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СПРАВКА  

за по-съществени научни и научно-приложни приноси в трудове  

на гл. ас. д-р Пламен Станков Глогов 

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

направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство, вкл. Дендрология“ 

 

Инвентаризацията на флората и растителността е важна предпоставка за надеждна оценка за 

състоянието на таксономичното (α-) и синтаксономичното (β-) разнообразие на територията на 

страната и основа за планиране на мерките за опазването и възстановяването на  природните 

местообитания включително разработването на екологосъобразни лесовъдски системи.   През 

последните двадесет години са публикувани редица трудове свързани с проучвания на флората и 

растителността на географски обособени територии като Дунавската равнина, Западни Гранични 

планини, Земенска планина, Голо Бърдо и др.; представени са класификации на растителните 

съобщества и местообитанията по актуални фитоценологични  подходи, използвани в Европа. В 

повечето от тези публикации се отделя голямо внимание на отделни групи растения обособени по 

био-екологични, созологични, стопански и др. признаци, които дават специфична информация за 

състоянието на екосистемите включително екосистемните ползи и услуги. 

В настоящия конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ са представени 37 научни 

труда (23 на български и 14 на английски език), свързани с морфологични, флористични, еколого-

биологични и др. проучвания на определени групи растения (лечебни видове, реликти, дървета, 

храсти и полухрасти, инвазивни видове и др.) и растителни съобщества на характерни местообитания 

(крйречна, островна, рудерална растителност и др.), както и лесовъдски подходи за стопанисването на 

важни за лесовъдската практика дървесни видове.  

Основните научни приноси в 10-те публикации включени в група „В“, заместващи 

изискванията за хабилитационен труд (монография) са представени в отделна разширената 

хабилитационна справка. По-съществените научни и научно-приложни приноси съдържащи се в 

другите публикоциии включени в група „Г“ са в следните направления: 

 

1. Ботанически и дендрологични проучвания 

1.1. Морфологични и анатомични проучвания 

  Проучени са промените в анатомичните и морфологични показатели на Ligustrum vulgare L. 

през първите 40 дни след настъпили трайни механични повреди. Проучването е проведено в помощ 

на МВР във връзка с разследване и търсене на косвени доказателства за установяване на точната дата 

на пътно произшествие. Резултати от, подобни изследвания за толкова кратък период на промяна в 

състоянието на тъканите  не са докладвани и за конкретния вид те се извършват за първи път (Г.8.7.)  

 За първи път е установен случай на албинизъм при Vaccinium vitis-idea L.  (Г.8.18.) 

Констатирано е, че размерът на зелените листа на родителското растение надвишават тези на листата 

в албиносната част, но до голяма степен съвпада с размера на листата в общата популация. 

Установена е по - висока степен на хомогенност на клетките в листата без хлорофил. 
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1.2. Хорологични проучвания 

 

 Установени са нови находища на видовете Smyrnium perfoliatum L., Cardamine impatiens L., 

Thymus comptus Friv., Linum nervosum Waldst. & Kit., Galium glaucum L., Ornithogalum sphaerocarpum 

A. Kern. (Г.7.2.),    Bidens frondosus L., Helianthus tuberosus L., Solidago gigantea Aiton, Impatiens 

balfourii Hook. f., Impatiens glandulifera Royle, Buddleja davidii Franchet, Chenopodium ambrosioides L., 

Gleditsia triacanthos L., Laburnum anagyroides Medik., Lupinus polyphyllos Lindl., Fallopia × bohemica 

(Chrtek&Chrtkova) J.P. Balley, Koelreuteria paniculata Laxm. (Г.7.3.) на територията на Лозенска 

планина (флористичен район Западна Средна гора), Lupinus polyphyllus Lindl. (на територията на 

Плана (флористичен район Витоша) (Г.7.5.), Periploca graeca L. на територията на Дунавските 

острови Айдемир и Ветрен (Ciocăneşti) (флористичен район Дунавска равнина) (Г.7.13.), голяма част 

от които са инвазивни видове и видове с природозащитен статут.  

 

1.3. Флористични проучвания 

 

               За първи път е извършено цялостно проучване върху висшата флора на Лозенска планина 

(Г.7.1.). Установено е, че на територията на планината се среща 25,8% от флората на България. 

Извършен е анализ на реликтната (Г.7.6.), лечебната (Г.8.2.), и декоративната флора (Г.8.11.) на 

Лозенска планина, сравнявайки видовото богатство в отделните дялове на планината. Установено е, 

че реликтите са 7.4% от флората на Лозенска планина и 17.6% от всички реликтни видове във 

флората на България. Най-богат на реликти е югозападният дял на планината. Установени са 

допълнително 186 лечебни видове за територията на планината в сравнение с изминалият 15 годишен 

период от края на предишните проучвания. На територията на Лозенска планина се срещат 44,1% от 

видовете включени в Закона за лечебните растения у нас. Най-богат на лечебни растения е 

югозападният дял на планината. За първи път е извършено проучване на декоративните растения от 

естествената флора на Лозенска планина и в резултат от него е установено, че те представляват около  

1/3 от флората на Лозенска планина и от декоративната флора на страната.  

               Друго ново за Лозенска планина и рядко за страната проучване е свързано с въздействието 

на извънпътни превозни средства (ИПС) на територията на планината (Г.8.5.). На Лозенска планина 

са установени 31 вида с консервационен статут в 64 находища. Преки заплахи от въздействието на 

ИПС са установени за 61,3% от видовете и 42,2% от находищата, а 53,6% от маршрутите на ИПС 

представляват реална опасност за видовете. 

                Проведени са флористични проучвания в следните характерни местообитания и територии с 

антропогенно въздействие:  

 - Изследвано е растителното разнообразие в естествените местообитания на Platanus orientalis  

L. в България като етап към създаването на консервационна стратегия за неговото опазване (Г.8.8). 

Извършен е анализ на влиянието на флората и растителността върху генетичното разнообразие и 

разпространението на популациите от източен платан в девет естествени находища на вида. На 

основата на комплексна оценка включваща и резултатите от предишните проучвания на генетичното 

разнообразие, популациите в Петрич, Кресна, Ивайловград и Мелник могат да бъдат оценени като 

главни обекти на бъдещите консервационни усилия.  

- Проучен е видовият състав и количественото участие на лианите в горските съобщества на 

Дунавските острови Ветрен и Чайка (Г.7.11). Изследването показва, че разпространението и 

разнообразието на лианите на територията на остров Айдемир, се определят главно от структурата и 

възрастта на горските съобщества и високото видово богатство в тях. Сред шесте вида лиани, 

открити на острова, инвазивният чужд вид Sycius angulatus има най-силно влияние върху състоянието 

на естествените местообитания и представлява реална заплаха за тяхното разнообразие. 

              -  Извършено е проучване на флористичният състав в култури от черен бор с подлес от 

мъждрян (Г.8.14.). Установен е относително богат и непостоянен видов състав с липса на 
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представители на папратовидните. Високо участие на фанерофитите в растителните съобщества 

поради богатия подраст на дървета и храсти. Съставът на растителните съобщества е от европейски 

тип със силно средиземноморско влияние. Диагностични за този тип изкуствени ценози са не 

конкретни видове, а характерна група таксони с определени биологични и еколого-фитогеографски 

особености. 

  - Проучени са възстановителни процеси в опожарени площи в районите на Стара Загора и 

Белоградчик две години след възникването на пожара. Изследвани са промени в химичния състав и 

свойства на почвите и възстановяването на растителността. Регистрирано е преобладаване на 

определени екологични групи видове, индикиращи промените в осветлението, влажността, 

богатството и киселинността на почвата. Установена е връзката между разпределението на 

индикаторните растения в обектите и промените в почвения субстрат (Г.8.1).  

 - Проведени са проучвания свързани с прилагането на нормативните разпоредби относно 

използването на декоративни растителни видове за озеленяване на покривите и външните стени на 

сградите в градска среда (Г.7.8, Г.7.9). Прегледът на наредбите показа, че изграждането на зелени 

покриви и зелени стени не е разгледано достатъчно подробно в българското законодателство на 

общинско ниво. Около 30,2% от общините в страната нямат Наредба за развитие, поддържане и 

опазване на зелената система, 33,6% от общините имат такава наредба, но тя не споменава зелени 

покриви и зелени стени и само 30,9% имат наредба и регламентира изграждането на зелени покриви 

и/или зелени стени. Анализирана е и дълбочината на субстрата използван при озеленяването. 

Положителните въздействия се отчитат при зелени покриви с дебелина на субстратния слой от 4-5 

cm, зелените покриви с дълбочина на основата под 10 cm не се считат за зелена площ в нито една от 

прегледаните наредби.  

 

1.4. Дендрофлористични проучвания 

 

 За първи път е извършено цялостно проучване на дендрофлората на Лозенска планина по 

следните показатели: екологични особености (Г.7.14), конвертабилност (устойчивост към промените 

на средата) на основните едификатори (Г.8.9, Г.8.10). Приложен е за първи път новият комплексен 

методичен подход за проучване на дендрофлората включително  многофакторен анализ и оценка на 

едификаторите.  Установено е, че с най-висока оценка по отношение на конвератбилността сред 

едификаторите в горските съобщества на територията на планината са видовете Carpinus orientalis 

Mill., Fraxinus ornus L. и Quercus cerris L., т.е потенциално те са най- подходящи за залесяване в 

условията на планината. С най-ниска оценка на конвертабилността сред едификаторите са Pinus 

sylvestris и Juniperus communis.  

Проучени са лечебната (Г.8.3) и медоносната (Г.8.6) дендрофлора на Лозенска планина и е 

изчислен медоносният потенциал на основните дървесни видове. Установено е че на територията на 

Лозенска планина се среща около 1/3 от лечебната и медоносната дендрофлора на България. Най- 

често срещани сред видовете са растителните субстанции кори, листа, плодове и цветове. Стойността 

на потенциалната продукция от цветен мед формирана от популациите е приблизително 56 700 кг мед 

годишно. Само от дървесните растения на територията на планината могат да се поддържат 1620 

кошера (в селищата около планината и във вилните зони във вътрешността на планината).  

За първи път е извършено проучване на полухрастовата дендрофлора на страната включващо 

инвентаризация и характеристика по основните й таксономични, екологични и фитогеографски  

компоненти (Г.8.23).  Установено е, че полухрастите заемат по-малко от 1/10 от висшата флора на 

страната. Във вертикално отношение по-голямата част от тях са разпространени в долния и средния 

планински пояс. Преобладаващата група фитогеографски елементи сред тях е от европейски, 

субсредиземноморски, средиземноморски и понтийски тип. В екологично отношение по-голямата 

част от полухрастите са светлолюбиви и сухоустойчиви видове. 
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1.5. Проучвания на инвазивни чужди видове 

          Проведени са проучвания свързани с биологичните особености и мерките за борба свързани с 

разпространението и въздействието на инвазивният чужд вид жлезиста слабонога (Impatiens 

glandulifera Royale). По отношение на регенаретаивните способности на вида след тежки механични 

повреди на стъблото е установено (Г.8.22.), че жлезистата слабонога в по-голямата част от случаите 

възстановява бързо (за няколко дни до седмица) и почти напълно засегнатите части от стъблото си. В 

останалите случаи успява да завърши успешно, макар и с пречупено стъбло, генеративната фаза на 

своя едногодишен цикъл на развитие. При пълно изсъхване на пречупеното стъбло, видът прибягва 

до образуване на адвентивни корени от междувъзлията на стъблото, които в активния период на 

вегетация бързо достигат до цъфтеж. Близостта до водата е благоприятстващ фактор за по-бързото и 

ефективно възстановяване на индивидите.  

По отношение на механичните мерки за контрол на Impatiens glandulifera на този етап е 

приключило проучването върху възможностите за възстановяване на популациите му след ръчно 

изкореняване (Г.8.20.). Установени са две много важни практически ползи за борбата с вида: 1. По-

рентабилно и устойчиво е той да се изкоренява още във фаза на поник (през м. април); 2. Достатъчно 

е събраните зрели стъбла след изкореняване да се струпват на място на купчини под пряка слънчева 

светлина; изнасянето им и депониране в специални места предназначени за биологичен отпадък не е 

необходимо. 

 По отношение на средствата за химическа борба с популациите на жлезистата слабонога е 

извършено проучване на ефекта и възможностите за третиране на вида със селективен и тотален 

хербицид. (Г.8.17.). Установено е, че от двата хербицида сравнително по-ефективен е тоталният. За да 

бъде напълно унищожена популацията са необходими най-малко 4 пръскания през една седмица, 

задължително преди периода на цъфтеж на вида. Постоянното пряко слънчево греене засилва 

действието на хербицидите върху стъблата на третираните растения, докато водата им помага да се 

възстановят. Голяма част от находищата на популациите от жлезиста слабонога се намират в 

непосредствена близост до водни обекти и много от местообитанията, в които се среща този вид 

попадат в НАТУРА 2000. Нормативни ограничения за използването на хербициди на тези територии 

ги правят неподходящо средство за масов контрол на популациите от Impatiens glandulifera. 

Проучванията на мерките за биологична борба с Impatiens glandulifera са насочени към опити 

за използването на вида за паша (Г.8.21) и търсене на потенциални биологични агенти (вредители и 

патогени), за които той е гостоприемник (Г.7.7., Г.8.19). Установено е, че пашата не може да бъде 

използвана активно като мярка за биологичен контрол за този инвазивен чужд вид поради трудната 

достъпност на стадата до популациите и свързаните с нея ограничения в режима на устойчиво 

управление на местообитанията, в които той най-често се среща (като местообитание 91Е0 и др.). 

Пашата не е достатъчно ефективна като самостоятелно средство за борба с жлезсистата слабонога и  

трябва да се използва в съчетание с  мярка за механичен контрол, каквото е събирането на свеж 

материал от популациите на жлезистата слабонога в находищата след косене, предназначен за 

директна консумация от животните, тъй като изсушаването му за фураж е трудно поради високото 

съдържание на вода в растението. Докладвана е за пръв път трофична връзка- Chrysolina herbacea – 

Impatiens glandulifera и нова за България трофична връзка - Pristerognatha fuligana- Impatiens 

glandulifera. 

 Поучени са биологичните и екологични особености на потециално инвазивният чужд вид 

Lupinus polyphyllus на територията на Лозенска планина (Г.8.16). Установено е че в проучваната 

територия площта и размерът на популациите от Lupinus polyphyllus се увеличават.  Сред белезите с 

най-голяма тежест за дивергенцията на изследванете популации са диаметъра на корена и теглото на 
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корена.  В находищата с доминиране на многолистната лупина видовото разнообразие е по-малко 

отколкото в съседните на тях терени.  

 

2. Фитоценологични проучвания 

 

 Извършено е проучване на рудерални съобщества в крайморски територии, които са 

подложени на перманентен антропогенен натиск. (Г.7.12). Установено е несъобщавано до сега 

растително съобщество, доминирано от Hordeum leporinum Link и Bituminaria bituminosa (L.) Stirt. 

(Class Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer et Preising in R.Tx. 1950). Понастоящем това потенциално 

ново за науката съобщество е установено в четири находища в района на Черноморието между град 

Равда и град Несебър. 

 Проведени са фитоценотични проучвания в култури от черен бор с подлес от мъждрян в част 

от планиниските територии около гр. София- Витоша, Плана, Лозенска планина и Стара планина 

(Г.8.15). Установено е високо сходство между съобществата в културите от черен бор с подлес от 

мъждрян в четирите планини - Лозенска, Плана, Витоша и Стара планина. На настоящият етап, те са 

определени като серийни и свързани с коренните съобщества от съюзите Quercion petraeae (Zolyomi 

et Jakucs in Soo, 1963) и Quercion confertae Horvat 1958 с асоциацията  Quercetum frainetto-cerridis 

Rudski 1949.  

 Извършена е актуализация на данните от предходни проучвания свързани с растителните 

съобщества в дефилето не р. Искър между Плана и Лозенска планина. Представена е класификация 

по флористичния подход на коренните съобщества в проучваният район (Г.8.12) и карта на 

потенциалната растителност (Г.8.13). Обособени са 13 асоциации и 1 субасоциация от 11 съюза, 7 

разреда и 6 класа. В резултат на направената актуализация на класификационния метод са установени 

значителни промени в разпределението на синтаксоните и разкрити нови взаимовръзки между тях. 

 

3. Проучвания в областта на лесовъдството 

 

 Проучен е европейският опит в средностъбленото стопанство и са анализирани 

възможностите за внедряване на средностъбленото стопанство в България (Г.7.4). Препоръчано е 

използването му като система за устойчиво стопанисване на част от издънковите дъбови гори и като 

метод за превръщане на друга част от тях във високостъблени насаждения. Направен е разчет и 

прогноза за евентуалната доходност на средностъбленото стопанство в България. По отношение на 

икономическата ефективност то заема междинно положение между нискостъбленото и 

високостъбленото стопанство, като постига добър баланс между екологичните, социалните и 

икономическите функции на гората.  

 Извършено е обзорно проучване на съществуващите проблеми свързани с влошеното 

състояние на горите от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в България. (Г.8.3.). Предложени са 

конкретни лесовъдски подходи и мерки за тяхното устойчиво стопанисване, съобразени с 

биологчните и екологични особености на вида. Установено е , че поради биологията на обикновения 

кестен, възобновителните сечи следва да започват след 40-годишна възраст, и трябва да се извеждат 

след узряването на плодовете и преди развитието на издънките (месеците декември и януари), като 

същата година не се събират плодове от възобновителните участъци. Необходимо е да се направи 

инвентаризация на всички кестенови насаждения, като се обособят в две групи. Първата да е за 

приоритетно производство на дървесина, а втората - за приоритетно производство на плодове. 

Представени са разликите в подходите при стопанисване на насажденията от двете групи. 

 Разработена е актуална методика за мониторинг на естествените гори на Дунавските 

острови и влиянието на инвазивните чужди растителни видове върху тях (Г.7.10). Методиката 

обединява опита на различни научни дисциплини (фитоценология, почвознание, лесовъдство 
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таксация и Географски информционни системи) и предполага унифициране на трансграничния 

мониторинг на горите по поречието на река Дунав и нейните острови и подпомагане процесите на 

вземане на решения свързани с управлението на защитени зони на Дунавските острови. 
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