на 

почвите в България (Пенков и др., 1992) с модификации от 

комбинирания ефект на частично разрушен почвен профил и 

променен състав и свойства на повърхностния слой в сравнение с 

естествено разпространените в съседство почви. 

Г 8.19 Гюлева, В., Жиянски, М., Станкова, Т., Глушкова, М., Андонова, Е. 2018. Клонови различия на кореновата биомаса на 

хибриди от черна топола. Сборник доклади от Международната научна конференция „90 години Институт за гората – за 

обществото и природата“, 24-26 октомври, София, CLORIND, ISBN:978-619-7379-28-0, 91-105   Линк 

 ABSTRACT: The five-year-old root systems of the Populus 

euramericana clones of Agathe F, Guardi, BL, NNDV and I-

45/51, grown in two contrasting environments – in Mikrevo 

nursery on Fluvisols under transitional Mediterranean climate 

and in Galovo nursery on Calcic Chernozems under 

continental temperate climate, were investigated. The 

parameters number of adventitious and lateral roots, length of 

the longest root, root biomass, carbon and nitrogen content 

were analyzed, depending on the growth spacing. Root system 

allocation below ground was identified for each poplar clone. 

The clones with the largest root systems showed the highest 

amount of aboveground biomass. The growth environment 

and the cultivation mode affected significantly root allocation 

of the tested clones. 

 

РЕЗЮМЕ: Изследвани са петгодишни коренови системи на Populus 

euramericana клонове Agathe F, Guardi, BL, NNDV и I-45/51, 

отглеждани при два контрастни екологични фона - в разсадник 

Микрево върху Fluvisols при преходен средиземноморски климат и 

в разсадник Галово върху Calcic Chernozems при континентален 

умерен климат. Анализирани са параметрите: адвентивни и 

странични корени, дължина на най-дългия корен, коренова 

биомаса, съдържание на въглерод и азот, в зависимост от растежния 

простор. Идентифицирано е разпределението на кореновата 

система под земята за всеки тополов клон. Клоновете с най-големи 

коренови системи се отличават и с най-голямо количество надземна 

биомаса. Условията на месторастене и режимът на култивиране 

повлияват значително разпределението на кореновите системи на 

изследваните тополови клонове. 

 

 

 

https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/Proceeding-90-Years-FRI.pdf
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Г 8.20 Абакумов, Е., Андреев, М., Лупачев, А., Максимова, Е., Жиянски, М., Илиева, Р. 2019. Роль южнополярного поморника 

Catharacta maccormicki в формировании режима элементов питания в почвах полуострова Файлдс (Западная Антарктика). 

Русский орнитологический журнал, 28, 1738, 2019, ISSN: 0869-4362, 945-952 

 АБСТРАКТ: Орнитогенные почвы – особый вариант 

почвообразования, характерный прежде всего для 

экосистем Южного полушария. Ранее была установлена 

специфика организации и функциони- рования 

орнитогенных почв Антарктики. При этом максимальное 

внимание уделялось изучению почв под пляжами 

пингвинов и в меньшей мере почвам под гнёздами 

летающих птиц, в частности, поморников. В ходе 

полевых работ на острове Кинг-Джордж (Южные 

Шетландские острова, Западная Антарктика) в составе 

63-й Российской Антарктической экспедиции (январь-

февраль 2018 года) были получены новые сведения о роли 

южнополярного поморника Catharacta maccormicki в 

формировании режимов элементов питания (фосфора, 

калия, аммонийных и нитратных форм азота) почвы. 

Примеры морфологической организации почв приведены 

на раздел резултати и обсуждения. 

Целью исследования является выявление уровня 

обогащённости почв, формирующихся под воздействием 

поморников, основными элементами питания. 

 

ABSTRACT: Ornithogenic soils are a special variant of soil formation, 

characteristic primarily of the ecosystems of the Southern Hemisphere. 

In earlier studies the specifics of the organization and functioning of the 

ornithogenic soils of the Antarctic were established. At the same time, 

maximum attention was paid to the study of the soil under the penguin 

beaches and, to a lesser extent, the soil under the nests of flying birds, in 

particular, the skuas. During the field work on King George Island 

(South Shetland Islands, Western Antarctica), the 63rd Russian Antarctic 

Expedition (January-February 2018) received new information about the 

role of the Catharacta maccormicki South Polar Skua in the formation 

of battery modes (phosphorus, potassium, ammonium and nitrate forms 

of nitrogen) soil. Examples of the morphological organization of the soil 

are given in the section on the results and discussion. 

The aim of the study was to identify the level of enrichment of the soil, 

formed under the influence of skuas, the main nutrient elements. 

Г 10.1 Георгиев, Г., Георгиева, М., Мирчев, Пл., Жиянски, М. 2017. Основни насекомни вредители и гъбни патогени по дървесната 

и храстова растителност в градски екосистеми. Хлоринд ООД, 2017, ISBN:978-619-7228-03-8, 58 стр.  Линк 

Издадено и на английски език 

 СИНТЕЗ: Настоящото изследване отразява проучвания 

върху здравословно състояние на дър- весната и храстова 

растителност в урбанизирани територии по проекта 

SYNTHESIS: This study summarizes part of the investigations on tree 

and shrub vegetation health  condition in urban environment under the 

https://www.researchgate.net/publication/317096016_Osnovni_nasekomni_vrediteli_i_gbni_patogeni_po_drvesnata_i_hrastova_rastitelnost_v_gradski_ekosistemi
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TUNESinURB „За по-добро разбиране на екосистемните 

услуги в градска среда чрез оценка и картиране на 

екосистемни услуги“ по ФМ на ЕИП 2009-2014. Оценката 

е извършена по методиката на Международната 

кооперативна програма „Гори“ (ICP Forests), въз основа 

на процента обезлистване и промяна в оцветяването на 

короните на дърветата. Отчитани са повредите по 

листата, стъблата, клоните и младите леторасли, 

причинявани от насекомни вредители, други животински 

видове и патогенни микроорганизми. За нуждите на 

проекта са избрани и други специфични показатели: 

наличие на изсъхнали, съхнещи или гнили дървета, 

застра- шаващи живота и здравето на хората; нападения 

от насекоми, предизвикващи алергии; проникване на 

инвазивни видове; наличие на дървета със симптоми на 

заболявания или заселвания от високоагресивни 

ксилофаги, заплаха за околните растения. В изданието 

видовете са представени не на систематичен принцип или 

по растения гостоприемници, а по тяхната 

вредоспособност от една страна, и значимостта на щетите 

за хранителните растения и здравето на хората – от друга. 

Снимковите материали, използвани за онагледяване на 

морфологични особености и повреди, изцяло са 

оригинални (с изключение на видовете, които се очакват, 

но все още не са проникнали в България). Те са направени 

в процеса на изпълнение на проекта или при други, по-

ранни изследвания в урбанизирани територии. 

 

 

 

project TUNESinURB ‘To better understanding of ecosystem services 

in urban environment through evaluation and mapping of ecosystem  

services’, of FM of EEA 2009-2014. The evaluation was realized 

according to the methodology of the International Co-operative 

Programme ‘Forests’ (ICP Forests) on the base of defoliation percentage 

and the change in tree crowns colouration. Damages on leaves, stems, 

branches and  young shoots caused by insect pests, other animal species 

and pathogen microorganisms were observed and recorded. For the 

project needs were selected other specific indicators as presence of dry, 

drying or rotted trees, endangering human life and health; insect attacks 

causing allergies; invasive species penetration; presence of trees 

manifesting diseases symptoms or colonized by high aggressive 

xylophages being threaten to the surrounding plants.  

In the publication the species are presented not on a systematic principle 

or host plants but according their harmfulness on one hand, and damage 

importance for host plants and human health, on the other.The photos 

used for visual illustration of morphological particularities and damages, 

are fully original (except the species which are expected but not yet 

penetrated into Bulgaria). They are taken during the project realization 

or during other earlier investigations in urban territories. 
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Г 10.2 Жиянски, М., Недков, С., Мондешка, М., Ярловска, Н., Борисова, Б., Василев, В., Братанова-Дончева, С., Гочева, К., Чипев, 

Н. 2017. Методика за оценка и картиране на състоянието на урбанизираните екосистеми и техните услуги в България. Хлоринд 

ООД, ISBN:978-619-7379-02-0, 92 стр. 

Издадено и на английски език 

 СИНТЕЗ: Настоящата методология е част от 

националната методологична рамка за картиране и 

оценка на състоянието на екосистемите и на 

екосистемните услуги (ЕСУ), които те предос - 

тавят.Рамката има за цел да оптимизирацялостния процес 

на дефиниране,картиране и биофизична оценка на 

екосистемите в България и на предоставянето на 

екосистемни услуги от тях на национално ниво. Тази 

методология обхваща пълния цикъл на оценяване, 

картиране и последващо докладване на капацитета на 

екосистемите да предоставят екосистемни услуги на 

национално ниво. В този труд е представена 

последователността, стъпка по стъпка и практическите 

насоки за процеса на: 

1. Оценка на състоянието на урбанизираните екосистеми; 

2. Оценка на капацитета на урбанизираните екосистеми 

да предоставят екосистемни услуги (биофизична оценка). 

Методологията е приложима за урбанизираните 

екосистеми на територията на цялата страна, независимо 

от съществуващите различия между зоните от НАТУРА 

2000 и тези извън НАТУРА 2000, породени най-вече от 

различията в обезпечеността с данни по отношение 

земеползването и пространственото разпределение на 

екосистемите. Тя представлява част от по-широка 

национална методологическа рамка (в процес на 

разработване), която съдържа подробна теоретична 

основа, съответстваща на прилагания в България 

екосистемен подход, описвайки необходимите стъпки, 

SYNTHESIS: The current methodology forms a part of the national 

methodological framework on mapping and assessment of ecosystem 

condition and ecosystem services they provide. (ES). The methodology 

aims at optimizing the overall process of identification, mapping and 

biophysical assessment of ecosystems in Bulgaria and the supply of 

ecosystem services at national scale. The current methodology aimed at 

completing the full cycle of on assessment the mapping the capacity of 

ecosystems to deliver ecosystem services and further reporting at 

national level. It contains a practical step-by-step guidance to the process 

of: 

1. Assessing the condition of the Urban ecosystems 

2. Assessing the Urban ecosystems’ capacity to deliver ecosystem 

services (biophysical assessment).  

The methodology is relevant to urban ecosystems on the entire territory 

of Bulgaria although its implementation will differ between NATURA 

2000 zones and areas outside NATURA 2000 due to different data 

availability, land use and the spatial distribution of ecosystems. It forms 

a part of a wider national methodological framework (under 

development) which is consisted of detailed theoretical background 

behind the ecosystems approach practiced in Bulgaria, as well as the 

necessary steps to undertake towards fulfilling Action 5 ofTarget2 

Maintain and restore ecosystems and their services EU Biodiversity 

strategy to 2020 (Maes et al., 2013, 2014).  
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които следва да се предприемат във връзка с 

изпълнението на дейност 5, цел 2 „Поддържане и 

възстановяване на екосистемите и техните услуги“ от 

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие 2020 

(Maes et al., 2013; 2014). 

Г 10.3 Братанова-Дончева, Св., Жиянски, М., Мондешка, М., Йорданов, Я., Апостолова, И., Сопотлиева, Д., Велев, Н., Рафаилова, 

Е., Бобева, А., Узунов, Й., Карамфилов, В., Вергиев, С., Гочева, К., Фикова, Р., Чипев, Н. 2017. Ръководство за проверка на 

място на оценката и картирането на състоянието екосистемите и екосистемните услуги. Част В: Методологична рамка за 

оценка и картиране на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги в България. Хлоринд ООД, 2017, ISBN:978-619-

7379-22-8, 32 стр.  

Издадено и на английски език 

 СИНТЕЗ: Настоящият документ е част от Националната 

методологична рамка за оценка и картиране на 

състоянието на екосистемите и екосистемните услуги в 

България, която е създадена с финансовата подкрепа на 

ФМ на ЕИП в рамките на проект BG03.PDP2 

"Методологична подкрепа за картиране на екосистемни 

услуги и биофизична оценка "(MetEcoSMap). Рамката 

предоставя практически насоки за картиране на 

екосистемите и биофизична оценка на услугите както на 

терен, така и в контекста на средносрочно и дългосрочно 

прилагане на политики и управление. Мястото на това 

Ръководство в събирането на данни е да се 

идентифицират липсващите части и да се разрешат 

несъответствия в данните, събрани чрез единни 

екосистемни методики (части Б.1 до Б.9 от Рамката) и / 

или в мониторинговите данни (част Г от Рамката). В този 

контекст, проверката in situ може да се извърши 

успоредно със събирането на данни, за да се набере 

информация за доразвиването на методиките (както бе 

SYNTHESIS: The present Monitoring guide is part of the structure of 

the National Methodological Framework for the mapping and 

biophysical valuation of the ecosystems in Bulgaria. It consists of: - an 

Introductory part including reflections and outlined practical steps on the 

connection with the economic assessment, natural capital accounting and 

other subsequent steps - Part A, - nine Methodologies for ecosystem and 

ecosystem services mapping and assessment – Part B (1-5), - an In situ 

verification Guide – Part C, - a Monitoring guide – Part D (this 

document). The current Guide aims at justifying and outlining the 

practical steps for a consistent, intra - institutional monitoring of the state 

of the Ecosystems (ES) and the ecosystem services (ESs) provided by 

them, even if the institutional framework for such monitoring is not 

completely in place at the time of writing. The need of legal 

modifications is outlined in part A of the Methodological Framework 

and is not subject of this Guide. The monitoring approach described in 

this Guide refers to the nine main ecosystem types in Bulgaria, both 

inside and outside the protected areas and zones. The following table 

shows the main types of ecosystems present in Bulgaria with reference 

to the related mapping and assessment methodologies and their annexes. 

This Guide will not detail the mapping and assessment steps but builds 
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практикувано в проекта MetEcoSMap) или post factum 

като инструмент за проверка на вече събраните данни. 

Както и в други части на Рамката, това Ръководство 

съдържа указания за предварителната обработка на 

данните, полевата работа при проверката in situ и 

последващата оценка. Първата и третата от тези стъпки са 

предмет на камерална работа. Полевата работа обаче се 

влияе от сезонни и метеорологични условия и поради това 

трябва да използва подходящи времеви интервали за 

изпълнението на полевите дейности. 

Непосредствените практически цели на ръководството са: 

да подпомогне изпълнителите на дейности, свързани с 

проверката на състоянието на екосистемите, 

количеството на предоставените от тях услуги и 

картирането на екосистемите на територията на 

Република България. 

Проверката in situ на всички екосистеми на избрани 

територии в рамките на проекта MetEcoSMap показа 

добър потенциал за взаимно валидиране на методиките за 

отделни екосистемни услуги, тъй като противоречия, като 

например рязка промяна на състоянието на екосистемите 

или предоставяне на екосистемни услуги са много по-

лесни за откриване и разрешаване в рамките на 

ландшаафта отколкото в по-големи мащаби (национални 

или глобални). Поради това подходът, описан по-долу, е 

подходящ за изясняване и осигуряване на правилното 

прилагане на текстовете на методиките за картиране и 

оценка на екосистемите и екосистемните услуги; 

да подпомогне проверката и одобрението на получените 

резултати при оценката на състоянието на екосистемата, 

количеството на предоставените от тях услуги и 

картирането на екосистемите на територията на 

upon them. Taking into account the specifics of each ecosystem type, the 

current Guide presents a set of monitoring indicators and their 

parameters for each ecosystem type and derives an unified plan for 

calculating ecosystems’ driver, pressure and state indicators from the 

monitoring indicators across all ecosystem types found in Bulgaria. The 

document aims at aligning the ecosystems approach with monitoring 

performed as part of the implementation of other relevant policies 

resulting from international, EU level and national legal provisions, in 

order to create a maximal synergy between policies and build upon 

knowledge already collected. The Guide’s objective is also to provide 

guidance for a long-term collection, processing and interpretation of 

environmental data. In this manner, monitoring will ensure following the 

trends in ecosystem development, the exerted pressure and the changes 

in the state and quantity of the ESs provided. The document is centered 

on the concept of ecosystem services, therefore viewing the monitoring 

of trends in ecosystems’ conditions as a component of the wider 

monitoring of trends in the increase or decline of ecosystems assets and 

ecosystem services flows which form the components of Bulgaria’s 

natural capital. The immediate objectives of the management are: to 

support the implementation of the activities related to the environment, 

the quantity and the state of the resources on the territory of the Republic 

of Bulgaria. 

In situ verification is done of all ecosystems in selected areas within the 

project.  discovering and resolving landscape issues on a larger scale 

(national or global). They allow the introduction of a description to be 

applied if necessary to make and implement the proper implementation 

of the texts for the disclosure and assessment of ecosystems and 

ecosystem services; to assist in the verification and approval of 

ecosystem assessment results obtained by the competent stakeholders. 

It is necessary to verify the ecosystem level of the results obtained from 

the assessment of other ecosystems similar to representative ecosystems. 

As the real situation is checked in situ, the assessment is included in all 

possible cases. Therefore, if there is an ecologically justifiable impact on 



[Document title] 

 

page 53/67  

Република България от компетентните заинтересовани 

страни. 

Изборът на представителни екосистеми за проверка in situ 

в ландшафтен контекст е необходима стъпка за проверка 

на екосистемно ниво на резултатите, получени от оценка 

на други екосистеми, подобни на представителните 

екосистеми. Тъй като проверката in situ се извършва в 

ландшафтен контекст, оценката й включва взаимно 

проверени измервания и допускането на грешки е по-

малко вероятно. Следователно, ако подобни екосистеми 

бъдат оценени със състояние или отделни параметри, 

съществено разлчини от тези в представителните 

екосистеми, това може да даде индикация за грешки, 

направени по време на оценката им. Също така 

заинтересованите страни (напр. мониторингови органи 

или техните изпълнители, местни власти и доброволци) 

ще могат да посещават представителната екосистема за 

образователни или обучителни цели като подготовка за 

проверка и одобряване на резултатите от събирането на 

други екосистемни данни. 

Цели се да се осигури еднаквост и сравнимост на 

получените резултати при оценка на състоянието на 

екосистемите, количеството на предоста- вените от тях 

услуги и картирането на екосистемите на територията на 

на Република България. 

Проверката in situ е важна част от целия процес на 

събиране на данни с използването на едни и същи методи 

в цялата страна. Нейната специфична роля е да поспомага 

осигуряването на качеството на националните 

информационни масиви чрез идентифициране и 

разрешаване на несъответствия между данни за подобни 

видове екосистеми на различни места. 

 

the condition or the individual factors, then an indication of errors can be 

given for the time of the assessment. Also, interested parties (eg 

Monitoring bodies or all contractors, local authorities and volunteers) 

will be able to visit an ecosystem representative for educational or 

training purposes, such as preparing for verification and approval of the 

data collection results for other data. 

It is aimed to ensure uniformity and comparability of the results obtained 

in assessing the state of ecosystems by providing the necessary 

ecosystem services and maps on the territory of the Republic of Bulgaria. 

In situ verification is an important part of the whole data collection 

process using the same methods throughout the country. Its specific role 

is to help ensure the quality of national information masses by 

identifying and resolving discrepancies between data for similar 

ecosystems in different locations. 
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Г 10.4 Чипев, Н., Братанова-Дончева, Св., Гочева, Кр., Жиянски, М., Мондешка М., Йорданов Я., Апостолова И., Сопотлиева Д., 

Велев Н., Рафаилова Е., Узунов Й., Карамфилов В.,  Фикова Р., Вергиев Ст. 2017. Ръководство за мониторинг на състоянието 

и развитието на екосистемите и екосистемните услуги. Част Г: Методологична рамка за оценка и картиране на състоянието 

на екосистемите и екосистемните услуги в България. Хлоринд ООД, 2017, ISBN:978-619-7379-24-2, 88 стр. Издадено и на 

английски език. 

 СИНТЕЗ: Настоящото Ръководство за мониторинг е част 

от структурата на Националната методологична рамка за 

картиране и биофизична оценка на екосистемите. Тя се 

състои от: Уводна част - в уводна част, включваща 

информация и посочени осъществими стъпки за връзката 

с икономическата оценка, осчетоводяване на природен 

капитал и други последващи стъпки – Част А; девет 

методики за картиране на конкретни екосистеми и 

екосистемни услуги Части Б1-9; ръководство за in-situ 

верификация – Част В; ръководство за мониторинг 

(настоящия документ) – Част Г. Мониторингът, описан в 

това ръководство, се отнася за девет основни екосистеми 

в България, вътре и извън защитените зони. Следващата 

таблица показва основните ви- дове екосистеми, 

индентифицирани в България, предмет на методите за 

картиране и оценка на екосистемите (Части Б1-9) и 

техните приложения. Това Ръководство не описва 

подробно стъпките на оценка и картиране на 

екосистемите, но се основава на тях.Това Ръководство 

цели да обоснове и посочи осъществимите стъп ки за 

провеждане на съответстващ, вътрешноинституционален 

мониторинг на състоянието на екосистемите (ЕС) и 

екосистемните услуги (ЕСУ) предоставяни от тях, дори 

ако институционалната рамка за такъв мониторинг да не 

е напълно изградена по време на изготвянето на 

Ръководството.  

SYNTHESIS: The current document is part of the National 

Methodological Framework for assessment and mapping of ecosystem 

condition and ecosystem services in Bulgaria, which was produced with 

the financial support of the FM of the EEA, within the project 

BG03.PDP2“Methodological Support for Ecosystem Services Mapping 

and Biophysical Valuation” (MetEcoSMap). The Framework provides 

practical guidance for mapping of ecosystems and biophysical valuation 

of services both in the field and in the context of mid- to long-term policy 

implementation and management. Its place in the data collection is to 

identify missing parts and resolve inconsistencies in data collected 

following the single ecosystem methodologies (parts B.1 to B.9 of the 

Framework) and/or in monitoring data (part D of the Framework). In this 

context, in situ verification can be performed both in parallel to the data 

collection in order to inform methodology development (as it was 

practiced in the MetEcoSMap project), or after the fact as a verification 

tool for already collected data. Like in other parts of the Framework, this 

Guide contains guidance on the pre-processing the data, the actual 

fieldwork of the in-situ verification, and the follow-up evaluation. The 

first and third of these steps are subject of cameral work. Fieldwork, 

however, is subject to seasonal and weather conditions and therefore 

must utilize existing windows of opportunity. 
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Г 10.5 Prezioso, M., Coronato, M., D’Orazio, A., Pigliucci, M., Sargolini, M., Idone, M.T., Perna, P., Pierantoni, I., Omizzolo, A., Cetara, L., 

Streifeneder, T., Favilli, F., Huber, M., Jungmeier, M., Kirchmeir, H.W., Andrieu, J., Briche, E., Merad, M., Vignal, M., Zhiyanski, 

M., Georgieva, M., Glushkova, M., Yaneva, R. 2018. LinkPAs – Linking networks of protected areas to territorial development. 

Targeted analysis - Scientific report. ISBN: 978-99959-55-29-8 ESPON, ESPON EGTC, 2018, 248 pp. Линк 

 SYNTHESIS: The overall objective of the study “Linking 

networks of Protected Areas to territorial development” - 

LinkPAs project - is to explore the role of existing Networks 

of Protected Areas (NPAs) to define and implement 

sustainable territorial development strategies and policies. 

This study was launched by ESPON upon the stakeholders’ 

request and it seeks to identify emerging trends in governance 

practices within complex socio-ecological systems (i.e. 

mountain regions) that are likely to shape a novel approach to 

natural resource management. Drawing on the activities 

carried out by existing NPAs, this project seeks to provide 

significant evidence of the impact that NPAs have on growth 

at different territorial levels of development. Consequently, 

the project offers recommendations to ensure the successful 

capitalisation of the natural resources management; it is 

furthermore suggested that these recommendations should be 

integrated to the framework of general and sectoral strategies. 

LinkPAs investigates four Protected Areas (PAs) that have 

joined different NPAs according to their specific territorial 

characteristics (e.g. PAs typologies, biodiversity, cultural 

heritage, etc.), institutional structure (e.g. legal status), 

geographical specificity and diversity (e.g. mountain with low 

accessibility, the population, poor services of general interest) 

and geographical location (within the scope of application of 

an international treaty). 

In order to raise awareness regarding PAs and NPAs among 

prospective stakeholders, the University of Rome Tor Vergata 

(project leader) has created a consortium comprising five 

СИНТЕЗ: Общата цел на задачата “Свързване на мрежи от 

защитени територии към териториалното развитие” - LinkPAs е да 

се проучи ролята на съществуващите мрежи от защитени територии 

(МЗТ) за определяне и прилагане на стратегии и политики за 

устойчиво териториално развитие. Това проучване беше 

инициирано от ESPON по искане на заинтересованите страни и 

цели да идентифицира нововъзникващите тенденции в 

управленските практики в рамките на сложни социално-екологични 

системи (т.е. планинските региони), които вероятно ще формират 

нов подход за управлението на природните ресурси. Въз основа на 

дейностите, извършвани от съществуващите МЗТ, този проект има 

за цел да предостави значителни доказателства за въздействието, 

което МЗТ оказват върху растежа на различни нива на 

териториалното развитие. Следователно проектът предлага 

препоръки за успешното капитализиране на управлението на 

природните ресурси; освен това се предлага тези препоръки да 

бъдат интегрирани в рамката на общите и секторни стратегии. 

LinkPAs проучва четири защитени територии (ЗТ), които са се 

присъединили към различни МЗТ според техните специфични 

териториални характеристики (напр. типология на ЗТ, 

биоразнообразие, културно наследство и др.), институционална 

структура (напр. правен статут), географска специфичност и 

разнообразие (напр. планина с ниска достъпност, население, лоши 

услуги от общ интерес) и географското местоположение (в обхвата 

на прилагане на международен договор). 

С цел повишаване на осведомеността относно ЗТ и МЗТ сред 

потенциалните заинтересовани страни, Университетът в Рим „Тор 

Вергата“ (ръководител на проекта) създаде консорциум от пет 

https://www.espon.eu/protected-areas
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partners and started a close cooperation with the Stakeholders 

Steering Committee (Abruzzo Region, the EGTC European 

Park Alpi Marittime-Mercantour, the ALPARC territory, the 

Municipality of Razlog)1. As prescribed in the Terms of 

Reference (ToR), this Final Scientific Report (FR) provides a 

description of the conceptual and methodological framework 

used to carry out this project. It also outlines an overview of 

existing models of NPA and their governance and regulations 

within territorial development as well as within the current 

European policy on Green Infrastructures. In this framework 

a possible management approach has been proposed for NPAs 

in order to integrate them within sectoral and development 

strategies. Special focus on the potential role of local actors 

(particularly SME) in this process has been indeed developed. 

According to Targeted Analysis objectives large part of the 

discussion has devoted to case studies analisys. The report 

concludes by discussing a set of policy recommendations 

targeted to stakeholder’s territories. 

партньора и започна тясно сътрудничество с Управителния комитет 

на заинтересованите страни (регион Abruzzo, Европейски парк Alpi 

Marittime-Mercantour, територията на ALPARC, община Разлог). 

Както е предписано в Техническото задание (ToR), този 

заключителен научен доклад (ЗД) предоставя описание на 

концептуалната и методологичната рамка, използвана за 

осъществяването на този проект. Той също така очертава преглед 

на съществуващите модели на МЗТ и тяхното управление и 

регулация в рамките на териториалното развитие, както и в рамките 

на настоящата европейска политика за зелена инфраструктура. В 

тази рамка е предложен възможен управленски подход за МЗТ, с 

цел да бъдат интегрирани в секторните стратегии и в стратегиите за 

развитие. Поставен е специален акцент върху потенциалната роля 

на местните участници (особено МСП) в този процес. Според 

целевия анализ голяма част от дискусията е посветена на анализ на 

казуси. Докладът завършва с обсъждане на набор от препоръки за 

разработване на политики, насочени към териториите на 

заинтересованите страни. 

 

Г 10.6 Prezioso, M., Coronato, M., D’Orazio, A., Pigliucci, M., Sargolini, M., Idone, M.T., Perna, P., Pierantoni, I., Omizzolo, A., Cetara, L., 

Streifeneder, T., Favilli, F., Huber, M., Jungmeier, M., Kirchmeir,, H.W., Andrieu J., Briche, E., Merad, M., Vignal, M., Zhiyanski, 

M., Georgieva, M., Glushkova, M., Yaneva, R. 2018. LinkPAs – Linking networks of protected areas to territorial development. 

Targeted analysis - Main report. ISBN: 978-99959-55-25-0 ESPON, ESPON EGTC, 2018, 86 pp. 

 SYNTHESIS: The LinkPAs analysis on existing NPAs in 

Europe (ANNEX 1) has highlighted the fact that these 

networks exchange information, experiences and/or managing 

activities for the benefit of their sites, according to shared 

aims, geographical features and designation criteria (e.g. 

directives and conventions). NPAs can be seen as policy 

instruments (not necessary leading to new designation-based 

regulations for PAs), which require coordination and 

СИНТЕЗ: Анализът на LinkPAs относно съществуващите мрежи от 

защитени територии (МЗТ) в Европа подчертава факта, че тези 

мрежи обменят информация, опит и/или управленски дейности в 

съответствие с общите цели, географските характеристики и 

критериите за тяхното обявяване (напр. Директиви и Конвенции). 

МЗТ могат да се разглеждат като инструменти за политики (които 

не е задължително да водят до нови регулации и разпоредби за 

обяввяване на ЗТ), които изискват координация и сътрудничество 
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cooperation between PAs within territories and administrative 

regions. NPAs aim at enhancing the management 

effectiveness of PAs, harmonizing tools within specific 

territorial contexts, fostering cooperation among PAs, 

involving other institutional bodies and stakeholders, and 

building new partnerships. Besides different typologies of 

PAs (cf. the IUCN definition of PAs in BOX 1), NPAs are 

systems of PAs that can be institutional or non-institutional, 

built around different objectives and managed according to an 

ecological perspective or a wider cooperation-based 

approach. One aim of NPAs is to facilitate nature conservation 

in cases where species or habitats are found in more than one 

geographic location. From this “ecological” point of view, 

two of the most important European networks of protected 

areas are the EU-funded network Natura 2000 and its sister 

network, the Emerald Network. They make up the two main 

components of the Pan-European Ecological Network 

(PEEN) due to their political importance, geographic 

extension and biological and landscape diversity. Natura 2000 

has resulted from the Habitat Directive (1992) and it seeks to 

convert the ideas and recommendations on habitat 

conservation contained in the Bern Convention into 

enforceable laws, thus reinforcing its application in the 

member States of the European Union. The aim of the Natura 

2000 network is to ensure the long-term survival of Europe's 

most valuable and threatened species and habitats. Since 

directives are legally binding, the Member States are expected 

to collaborate to implement them, especially considering that 

they propose the creation of Sites of Community Importance 

(SCIs) that can match the specific features of the habitats 

included in their territory. Defining the existing NPAs has 

been made possible by the careful analysis of the data 

regarding the typologies of PAs included in the World 

между ЗТ на различни територии и административни региони. МЗТ 

имат за цел да подобрят ефективността на управлението на ЗТ, да 

хармонизират инструментите в рамките на специфични 

териториални условия, да насърчат сътрудничеството между ЗТ, да 

включват други институционални органи и заинтересовани страни 

и да изграждат нови партньорства. Освен различните типологии на 

ЗТ (виж дефиницията на IUCN за защитени зони), МЗТ са системи 

ЗТ, които могат да бъдат институционални или неинституционални, 

изградени около различни цели и управлявани съгласно екологична 

перспектива или по-широк подход, основан на сътрудничество. 

Една от целите на МЗТ е да спомага опазването на природата в 

случаите, когато видове или местообитания се намират на повече от 

едно географско местоположение. От тази „екологична“ гледна 

точка, две от най-важните европейски мрежи от защитени 

територии са финансираните от ЕС кологична мрежа „Натура 2000“ 

и мрежата Emerald. Те съставляват двата основни компонента на 

Паневропейската екологична мрежа поради тяхната политическа 

значимост, географско разпространение и биологичното и 

ландшафтно разнообразие. Натура 2000 е резултат от Директивата 

за местообитанията (1992) и се стреми да преобразува идеите и 

препоръките относно опазването на местообитанията, съдържащи 

се в Бернската конвенция, в приложими закони, като по този начин 

засилва прилагането му в държавите-членки на Европейския съюз. 

Целта на мрежата Натура 2000 е да осигури дългосрочното 

оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в 

Европа. Тъй като директивите са правно обвързващи, от държавите-

членки се очаква да си сътрудничат за тяхното прилагане, особено 

като се има предвид, че те предлагат създаването на места от 

значение за Общността, които могат да съответстват на 

специфичните характеристики на местообитанията, включени в 

тяхната територия. Дефинирането на съществуващите МЗТ е 

станало възможно благодарение на внимателния анализ на данните 

относно типологиите на защитените зони, включени в Световната 
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Database on Protected Areas (WDPA), which is the more 

comprehensive dataset to generally define PAs at global scale. 

The WDPA maps the global distribution of terrestrial and 

marine protected areas as well as sites that do not meet the 

standard definition of a protected area but nonetheless achieve 

conservation in the long-term period; According to the 

WDPA, this is possible thanks to what they generally define 

as other effective area-based conservation measures. 

An extremely heterogeneous picture emerges when 

comparing the PAs listed per each EU state and the EU 

ESPON countries (EU28 + Norway, Island, Switzerland and 

Liechtenstein), which in turn has offered some preliminary 

and significant inputs for NPAs investigation, as we point out 

below. 

The WDPA classification/categorization sets three different 

levels of designation for PAs that are in turn likely to shape 

NPAs: international, regional and national level. International 

designations include sites under the UNESCO’s Man and the 

Biosphere Programme (MAB); Regional agreements include 

sites under the Natura 2000 network (European level) and the 

Emerald Network, as well as Marine Protected Areas 

designated under regional conventions such as the Convention 

for the Protection of the marine Environment of the North-

East Atlantic (OSPAR), the HELCOM Marine Protected 

Areas network, the Specially Protected Areas of 

Mediterranean Importance (SPAMI) network. National 

designations of NPAs are based on national rules set by each 

country, featuring a great variety of models for NPAs and a 

PAs typology, which depends on their objectives and 

governance. PAs under national designation reflect different 

IUCN categories, and national NPAs include wider objectives 

that go beyond conservation issues, consider several 

база данни за защитените територии (WDPA), която е по-

обширният набор от данни, който обикновено определя ЗТ в 

световен мащаб. 

WDPA картира глобалното разпространение на сухоземни и морски 

защитени зони, както и обекти, които не отговарят на стандартната 

дефиниция за защитена територия, но въпреки това постигат 

опазване в дългосрочен план. Според WDPA, това е възможно 

благодарение на това, което те обикновено определят като други 

ефективни териториално базирани мерки за съхранение. 

Изключително хетерогенна картина се появява при сравняването на 

изброените ЗТ за всяка държава от ЕС и страните от ESPON (ЕС28 

+ Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн), които от своя 

страна са предложили някои предварителни и значителни данни за 

изследване на МЗТ. 

Класификацията/категоризацията на WDPA определя три различни 

нива на предназначение на дадена защитена територия, които на 

свой ред вероятно ще оформят МЗТ: на международно, регионално 

и национално ниво. Включват обекти по програмата „Човекът и 

биосферата“ на ЮНЕСКО, Програма (MAB); Регионалните 

споразумения включват обекти от мрежата Натура 2000 

(европейско ниво) и Мрежата Emerald, както и защитени морски 

зони, определени съгласно регионални конвенции като 

Конвенцията за защита на морската среда в Североизточния 

Атлантик (ОСПАР), Мрежа на морските защитени зони на 

HELCOM, мрежата от специални защитени територии от значение 

за Средиземно море (SPAMI). Националните обявявания на ЗТ се 

основават на национални правила, определени от всяка страна, 

включващи голямо разнообразие от модели за МЗТ и типология на 

ЗТ, която зависи от техните цели и управление. Те отразяват 

различни категории на IUCN, а националните МЗТ включват по-

широки цели, които надхвърлят консервационните въпроси, 

разглеждат няколко икономически аспекта и подкрепят 

интегрирането на политиките за опазване и устойчивото развитие. 
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economic aspects and support the integration of conservation 

policies and sustainable development. 

The models of governance for NPAs can be characterised by: 

different levels of relationships between PAs; the presence of 

an institutional framework for NPAs activities and the ability 

to involve institutional bodies as well as other actors, be they 

public or private and reflecting different interests; the 

specificity of the activities in terms of themes and scope. In 

this sense, NPAs refer to a general model of multi-level 

governance that involves a large number of interdependent 

actors such as NGOs, the private sector, scientific networks 

and international institutions. In order to identify models of 

governance for NPAs, LinkPAs has established a typology 

with four analytical categories related to aspects of 

governance, which are: These allow an in-depth analysis of 

the existing NPAs’ performance in terms of governance. For 

each category, specific criteria have been adopted to study 

how the existing NPAs are managed.  

Моделите на управление на МЗТ могат да се характеризират с: 

различни нива на взаимоотношения между ЗТ; наличието на 

институционална рамка за дейностите на МЗТ и способността да се 

включат институционални органи, както и други участници, 

независимо дали са публични или частни и отразяват различни 

интереси; спецификата на дейностите по отношение на теми и 

обхват. В този смисъл МЗТ се отнасят до общ модел на 

многостепенно управление, който включва голям брой 

взаимозависими участници като неправителствени организации, 

частния сектор, научни мрежи и международни институции. С цел 

да се идентифицират моделите на управление на МЗТ, LinkPAs 

създаде типология с четири аналитични категории, свързани с 

аспекти на управлението.  

Те позволяват задълбочен анализ на съществуващите МЗТ по 

отношение на тяхното управление. За всяка категория бяха приети 

специфични критерии за проучване на управлението на 

съществуващите МЗТ. 

 

 

Г 10.7 Stoeva, L., Markoff, I., Zhiyanski, M. 2019. National Forestry Accounting Plan of Bulgaria, including Forest Reference Levels for 

the period 2021-2025. Report under the EC according the national requirements for sector LULUCF. 84 pp. 

 SYNTHESIS: The Paris Agreement (PA, 2015) , adopted by 

the Parties to the United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC), sets the target to limit global 

temperature increase up to 2 degrees ºC above pre-industrial 

levels. To meet its commitments under the PA,  the European 

Union has agreed to set a binding target to cut emissions by 

40% compared to 1990 levels. In 2018, the EU adopted 

Regulation 841/2018, which includes the land use, land-use 

change and forestry sector (LULUCF) into the 2030 climate 

СИНТЕЗ: Парижкото споразумение от 2015 г., прието от страните,  

подписали Рамкова Конвенция на ООН за изменението на климата, 

поставя целта повишението на температурата в световен мащаб да 

се ограничи  до 2°C над равнището от прединдустриалната епоха. В 

изпълнение на своите ангажименти във връзка с Парижкото 

споразумение,  Европейският съюз се ангажира да намали емисиите 

си с 40% до 2030 г. спрямо нивото им през 1990 г. През 2018 г. бе 

приет Регламент 841/2018 на ЕС, за включването на емисиите и 

поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в 
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and energy framework. The regulation also defines the  rules 

and procedures for reporting and accounting of emissions and 

removals from the sector.   

According to the requirements of the Regulation, the forest 

reference level of Bulgaria  is defined as the average value of 

greenhouse gas emissions and removals from managed forest 

lands for the years 2021-2025. The GHG emissions and 

removals form the biomass pool were estimated based on 

modeled standing growing stock and harvest levels. In 

compliance with the Regulation, the projected harvest levels 

were estimated assuming the average harvest intensity as 

documented during the reference period (2000-2009). To 

determine the carbon stock in biomass ( above- and 

belowground) , the same emission factors were used as these 

reported in the National Inventory Report of Bulgaria, 2018 

(NIR 2018)  

земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) в рамката в 

областта на климата и енергетиката до 2030 г. Регламентът също 

така определя правилата за отчитане на емисиите и поглъщанията и 

реда на проверка за спазването на задълженията. 

Съгласно изискванията на Регламента, референтното ниво за 

горите на България е определено като средна стойност на емисиите 

и поглъщането на парникови газове от управлявани горски площи 

за периода 2021-2025 г. За целта е направена прогноза на развитието 

на въглеродните депа - главно стоящата маса и ползването, като се 

прие запазване на интензитета на ползването, документиран през 

референтния период 2000-2009 г. За определяне на запаса на 

въглерод в биомасата (вкл. подземна и надземна),  са използвани 

емисионните фактори, публикувани в Националния доклад за  

инвентаризация на парникови газове за 2018 г. (НДИПГ, 2018 г.).  

 

Г 11.1 Димитрова, В., Жиянски, М., Любенова, М. 2014. Роля на подземната фитомаса в годишната фиксация на CO2 от горски 

екосистеми на основни лесообразувателни видове в България. Издателска къща на ЛТУ, София, ISBN 978-954-332-111-7, 112 

стр. Рецензент: И. Михов 

 СИНТЕЗ: Горската растителност има огромен капацитет 

като депо на въглерод. Потенциалът на горите по 

отношение на натрупването на въглерод, посредством 

увеличаване на почвената органична материя и 

кореновата биомаса, е също изключително висок. 

Корените са важен компонент във въглеродния цикъл, 

представлявайки по приблизителни оценки до 30 % от 

общата дървесна биомаса. Не достатъчни са наличните 

данни от проучвания на кореновите системи, както на 

национално, така и на международно ниво. В книгата са 

представени количествени данни за коренова биомаса и 

акумулацията на въглерод на основни лесообразувателни 

SYNTHESIS: Forest vegetation has a huge capacity as a carbon pool. 

The potential of forests to sequester carbon by accumulation of soil 

organic matter and through root biomass, is also extremely high. Roots 

are an important component in the carbon cycle, forming up to 30% of 

total wood biomass. Theanalyses showed that there is insufficient data 

from the root system studies, both nationally and internationally. The 

study presents quantitative data on root biomass and the carbon 

accumulation of the main forest-type species in Bulgaria. In the 

belowground environment of the studied forest communities, the roots 

of tree species are between 89 and 94% of total underground biomass, 

the roots of the grass species are between 7 and 11% and those of the 

undergrowth species are represented by less than 1%. The average 
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видове в България. В подземната сфера на изследваните 

съобщества, корените на дървесните видове са между 89 

и 94 % от обща подземна биомаса, корените на тревистите 

видове са между 7 и 11 % и тези на подраста са 

представени с помалко от 1 %. Средното съдържание на 

въглерод в грубите корени на изследваните видове варира 

в диапазона от 1,2 kg.m-2 при бука до 3,87 kg.m-2 при белия 

бор. В корените на дъба се акумулират 2,6 kg.m-2 

въглерод, докато съдържанието му при смърча е 2,3 kg.m-

2. Съдържанието на акумулирания въглерод намалява в 

дълбочина, следвайки тенденциите на разпределение на 

подземната фитомаса. Резултатите от направените 

изследвания доказват факта, че подземната част на 

горските съобщества представляват съществено депо на 

въглерод. Основните глави на книгата са: Въвединие – 

кореновата система като основен компонент при 

трансфера на елементи в системата почва-растение; 

Обект - кратка характеристика на изследваните букови, 

церово-благунови, смърчови и бял-борови гори; Методи - 

за характеристика на дървостоя и избор на моделни 

дървета, за характеристика на почвата, за изследване на 

запасите на подземна биомаса в тревния, храстовия 

(подраст) и дървесния етажи, за установяване назапасите 

на въглерод в корените, за изследване на съдържание на 

други елементи в корените и тяхното биологично 

поглъщане и статистическа обработка на данните; 

Установени запаси на фитомасата на корените; 

Установена акумулация на въглерод; Почва, съдържание 

на хранителни елементи и биологично поглъщане; Роля 

на подземната фитомаса в годишната фиксация на 

въглерод; Литература и Приложения. 

carbon content of the coarse roots of the studied species varies between 

1.2 kg.m-2 for the beech to 3.87 kg.m-2 for the Scot’s pine. The oak roots  

accumulate 2.6 kg.m-2 carbon, while its content for the spruce roots is 

2.3 kg.m-2. The accumulated carbon content decreases in depth, 

following the trends of distribution of belowground phytomass. The 

results of these studies prove the fact that the belowground part of the 

forest communities represent a substantial carbon pool. The main 

chapters of the book are: Introduction - the root system as the main 

component in the transfer of elements in the soil-plant system; Material 

and methods - a short description of the beeches, bee-blagun, spruce and 

white-pine forests studied; Methods for tree species characterization and 

model tree selection, soil characterization, exploration of belowground 

biomass stocks in the grass, shrub and tree floors, carbon sequestration 

by the roots, exploration of content of other elements in the roots and 

their biological uptake and statistical processing of the data; Established 

stocks of phytomass of roots; Determined carbon accumulation; Soil, 

nutrient content and bio-absorption; Role of belowground phytomass in 

annual carbon fixation; Literature and Apendixes. 
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Г 11.2 Zhiyanski, M., Gikov, A., Nedkov, S., Dimitrov, P., Naydenova, L. 2016. Mapping Carbon Storage Using Land Cover/Land Use Data 

in the Area of Beklemeto, Central Balkan. Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe, 

Chaptеr 4, Springer, ISBN:978-3-319-27903-9, DOI:10.1007/978-3-319-27905-3_4, 268, 53-67   Линк 

 SYNTHESIS: The chapter presents results of land cover and 

carbon storage mapping in a study area located in Central 

Balkan Mountains. WorldView-2 satellite images and 

ortophoto map were used to define the land cover in the area. 

CORINE land cover classification at 4th level was applied for 

the mapping. The carbon stock was determined using InVEST 

model and results were validated with in-situ data from eight 

experimental sites in different land uses classes. 

 

СИНТЕЗ: В тази глава от монография са представени резултатите 

от картирането на земно покритие и съхранението на въглерод в  

избран представителен обект - зона на проучване, разположена в 

Централна Стара планина. За определяне на земното покритие в 

района са използвани сателитни снимки на WorldView-2 и карта 

изготвена на база ортофото изображения. За картографиране е 

приложена класификацията на CORINE земното покритие на 4-то 

ниво. Въглеродният запас е определен с помощта на InVEST модел 

и резултатите бяха валидирани с in-situ данни от осем 

експериментални площадки в различни типове земеползване. 

Г 11.3 Zhiyanski, M., Sokolovska, M., Glushkova, M., Vilhar, U., Lozanova, L. 2017. Soil quality. The Urban Forest: Cultivating Green 

Infrastructure for People and the Environment, Chapter: Soil quality, Elsevier, ISBN:978-3-319-50279-3, DOI:10.1007/978-3-319-

50280-9_6, 49-58   Линк 

 SYNTHESIS: Landscape fragmentation caused by urban 

infrastructure and soil sealing have a number of further 

negative effects – reducing the size and persistence of wildlife 

populations, changing local climate, and increasing pollution 

and noise from traffic, all contributing to a further loss in 

biodiversity. Through appropriate management of UGI and 

selection of appropriate tree spe- cies for urban greening, the 

quality of urban soils can be improved and the appear- ance 

of negative effects such as erosion, higher compaction and 

bonded toxic elements can be avoided. The establishement of 

UGI improves the soil energy balance and increases 

evapotranspiration, moderating urban heat island effects and 

indirectly enhancing other ecosystem services – bringing 

more benefits for people living in cities. Optimising the design 

СИНТЕЗ: Фрагментацията на ландшафта, причинена от градската 

инфраструктура и запечатването на почвата, има редица 

допълнителни отрицателни последици - намаляване размера и 

присъствието на популациите от диви растения и животни, промяна 

на местния климат и увеличаване на замърсяването и шума от 

трафика, като всички те допринасят за загубата на биологично 

разнообразие. 

Чрез подходящо управление на зелената инфраструктура (ЗИ) и 

избор на подходящи дървесни видове за градско озеленяване може 

да се подобри качеството на градските почви и да се избегне 

появата на отрицателни ефекти като ерозия, по-високо уплътняване 

и свързани токсични елементи. Създаването на ЗИ подобрява 

енергийния баланс на почвата и увеличава евапотранспирацията, 

смекчава ефекта на градските топлинни острови и косвено 

https://books.google.bg/books?id=VsWbCwAAQBAJ&dq=sustainable+koulov+zhelezov&hl=bg&source=gbs_navlinks_s
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-50280-9_6
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of urban areas by incorporating parks and green spaces, as 

well as preserving unsealed open strips (‘fresh air corridors’) 

to support the ventila- tion of city centres, is becoming 

increasingly important (Früh et al. 2011). Soil seal- ing can be 

limited by the rehabilitation of abandoned industrial areas. 

Effective mitigation of impacts includes the use of permeable 

materials instead of concrete or asphalt, support for UGI, and 

increased application of systems to collect water from natural 

sources. If these mitigation measures are insufficient, the 

implementation of compensation measures for improvement 

of soil characteristics and functioning in other areas should be 

considered. One of the most important mitigation measures in 

‘best-practice’ cases is to avoid unnecessary damage to soils 

that are not directly affected by construction activity, for 

example land to be used as gardens or communal green space. 

Cultivation measures can also reduce the compaction and 

waterlogging caused by the passage of large machines over 

the soil. On the other hand urban design, inspired by the GI 

concept, can help to maintain or increase the infiltration 

potential of land. As part of UGI, green roofs can help to 

reduce some of the negative effects of soil sealing and can 

help to a certain extent in preventing surface runoff. The 

values of carbon stocks (see Chap. 4) have been seen to 

increase when management activities are applied in city parks 

(Zhiyanski et al. 2015). However, the assessment of carbon 

stocks needs to include the complex role of the below-ground 

tree biomass. The need to maintain and enhance the natural 

function of forest eco- systems, as part of the UGI, is clear, 

but the role of this UGI, and of distinct species, on various soil 

process needs further research and attention. One of the most 

effective ways of building GI is to adopt a more integrated 

approach to land management. The implementation of an 

integrated approach to spatial planning and the adoption of 

подобрява други екосистемни услуги и води до повече ползи за 

хората, живеещи в градовете. 

Оптимизирането на проектирането на градските зони чрез 

включване на паркове и зелени площи, както и запазването на 

незапечатани отворени ивици („коридори за свеж въздух“) за 

подобряване вентилацията на градските центрове става все по-

важно (Früh et al. 2011). Запечатването на почвите може да бъде 

ограничено чрез рехабилитация на изоставени индустриални зони. 

Ефективното смекчаване на въздействията включва също и 

използването на пропускливи материали вместо бетон или асфалт, 

подпомагане на ЗИ и повишаване прилагането на системи за 

събиране на вода от природни източници. Ако тези смекчаващи 

мерки са недостатъчни, следва да се обмисли прилагането на 

компенсационни мерки за подобряване на характеристиките и 

функционирането на почвите в други площи. 

Една от най-важните смекчаващи мерки в случаите на „най-добра 

практика“ е да се избегне ненужното увреждане на почвите, които 

не са пряко засегнати от строителна дейност, например площи, 

които да се използват като градини или общински зелени 

пространства. Прилагането на подходящи методи за култивиране 

могат също да намалят уплътняването и преовлажняванео, 

причинени от преминаването на големи машини. От друга страна, 

градският дизайн, вдъхновен от концепцията за ЗИ, може да 

помогне за запазване или увеличаване на инфилтрационния 

потенциал на земята. Като част от ЗИ, създаването на зелени 

покриви може да допринесе за намаляване на някои от негативните 

ефекти на запечатването на почвата и могат да помогнат до известна 

степен за предотвратяване на повърхностния отток. 

Стойностите на въглеродните запаси също могат да бъдат 

увеличени, когато в градските паркове се прилагат правилни 

управленски дейности (Zhiyanski et al. 2015). Оценката на 

въглеродните запаси обаче трябва да включва комплексната роля на 

подземната биомаса на дърветата. Необходимостта от поддържане 
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specific methods at the regional level – as well as mobilizing 

the unused resources at the local level – have a great 

importance. 

 

и засилване на естествената функция на горските екосистеми като 

част от ЗИ е ясна, но нейната роля, както и на отделни видове, за 

подобряване на различни почвени процеси се нуждаят от 

допълнителни изследвания и внимание. 

Един от най-ефективните начини за изграждане на ЗИ е да се 

възприеме по-интегриран подход за управлението на земите. 

Въвеждането на интегриран подход към териториалното планиране 

и приемането на специфични методи на регионално ниво, както и 

мобилизирането на неизползваните ресурси на местно ниво, също 

имат голямо значение. 

Г 11.4 Tiwary, A., Dinca, L., Zhiyanski, M. 2017. Delivery of Goods and Services. The Urban Forest 7, Springer, ISBN:978-3-319-50279-

3, DOI:10.1007/978-3-319-50280-9_7, 59-65   Линк 

 SYNTHESIS: The creation of high performing urban green 

infrastructure is integral to the livability of future cities, 

supporting society‘s aspiration to achieve harmony with 

nature and at the same time to meet its growing resource 

demands. Efforts are being aimed at achieving sustainable 

management of this infrastructure, to ensure the supply of 

ecosystem services for the current population and for future 

generations. Better management of existing green space and 

the creation of new green areas, both play an important role in 

any policy that aims to increase the prosperity and quality of 

life of the urban population. Solutions for sustainable 

management of Urban Green Infrastructure (UGI) should be 

based on an integrated understanding of the status, operation 

and modification of the provisioning services offered by green 

systems. It would be a contribution towards achieving the 

objectives set out in the operational programs of the EU for 

developing an economy based on knowledge and innovation 

and to achieve a higher quality of life. Effective management 

can enable us to realize a Europe-wide vision of future urban 

СИНТЕЗ: Създаването на високоестетична и производителна 

градска зелена инфраструктура е неразделна част от 

жизнеспособността на бъдещите урбанизационни центрове и 

подкрепя стремежа на обществото да постигне хармония с 

природата и в същото време да отговори на нарастващите си нужди 

от ресурси. Усилията са насочени към постигане на устойчиво 

управление на тази инфраструктура, за осигуряване на 

предлагането на екосистемни услуги за населението и за бъдещите 

поколения. По-доброто управление на съществуващите зелени 

площи и създаването на нови зелени площи играят важна роля във 

всяка политика, която има за цел да повиши просперитета и 

качеството на живот на населението. Решенията за устойчиво 

управление на градската зелена инфраструктура (UGI) следва да се 

основават на интегрирано разбиране за състоянието, 

функционирането и модификацията на услугите за предоставяне на 

услуги, предлагани от зелените системи. Това би било принос за 

постигане на целите, заложени в оперативните програми на ЕС за 

развитие на икономика, основана на знания и иновации, и за 

постигане на по-високо качество на живот. Ефективното 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-50280-9_7
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living, with an enhanced utilization of the material flow of 

nutrition, goods and services directly arising from these 

components of the UGI.  

управление може да позволи да реализираме общоевропейска визия 

за бъдещия градски живот, с по-голямо използване на материалния 

поток от храна, стоки и услуги, пряко произтичащи от различните 

компоненти на UGI. 

Г 11.5 Samson, R., Ningal, T., Tiwary, A., Grote, R., Fares, S., Saaroni, H., Hiemstra, J., Zhiyanski, M., Vilhar, U., Cariñanos, P., Järvi, L., 

Przybysz, A., Moretti, M., Zürcher, N. 2017. Species-Specific Information for Enhancing Ecosystem Services. The Urban Forest 7, 

Springer, ISBN:978-3-319-50279-3, DOI:10.1007/978-3-319-50280-9_12, 111-144   Линк 

 SYNTHESIS: Understanding the multiple processes involved 

in the interactions between urban trees and their surrounding 

environment is of the utmost importance to determine the 

relationship between them and to assess what might happen 

under altered condi- tions such as those imposed by climate 

change or by increasing concentrations of air pollutants. In 

order to meet this objective and to evaluate the impact on 

different ecosystem services they provide, the numerous 

interactions between trees and their urban environment have 

to be considered holistically. Because planting new trees in 

cities is just not a simple action –space is limited and needs 

are crucial – and trees do not exist in a void, we do not just 

want to plant any tree. We want to plant the right tree - the 

one that is most appropriate. In a typi- cal urban setting, this 

means a tree that requires minimal management, can tolerate 

limited space, does not produce annoying litter and feeds our 

urban bees. But the successful candidate tree should also be 

able to address the major environmental issues at hand at that 

particular place, such as enhancing thermal comfort, mitigat- 

ing air pollution, supporting biodiversity or contributing to 

stormwater alleviation. Moreover, as we want to solve 

problems and not create additional ones, care needs to be 

taken that the species of our choice does not introduce major 

disservices that could overwhelm their associated positive 

СИНТЕЗ: Разбирането на многобройните процеси, свързани с 

взаимодействията между дърветата в градовете и обкръжаващата ги 

среда е от изключително значение за определяне на връзката между 

тях и за оценка на това, което може да се случи при променени 

условия, като например изменение на климата или увеличаване 

концентрациите на замърсители на въздуха. За да се постигне тази 

цел и да се оцени въздействието върху различните екосистемни 

услуги, които предоставят градските зелени зони, трябва да бъде 

приложен холистичен подход при определяне на многобройните 

взаимодействия между дърветата и заобикалящата ги градска среда. 

Засаждането на нови дървета в градски условия не е просто 

действие, както поради ограниченото пространство, така и заради 

решаващото значение на необходимостта от озеленяване. Имайки 

предвид и факта, че дърветата не съществуват самостоятелно в 

пространството, то изборът на подходящи видове за залесяване е от 

особено значение. В една типична градска среда, това означава да 

се избират видове, които изискват прилагането на минимални 

управленски мероприятия, толерантни са към ограниченото 

пространство, не се източник на замърсяване и са подходаща паша 

за пчелите. Подходящи за озеленяване дървета са и тези, които 

могат да се справят с основните проблеми в градската среда и да 

допринясат за повишаване на топлинния комфорт, намаляване 

замърсяването на въздуха, подпомагане на биологичното 

разнообразие, намаляване на неблагоприятните въздействия на 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-50280-9_12
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benefits. To help urban foresters, decision makers, urban 

planners, landscape architects, arborists, scientists and 

citizens in making informed choices, we have summarized the 

attributes of 150 of the most important urban tree species in 

Europe for their contribution to various environmental 

ecosystem services and disservices – as discussed in the 

preceding chapters. The urban tree species list presented here 

is the result of a unique combination of information reported 

in scientific literature, data provided by urban green services 

and expert judgment. As a first step, we compiled a list of 

approximately 300 urban tree and shrub species common in 

Europe. This list was distributed to scientists involved in 

urban forestry, primarily from an environmental perspective, 

from all over Europe. These scientists were asked to indicate 

the 50 most important urban tree species for their climatic 

zones. Based on more than 700 ‘votes’, the list presented here 

contains the 150 most frequently indicated species.  

 

интензивните валежи. Освен това трябва да се внимава изборът на 

видове да бъде съобразен с възможностите за предоставяне на по-

голям брой положителни ползи и услуги. За да бъдат подпомогнати 

градските лесовъди и озеленители, вземащите решения, 

градоустроителите, ландшафтните архитекти, арбористите, учените 

и гражданите да направят информиран избор, е направено 

обобщение на характеристиките на 150 от най-важните дървесни 

видове, използвани за озеленяване в Европа, както и за техния 

принос към различни екосистемни услуги, както е разгледано в 

предходните глави. Представеният списък на дървесни видове, 

подходящи за градска среда е резултат от уникалната комбинация 

от информация, докладвана в научната литература, данни, 

предоставени от градските зелени системи и експертни оценки. 

Като първа стъпка е изготвен списък с около 300 градски дървесни 

и храстови видове, традиционно отглеждани в Европа. Този списък 

беше разпространен сред учени, занимаващи се с градско 

планиране и озеленяване, предимно с екологична насоченост, от 

цяла Европа. Тези учени трябваше да посочат 50-те най-важни 

видове дървета за озеленяване в своите климатични зони. Въз 

основа на повече от 700 гласа, представеният списък съдържа 150-

те най-често посочвани вида. 

Г 11.6 Zhiyanski M. 2019. Forest ecosystems in Bulgaria under environmental change - carbon sequestration potential and vulnerability 

zones. Smart Geography. Springer book. Accepted (Letter of acceptance) 

 SYNTHESIS: Mountain forests fulfil multiple functions, 

including the provision of goods as timber, fuelwood, non-

wood forest products, and services as regulation of flows, 

purification of air and water, carbon storage, protection from 

natural hazards, and provision of cultural services. The role of 

mountain forest to provide a wide range of ecosystem services 

is increasingly acknowledged especially in the context of 

environmental changes in a social aspect. Nevertheless it is 

СИНТЕЗ: Планинските гори изпълняват множество функции, 

включително предоставянето на стоки като дървен материал, дърва 

за огрев, недървесни горски продукти и услуги като регулиране на 

потоците елементите, веществата и енергията, пречистване на 

въздуха и водата, съхранение на въглерод, защита от природни 

бедствия и предоставяне на културни услуги. Ролята на 

планинските гори да предоставят широк спектър от екосистемни 

услуги все повече се признава през последните години, особено в 
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not clear to what extent the potential of mountain forests to 

store carbon could be enhanced under global environmental 

changes. The aim of this study is to analyse the carbon 

sequestration of mountain forests from different vegetation 

zones in Bulgaria under realistic and pessimistic scenarios of 

climate change using LPJ-GUESS Ecosystem Model and to 

define tendencies in their vulnerability and adaptive potential. 

The general trends are presented and vulnerability zones are 

defined for forest mountainous territories of Bulgaria. 

 

контекста на екологичните промени в социален аспект. Въпреки 

това не е напълно изяснен въпросът доколко потенциалът на 

планинските гори да съхраняват въглерод може да бъде увеличен в 

условията на  глобални промени в околната среда. Целта на това 

изследване е да се анализира улавянето на въглерод от планински 

гори от различни растителни зони в България при реалистични и 

песимистични сценарии за изменението на климата, с помощта на 

екосистемен модел LPJ-GUESS, както и да се определят 

тенденциите в тяхната уязвимост и адаптивният им потенциал. 

Представени са общите тенденции и са определени зоните на 

уязвимост за горските планински територии в България. 

  

 

 

25.07.2019 г.        

  

 

 

 

Изготвил: 

  /доц. д-р Миглена Жиянски/ 


