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ХАБИЛИТАЦИОННА РАЗШИРЕНА СПРАВКА ЗА НАУЧНИ ПРИНОСИ 

на гл. ас. д-р Пламен Станков Глогов 

представена за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност 

„Лесовъдство, вкл Дендрология“  

ФЛОРИСТИЧНИТЕ И ФИТОЦЕНОТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ В ГОРИТЕ КАТО 

НАУЧНА ОСНОВА НА ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА У НАС 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. Флористичните и фитоценологични проучвания в съвременната 

лесовъдска наука 

Лесовъдството е научна област, в която се изучават основните закономерности 
в развитието на горските екосистеми и се разработват научните основи за 
екологосъобразното стопанисване на горите, за ефективно използване на  
разнообразните им полезни функции и опазване на биологично разнообразие. 

Към основните лесовъдски проблеми в България, които трябва да се решават 

най-често се отнасят: прилагането на природосъобразно и устойчиво лесовъдство 

(Ценов, 2005); адаптацията на горските екосистеми към климатични промени (Раев 

и др., 2011); стопанисването на иглолистните горски култури извън техния 

естествен ареал до 500 м надм. в. (Попов и др., 2014); стопанисването на 

издънковите гори (Velichkov at al, 2009, Костов, 2017); динамичните процеси, които 

протичат в дъбовите гори (Hinkov et al., 2005, Попов и др., 2008, Tzonev, 2008); 

ограничаване разпространението и въздействието на инвазивните чужди видове 

(Hinkov et al. 2020); управление на горите след природни и антропогенни нарушения 

(Александров, 2015). С прилагането на Директивата на Съвета на Европейската 

общност (92/43/ЕЕС, 1992  за опазване на природните местообитания и на  дивата 

флора и фауна в създадената екологична мрежа от територии със специален режим 

на защита, важен приоритет на съвременното лесовъдство е разработването и 

изпълнението на режими за устойчиво управление на горите включени в мрежата 

НАТУРА 2000. Този процес включва изборът на най-добрите лесовъдски практики, 

подходящи за поддържането на благоприятно природозащитно състояние на 

типовете местообитания включени в Приложение 1 на Закона за биологично 

разнообразие (ИАГ, 2011).  

Изброените актуални лесовъдски проблеми (горски култури, издънкови гори, 

местообитания, индикаторни видове, инвазивни видове и др.) макар и изведени 

като общи приоритети, изискват разработването на специфични методични 

подходи, които да са свързани с оценка на състоянието на флората, растителността 

и местообитанията в конкретните райони. 

Резултатите от фитоценологичните проучвания и свързаните с тях 

флористични проучвания могат да са теоретична основа за науки като Лесовъдство, 
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Горски култури, Лесоустройство, Екология и опазване на природната среда и др. 

(Павлов, 1995). По-конкретно между фитоценологията и лесовъдството могат да 

бъдат посочени следните взаимовръзки:  

- Основен дял на Лесовъдството са смените на дървесните видове и 
факторите (външни и вътрешни), които ги пораждат (Даков, Власев, 
1979). Фитоценологията разглежда много по-детайлно динамиката на 
растителните съобщества в това число денонощната и сезонна 
изменчивост на фитоценозите, фенологичните цикли, смяната на 
аспектите (вкл. синузиите), обратимите (флуктуации) и необратими 
(сукцесии) изменения на растителността. (Павлов, 1995). 

- Лесовъдските принципи на Горската типология се допълват и доразвиват 
от фитоценологичните подходи за класификация на растителността 
(доминантен, физиономичен и флористичен); 

- Растителните съобщества и свързаните с тях индикаторни видове са в 
основата на концепцията за местообитанията (Кавръкова и др., 2009), с 
чиито особености трябва да бъдат съобразени лесовъдските подходи за 
тяхното стопанисване.  

- Проучването на съобществата с участието на инвазивни чужди видове 
(вкл. обилие, срещаемост, фенология, еколого-ценотична стратегия и др.) 
са данни от първостепенна важност, които фитоценологията предоставя 
на лесовъдската практика с цел избор на мерки за превенция и контрол на 
техните популации. 

- Фитоиндикацията като част от Фитоценологията разглежда принципите и 
методите на отделните растения и растителни съобщества, по които се 
оценяват различните фактори на средата и чрез тях могат да бъдат 
прогнозирани настъпващи трайни климатични промени. (Цыганов,1983) 

- Геоботаническите карти, основани на фитоценотични проучвания, 
добавят ценна информация към данните от лесоустройствените проекти 
(в това число количествени и качествни данни за популациите от тревния 
и мъховият етаж, видове с природозащитен статус,  с лечебен и 
медоноснен потенциал и др.) и са предпоставка за рационалното 
използване, рекултивиране и възстановяване на растителните ресурси на 
определена територия. 

 
1.2. Преглед на основните флористични и фитоценотични проучвания в 
България свързани със запазването и възстановяването на дъбовите гори  

 

  Състоянието на всички дъбови екосистеми на България, са повлияни 

негативно от активната човешка намеса и недостатъчните знания и опит за 

естествената динамика на процесите в дъбовите съобщества, е съществен риск за 

дъбовите местообитания, който води до формализъм, шаблонност и засилване на 

негативните процеси от тяхното стопанисване. (План за бъдещи действия, 2009). В 

началото на 21 век в България са проведени редица дендрологични и 

фитоценотични проучвания на дъбовите гори и техните дендроценози, резултатите 
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от които са в полза на лесовъдството (Попов, 2019), растителната защита (Mirchev et 

al., 2011), адаптирането на горите към климатчините промени (Раев и др., 2011) и 

др. Изследванията касаят, както единични таксони и синтаксони, така и цели 

систематични групи и флористични райони. Проучване на Ташев, Цавков (2016) 

окончателно затвърждава самостоятелното място на Рилският дъб (Quercus 

protoroburoides) във флората на България, докато на синтаксономично ниво 

Русакова, Георгиева (2003) установяват ново за науката съобщество с участието на 

този вид - асоциацията Poo-Quercetum protoroburoidis. Резултатите от задълбочено 

дендрологично проучване на Цавков (2017) върху морфологичната и генетична 

изменчивост на дъбовете от секция Robur позволяват да се направи селекционна 

оценка, с изясняване на ценните генотипове и тяхното използване в лесовъдската 

практика. Използвайки все по-актуалният Флористичен подход на класификация на 

растителността на Braun-Blanquet (1964), Rousakova, Tzonev (2003) анализират 

съобществата от Quercus robur и Quercus cerris в Средна Дунавска равнина и 

установяват тяхната връзка на синтаксономично ниво със сходни фитоценози в 

Сърбия и Румъния. Гогушев (2009) извършва синтаксономична класификация на 

дъбовите гори в Западни гранични планини и установява нови за науката 

асоциации – Cisto incani–Quercetum pubescentis, Cyclamini hederifoli–Quercetum frainettо. 

Изследвайки флористичният състав на съобществата от Quercus cerris и Quercus 

frainetto в България Lyubenova et al. (2014) установяват в тях над 589 вида висши 

растения и 24 вида мъхове. Съобществата с участието на термофилни и мезофилни 

дъбове са задължителен елемент от класификационните схеми на растителността в 

други проучвани райони на страната (Павлов, Димитров, 2004, Павлов и др., 2006, 

Tzonev, 2009, Georgieva, Lyubenova, 2013, Georgieva et al., 2013 и др.).  

Част от публикациите с фитоценологична насоченост в настоящата справка 

имат за цел да систематизират информацията за дъбовите съобщества в България 

(Tzonev et al., 2019) и да официализират създаването на Балканска база данни с 

описания на дъбови и др. типове фитоценози (Vasilev et al., 2016). Данните от тези 

публикации ще помогнат за унифицирането на класификационните подходи при 

проучванията на растителността в България и Европа и ще разширят и улеснят 

обмена на информация между специалистите в тази научна област. 

1.3.  Дендрофлористични проучвания  

Информацията за дендрофлористичното разнообразие е крачка към 
опазването на горския генетичен фонд и спомага за разкриване на селекционно-
генетичните особености на горско-дървесните видове (Добринов и др., 1982). Освен 
от условията на месторастене, продуктивността на гората зависи от идиотипичната 
конструкция на дървесните видове и от техните синекологични взаимоотношения 
(Нойвирт и др., 1966). До сега са извършвани редица проучвания на видовия състав 
на дървесната и храстова растителност, както на естествени горски територии 
(Пеев, 2005; Ташев, Цавков, 2009; Tashev, Tzavkov, 2014; Tashev et al., 2015), така и на 
зелени площи в урбанизирана среда (Вакарелов, Делков, 1988), които включват 
характеристика и анализ по различни дендрофлористични показатели вкл. 
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стопански ползи от видовете (медоносни, лечебни и др.). Те често носят 
наименованието дендрологични проучвания и съдържат, както 
дендрофлористични, така и дендробиометрични, а понякога и дендрохронологични 
изследвания.  

Въпреки сравнително големия брой публикации на настоящия етап няма ясен 
и унифициран методологичен подход при дендрофлористичните проучвания и 
анализи и в повечето случаи дендрофлората е разглеждана като част от 
флористичните проучвания на дадена територия без да се оцени достатъчно 
самостятелната й индикаторна роля. 

В тази връзка част от публикациите в настоящата справка представят 
разработването на комплесен методичен подход за дендрофлористични проучвания 
(Глогов и др., 2017) и прилагането му при проучване на дендрофлората на 
територията на Лозенска планина (Глогов и др. 2018а,b). Друга част от 
публикациите свързани с дендрофлористичните проучвания анализират 
екологичните особености, разпространението и конкуренцията между два доскоро 
считани за малоценни от лесводъдска гледна точка видове – източният (келяв) 
габър (Carpinus orientalis Mill.) и мъждрянът (Fraxinus ornus L.) (Глогов и др., 2019). 

 
1.4. Проучвания на промените във флората и растителността в 

територии с интензивно антропогенно въздействие (включително 
разпространението и въздействието на инвазивни чужди видове) 

 Антропогенното влияние води до промени в естествените растителни 

съобщества, като появата на производни фитоценози в горите (Бондев, 1991) и 

увеличаване на синантропното присъствие във  флористичният им състав (Kuhn, 

Klotz, 2006). Отражението на антропогенният фактор върху промените в 

таксономичното и синтаксономично разнообразие в определени райони от 

територията на България е регистрирано в редица флористични и 

фитоценологични проучвания.  Tzonev et al. (2003) извършва класификация на 

съобществата на остров Белене и територията на Защитена местност Калимок-

Бръшлян и прави анализ на въздействието, което оказват върху тяхното състояние 

основни антропогенни дейности като изграждането на каналите по р. Дунав, сечите 

и пашата. При проучване на растителността на дюните по Черноморското 

крйбрежие (Tzonev et al., 2005) регистрират присъствието на антропофити в някои 

от съобществата като знак за тяхната рудерализиация.  Процентът на 

антропофитите в дъбовите гори регистриран от Georgieva еt al. (2013) при 

флористично изследване на едни от зоните от значение за общността- Западна 

Страта Планина и Предбалкан говори за уязвимостта на тези съобщества от 

човешката дейност.  Pavlova, Georgieva (2015) проучват флората в района на Рилския 

манастир и установяват преобладаване на апофитите и средено ниво на индекса на 

антропофитизация в нея.  

 Процесите на синантропиазация на флората и растителността в даден 

район са свързани с увеличаването на антропофитите в състава на съобществата и 

експанзията на част от влизащите в състава им адвентивни елементи т.нар. 

инвазивни чужди видове. (Maltseva еt al., 2017.). Инвазивните чужди видове (ИЧВ) са 
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глобален проблем, поради въздействието им върху биоразнообразието, свързаните 

с него екосистемни услуги и икономиката. (Early еt al., 2016). През последните 

години се наблюдава засилен интерес към последиците от тяхното разпространение 

(Bayliss, 2015). Според Международния Съюз за Опазване на Природата (IUCN), ИЧВ 

са втората по значимост причина за изчезването на видове в природата (Pagad, 

2015). Стратегията за биологично разнообразие 2020 на Европейския съюз (ЕС) 

изисква подробна информация за разпространението на тези видове като стъпка 

към тяхното изолиране, премахване и контрол върху разпространението им. ИЧВ са 

включени в Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие на 

България като една от заплахите за биологичното разнообразие на страната. В 

допълнение, редовното проучване на видовият състав и разпространението на ИЧВ 

е от съществено значение за проследяване на динамиката на чуждоземната флора 

на територията на страната (Petrova, Vladimirov, 2012).  
На Европейско и световно ниво проучванията свързани с въздействието, 

разпространението и мерките за управление и контрол на популациите от ИЧВ са 
значителен брой, като от края на миналия век до сега са нарастнали 
експоненциално (по данни на ISI Web of Science (от 1.07. 2011) от 0 бр. на година 
през 1980, през 2010 г. те са над 2000 на година и продължават да се увеличават) 
(Kühn at al. 2011). Доказателство за актуалността и сериозността на проблема е 
разнообразието от реферирани световни и европейски бази дани, работещи в 
реално време и свързани по между си като Global Invasive Species Database (GISD), 
European Network on Invasive Species (NOBANIS), Aliens-L на IUCN SSC Invasive Species 
Specialist Group, Invasive Species Compendium на Centre for Agriculture and Bioscience 
International (CABI), ESENIAS, EASIN, DIAS, EU COST Actions on IAS и др., където 
информацията за ИЧВ непрекъснато се актуализира с данни от нови наблюдения и 
проучвания. 

В България данни за интродуцирани растителни видове, които впоследствие 
се оказват инвазивни са публиквани още през 70-те години на миналия век 
(Kuzmanov, Kožuharov, 1971) и част от тях са включени във Флора на България. 
Проучванията у нас върху ИЧВ се засилват след  2000г. и включват, хорологични 
данни за конкретни видове (Vladimirov, 2001; Assyov, Vassilev 2004; Bancheva еt al., 
2002), проследяване разпространението на конкретни таксони в отделни райони с 
подробни флористични и фитоценотични описания на местообитанията (Баева, 
1992, Tashev, 2012) и флористична инвентаризация на ИЧВ за територията на 
цялата страна (Petrova, Vladimirov, 2012; Petrova еt al., 2013). 

В настоящата справка са представени два примера за флористично и 
фитоценотично проучване на последствията от системното антропогенно 
въздействие върху растителните съобщества на територията на Лозенска планина 
(Glogov at. al. 2019a) и Витоша (Димитров и др., 2004). както и публикации свързани 
конкретно с разнообразието и разпространението на ИЧВ на територията на 
Лозенска планина (Glogov at al., 2019b, Глогов и др., 2020).  
 

   1.6. Литература 
Александров, Н.  2015. Проучвания върху природната динамика на структурата на високопланински 

смърчови гори в Родопите. Автореферат на дисертация. 72 с. 



6 
 

Баева, Г. 1992. Флористичен състав на биосферния резерват “Сребърна”. Годишник на Софийския 

университет “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, кн. 2 –Ботаника, 83: 27-38. 

 Бондев, И. 1991. Растителността на България. Карта в М 1:600 000 с обяснителен текст. Изд. СУ 

“Климент Охридски”, София, 183с. 

Вакарелов, И., Делков, Н. 1988. Дендрологическая характеристика зелених площадей некоторъих 

городов Юго-Западной Болгарии. Современное состояние общего исследования естественной 

дендрофлоры с особым учетом сохранения генофонда. С., 41-46. 

Глогoв, П., М. Георгиева, Д. Павлова, С. Гюдорова, Й. Додев. 2020. Характеристика на находището на 

Opuntia humifusa (Raf.) Raf.  на територията на Лозенска планина, Наука за гората,1,29-44. 

Глогов, П., М. Георгиева, А. Делков. 2017. Kомплексен методичен подход за дендрофлористичните 

проучвания. Наука за гората, 53(2), 3-19. 

Глогов, П., М. Л. Георгиева, А. Делков, Д. Павлова, Г. Попов. 2018a. Анализ на естествената 

дендрофлора на Лозенска планина I. Таксономична структура и биоморфологична 

характеристика. Наука за гората, 54 (1), 3-21. 

Глогов, П., M. Л. Георгиева, Д. Павлова, Й. Додев. 2018b. Анализ на дендрофлората на Лозенска 

планина II. Характеристика на фитогеографските елементи и реликтите. Наука за гората, 54(1),  

23-38. 

Глогов, П., И. Марков, М.  Л. Георгиева, Г. Заемджикова, Й. Додев, Д. Павлова, С. Гюдорова. 2019. 

Проучване на разпространението и екологичните особености на източния габър (Carpinus 

orientalis Mill.) и мъждряна (Fraxinus ornus L.) на територията на Лозенска планина. Наука за 

гората, 55 (2), 71-93. 

Гогушев, Г. 2009. Флористична класификация на дъбовите гори в Западни Гранични планини. 

Лесовъдска мисъл, 34, 54-77. 

Даков, М., В. Власев. 1979. Общо лесовъдство. Земиздат. 382 с. 

Димитров, М., Д. Павлов, П. Глогов, Д. Йорданова. 2004. Проучване на измененията на растителността 

на природен парк „Витоша“ в територии с интензивно антропогенно въздействие. Наука за 

гората, 40(3), 57-77. 

Добринов, И. Дойков, Г., Гагов, В. 1982. Горски генетичен фонд в НР Б, Земиздат, С., 258. 

Костов, Г., Н. Александров, М.  Борисов,  Т. Тончев. 2017. Състояние и насоки за стопанисване на 

издънковите дъбови гори в България. Гора 2, 8–9.  

Нойвирт, Г., Велков, Д. Наумов, З. Клем, В. Гарелков, Д., Клем, М. 1966. Еколого-физиологични 

особености на главните горскодървесни видове в България. Земиздат, С., 97. 

Павлов, Д. 1995. Фигоценология. Мартилен, С., 191 с. 

Павлов, Д. 1998. Екологични основи на горската типология в България. Дисертация. София: 96-245. 

Павлов, Д., М. Димитров, 2004. Проучване на синтаксономичното разнообразие на растителността в 

поддържан резерват “Острица”. Лесовъдска мисъл, 1: 50-57. 

Павлов, Д., М. Димитров, Д. Малинова. 2006. Синтаксономичен анализ на растителността на основни 

типове ландшафти в природен парк “Българка”. Наука за гората, 1: 3-29. 

Пеев, Г. 2005. Проучване на дендрофлората на Чепинска котловина и поречието на река „Елиндере“. 

Наука за гората, 3, 51-62. 

План за бъдещи действия, 2009. Запазване и повишаване на консервационния статус на дъбовите 

екосистеми по Черноморието и мултиплициране на ефекта от изпълнението на проект – LIFE09 

NAT/BG/000229. 

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=fil

e&fil=LIFE09_NAT_BG_000229_AfterLIFE_BG.pdf 

Попов, Г, Г. Костов, Д. Георгиева, И. Марков, М. Борисов, Й. Додев. 2014. Иглолистните култури - 

надежди, проблеми и бъдеще Странджанско Сакарски сборник доклади от Научната 

Конференция „Гората – Мост Между Поколенията – 100 Години Държавно Горско Стопанство – 

Малко Търново” (1914-2014). 41-72. 

Попов, Г., Й. Додев, И. Марков. 2018. Лесовъдски дейности и системи за възобновяване на дъбовите 

гори. Сп. "Гора", бр. 6-7, 10-11. 

https://obuch.info/zakon-za-ustrojstvo-na-teritoriyata-zakon-za-ustrojstvoto-i-za.html
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE09_NAT_BG_000229_AfterLIFE_BG.pdf
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE09_NAT_BG_000229_AfterLIFE_BG.pdf


7 
 

Попов, Г., И. Марков, Й. Додев, М. Георгиева 2019. Метод за превръщане на издънкови дъбови гори. 

Сборник научни трудове от 150 години Българска академия на науките, Академично издателство 

„проф. Марин Дринов“, 233-241. 

Раев, И., П. Желев, И. Марков, И. Величков, М. Соколовска, М. Жиянски, Г. Георгиев, С. Митева, В. 

Александров. 2011. Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и 

смекчаване на негативното влияние на климатичните промени в тях. София, 212 с. 

Русакова, В., Георгиева, Н. 2003. Ценотична специфика и CORINE хабитати – богатство, представеност 

на територията на парка и тенденции в развитието. – В: Пеев, Д. (ред.), Бърза екологична оценка 

на Природен парк “Рилски манастир”. с. 70-79. МОСВ, София. 

Ташев, А., Е. Цавков. 2016. Рилският дъб (Quercus protoroburoides) – нов вид за дендрофлората на 

България. Гора, 9, 14–16. 

Ташев, А., Цавков, Е. 2009. Характеристика лекарственных растений дендрофлоры Болгарии. В: 

Материалы Всеросийской конференции с международным участием, посвященной 70-летию 

образования Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства, 

Хабаровск, 6-8 октября 2009 г. Хабаровск: ФГУ ДальНИИЛХ, С., 165-167. 

Цавков, Е. 2017.Mорфологична и генетична изменчивост на дъбове от секция Robur Reichenb. в 

България. Автореферат на дисертация., 40 с. 

Ценов, Ц. 2005. Стопанисването на горите -съвременни решения и нови подходи. Гора. (5). 

http://www.gorabg-magazine.info/old/stop_05_05.html 

Цыганов, Д. 1983. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных 

лесов / Д.Н. Цыганов. – М.: Наука,198 с. 

Assyov, B., R.Vassilev, 2004. New chorological data and remarks on the distribution of some vascular plants 

in Bulgaria. Phytol. Balcan., 10(2-3), 191-199. 

Bancheva, S., Ch. Gussev, D. Dimitrov, G.  Denchev, Y.  Koeva, D.  Pavlova. 2002. New chorological data on 

vascularplants in Mt Strandzha. – Phytol. Balcan. 8(1), 37-41. 

Bayliss, H.R. , S. Schindler, F. Essl, W. Rabitsch, A. Pullin 2015. What Evidence Exists for Changes in the 

Occurrence, Frequency or Severity of Human Health Impacts Resulting from Exposure to Alien Invasive 

Species in Europe? A Systematic Map Protocol. Environmental Evidence, 4, 1 (6). 

Braun-Blanquet, J. 1964. Pflanzensoziologie, Grundzьge der Vegetationskunde. 3. Aufl. Springer, Wien. 

Early, R., B. Bradley, J. Dukes,  J. Lawler, J. Olden, D.  Blumenthal, P. Gonzalez, E. Grosholz, I. Ibañez, L. Miller, C. 

Sorte & A. Tatem. 2016.  Global threats from invasive alien species in the twenty-first century and 

national response capacities. Nat Commun 7, 12485 https://doi.org/10.1038/ncomms12485 

Georgieva, N., M. Lyubenova. 2013. Characteristics аnd distribution of xerothermic oak ecosystems in Sci 

“Zapadna Stara Planina and Predbalkan” as subject of functional research. E-ecology. http://www.e-

ecology.org/wp-content/uploads/2013/10/ZStPl_2013_NGeorgieva-et-al.pdf 

Georgieva, N., K. Pachedjieva, M. Lyubenova. 2013. SCI “Zapadna Stara Planina and Predbalkan”–floristic 

studies on xerothermic oak forests. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 218-221. 

Glogov, P., D. Pavlova, M. Georgieva, V. Kachova 2019а. Analysis of Anthropophitic Flora on the Territory of 

Lozenska Mountain, Bulgaria. Ecologia Balcanica, 11 (2), 181-191. 

Glogov, P., D. Pavlova, M. Georgieva, Y. Dodev, S. Gyudorova. 2019b. Survey of invasive alien species in the 

flora of Lozenska Mountain, Bulgaria. Botanikai Közlemények, 106 (2), 197-216. 

Hinkov, G., P. Glogov, V. Kachova, M. Georgieva, A. Cristian, А. Ciuvat. 2020. Methological approach for 

monitoring investigation of riparian forests on danube islands. Silva Blacanica, 21(2), 53-69 

Kuhn, I., S. Klotz. 2006. Urbanization and homogenization – comparing the floras of urban and rural areas in 

Germany. Biological Conservation, 127, 292–300 

Kühn, I. , I. Kowarik , J. Kollmann, U. Starfinger, S. Bacher, T. Blackburn , R. Bustamante , L. Celesti-Grapow, M. 

Chytrý, R. Colautti, F. Essl, L. Foxcroft, E. García-Berthou, S. Gollasch, J. Hierro, R. Hufbauer, P. Hulme, V. 

Jarošík, J. Jeschke, G. Karrer, R. Mack, J. Molofsky, B. Murray, W. Nentwig, B. Osborne, P. Pyšek, W. Rabitsch, 

M. Rejmánek, A. Roques, R. Shaw, D. Sol, M. van Kleunen, M. Vilà, M. von der Lippe , L. Wolfe, L. Penev. 

2011. Open minded and open access: introducing NeoBiota, a new peer-reviewed journal of biological 

invasions. NeoBiota 9: 1–12. doi: 10.3897/neobiota.9.1835 www.pensoft.net/journals/neobiota 

http://www.gorabg-magazine.info/old/stop_05_05.html
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.e-ecology.org/wp-content/uploads/2013/10/ZStPl_2013_NGeorgieva-et-al.pdf
http://www.e-ecology.org/wp-content/uploads/2013/10/ZStPl_2013_NGeorgieva-et-al.pdf
https://scholar.google.com.pk/scholar?oi=bibs&cluster=1698351958555498401&btnI=1&hl=vi
https://scholar.google.com.pk/scholar?oi=bibs&cluster=1698351958555498401&btnI=1&hl=vi
http://www.pensoft.net/journals/neobiota


8 
 

Kuzmanov, B., S. Kožuharov.1971. Aliens in the Bulgarian flora. Boissiera, 19, 319- 327. 
Lyubenova, M., R. Tzonev, K. Pachedjieva. 2014. Floristic investigation of Quercus cerris and Quercus frainetto  

communities in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment. DOI: 

10.1080/13102818.2009.10818427. 

Maltseva, S., Y. Maltsev, A. Solonenko, G. Bren. 2017. Anthropogenic transformation of the flora of 

urbanoecosystems of the Northern Pryazov territories. Biosystems Diversity 25(3):222-227. 

DOI: 10.15421/011734 

Pagad, S., P. Genovesi, L. Carnevali, R. Scalera, M. Clout. 2015. IUCN SSC Invasive Species Specialist Group: 

Invasive Alien Species Information Management Supporting Practitioners, Policy Makers and Decision 

Takers. Man-agement of Biological Invasions, 6, 127-135. 

Pavlova, D., E. Georgieva. 2015. Spontaneous flora of the Rila Monastery (Bulgaria), Biotechnology & 

Biotechnological Equipment, 29 :sup1, S8-S19, DOI: 10.1080/13102818.2015.1047167 

Petrova A., Vladimirov V. 2012. A contribution to the alien flora of Bulgaria. Proceedings of the Bulgarian 

Academy of Sciences 65(6): 771-778. 

Petrova, A., V. Vladimirov, V. Georgiev. 2013. Invasive Alien Species of Vascular Plants in Bulgaria. Institute of 

Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. 320pp. 

Rousakova, V. & R. Tzonev 2003. Syntaxonomy of the oak forests in the Pleven district (Danube plane in 

Bulgaria). Fitosociologia 40(1):23-31. 

Tashev, A. 2012. Characteristics of the Opuntia humifusa (Cactaceae) locality in the Harmanli district, South 

Bulgaria. Phytol. Balcan., 18(1), 11-16. 

Tashev, А., E. Velinova, E. Tsavkov. 2015. Melliferous plants of Bulgarian dendroflora. Phytologia Balcanica, 

21(3), 295-302. 

Tzonev, R., M. Dimitrov, V. Roussakova. 2005 Dune vegetation of the Bulgarian Black Sea Coast. Hacquetia 

4(1), 7–32. 

Tzonev, R. 2009. Syntaxonomy of the natural and semi-natural vegetation of the Middle Danube Plain in 

Bulgaria. – Biotechnol. & Biotechnol. EQ. 23/2009/SE, Special edition – on line, 354-359. 

Tzonev, R. 2006. Plant communities, habitats and ecological changes in the vegetation on the territory of 

three protected areas along the Danube River. Proceedings of IV Balkan Botanical Congress: 323-333. 

Тzonev, R., М. Dimitrov, Ch. Gussev, K. Pachedjieva, G. Gogushev, N. Apostolova-Stoyanova, I. Nikolov, A. 

Alexsandrova, P. Glogov. 2019. Phytosociological classification of the thermophilous oak forests in 

Bulgaria: new interpretations and gaps in knowledge, 49(4) Phytocoenologia, 369-391. 

Vasilev, K., H. Pedashenko, A. Alexandrova, A. Tashev, A. Ganeva, A. Gavrilova, A. Gradevska, A. Assenov, A. 

Vitkova, B. Grigorov, Ch. Gussev, E. Filipova, I. Aneva, I. Knollová, I. Nikolov, G. Georgiev, G. Gogushev, G. 

Tinchev, K. Pachedjieva, K. Koev, M. Lyubenova, M.Dimitrov, N. Apostolova-Stoyanova, N. Velev, P. Glogov, 

P, Zhelev, R. Natcheva, R. Tzonev, S. Boch, S. Hennekens, S. Georgie, S. Stoyanov, T. Karakiev, V. Kalníková, 

V. Shivarov, V. Russakova, V. Vulchev. 2016. Balkan Vegetation Database: historical background, current 

status and future perspectives. Phytocoenologia, 46 (1), 89-95 (7). 

 Velichkov, I., T. Zlatanov, G. Hinkov. 2009. Stakeholder analysis for coppice forestry in Bulgaria. – Annals 

Forest Research, 52, 183-190. 

Vladimirov, V. 2001. New chorological data on four alien species in the Bulgarian flora.  Phytol. Balcan., 7(1), 

33-37. 

 

2. ОСНОВНИ НАУЧНИ ПРИНОСИ  
 

2.1. Фитоценологични проучвания на дъбовите гори в България 
  
Въз основа на обобщен анализ на голям брой фитоценологични описания на 

горски съобщества с преобладаване на различни видове от род Quercus, е 
разработена класификация на термофилните дъбови гори в България по 
флористичния метод (Tzonev et al., 2019 B.4.10). В общата обработка и анализ на 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.15421%2F011734?_sg%5B0%5D=zewX6cZ3BRc-IyxgPruxSnGsfFBShEYOIYbX0yBZmxTFOjZBq5xVzIRKoQ-K7cWhgxZzLtgSRi8QCqBYk8bZUxZv6g.d1ZxonqukzPW9Onoqa4x3FnCrMWOSQ-R4MZ_YypG1EDlxuODgb-jLZ9RK-Oa8RRrRta4Yv6ik-UVuTq-Fi7OrQ
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фитоценотичните описания по този методичен подход са включени над 100 
авторски описания в гори от цер, благун, и космат дъб на територията на Лозенска 
планина. При проведения синтаксономичен анализ на термофилните дъбови гори в 
България са установени 19 асоциации и субасоциации, от които 6 нови за науката 
асоциации и 4 субасоциации и са описани техните фитоценологични 
характеристики (Tzonev et al., 2019 B.4.10): 

 
Cl.Quercetea pubescentis Doing-Kraft ex Scamoni et Passarge 1959 
    Ord.Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 
          All.Quercion confertae Horvat 1958 
                Ass. Hedero helicis-Quercetum cerridis Tzonev at al. 2019 
          All.Quercion petraeo-cerridis Lakuš ić, R. et Jovanović, B. in Jovanović, B. Lakušić, R., 
Rizovski, R., Trinajstić, I. & Zupančič, M. ex Čarni et Mucina 2015 
                       Genisto carinalis-Quercetum petraeae Bergmeier in Bergmeier et Dimopoulos 
2008 subass. aceretosum 
                       subass monspessulani Tzonev at al. 2019 
                 Ass. Moehringio pendulae-Quercetum petraeae Tzonev at al. 2019 
                 Ass. Haberleo-Quercetum petraeae Tzonev at al. 2019 
                 Ass. Rusco aculeati-Quercetum frainetto Tzonev at al. 2019 
           All. Carpinion orientalis Horvat 1958 
                 Ass. Genisto januensis-Quercetum pubescentis (Jakucs 1961) Tzonev at al. 2019 
                          subass. carpinetosum orientalis Tzonev at al. 2019 
                         subass. dianthetosum gracilis Tzonev at al. 2019 
                 Ass. Cisto incani-Quercetum pubescentis Gogushev 2009 subass. juniperetosum 
deltoidis Tzonev at al. 2019 
Cl. Carpino-Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968 
      Ord.Carpinetalia betuli P. Fukarek 1968 
           All. Trachystemono orientalis-Carpinion betuli Зoban et Willner 2019 
                 Ass. Calluno-Quercetum polycarpae Tzonev at al. 2019 
                Ass. Trachystemono orientalis-Quercetum polycarpae 2019 
                

В създадената База данни за растителността на Балканския полуостров 
(BVD), са включени 100 авторски фитоценотични описания от дъбовите фитоценози 
на територията на Лозенска планина (Vasilev, et al., 2016 B.4.2). Данните в базата се 
съхраняват при три режима: рестриктивен, полу-рестриктивен и свободен. BVD е 
част от по-големи бази данни като Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD; 
http://www.givd.info; Dengler et al. 2011), European Vegetation Archive (EVA; Chytrý et 
al. 2016; http://euroveg.org/eva-database) и sPlot database (http://www.idiv.de/splot; 
Dengler et al. 2014) и осъществява връзка с други подобни на нея бази данни като 
Balkan Dry Grassland Database (GIVD ID: EU-00-013), Database of Halophytic Vegetation 
of Serbia (GIVD ID: EU-RS-001) and the Vegetation Database Grassland Vegetation of 
Serbia (GIVD ID: EUphytoeschweizerbart_xxx Balkan Vegetation Database 91 RS-002). 
 Изградената BVD е регионална база данни, която се състои от 
фитоценологични описания на различни типове растителност от шест страни на 
Балканския полуостров (Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Черна 
гора и Сърбия). Понастоящем BVD съдържа 9580 описания и повечето от тях (78%) 
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са геореферирании. BVD е създадена в периода 2014-2015г. и включва както 
дигитализирани данни от научни публикации (79%), така  и непубликувани данни 
(21%).  
 BVD е добра отправна точка за различни изследвания на местно, 
регионално и европейско ниво на флората, растителността, местообитанията и 
видовете екосистеми и услуги. През последните две години данните от BVD са 
поискани от 27 различни проекта чрез EVA (като модели на алфа и бета 
разнообразието в европейските планини, оценка на стойностите на индикатора на 
Ellenberg за Югоизточна Европа, изследване на блатната, рудерална и алпийска 
растителност в Европа, и т.н.) и две регионални разследвания от български учени. 
BVD също ще бъде полезна за широк кръг изследователи (ботаници, фитоценолози, 
и др.), администрация за опазване на природата и неправителствена организации в 
региона 
 

2.2. Дендрофлористични проучвания 
 
Разработена е обобщена методика за проучване на дендрофлората въз основа 

на използвани методи и подходи при предишни изследвания на състава от дървесни 
и храстови видове в естествени територии и паркове. Методиката включва подходи 
при проучване на дендрофлората по таксономични, еколого-биологични, 
фитогеографски, созологични и стопански показaтели. (Глогов и др. 2017 B.4.3) 

Обобщената методика на дендрофлористични проучвания ще подпомогне 
бъдещите изследвания в тази област, като ги систематизира и унифицира, както за 
научни, така и за чисто практичeски цели, свързани с управлението и използването 
на дървесните ресурси. 

Предложен е нов метод на многофакторен еколого-фитогеографски анализ, 
който ще допринесе за по-бързата и икономична оценка на състоянието на 
естествените и изкуствени насаждения, базирана на особеностите на техния 
дендрофлористичен комплекс и взимане на правилни решения за устойчивото им 
стопанисване. 

Този метод е приложен при анализа на дендрофлората на Лозенска планина 
(Глогов и др. 2018a (B 4.4), 2018b (B 4.5). 

Извършена е инвентаризация на дендрофлората на цялата територия на 
Лозенска планина и на нейните дялове. Проучено е разнообразието от жизнени 
форми и флорни елементи (Глогов и др. 2018a (B 4.4),  2018b (B 4.5)). Установено е, 
че съставът от дървесни, храстови и полухрастови видове е 10,1% от флората на 
планината и близо 22,9% от дендрофлората на България. С най-високо 
дендрофлористично разнообразие се характеризира югозападният дял на 
планината, а с най-ниско - североизточният. В биологичния спектър преобладават 
микрофанерофитите, следвани от макрофенрофитите. В разпределението на 
биологичните типове доминират дърветата от първа величина и ниските храсти, 
което е резултат от високо присъствие на подлесния елемент в горите и засилени 
процеси на захрастяване в освободените от коренната дървесна растителност 
пространства. Установено е голямо разнообразие от флорни елементи, от които  с 
най-голямо участие са европейските, субсредиземноморските и евроазиатските 
елементи. В групата на адвентивните видове преобладават елементите с 



11 
 

американски произход. Във фитогеографско отношение преобладават термофитите, 
мезотермите и микротермите от планинския център. Преобладаващи са 
стационарните над подвижните и вторичните геоелементи. Разпределението на 
флорните елементи в дяловете на планината е сходно. Най-високо присъствие на 
реликти е регистрирано в Югозападният дял, където дендрофлористичното 
разнообразие е най-високо. Дендрофлората на Лозенска планината е съхранила в 
голяма степен своята автохтонност и може да се определи като средноевропейска с 
известно субсредиземноморско влияние. 

Проучени са динамиката на растежа и дендробиометричните изменения в 
насаждения формирани от източен габър и мъждрян и тяхната 
конкуретноспособност на територията на Лозенска планина. (Глогов и др., 2019 B 
4.7). Установена е по-висока гъстота на мъждряна от тази на източния габър. 
Източният габър преобладава над мъждряна като площ, в това число в 
насажденията, в които се среща смесен с мъждряна. Двата вида се настаняват с 
предимство в иглолистните култури, отколкото в издънковите дъбови, габърови и 
букови насаждения. Източният габър показва тенденция да измества мъждряна и 
това се вижда от преобладаването му на по-добри месторастения и в смесени 
насаждения. Доказана е необходимостта от  по-стриктно провеждане на отгледните 
сечи в боровите култури и насажденията от зимен дъб, цер, благун и космат дъб с 
оглед ограничаване покритието на подлеса от източен габър и мъждрян и 
увеличаване на подраста от автохтонни видове.  

 
1.3. Проучвания на промените във флората и растителността в 

територии с интензивно антропогенно въздействие (включително 
разпространението и въздействието на инвазивни чужди видове) 
               Следвайки методите на сигматичната школа на Braun-Blanquet (1964) е 
извършена класификация на съобществата в просеката под лифтовата линия 
Драгалевци-Голи Връх в ПП Витоша и в близост до нея с цел да се установят 
промените в растителността в изследваният район в резултат на антропогенното 
натоварване. (Димитров и др., 2004 B.4.1). Обособени са 11 елементарни синтаксона 
въз основа на флористичния подход на класификация на растителността и са 
очертани сукцесионните серии в четирири височинни пояса. Подобно проучване е 
първо за такъв вид територии в рамките на ПП Витоша и ще бъде основа за подобни 
изследвания в други антропогенно нарушени територии с природозащитен статут и 
данните от него ще послужат при планирането на лесовъдските мероприятия с цел 
регулиране посоката на сукцесиите към максимално запазване на естественото 
биоразнообразие, предотвратяване на процесите на ксерофитизация и 
ограничаване на монодоминантите ценози, особено от инвазивни чужди видове.  
 Извършен е анализ на на антропофитния елемент на територията на 
Лозенска планина по основни таксономични, еколого-биологични и 
фитогеографски показатели и е направена оценка на степента на синантропизация 
на нейната флора. (Glogov at. a. 2019b B 4.9)  
 Установено е че антропофитите на Лозенската планина са 33,3% от висшата 
флора на планината и процентът им надвишава два пъти участието на тази група 
растения във флората на България (14,0%). Сред тях преобладават едногодишните 
растения. Във фитогеографски аспект характерът на антропофитната флора може 



12 
 

да бъде описан като европейско-азиатски със силно бореално и по-малко 
субсредиземноморско влияние. Сред антропофитите са идентифицирани четири 
вида с природозащитен статус.  
 Установено е, че североизточната част на планината, където се намират 
кариерите на рудник "Чукурово" е с най-висок индекс на синантропизация, 
следователно най-засегната от синантропните процеси. 
 Проучването показва, че за последните 60г. процентът на антропофитите на 
територията на Лозенска планина се е увеличил със 7,2%, докато участието на 
автохтонните видове е намаляло с 3,8%. Високите стойности на изчислените 
индекси на синантропизация показват засилване на този процес на територията на 
планината.  
 Установени са причините за високата степен на антропофитизация на 
територията на Лозенска планина: неурегулираният през годините антропогенен 
натиск -сечи, паша, минното дело, пустеещите през последното десетилетие 
необработваеми земеделски земи, които обхващат значителни площи от 
територията на планината и резултиращите от тези дейности ерозионни процеси и 
засилена ксерофитизация на растителността. 
 Извършено е цялостно подробно проучване на разнообразието, размера и 
разпространението на популациите от инвазивните чужди видове (ИЧВ). (Glogov et 
al., 2019a B4.8) 

Установените инвазивни чужди видове (ИЧВ) и  потенциално инвазивни 
чужди видове (ПИЧВ) представляват 3,46% от флората на Лозенската планина и 
45% от всички ИЧВ в България. Около 1/5 от тях са силно агресвини видове. В 
биологичния спектър на ИЧВ преобладават терофитите, последвани от 
хемикриптофитите. По-голямата част от ИЧВ произхождат от Америка и Азия и са 
въведени преднамерено. Установените инвазивни видове на територията на 
планината са предимно хелиофити, микротермофити, мезофити, мезоолиготрофи и 
базофилни видове.  

Установени са координатите и са картирани всички установени популации от 
ИЧВ и ПИЧВ. По този начин е осигурена първична база дани и са посочени 
локациите им с цел провеждане на регулярен мониторинг и мерки за контрол. 
            Идентифицирани са местообитанията от НАТУРА 2000 изложени на риск от 
разпространението на ИЧВ- това са местообитания 3150 Естествени еутрофни езера 
с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p. и 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

 Извършено е фитоценологично и еколого-морфологично проучване на ИЧВ 
Opuntia humifusa (Raf.) Raf. в единственото установено до сега находище на 
територита на Лозенска планина. (Глогов и др., 2020 B 4.6) 

 Установена е висока адаптивност на вида към заеманото от него 
местообитание и липса на статистически значима корелация между 
морфологичните белези на O. humifusa и анализираните почвени показатели. 

Основни фактори за адаптацията на кактуса в случая са: релефа, който 
благоприятства преживяването на зимните студове и размножаването (предимно 
вегетативно) на вида; крайният стадий на сукцесия на растителните съобщества и 
човешкия фактор. 
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    Със своята стратегия за размножаване и разпространение O. humifusa 
представлява заплаха за популациите на автохтонните видове, заемащи сходни 
екологични ниши, в това число и за такива с природозащитен статут.  
 Предложени са най-ефективните мерки контрол на ИЧВ на проучваната 
територия. 
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