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Справка                                                                                                                                        

за приносите в научната продукция на доц. д-р Миглена Жиянски                                     

след първото хабилитиране 

 

 

Научната продукция, включваща публикуваните научни трудове и резултатите от 

участието в научно-изследователски проекти, тематично може да бъде групирана в две 

основни направления, продължение на разработваните научни проблеми към момента 

на първо хабилитиране, а именно: 1) проучвания на почвите в природни и урбанизирани 

екосистеми;  2) почвено-екологични изследвания. 

 

По тези две основни направления са формулирани категории и са предложени 

приноси, в подкрепа на които са представени конкретни научни трудове, посочени в 

скоби и следващи номенклатурата от списъка с наукометрични показатели, представен 

за участие в настоящия конкурс. 

 

Направление 1: Проучвания на почвите в природни и урбанизирани екосистеми  

 

Интересът към проучване на почвената система е продиктуван от факта, че почвата 

е важно звено и главна съставна част на екосистемата. Като многокомпонентна и 

комплексна система почвата се явява както среда за живите организми така и депо, 

филтър и трансформатор на много вещества и елементи. Процесите на изменение на 

факторите на средата оказват въздействие върху почвените свойства и повлияват 

значително акумулацията, трансформацията и стабилизацията на почвено органично 

вещество, върху състава на хумуса, водят до преобразуване на елементните цикли, 

включително тези на хранителните вещества, в различни времеви диапазони. Чрез  

прилагане на иновативни методи, анализи и подходи в научната работа, свързана с 

проучване на почвите, се допринася за допълване на информацията за влиянието на 

климатичните промени и антропогенния натиск върху съвкупността от почвени 

характеристики в природни и урбанизирани екосистеми.  

Приносите от научната работа в това общо тематично направление, могат да бъдат 

диференцирани в следните категории: 

 

Категория: Подземна фитомаса и ролята й за акумулацията на почвен въглерод 

 

1. Чрез поредица от експерименти и анализ на резултатите, се потвърждава 

значимата роля на кореновата система на дървесните растения за натрупването 

на почвен въглерод, а отчетената зависимост е свързана от една страна с 

тенденция към намаляване на съдържанието на въглерод в дълбочина на 

почвения профил и от друга с транслокация на органични субстанции 

посредством кореновия растеж. Потвърждава се, че подземната фитомаса 

представлява съществено „депо“ на въглерод, а фините корени са един от 
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основните източници за натрупване на въглерод в почвите (B 10, B 11, Г 8.11, Г 

11.1). Приносът има научен характер. 

2. Получени са нови данни  за натрупването на подземна биомаса в различните 

коренови фракции /едри, средни и фини корени/ за  основни лесообразувателни 

видове в горски екосистеми у нас, получени посредством прилагането както на 

традиционни, така и на иновативни методи. Резултатите са приложени при 

моделиране на динамиката на въглерода в различни типове горски екосистеми и 

при изпълнение на конкретни задачи, свързани с докладване на националната 

инвентаризация на парникови газове от сектор Земеползване, промени в 

земеползването и горско стопанство /ЗПЗГС/ и при изработването на 

Националния отчетен план за горите и определянето на референтни нива за 

горите на България за периода 2021-2025 г. (Г 8.11, Г 8.17, Г 8.19, Г 10.7, Г 11.1, 

Г 11.2). Приносът има научно-приложен характер. 

3. За първи път у нас, чрез прилагане на метода на „сондиране на почвени ядки“, са 

проучени сезонната динамика и разпределението на биомасата и некромасата на 

фини корени на основни местни и интродуцирани лесообразувателни видове  – 

Fagus sylvatica L., Quercus frainetto Ten., Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) Karst., 

Pseudotsuga menziezii (Mirb.) Franco, Populus euroamericana клонове Agathe F, 

Guardi, BL, NNDV и I-45-51 (В 10, В 11, Г 8.11, Г 8.17, Г 8.19, Г 10.7, Г11.1). 

Приносът има методичен и научно-приложен характер. 

4. Установена е зависимост между биомасата на фините корени на Fagus sylvatica 

L., Quercus frainetto Ten., Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) Karst., Pseudotsuga 

menziezii (Mirb.) и характеристиките на месторастенето. Доказва  се, че почвените 

условия са определящи в процеса на формирането на фини корени. Установени 

са пикови периоди в сезонната динамика на формиране на биомасата на фини 

корени при тези дървесни видове. Определени  са слаби вариации по отношение 

количествата на некромасата и биомасата на фините корени  при широколистните 

дървесни видове, докато за иглолистните е доказано наличие на значими 

различия между отделните видове. Установява се тясна правопропорционална 

зависимост между подземната и надземната биомаса при проучваните клонове 

тополи (B 10, B 11, Г 8.11, Г 8.17, Г 8.19, Г 11.1, Г 11.2). Приносът има научен 

характер. 

 

 

Категория: Свойства, процеси и функции на антропогенни и техногенни почви 

 

5. Проучени са ролята и специфичните въздействия на степента на антропогенно 

натоварване върху основни характеристики на почви от тип Anthrosols и 

Technosols (WRB, 2014) в урбанизирани и техногенни ландшафти.  Установени 

са деструктивни изменения в почвите, като основен компонент на елементите на 

зелената система, вследствие антропогенния натиск, изразяващи се в 

уплътняване, влошени водно-физични свойства, промени в адсорбционните 

свойства и катионообменния капацитет, изменения в почвената киселинност и 

алкализация на повърхностните слоеве, замърсяване с тежки метали и други 
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потенциално токсични вещества  (В 1, Г 7.1, Г 7.2, Г 7.13, Г 8.1, Г 8.12, Г 11.3). 

Приносът има научен характер. 

6. Извършените проучвания върху акумулацията и запаса на почвен въглерод, 

качествения състав и разграждането на органичното вещество /степен на 

хумификация/ в антропогенни и техногенни почви потвърждават както голямата 

пространствената вариабилност на тези показатели, така и зависимостта им от 

фактори като регионални характеристики на екосистемите, наличие на 

мелиоративна и/или стопанска дейност, наличие на замърсители. Доказва се, че 

почвите в зелените площи с компактна горска растителност имат висок 

потенциал за улавяне на въглерод. Показателят „запас на почвен въглерод“  е 

въведен като информативен индикатор при биофизичната оценка на състоянието 

на  урбанизираните екосистеми и потенциала им за предоставяне на регулиращи 

и поддържащи екосистемни услуги (В 7, Г 7.2, Г 7.7, Г 7.13, Г 8.9, Г 8.15, Г 8.18, 

Г 10.2, Г 10.3, Г 10.4). Приносът има научен характер. 

7. Проучени са екологията и разпространението на почвени микроорганизми в 

урбанизирани почви от района на София и Сандански. Установява се, че 

климатичните условия и плътността на дървесното и тревното покритие са 

факторите, които влияят в най-висока степен върху броя и активността на 

микробните съобщества в почвата. Размерът, разнообразието и активността на 

микробиалната биомаса са дефинирани като подходящи биоиндикатори, които 

могат да дадат информация за промените в почвените биогеохимични процеси (С 

или N цикли, минерализация, хумификация) (В 8, Г 8.2, Г 8.3). Приносът има 

научен характер. 

8. Установени са значителни количества от почвени микроорганизми, интензивно 

фиксиращи атмосферен азот и трансформиращи леснодостъпни азотсъдържащи 

органични вещества в почви от типа Gleyic Technosols (Siltic), които се отличават 

с ниско съдържание на пирит и имат неутрално рН (Г 7.13). Приносът има научен 

характер. 

 

Категория: Влияние на земеползването, промените в земеползването и 

стопанисването върху характеристики на почвите в наземните екосистемите  

 

9. Установени са различия в степента на вкисляване при почвите, в зависимост от 

типа земеползване и типа растително покритие, за планински и високопланински 

райони на  Рила, Стара планина, Родопите, Лозенска планина и Беласица. в 

различни планински екосистеми в зависимост от типа растително покритие. 

Отчита се, че почвите под горско-дървесна растителност се отличават с  по-

висока  обща киселинност и изобилие от обменен алуминий, който улеснява 

биодостъпността на  трансамфотерни метали в токсични количества (В 2, В 3, Г 

8.5, Г 8.10, Г 8.14). Приносът има научен характер. 

10. Доказва се отсъствие на деструктивни процеси в глинестите минерали в почви от 

планински ливади и пасища в случаите, когато базите са над 50% от сорбционния 
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капацитет и обменният алуминий е в минимални количества. Отчита се, че 

наличието на тревно покритие води до намаляване на степента на вкисляване на 

почвата (Г 8.5, Г.8.14). Приносът има научен характер. 

11. Проучено е влиянието на промените в земеползването в планински райони върху 

количеството съхранен въглерод в различни компоненти на наземните 

екосистеми – почва, чим/горска постилка, надземна биомаса в отговор на 

нуждата от допълване на изследванията за нуждите на националната 

инвентаризация на парникови газове в сектор Земеползване, промени в 

земеползването и горско стопанство (ЗПЗГС). Потвърждава се ролята на 

дървесната растителност като „резервоар“ на въглерод и се изтъква потенциала 

на почвената система за секвестиране на въглерод (B2, B3, Г 7.6, Г 10.7). 

Приносът има научен характер. 

12. Установява се значима зависимост между почвените показатели съдържание на 

песъчлива фракция, рН, количеството  орг. С и общ N, отношение C:N, запас на 

въглерод и формата на настоящо земеползването и историята на земеползване 

(B3, B5). Потвърждава се, че залесяването на земеделски земи превръща почвата 

в основен поглътител на въглерод, но по отношение на залесяването на пустеещи 

земи получените резултати от изследванията са противоречиви (B3). Приносът 

има научен характер.  

13. Оценени са последствията от промяната в земеползването, изразена във 

възстановяване на горската растителност след природни нарушения и след 

самозалесяване, чрез прилагане на радиовъглероден анализ на уникални 

„архивни“ почвени проби от района на Рила планина. Установява се, че преките 

и косвени природни нарушения не влияят съществено върху запасите на почвен 

въглерод, докато след самозалесяване акумулацията на въглерод е ясно изразена, 

трайна във времето, и се наблюдава както в повърхностните, така и в по-

дълбоките почвени слоеве (B5). Приносът има научен характер. 

14. Диагностицирани  са изменения в количествените и качествени характеристики 

на почвения хумус след  залесявания на високопланински интензивни пасища с 

иглолистни дървесни видове за повишаване на горната граница на горите. 

Установява се, че проведените в миналото промени на земеползването от този 

характер, водят до намаляване на съдържанието на органичен въглерод и общ 

азот в почвите, вкисляване и спад в общия запас на почвеното органично 

вещество в повърхностните 0-30 cm на минералната почва, което обаче на 

екосистемно ниво се компенсира от натрупването на въглерода в горската 

постилка и в надземната биомаса. Промяната в земеползването води и до  

качествени изменения на почвения хумус, изразени в количествата на 

хуминовите и фулвокиселините и на неразтворимия остатък - хумин, което се 

определя от характера на органичните вещества, попадащи в почвата при 

разграждането на органичните остатъци в постилката и в кореновия отпад. 

Подобен ефект върху повърхностните 0-15 cm на почвите  се наблюдава няколко 

десетилетия след конверсия на естествени букови гори в иглолистни (B3, B 4, B 

5). Приносът има научен и приложен характер. 
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15. Установява се, че провеждането на стопански мероприятия в горски насаждения 

от планински райони имат слабо изразен ефект както върху качествените, така и 

върху количествените характеристики на почвеното органично вещество и за 

подобряване на процесите на хумификация. При пасищните и ливадни форми на 

земеползване в планинските райони интензивността на ползване води до значими 

различия в количествените и качествените характеристики на почвения хумус (В 

4, В 9). Приносът има научен характер.  

16. От анализа на дългогодишни данни за основни почвени параметри и тяхното 

картографиране се установява, че флуктуациите в съдържанието на почвено 

органично вещество могат да бъдат информативни за качествени изменения на 

почвите, дължащи се на промяна в земеползването в планински райони. 

Установява се, че оценката на качествения състав на почвения хумус (степен на 

хумификация, съотношение хуминови / фулвокиселини и др.) са индикативни за 

настъпили изменение в запасите на почвения въглерод след смяна на 

растителното покритие, дължащо се както на климатични промени, така и на 

промени в земеползването (B 6, В 8, Г 7.8, Г 8.8). Приносът има научен характер. 

17. Направен е актуален обзорен анализ и са описани основните резервоари на 

почвен органичен въглерод във връзка със стабилизирането му в горските почви. 

Отчетена е необходимостта от разглеждане на почвения профил в неговата 

цялост, вземайки предвид особеностите на педогенетичния процес. 

Идентифицирани са потенциалните източници на грешки и несигурност на 

данните, свързани с изчисляване на запасите на почвен органичен въглерод на 

пет различни нива – ниво проба, почвен профил, пробна площадка, на 

ландшафтно /регионално/ и Европейско ниво. Направени са препоръки за 

редуциране на несигурността и за повишаване на ефикасността на оценката на 

почвен органичен въглерод за всяко от гореизброените нива (B 9, Г 7.6). 

Приносът има научно-приложен характер. 

18. Проучена е ролята на факторите на средата, формиращи режимите на основните 

хранителни елементи въглерод, азот и фосфор в примитивни почви. Представена 

е морфологичната организация на почвения профил на Антарктически 

органогенни почви, формирани в полярните територии под влияние на 

гнездящите там птици (Г 8.20). Приносът има научен характер. 

 

Направление 2: Почвено-екологични изследвания  

 

В научната концепция за устойчиво управление на земята, почвата се разглежда като 

възстановим ресурс, т.е., като една отворена динамична жива система, върху която е 

еднакво възможно както отрицателно, така и положително въздействие от човека. 

Паралелно с грижовната експлоатация на тази система расте и нейният капацитет за 

предоставяне на разнообразни ползи и услуги. Този капацитет е гаранция за запазване и 

подобряване състоянието и функционирането на екосистемите в техния интегритет. В 

тази връзка проведените почвено-екологични изследвания допринасят за формиране на 

информирана позиция, основана на синтез на научнообосновани доказателства за 
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редица важни ползи и услуги за обществото и околната среда, която следва да 

подпомогне политици, плановици и собственици на земи, да вземат по-ефективни 

комплексни решения, свързани с управлението на различните типове екосистеми на 

различни нива. 

Приносите от научната работа в това общо тематично направление, могат да бъдат 

диференцирани както следва: 

 

Категория: Почвено-екологични проучвания във връзка с адаптация към 

измененията на климата  

19. Определени са тенденциите в адаптивния потенциал на различни типове гори при 

анализиране улавянето на въглерода в отделни компоненти на представителни 

горски екосистеми в различните горско-растителни райони и пояси на България, 

при реалистичен и песимистичен сценарии за изменение на климата и чрез 

прилагане на екосистемен модел LPJ-GUESS. Представени са общите тенденции 

на промени в улавянето на въглерода при изменения на климата за различни 

времеви периоди и при различни сценарии до 2050 г. и 2080 г. и са дефинирани 

зони на уязвимост. Потвърдена е ролята на условията на средата за 

разпространение на горите в планински райони (Г 10.7, Г 11.6). Приносът има 

научно-приложен  характер. 

20. Анализирайки информацията за планинските райони е установено, че 

климатичните и почвени характеристики се явяват бариери срещу смесването на 

ареали на дървесни видове, особено във високопланинската зона. Установява се, 

че наблюдаваната пространствена вариабилност на растителността в тази зона е 

следствие от геоморфологични, геологични, педологични и микроклиматични 

особености, земеползване и начини на стопанисване. Анализираното влияние на 

промените в земеползването и стопанисването на горите върху акумулацията на 

въглерод, във връзка с измененията на климата, пряко подпомага докладванията 

на страната за инвентаризация на парникови газове по сектор ЗПЗГС (B 6, Г 10.7, 

Г 11.6). Приносът има научно-приложен характер. 

 

Категория: Почвено-екологични проучвания във връзка с прилагане на концепцията 

за екосистемни услуги 

21. Чрез прилагане на дистанционни методи, географски информационни системи 

/ГИС/ и моделиране чрез модел „InVest“ в планински райони на страната беше 

установено, че промените в земеползването за периода 1982-2015, са повишили 

потенциала за акумулация и съхранение на въглерод в различните компоненти на 

планинските екосистеми, което се изразява с промени в предоставяните от тях 

регулиращи и поддържащи екосистемни услуги (Г 7.8, Г 8.13). Приносът има 

научно-приложен  характер. 

22. Проучени са характеристики на системата „почва-растение“ в зелената 

инфраструктура на селищните системи и в планински екосистеми, вкл. в 
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защитени територии от мрежата Н2000. Дефинирани са индикатори за 

биофизична оценка на състоянието на екосистемите и на потенциала им за 

предоставяне на екосистемни услуги. Оценено е състоянието и е картиран 

потенциала за предоставяне на екосистемни ползи и услуги от урбанизираните 

екосистеми на национално ниво, като са приложени интердисциплинарни и 

научнообосновани подходи, методи, анализи (Г 7.4, Г 7.7, Г 7.8, Г 7.9, Г 7.10., Г 

7.11, Г 7.12, Г 8.13, Г 10.2, Г 10.5, Г 10.6). Приносът има научно-приложен  

характер. 

23. Създадена е ГИС-базирана информационна система за състоянието на 

урбанизираните екосистеми и предоставяните от тях екосистемни услуги чрез 

приложение на съвкупност от индикатори за оценка и картиране, с оглед на по-

доброто разбиране и прилагане на екосистемния подход в секторните политики 

за устройство и развитие на териториите (Г  7.11, Г 7.12, Г 10.2) Приносът има 

научно-приложен  характер. 

24. Изработена е научно обоснована методика за оценка и картиране на състоянието 

на урбанизираните екосистеми и техните услуги в България, която се прилага 

широко от заинтересовани страни и институции в страната /ИАОС, МОСВ, НСИ, 

общини – Карлово и Столична община, НПО и др./. Методиката е допълнена с 

ръководство за проверка на място на оценката и картирането на състоянието на 

екосистемите и екосистемните услуги и с ръководство за мониторинг на 

национално ниво (Г 7.9, Г 7.10, Г 7.11, Г 10.2, Г 10.3, Г 10.4). Приносът има 

методичен и приложен характер. 

25. Оценено е влиянието на промените в земеползването в градски и крайградски 

територии във връзка с капацитета на зелената инфраструктура да предоставя 

приоритетни екосистемни услуги. В методичен аспект проучването е извършено 

на базата на подбрани индикатори от списъците на MAES, TEEB и разработени 

национални методики, прилагайки подхода DPSIR („движещи сили - натиск - 

състояние - въздействие – ответни реакции”). Оценката на екосистемните услуги, 

освен за разкриване на най-подходящите територии за градско развитие, успешно 

се прилага и като критерий при определянето на границата на крайградската 

територия (при прилагане критерия „екологическа необходимост”) (Г 7.9, Г 7.10, 

Г 7.12, Г 10.2, Г 10.3, Г 10.4,). Приносът има методичен и приложен характер. 

26. Направен е анализ на стопанското значение на горите на областно, общинско и 

местно нива, което не се изчерпва само с дърводобива и дървопреработването, а 

се подчертава значението на горските територии като източник на различни 

странични услуги и ползи за местното население и като инвестиционна 

възможност за реализиране на политики за устойчиво развитие на регионите. 

Анализирано е и значението на горите в ролята им на основен средообразуващ 

фактор, тяхната защитно-водоохранна, почвообразуваща, противоерозионна и 

рекреационна роля, вкл. и за смекчаване на неблагоприятни климатични 

въздействия (Г 8.4, Г 8.6, Г 8.7, Г 10.5, Г 10.6, Г 11.4). Приносът има приложен 

характер. 

27. Дефиниран е интегриран индекс на пространствена структура на населените 

места, чрез анализ на индикатори за състоянието на компоненти на зелената 
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инфраструктура и динамиката на зелените пространства в системата на 

ландшафта в пилотни урбанизирани райони. Изготвена е система с конкретни 

насоки за адаптивното управление на зелените площи в подкрепа на местните 

политики. Картографирането и оценката на приоритетни за района екосистемни 

услуги са интегрирани в инструментариума на местната власт с оглед 

подпомагане на процеса при вземане на решения за пространствено планиране, 

за адаптация към промените в средата и за разрешаване на локални проблеми. 

Фундаменталните проучвания в областта на градската екология допълват 

разбирането за ролята на почвите и зелената инфраструктура в урбанизираните 

територии и пряко засягат вземащите решения при пространственото планиране 

на териториите   (Г 7.4, Г 7.7, Г 7.11, Г 8.15, Г 10.2, Г 10.3). Приносът има научен 

и методичен характер. 

28. Анализирани са основни екологични аспекти на състоянието на дървесната 

растителност в горски екосистеми и в урбанизирани лесопаркове у нас и в други  

Европейски страни, чрез прилагане на интердисциплинарни подходи и 

иновативни методи. Изготвен е списък от 150 дървесни вида, характеризиращи 

се със особена важност по отношение предоставянето на съответни екосистемни 

услуги, диференцирани в съответни климатични зони на Европа, чрез анализ на 

информация за разнообразието от дървесни и храстови видове, използвани за 

залесяване в градски условия (Г 7.12, Г 10.1, Г 11.5). Приносът има методичен 

и приложен характер. 

 

Категория: Интердисциплинарни екологични проучвания 

29. Проучени са химичния състав и клетъчната структура на корковия дъб Quercus 

suber L. в България и Турция и е извършен анализ на методите за установяване 

на механични качества на дървесината на смърча Picea abies L. с различна степен 

на загниване – въпроси с екологична значимост за горското стопанство и за 

планирането на горските територии и зелените площи (Г 7.3, Г 7.5). Приносът 

има научно-приложен характер. 

30. Създадена е моделна рамка за укрепване на връзката със заинтересованите 

страни, въз основа на извършен анализ на природния капитал и управлението на 

мрежата от защитени природни територии, възможностите и конфликтите в 

контекста на стратегиите за териториално развитие в община Разлог и са 

очертани възможностите за устойчиво използване на природните ресурси. 

Създаденият модел е интегриран в цялостен модел за създаване на рамкови 

условия за укрепване на връзката между защитените територии и населението в 

планинските райони. Очертани са финансово-правни схеми и възможности на 

подобряване на междусекторните политики за подобряване качеството на 

живота, чрез насърчаване на развитието на мрежата от защитени природни 

територии (Г 8.7, Г 10.5, Г 10.6). Приносът има приложен характер. 

31. Отчита се, че оценката на здравословното състояние на растителността чрез 

интегриране на теренни обследвания и анализ на изображения от безпилотни 
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летателни средства, се явява подходящ подход за ранно отчитане на навлизането 

на ивазивни видове насекоми и патогени и за превенция на разпространението 

им (Г 7.12, Г 10.1). Приносът има методичен и приложен характер. 

 

 

01.08.2019 г.      Изготвил:…………………………….. 

гр. София       Доц. д-р Миглена Жиянски 

  


