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РЕЗЮМЕТА  

 

на научните трудове на гл.ас. д-р Пламен Станков Глогов  

за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна 

специалност „Лесовъдство вкл. Дендрология“ 

 

№ Научен труд 

В 1. 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 

Web of Science (списък на НАЦИД)  

 Abstract:   Eleven elementary syntaxa have been distinguished 

in the lift line area Dragalevtzi-Goli vruh in the Natural park 

Vitosha. The syntaxa are included in a general hierarchical 

syntaxonomic scheme. The succession series are described at the 

four vertical belts. 

1. Vertical belt from 950 to 1200 m a.s.l. 

Association Carpino-Fagetum s.l. variant Tilia platyphyllos - 

association Coryletum avellanae - Symphoricarpus orbiculatus 

community 

2. Vertical belt from 1200 to 1400 m a.s.l..  

Association Asperulo-Fagetum s.l. - association Carpino-Fagetum 

s.l. - association Coryletum avellanae - association Rubetum idaei - 

Carduus acanthoides-Corylus avellana community 

Asociation Asperulo-Fagetum s.l. - artificial stands of Pinus 

sylvestris - Carpino-Fagetum s.l. variant Pinus sylvestris - 

association Rubetum idaei - Carduus acanthoides-Corylus avellana 

community 

3. Vertical belt from 1400 to 1600 m a.s.l.  

Association Asperulo-Fagetum s.l. - association Rubetum idaei  

Calamagrostis arundinacea-Pinus peuce community - asociation  

Rubetum idaei 

4. Vertical belt from 1600 to 1800 m a.s.l.  

Рeзюме:  Въз основа на синтаксономичен анализ на растителността 

на просеката и в близост до просеката на лифтова линия 

Драгалевци-Голи връх в Природен парк “Витоша” са обособени 11 

елементарни синтаксони, които са включени в обща 

синтаксономична схема. Очертани са сукцесионни серии в четири 

височинни пояси. 

Височинен пояс от 950 до 1200 м н.в. 

Асоциация Carpino-Fagetum s.l. вариант Tilia platyphyllos - 

асоциация Coryletum avellanae – съобщество от Symphoricarpus 

orbiculatus  

2. Височинен пояс от 1200 до 1400 м н.в. 

Асоциация Asperulo-Fagetum s.l. - асоциация Carpino-Fagetum s.l. - 

асоциация Coryletum avellanae - асоциация Rubetum idaei – 

съобщество от Carduus acanthoides-Corylus avellana  

Асоциация Asperulo-Fagetum s.l. – култури от Pinus sylvestris – 

асоциация Carpino-Fagetum s.l. вариант Pinus sylvestris - асоциация 

Rubetum idaei - съобщество от  Carduus acanthoides - Corylus avellana  

3. Височинен пояс от 1400 до 1600 м н.в. 

Асоциация Asperulo-Fagetum s.l. - асоциация Rubetum idaei  

Съобщество от Calamagrostis arundinacea-Pinus peuce - асоциация  

Rubetum idaei 

4. Височинен пояс от 1600 до 1800 м н.в. 
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Communities of the aliance Vaccinio-Piceion - Calamagrostis 

arundinacea-Pinus peuce community - Calamagrostis arundinacea 

community  

Communities of the aliance Vaccinio-Piceion - Calamagrostis 

arundinacea-Pinus peuce community - Festuca valida-Juniperus 

sibirica community 

Communities of the aliance Vaccinio-Piceion - Calamagrostis 

arundinacea-Pinus peuce community- association Rubetum idaei 

. 

Съобщества от съюз Vaccinio-Piceion – съобщество от Calamagrostis 

arundinacea-Pinus peuce – съобщество от Calamagrostis arundinacea  

Съобщества от съюз Vaccinio-Piceion - Calamagrostis arundinacea-

Pinus peuce community - Festuca valida-Juniperus sibirica community 

Съобщества от съюз Vaccinio-Piceion – съобщество от Calamagrostis 

arundinacea-Pinus peuce – асоциация Rubetum idaei 

 

В 2. 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).  Scopus, WoS Q2, IF (2016) = 1.789, SJR (2016) = 0.465 

 Abstract:  The Balkan Vegetation Database (BVD; GIVD ID: EU-

00-019; http://www.givd.info/ID/EU-00- 

019) is a regional database that consists of phytosociological relevés 

from different vegetation types from six 

countries on the Balkan Peninsula (Albania, Bosnia and 

Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Montenegro and Serbia). 

Currently, it contains 9,580 relevés, and most of them (78%) are geo-

referenced. The database includes 

digitized relevés from the literature (79%) and unpublished data 

(21%). Herein we present descriptive statistics 

about attributive relevé information. We developed rules that 

regulate governance of the database, data provision, 

types of data availability regimes, data requests and terms of use, 

authorships and relationships with other 

databases. The database offers an extensive overview about studies 

on the local, regional and SE European 

levels including information about flora, vegetation and habitats. 

Рeзюме: Балканската база данни за растителността (BVD; GIVD ID: 

EU-00-019; http://www.givd.info/ID/EU-00- 

019) 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 тя съдържа 9580 

описания, повечето от които (78%) са геореферирани. Базата данни 

включва дигитализирани литературни издания (79%) и 

непубликувани данни (21%). Тук представяме описателна статистика 

относно атрибутивната информация на описанията. Разработихме 

правила, които регулират управлението на базата данни, 

предоставянето на данни, видове режими на наличност на данни, 

заявки за данни и условия за тяхното използване, авторство и 

взаимовръзки с други бази данни. Базата данни предлага обширен 

преглед на проучванията на различни нива- местно, регионално и 

Югоизточна Европа, включващ информация за флората, 

растителността и местообитанията. 

  

В 3. Глогов, П., М. Георгиева, А. Делков. 2017. Kомплексен методичен подход за дендрофлористичните проучвания. Наука за гората, 
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53(2), 3-19. Web of Science (списък на НАЦИД) 

  Abstract:  A working methodology for dendrofloristic research has 

been prepared on the basis of methods and approaches used in 

previous studies on the composition of tree and shrub species in 

natural areas and parks. The methodology includes characteristic of 

dendroflora by taxonomic, ecological, biological, phytogeographical, 

sozological and economic indicators. In addition to the generalized 

methodology, a new method for the ecological and 

phytogeographical analysis of dendroflora has been developed for 

studies on large areas covered by dendrocenoses. The method makes 

it possible to assess adaptation of the edificator species to the 

environment conditions by analyzing the distribution of ecological 

groups and floristic elements in the respective dendrofloristic 

complex. 

 

Рeзюме:  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. В допълнение 

към обобщената методика е разработен нов метод за еколого-

фитогеографски анализ на дендрофлората, приложим при 

проучвания на големи територии, формиращи дендроценози. 

Методът дава възможност за оценка на приспособимостта на 

едификаторните видове към условията на средата чрез анализ на 

разпределението на екологичните групи и флорните елементи в 

съответния дендрофлористичен комплекс. 

В 4. Глогов, П., М. Л. Георгиева, А. Делков, Д. Павлова, Г. Попов. 2018. Анализ на естествената дендрофлора на Лозенска планина I. 

Таксономична структура и биоморфологична характеристика. Наука за гората, 54 (1), 3-21. Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract:   The aim of the study is to make an inventory of Lozen 

mountain dendroflora and to draw conclusions about its richness, 

taxonomic and biological structure. A transect method for terrain 

research was applied. A comparison was made between the 

dendrofloristic compositions in the four parts of the mountain in 

terms of floristic similarity and biomorphological diversity. 85 

species and 2 subspecies from 46 genera and 22 families were 

established. The composition of tree and shrub species on represents 

10.1% of the entire flora of the mountain and 22.9% of the species 

constituting the dendroflora of Bulgaria. The southwestern part of 

the mountain is characterized by the highest dendrofloristic diversity, 

and northeastern part has the lowest one. In the biological spectrum, 

microphanerophytes (43.5%) predominate, followed by 

macrophanerophytes (32.9%). The distribution of biological types is 

dominated by trees first magnitude (18.8%) and small shrubs 

(17.6%), which is a result of the high presence of the understory 

Рeзюме:  Целта на проучването е да се извърши инвентаризация на 

естествената дендрофлора на планината и да се направят изводи за 

нейното богатство, таксономична и биологична структура. 

Приложен е трансектен метод за теренни изследвания. Извършена е 

съпоставка между дендрофлористичните състави в четирите дяла на 

планината по флористично сходство и биоморфологично 

разнообразие. Установени са 85 дървесни, храстови и полухрастови 

вида и 2 подвида от 46 рода към 22 семейства разпределени в 2 

отдела. Съставът от дървесни и храстови видове е 10,1% от флората 

на планината и близо 22,9% от дендрофлората на България. С най-

високо дендрофлористично разнообразие се характеризира югоза- 

падният дял на планината, а с най-ниско - североизточният. В 

биологичния спектър преобладават микрофанерофитите (43,5%), 

следвани от макрофенрофитите (32,9%). В разпределението на 

биологичните типове доминират дърветата от първа вели- чина 

(18,8%) и ниските храсти (17,6%), което е резултат от високо 
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element in the forests and intensive processes of shrub formation in 

the areas free from the autochtonic tree vegetation. 

присъствие на подлесния елемент в горите и засилени процеси на 

захрастяване в освободените от коренната дървесна растителност 

пространства. 

В 5. Глогов, П., M. Л. Георгиева, Д. Павлова, Й. Додев. 2018. Анализ на дендрофлората на Лозенска планина II. Характеристика на 

фитогеографските елементи и реликтите. Наука за гората, 54(1),  23-38. Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract:  Analysis of the origin and distribution of Lozenska 

Mountain dendroflora was made on the basis of a comparison of the 

characteristics of groups of floristic and phytogeographical elements 

established. There are 17 floristic elements belonging to 8 groups. 

The largest ones are European (29,4%), Sub-Mediterranean (24,7%) 

and Eurasian (23,6%). In the group of the аdventive species 

predominate the elements of American origin. More than 50% of the 

phytogeographical elements are dominated by thermophytes, 

mesoterms and microterms of the Mountain Center. The ratio of 

stationary to mobile geoelements is 77,6%:22,4%. Thirty six Tertiary 

relics are established. The distribution of the floristic elements in 

different parts of the mountain is similar. The highest presence of 

relics is registered in the southwestern part, which is synchronized 

with the highest dendrofloristic diversity. The dendroflora of 

Lozenska Mountain has largely preserved its autochtonity and can be 

defined as a medium European with a tangible sub-Mediterranean 

influence. 

Рeзюме:  Извършен е анализ на произхода и разпространението на 

дендрофлората на Лозенска планина въз основа на съпоставка в 

характеристиките на установените групи флорни и фитогеографски 

елементи. Установени са 18 флорни елемента, принадлежащи към 8 

групи. С най-голямо участие са европейските (29,4%), 

субсредиземноморските (24,7%) и евроазиатските (23,6%) елементи. 

В групата на адвентивните видове преобладават елементите с 

американски произход. Във фитогеографско отношение с повече от 

50% участие преобладават термо- фитите, мезотермите и 

микротермите от планинския център. Отношението на 

стационарните към подвижните геоелементи е 77,6%:22,4%. 

Установени са 36 терциерни реликта. 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. В заключение 

дендрофлората на Лозенска планината е съхранила в голяма степен 

своята автохтонност и може да се определи като средноевропейска с 

известно субсредиземноморско влияние. 

В 6. 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. Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract:  This study presents current data on the locality of the 

invasive alien species Opuntia humifusa (Raf.) Raf. on the territory 

of Lozenska Mt. The species population was found on an eroded 

rocky terrain over Pancharevo Lake. The species has predominant 

coverage in the herb layer of a natural xerothermic shrub community 

formed by small populations of Cotinus coggygria Scop., Fraxinus 

Рeзюме:  Проучването представя актуални данни за находището на 

инвазивния чужд вид Opuntia humifusa (Raf.) Raf. на територията на 

Лозенска планина. Популацията на вида е установена на ерозиран 

скалист терен над Панчаревското езеро в естествено ксеротермно 

храстово съобщество с едификатори космат дъб, черен бор, 

смрадлика и мъждрян. Видът е с преобладаващо покритие в тревния 
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ornus L., Quercus pubescens Willd. and Pinus nigra Arn.. The 

results of the bio-morphological and phytocoenological observations 

show high adaptability of the species to this type of habitat. With its 

strong propagation and distribution strategy Opuntia humifusa poses 

a threat to the remaining populations of indigenous species 

occupying similar ecological niches, including species with 

conservation status such as Orchis purpurea Huds. and Stipa epilosa 

Marthin , which have limited presence in the same locality. 

етаж на съобществото. Резултатите от извършените морфологични и 

фитоценотични наблюдения показват висока адаптивност на вида 

към заеманото от него местообитание. Със своята стратегия за 

размножаване и разпространение O. humifusa представлява заплаха 

за популациите на автохтонните видове, заемащи сходни екологични 

ниши, в това число и на включените в ЗБР видове с природозащитен 

статут Orchis purpurea Huds. и Stipa epilosa Marthin., установени с 

ниска численост в същото находище. 

B 7. 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. Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract:  The aim of this study is to analyze the distribution of two 

of the most aggressive and adaptive shrub species – Carpinus 

orientalis Mill. and Fraxinus ornus L. in the territory of Lozenska 

Mountain and the peculiarities of their behavior and relationship in 

terms of their ecological characteristics. The growth dynamics’ 

research and dendrobiometrical changes in the stands of both species 

was carried out in the period March, 2017 – September 2018. There 

are 71 experimental areas in 20 sub-divisions with pure and mixed 

stands with participation of both species. The results of the statistical 

analysis shows a higher density of the south european flowering ash 

than that of the eastern hornbeam. The eastern hornbeam dominates 

over the south european flowering ash as an area, including the 

stands in which it is mixed with the south european flowering ash. 

Both species are settled preferably in coniferous stands than in 

coppice plantations of oak, hornbeam and beech. The Eastern 

hornbeam shows a tendency to replace the south european flowering 

ash and this is evident from its prevalence of better habitats and 

mixed stands. 

Рeзюме:  Целта на настоящото проучване е да се анализира 

разпространението на два от най-агресивните и адаптивни храстови 

вида Carpinus orientalis Mill. и Fraxinus ornus L. на територията на 

Лозенска планина и особеностите на тяхното поведение и 

взаимоотношения от гледна точка на техните екологични 

особености. Изследването на динамиката на растежа и 

дендробиометричните изменения в на- саждения, формирани от 

двата вида, е проведено в периода март 2017 – септември 2018 г. 

Заложени са 71 опитни площи в 20 подотдела с чисти и смесени 

насаждения с участието на двата вида. Резултатите от 

статистическия анализ показват по-ви- сока 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. 

В 8. Glogov, P., D. Pavlova, M. Georgieva, Y. Dodev, S. Gyudorova. 2019. Survey of invasive alien species in the flora of Lozenska Mountain, 

Bulgaria. Botanikai Közlemények, 106 (2), 197-216. Scopus Q4, SJR (2019) = 0.2 

 Abstract:  This study explores the invasive alien flora of Lozenska Рeзюме:  Обект на проучването е инвазивната чужда флора на 
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Mountain, southwestern Bulgaria (maximum height 1190 m, area 80 

km2). The aims were to (i) describe the taxonomic and ecological 

structure of the invasive alien flora in Lozenska Mountain, and (ii) 

provide data on the local distribution of the globally most 

widespread invasive species. Ten transects of diff erent lengths (from 

4 to 12 km) in different parts of the mountain covering the most 

characteristic habitats were surveyed between April 2017 and 

October 2018. Altogether, 27 invasive alien species (IAS) and 4 

potentially invasive alien species (PIAS) belonging to 17 families of 

flowering plants were encountered. These represent 3.46% of the 

flora of Lozenska Mountain, and 45% of all the IAS in Bulgaria. 

Seven species (Acer negundo, Ailanthus altissima, Amorpha 

fruticosa, Bidens fr ondosus, Fallopia × bohe mica, Opuntia 

humifusa and Robinia pseudoacacia) are highly aggressive. In the 

biological spectrum of IAS, therophytes predominate (29%), 

followed by hemicryptophytes (19.4%). The majority of IAS 

originates from America (65.6%) and Asia (19.5%). 64.5% of the 

IAS were deliberately introduced. Th e established invasive species 

on the territory of the mountain are predominantly heliophytes 

(90.3%); microthermophytes (71.0%); high humidity species 

(38.7%); mesophytes (54.8%), mesooligotrophs (58.1%) and 

basophilic species (80.6%). The most widespread species are 

Robinia pseudoacacia, Erigeron canadensis and Xanthium italicum. 

Most of the IAS were found in one transect only. The highest 

percentage of species cover (over 80%) was reached by plants 

adapted to specifi c habitats: aquatic (Elodea canadensis), riparian 

(Impatiens glandulifera, Fallopia × bohemica) and 

anthropogenically heavily disturbed terrains (Sorghum halepense). 

Th ere is a substantial threat of IAS irruption on the territory of 

Lozenska Mountain for the following habitat types (reference codes 

according to Annex I of the Directive 92/43/EEC): 3150 (Natural 

eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition vegetation) 

and 3270 (Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. 

and Bidention p.p. vegetation) included in Natura 2000. A map of 

IAS occurrences in the mountain was prepared and it was found that 

IAS predominantly appear in areas around rivers with permanent 

Лозенска планина, югозападна България (максимална височина 1190 

м, площ 80 км2). Целите бяха (i) да се опише таксономичната и 

екологичната структура на инвазивната чужда флора на Лозенска 

планина и (ii) за територията на планината да се предоставят данни 

за обхвата на популациите на най-широко разпространените в 

световен мащаб инвазивни видове. За целите на проучването в 

преиода април, 2017 г. и октомври, 2018 г. са заложени десет 

трансекта с различна дължина (от 4 до 12 км) в различни части на 

планината, обхващащи най-характерните местообитания. Установени 

са общо 27 инвазивни чужди видове (ИЧВ) и 4 потенциално 

инвазивни чужди видове (ПИЧВ), принадлежащи към 17 семейства 

покритосеменни растения. Те представляват 3,46% от флората на 

Лозенска планина и 45% от всички ИЧВ в България. Седем вида 

(Acer negundo, Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Bidens frondosus, 

Fallopia × bohemica, Opuntia humifusa и Robinia pseudoacacia) са 

силно агресивни. В биологичния спектър на ИЧВ преобладават 

терофитите (29%), последвани от хемикриптофитите (19,4%). По-

голямата част от ИЧВ произхождат от Америка (65,6%) и Азия 

(19,5%). 64,5% от ИЧВ са въведени преднамерено. Установените 

инвазивни видове на територията на планината са предимно 

хелиофити (90,3%); микротермофити (71,0%); видове с 

предпочитания към високата влажност (38,7%); мезофити (54,8%), 

мезоолиготрофи (58,1%) и базофилни видове (80,6%). Най-

разпространените ИЧВ са Robinia pseudoacacia, Erigeron canadensis 

и Xanthium italicum. Повечето от ИЧВ са открити само в един 

трансект. Най-висок процент от видовото покритие (над 80%) е 

достигнат от растения, адаптирани към конкретни местообитания: 

водни (Elodea canadensis), крайречни (Impatiens glandulifera, Fallopia 

× bohemica) и антропогенно силно нарушени терени (Sorghum 

halepense). На територията на Лозенска планина съществува 

значителна заплаха от нарушаване на ИЧВ за следните типове 

местообитания (референтни кодове съгласно приложение I към 

Директива 92/43 / ЕИО): 3150 (Естествени еутрофни езера с 

растителност от съюзите Magnopotamion или Hydrocharition) и 3270 

(Реки с кални брегове с растителност от съюзите Chenopodion rubri 

pp и Bidention pp), включени в Natura 2000.  
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water regime such as Iskar, Rakita and Gabra, and near urbanized 

areas adjacent to settlements, along roads and in abandoned mines. 

The populations of the species Amaranthus hybridus, A. retroflexus, 

Elodea canadensis, Erigeron annuus, E. canadensis, Fallopia × 

bohemica, Impatiens glandulifera, Oenothera biennis, Opuntia 

humifusa, Robinia pseudoacacia, Solidago gigantea, Sorghum 

halepense and Xanthium italicum occur in certain parts of Lozenska 

Mountain. Other IAS have so far formed small populations only 

being accessorial elements in natural plant communities. 

Изготвена е карта на появите на ИАС в планината и е установено, че 

ИАС се появяват предимно в райони около реки с постоянен воден 

режим като Искър, Ракита и Габра, както и в близост до 

урбанизирани зони в съседство с населените места, край пътища и в 

изоставени мини. Популациите на видовете Amaranthus hybridus, A. 

retroflexus, Elodea canadensis, Erigeron annuus, E. canadensis, Fallopia 

× bohemica, Impatiens glandulifera, Oenothera biennis, Opuntia 

humifusa, Robinia pseudoacacia, Solidago gigantea  Sorghum halepense 

и Xanthium italicum се срещат в определени части от Лозенска 

планина. Други ИЧВ формиращи малки популации, са само 

асектатори в естествените растителни съобщества. 

В 9. Glogov, P., D. Pavlova, M. Georgieva, V. Kachova 2019. Analysis of Anthropophitic Flora on the Territory of Lozenska Mountain, Bulgaria. 

Ecologia Balcanica, 11 (2), 181-191. Scopus, WoS, Q4, SJR (2019) = 0.13 

 Abstract:  The aim of the study is to analyze the taxonomical 

structure, origin and distribution of the anthropophytic element on 

the territory of Lozenska Mts. and to assess the degree of 

synanthropization of the flora. The study was carried out in the 

period 2016-2018. During the field studies the transect method was 

applied for collection and identification of the plant material. In view 

of possible comparisons and calculations of the synanthropic indice 

the surveyed area was divided into 4 sub-regions. On the territory of 

the Lozenska Mts. 274 species and 8 subspecies from 196 genera and 

57 families were found. The anthropophytes are predominantly 

therophytes. In phytogeographical terms the character of the 

anthropophytic flora can be described as European- Asiatic with a 

strong boreal and less sub-mediterranean influence. Four species of 

nature conservation status were identified among the anthropophytes. 

The antropophytes of Lozenska Mts. are 33.3% of its vascular flora 

and almost twice of the same group of plants in the flora of Bulgaria 

(14,0%). The north-eastern part of the mountain is most affected by 

the synanthropic processes and less affected is the north-western 

part. For the period 1961-2018 the percentage of the anthropophytes 

in the surveyed area is increased by 7.2%, while the participation of 

the autochthonous species is decreased by 3.8%. The high values of 

Рeзюме:  Целта на изследването е да се анализира таксономичната 

структура, произходът и разпространението на антропофитният 

елемент на територията на Лозенска планина. и да се направи оценка 

на степента на синантропизация на флората. Изследването е 

проведено в периода 2016-2018г. По време на теренните проучвания 

е приложен трансектният метод приложен за събиране и 

идентификация на растителния материал. С оглед на възможни 

сравнения и изчисления на индекса на синантропизация 

изследваната територия е разделена на 4 дяла. В резултат на 

проучването на Лозенската планина са установени 274 вида и 8 

подвида от 196 рода и 57 семейства. Антропофитите са предимно 

терофити. Във фитогеографско отношение характерът на 

антропофитната флора може да бъде описан като Европейско- 

Азиатски със силно бореално и по-малко субсредиземноморско 

влияние. Сред антропофитите са установени 4 вида с 

природозащитен статус. Антропофитите на Лозенска пл. са 33,3% от 

висшата флора на планината. Участието на антропофитите във 

флората на Лозенска планина (33,3%) е почти два пъти по-високо 

отколкото участието на тази група растения във флората на Българяи 

(14,0%). Североизточната част на планината е най-засегната от 

синантропните  процеси, а най-малко засегната е северозападната 
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calculated indices of synanthropization show the intensification of 

this process on the territory of the mountain. 

част. За периода 1961-2018 г. процентът на антропофитите в 

изследваната територия се е увеличил със 7,2%, докато участието на 

автохтонните видове е намаляло с 3,8%. Високите стойности на 

изчислените индекси на синантропизацията показват засилване на 

този процес на територията на планината. 

В 10. 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. Scopus, WoS, Q2, IF (2019) = 1.59, SJR (2019) = 0.525 

 Abstract: The aim of this study is to classify and characterize the 

plant communities of the thermophilous oak forests in Bulgaria and 

to reveal the gradients in their floristic composition and ecology. 

Study area: The whole Bulgarian territory. Methods: 

Phytosociological classification of 716 relevés collected using 

Braun-Blanquet’s approach in oak forests from the Black Sea coasts 

to the upper limit of the deciduous oak forests (1200–1400 m a.s.l.). 

The relevés data set has been subjected to numerical analysis. 

Results: 19 associations and subassociations and two communities 

were identified. Six new associations and three new subassociations 

were proposed. They have been assigned to the following alliances: 

Quercion confertae, Quercion petraeao-cerridis, Carpinion orientalis 

and to the new alliance Trachystemono orientalis-Carpinion betuli. 

Conclusions: The diversity and the ecological status of the oak 

forests in Bulgaria highlight the urgent need for their protection. 

They are in poor condition mostly due to the millennial tradition of 

fellings, coppicing, burning and grazing. Further research is required 

to investigate their diversity, ecology and dynamics – in order to gain 

the knowledge needed for their conservation, management and 

restoration. 

Рeзюме: Целта на настоящото изследване е да класифицира и 

характеризира растителните съобщества на термофилните дъбови 

гори в България и да разкрие градиентите в техния флористичен 

състав и екология. Обхват на проучването: Цялата българска 

територия. Методи:  Използвайки продхода  на Браун-Бланке е 

направена класификация на 716 фитоценотични описания в дъбови 

гори от бреговете на Черно море до горната граница на 

широколистните дъбови гори (1200–1400 м н.в.) Данни от 

описанията са подложен на числен анализ. Резултати: 

Идентифицирани са 19 асоциации и субасоциации и две съобщества. 

Предложени са шест нови асоциации и три нови асоциации. Те са 

разпределени в следните съюзи: Quercion confertae, Quercion 

petraeao-cerridis, Carpinion orientalis и в новия съюз Trachystemono 

orientalis-Carpinion betuli. Заключения: Разнообразието и 

екологичното състояние на дъбовите гори в България открояват 

спешна необходимост от тяхната защита. Те са в лошо състояние 

най-вече поради хилядолетната традиция сечи, нискостъблено 

стопансиване, опожаряване и паша. Необходими са допълнителни 

изследвания на тяхното разнообразие, екология и динамика - за да 

бъдат допълнени знанията, необходими за тяхното опазване, 

управление и възстановяване. 

Г 7.1. A. Делков. 2016. Резултати от проучване на висшата флора на Лозенска планина. Наука за гората, 1-2, 5-46.  Web of Science 
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(списък на НАЦИД) 

 Abstract:  The study covers the period 2000-2016. As a result an 

inventory of plant species composition on the therritory of the 

mountain is made and floristic analysis by taxonomic, ecological and 

phytogeographic indicators as well. 875 vascular plant species from 

379 genera and 91 families were established. The presence of the 

floristic elements in the mountain is very diverse. With the greatest 

participation are Eurasiatic (13.9%) and Euro- Mediterranean 

geoelements (13.1%). Balkan elements are 15. One Bulgarian 

endemic species is found. Relict species are 32; 31 of them are 

tertiary and 1 (Parnasia palustris L.) is glacial relict. The species 

with nature protected status are 41. Among them there are species 

such as Dactylorhiza kalopissii E. Nelson, which fell under several 

categories of conservation importance. Anthropophytes and 

apophytes occupy 35% of the species composition of the mountain. 

On a basis of the species requirements to sunlight and soil moisture 

the most numerous are the ecological groups of heliophytes and 

mesophytes 

Рeзюме:  Проучването обхваща периода 2004-2016 г. Извършена e 

инвентаризация на състава от растителни видове на планината и 

анализ на флората по таксономични, екологични и фитогеографски 

показатели. Установени са 875 вида висши растения от 379 рода и 91 

семейства. Видовото присъствие в планината е твърде разнообразно 

във фитогеографско отношение, като най-голямо участие имат 

евроазиатските (13,9%) и евромедитеранските елементи (13,1%). 

Установени са 15 балкански и един български ендемит. Реликтните 

видове са 32, като 31 от тях са терциерни и един (Parnasia palustris 

L.) глациален. Видовете с природозащитен статус са 41, като сред 

тях има такива като Dactylorhiza kalopissii E. Nelson, които попадат в 

няколко категории с консервационна значимост. Антропофитите и 

апофитите заемат 35% от видовия състав. В екологично отношение, 

въпреки тенденциите към остепняване и ксерофитизация на 

растителността, в планината преобладават хелиофитите и 

мезофитите.  

Г 7.2. Glogov, P., D. Pavlova. 2018. Reports. In: Vladimirov, V, M. Aybeke,  K. Tan. (eds.). New floristic records in the Balkans: 37. Phytologia 

Balcanica, 24 (2), 416-417. Web of Science 

 Abstract: New localities on the Lozenska Mt. (Western Sredna Gora 

Floristic Region) of the following species are reported:  Smyrnium 

perfoliatum L.,Cardamine impatiens L., Thymus comptus Friv., 

Linum nervosum Waldst. & Kit., Galium glaucum L., Ornithogalum 

sphaerocarpum A. Kern.  

Рeзюме: Докладвани са нови находища на територията на Лозенска 

планина (Флористичен район Западна Средна гора) за следните 

видове:  Smyrnium perfoliatum L., Cardamine impatiens L., Thymus 

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

Ornithogalum sphaerocarpum A. Kern. 

Г 7.3. Glogov, P., M. L. Georgieva, D. Pavlova 2018. Reports. In: Vladimirov, V, M. Aybeke,  K. Tan. (eds.). New floristic records in the Balkans: 37. 

Phytologia Balcanica, 24 (2), 412-415. Web of Science 

 Abstract: New localities on the Lozenska Mt. (Western Sredna Gora 

Floristic Region) of the following species are reported:   Bidens 

frondosus L., Helianthus tuberosus L., Solidago gigantea Aiton, 

Impatiens balfourii Hook. f., Impatiens glandulifera Royle, 

Рeзюме: Докладвани са нови находища на територията на Лозенска 

планина (Флористичен район Западна Средна гора) за следните 

видове:  Bidens frondosus L., Helianthus tuberosus L., Solidago 

gigantea Aiton, Impatiens balfourii Hook. f., Impatiens glandulifera 
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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., 

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 7.4. Додев, Й., Г. Попов, И. Марков, П. Глогов, А. Ферезлиев. 2018. Европейският опит в средностъбленото стопанство и 

възможности за приложението му в България. Наука за гората, 54(2): 24-37. Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract:  experience of different european countries in application 

of coppice with standards has been studied – incl. essence of this 

silvicultural system, forestry aims, the most commonly used tree 

species, methods and stages for creation of coppice with standards 

forests, shape, structure and characteristics of stands, harvesting age, 

guidelines for management. Prospects for introducing of coppice 

with standards in Bulgaria are analyzed. the coppice with standards 

is recommended as a system for sustainable management of oak 

coppice forests, as well as an approach for their transformation into 

high forests. estimate of incomes from coppice with oak standards in 

Bulgaria is made. in term of economic efficiency, it occupies an 

intermediate position between simple coppice and high forests, 

striking a good balance between the ecological, social and economic 

forest functions. 

Рeзюме:  Проучен е европейският опит в средностъбленото 

стопанство: същност на лесовъдската система, стопанки цели, 

подходящи дървесни видове, етапи в създаването на средностъблени 

насаждения, форма, структура и характеристики на дървостоя, 

турнусни възрасти, указания за стопанисване. анализирани са 

възможностите за внедряване на средностъбленото стопанство в 

България. 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 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. 

Г 7.5. Glogov, P., M. L. Georgieva. 2020. Reports, In: Vladimirov, V., F. Dane, F., K. Tan. (eds.). New floristic records in the Balkans: 42, 

Phytologia Balcanica, 26(2), 194-195.  Web of Science 

 Abstract:  New locality of the potentially invasive alien species 

Lupinus polyphyllus Lindl on the therritory of Plana Mt. (Rila Mt. 

Floristic region) was reported.  The species population of the was 

found in a mesophilic grass community (meadow) with co-dominant 

Oenanthe silaifolia M.Bieb. 

Рeзюме:  Докладвано е новo находище на потенциално инвазивният 

чужд вид  Lupinus polyphyllus Lindl на територията na Плана 

(Флористичен район Рила). Популацията на вида е открита в 

мезофилно тревно съобщество (ливада) със съдоминант Oenanthe 

silaifolia M.Bieb. 

 

Г 7.6. Glogov, P. 2020. Study on the relict flora of Lozenska Mountain. Silva Balcanica, 21(1): 5–28. Web of Science (списък на НАЦИД) 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898?lg=en
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898?lg=en
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 Abstract:  The purpose of this study is to make an inventory of the 

relicts in the flora of Lozenska Mt., to clarify their origin, 

taxonomical, ecological and phytogeographical structure and to 

evaluate their role for the formation of the contemporary flora and 

vegetation, economic uses and measures for their conservation. The 

study was conducted in the period 2017-2019. In order to cover the 

maximum area and different ecological niches, the sampling was 

conducted using the transect method. The surveyed territory and its 

two geographic regions, north-west and south-east, were divided into 

four sub regions (parts) and 19 transects were used for possible 

comparisons. The biology and ecology of the relict plants was made, 

thus allowing to group the species in biological and ecological 

groups, based on life forms, floristic and phytogeographical 

elements, synanthropy and economic uses. As a result, 61 species 

and three subspecies, belonging to 48 genera and 35 families, were 

identified as relict taxa. These number represent 7.4% of the whole 

flora of Lozenska Mt. (823 species) and 17.6% of the relict species 

in Bulgarian flora. Tertiary were 93.4% of the mountain’s relicts. 

The families with the richest number of relict species were 

Salicaceae (9 species) and Ranunculaceae (4 species). The genera 

with the largest number of relict species were Salix (5 species) and 

Populus (4 species). The most relicts (73.7% from their total number 

on the territory of the mountain) were registered in the south-west 

part of the mountain, while the smallest number (52.5%) was found 

in its north-east and south-east parts. The phanerophytes (dominated 

by the threes) prevailed with more than 60%, followed by the 

hemicryptophytes (16.4%) and geophytes (13.1%). Most of the 

relicts on the territory of the Lozenska Mt. have Euroasiatic (17.7%) 

and sub-Mediterranean (17.7%) origin. The established relicts are 

predominantly heliophytes (61.3%), mesotherms (86.9%) and 

mesophytes (59.0%). Each of the studied species is a plant with 

economic benefits: forestry (36.1%), non-wood resources (88.5%) or 

Рeзюме:  Целта на това изследване е да представи списък на 

реликтите във флората на Лозенска планина, да изясни техния 

произход, таксономична, екологична и фитогеографска структура и 

да оцени тяхната роля за формирането на съвременната флора и 

растителност, икономическата им полза и мерките за тяхното 

опазване. Изследването е проведено в периода 2017-2019 г. За да 

бъде покрита максимална площ и многообразие от екологични ниши, 

залагането на пробните площи е извършено по трансектен метод. 

Изследваната територия и нейните два географски района- 

северозападен и югоизточен, бяха разделени на четири подрайона 

(дялове). Съпоставени са данните получени от 19 трансекта. 

Анализирана е биологията и екологията на реликтните растения, 

като видовете са групирани по биологични, екологични и др. групи 

въз основа на принадлежността им към определени жизнени форми, 

флористични и фитогеографски елементи, синантропност и 

икономическа полза. В резултат на проучването 61 вида и три 

подвида, принадлежащи към 48 рода и 35 семейства, бяха 

идентифицирани като реликтни таксони. Този брой представлява 

7,4% от цялата флора на Лозенска планина (823 вида) и 17,6% от 

реликтните видове в българската флора. Терциерни са 93,4% от 

реликтите на планината. Семействата с най-голям брой реликтни 

видове са Salicaceae (9 вида) и Ranunculaceae (4 вида). Родовете с 

най-голям брой реликтни видове са Salix (5 вида) и Populus (4 вида). 

Най-много реликти (73,7% от общия им брой на територията на 

планината) са регистрирани в югозападният дял на планината, 

докато най-малък брой (52,5%) е открит в нейните североизточни и 

югоизточни дялове. Фанерофитите (доминирани от дърветата) 

преобладават с над 60%, следвани от хемикриптофитите (16,4%) и 

геофитите (13,1%). Повечето реликви на територията на Лозенската 

планина имат евроазиатски (17,7%) и субсредиземноморски (17,7%) 

произход. Установените реликти са предимно хелиофити (61,3%), 

мезотерми (86,9%) и мезофити (59,0%). Всеки от изследваните 

видове е растение с икономически ползи: горскостопански(36,1%), 

недървесни ресурси (88,5%) и декоративни (54,1%). Salix caprea и 

Polygonatum odoratum са включени в Закона за биологичното 

разнообразие (2002). Другите реликтни видове попадат в обхвата на 
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ornamental uses (54.1%). Salix caprea and Polygonatum odoratum 

are included in the Bulgarian Biodiversity Act (2002). The other 

relict species fall under provisions of different laws, such as the 

Medicinal plants Act, Forestry Act, Biodiversity Act, including Nat 

ura 2000 legislative base. 

разпоредби от различни закони, като Закона за лечебните растения, 

Закона за горите, Закона за биологичното разнообразие като част от 

състава на местообитания включени в  Natura 2000. 

Г 7.7. Zaemdzhikova, G., M. Georgieva, P. Glogov, D. Doychev, 2020. Impatiens glandulifera, a new host of the tortrix Pristerognatha fuligana in 

Bulgaria. ZooNotes, 167, 1-4. Web of Science 

 Abstract:  In October 2020, larvae of Pristerognatha fuligana 

([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: Tortricidae) were 

found in stems of the invasive alien species Impatiens glandulifera 

Royale in Sofia region on the slopes of Plana and Lozenska Mt. The 

trophic connection of this tortrix moth with I. glandulifera is new for 

Bulgaria. 

Рeзюме:  През октомври 2020 г. ларви на Pristerognatha fuligana 

([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: Tortricidae) бяха 

открити в стъблата на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera 

Royale в Софийска област по склоновете на Плана и Лозенска 

планина. Трофичната връзка на този молец с I. glandulifera е нова за 

България. 

Г 7.8. Bozhilova, M., M. Zhyanski, P. Glogov, 2020. Legislative requirements related to substrate depth as a barrier to the construction of green 

roofs in Bulgaria. Silva Balcanica, 21(2), 45-51.  Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract:  There are 265 municipalities in Bulgaria. According to 

the national legislation, each Municipal Council adopts an Ordinance 

for the construction and protection of the green system. Most of the 

municipalities have such ordinances, however, only 75 of them 

stipulate regulative requirements, under which a green roof can be 

considered a green area. These requirements refer to the substrate 

depth and are unreasonably high. While positive impacts are reported 

in green roofs with a substrate layer thickness of 4 – 5 cm, green 

roofs with substrate depth under 10 cm are not considered a green 

area in any of the reviewed ordinances. One municipality considers 

green roofs with substrate 10-30 cm as a green area, under specific 

conditions. This paper provides a review of the stipulations of the 

Bulgarian local legislation against the existing data for the effects of 

green roofs with different substrate depths and outlines the need for 

amendment of the legislation and future research. 

Рeзюме: В България има 265 общини. Според националното 

законодателство всеки Общински съвет приема Наредба за 

изграждане и защита на зелената система. Повечето общини имат 

такива наредби, но само 75 от тях предвиждат регулаторни 

изисквания, съгласно които зеленият покрив може да се счита за 

зелена площ. Тези изисквания които засягат и дълбочината на 

субстрата са необосновано високи. Докато положителните 

въздействия се отчитат при зелени покриви със субстратен слой с 

дебелина 4 - 5 cm, зелените покриви с дълбочина на основата под 10 

cm не се считат за зелена площ в някоя от прегледаните наредби. 

Една община счита зелените покриви със субстрат 10-30 cm като  

зелена площ, при специфични условия. Тази статия предоставя 

преглед на разпоредбите в българското законодателство срещу 

съществуващите данни за ефектите на зелените покриви с различна 

дълбочина на субстрат и очертава необходимостта от изменение на 

законодателството и бъдещи изследвания. 
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Г 7.9. Bozhilova, M., M. Zhyanski, P. Glogov, 2020. Green roofs and green walls – legislative framework in Bulgaria. Silva Balcanica, 21(2), 99-

104. Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract:  In Bulgaria, public relations associated with spatial 

planning, investment design and construction are regulated by the 

Spatial Development Act (2001). According to article 62 (10) of this 

act, each Municipal Council adopts an Ordinance for the 

construction and protection of the green system on the territory of the 

municipality. There are 265 municipalities in Bulgaria and they are 

free to customise this ordinance as long as the goals and framework 

of the Spatial Development Act (2001) are maintained. The aim of 

this article is to review all Ordinances for the construction and 

protection of the green system available in Bulgaria and to analyse 

the included information and regulations regarding the construction 

of green roofs and green walls. The review of the ordinances showed 

that the construction of green roofs and green walls is not sufficiently 

addressed in the Bulgarian legislation at the municipal level. About 

30.2% of the municipalities in the country do not have an Ordinance 

for development, maintenance and protection of the green system, 

33.6% of the municipalities have such an ordinance but it does not 

mention green roofs and green walls and only 30.9% have an 

ordinance and it regulates the construction of green roofs and/or 

green walls. 

Рeзюме:  В България връзките с обществеността, свързани с 

териториалното планиране, инвестиционното проектиране и 

строителството, се регулират от Закона за устройство на територията 

(2001). Съгласно член 62, параграф 10 от този закон, всеки 

Общински съвет приема Наредба за изграждането и опазването на 

зелената система на територията на общината. В България има 265 

общини и те са свободни да персонализират  тази наредба, при 

условие, че се запазят целите и рамката на Закона за устройство на 

територията (2001). Целта на тази статия е да прегледа всички 

наредби за изграждане и защита на зелената система, налични в 

България, и да анализира включената информация и разпоредби 

относно изграждането на зелени покриви и зелени стени. Прегледът 

на наредбите показа, че изграждането на зелени покриви и зелени 

стени не е достатъчно разгледано 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 тя регламентира 

изграждането на зелени покриви и / или зелени стени. 

Г 7.10. 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. Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract:   In the last decades, invasive plant species have rapidly 

settled on the islands in the Danube River. This process is closely 

related to anthropogenic activities, such as felling and cultivation of 

soil for afforestation of Euro-American poplar trees throughout the 

Danube River basin. In this regard, it is important to: (i) determine 

the speed and scope of invasive vegetation establishment and (ii) 

determine more precisely the ongoing successional dynamics. 

Monitoring in permanent plots is needed to track the changes and 

Рeзюме:  През последните десетилетия на островите в река Дунав 

бързо се заселиха инвазивни растителни видове. Този процес е тясно 

свързан с антропогенни дейности, какъвто e напримерът с изсичане и 

обработка на почвата за залесяване на евроамерикански тополови 

дървета в басейна на река Дунав. В това отношение е важно: (i) да се 

определи скоростта и обхвата на установената инвазивна 

растителност и (ii) да се определи по-детайлно съществуващата 

сукцесионна динамика. За подобно проследяване е необходим 

мониторинг в постоянни пробни площи , който ще подпомогне 
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assist in decision-making processes for the management of protected 

areas on the islands in the Danube River. The aim of the study is to 

describe and justify an innovative approach to analyse the dynamic 

of the invasion species occurrence and development as related to site 

conditions and management across the islands in the Danube River. 

The following methodological approach was considered: (1) 

selection of islands with well-preserved and sufficient in area 

covered by natural forest vegetation; (2) differentiation of strata by 

forest type, age and canopy cover; (3) setting up permanent sample 

plots for long-term monitoring in natural riparian forests. 

процесите на вземане на решения за управление на защитени 

територии на острови в река Дунав. Целта на изследването е да се 

опише и обоснове иновативен подход за анализ на динамиката на 

появата и развитието на инвазивните видове и връзката им с 

условията и управлението на териториите на островите в река Дунав. 

Възприет е следният методологичен подход: (1) избор на острови, 

чиято територия е добре запазена от човешка дейност и достатъчна 

по площ, покрити с естествена горска растителност; (2) 

диференциация на страти по тип гора, възраст и проективно 

покритие; (3) залагане на постоянни пробни площи за дългосрочен 

мониторинг в естествени крайречни гори. 

Г 7.11. Glogov, P., G. Hinkov, M. L. Georgieva, V. Kachova, A. Ciuvat, C. Anghelus 2020. Study on the distribution of climbing plants on the 

territory of the Danube island Aydemir, Bulgaria. Ecologia Balcanica, 12(2), 187-196.  Scopus, WoS, Q4, SJR (2019) = 0.13 

 Abstract:   The purpose of the present study is to describe the 

diversity, distribution and participation of the climbing plants 

(woody and herbaceous climbers) in the different plant communities 

in natural habitats of the Danube island Aydemir which is part of 

NATURA 2000 and to investigate their participation in the 

succesional processes. The methodology includes setting up 

Permanent Sample Plots (PSP) in different parts of the island with 

natural and semi-natural vegetation. The composition, cover 

abundance and occurrence of all the plant species in the PSP and 

their affiliation to a specific habitat type of NATURA 2000 were 

determined, as well as some soil properties as a major part of natural 

conditions giving specificity of plant composition. During the study, 

36 species of vascular plants were identified belonging to 33 genera 

and 26 families from Magnoliophyta division - 41,4% of all the 

species and 66,7% of the vines are diagnostic for habitat 91EO 

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). The study shows that the 

distribution and diversity of climbers on the territory of Aydemir 

Рeзюме:  Целта на настоящото изследване е да опише 

разнообразието, разпространението и участието на лианите 

(дървесни и тревисти) в различни растителни съобщества в 

естествените местообитания на дунавския остров Айдемир, който е 

част от НАТУРА 2000 и да проучи тяхното участие в сукцесионните 

процеси. Методологията включва залагане на постоянни пробни 

площи (ППП) в различни части на острова с естествена и 

полуестествена растителност. Определен е съставът, обилието и 

разпространението на всички растителни видове в ППП и тяхната 

принадлежност към специфичен тип местообитание от NATURA 

2000, както и някои почвени свойства като основен абиотичен 

фактор  влияещ върху състава на растителността. По време на 

проучването са идентифицирани 36 вида висши растения, 

принадлежащи към 33 рода и 26 семейства от отдел Magnoliophyta - 

41,4% от всички видове и 66,7% от лиланите са диагностични за 

местообитание 91EO Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (съюзи Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Проучването показва, че разпространението и разнообразието от 

лиани на територията на остров Айдемир, се определят главно от 

вертикалната структура и възрастта на горските съобщества и 



Резюмета 

 

page 15/31  

island, are mainly determined by vertical structure and age of forest 

communities and the high species richness in them. Among the 

climbers found on the island, the invasive alien species Sicyos 

angulatus has the strongest influence on the condition of natural 

habitats, and represents a real threat to their diversity. 

голямото видово богатство в тях. Сред лианите, открити на острова, 

инвазивният чужд вид Sicyos angulatus има най-силно влияние върху 

състоянието на естествените местообитания и представлява реална 

заплаха за тяхното разнообразие 

Г 7.12. Glogov, P, . М, L. Georgieva 2020. New association from the ruderal vegetation in the Black Sea Coast, Bulgaria.  Silva Balcanica, (In press) 

Web of Science (списък на НАЦИД)  

 Abstract:  The paper presents the first data of an unreported plant 

community dominated by Hordeum leporinum Link and Bituminaria 

bituminosa (L.) Stirt. (class Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer et 

Preising in R.Tx. 1950). It is currently established in four localities 

in the region of the Black Sea coast, between the town of Ravda and 

the town of Nessebar, Bulgaria. Among the characteristic features of 

the community are: (i) it occupies places with an active human 

presence near the beach; (ii) preferences for shallow sandy or rocky 

soils; (iii) Bituminaria bituminosa (L.) Stirt. as a dominant, 

diagnostic and constant species for the community. Other diagnostic 

species for the association are Anchusa officinalis L., Malva 

sylvestris L., Sonchus arvensis L. and Avena fatua L. (iv) annual and 

perennial species have an equal participation in the community; (v) 

increased presence of diagnostic species for the class Artemisietea 

vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951. Phytogeographically, 

the species composition of the community has a strong 

Mediterranean influence. In close proximity to its reléves there are 

always communities of xerophytic shrubs or low trees (in many 

cases alien species, such as Amorpha fruticosa L., Ziziphus jujuba 

Mill. and Robinia pseudoacacia L.) that participate in the association 

without forming a full second layer (their cover abundance is less 

than 30%).  

 

Рeзюме:  Представениса за първи път данни за неустановено до сега 

растително съобщество, доминирано от Hordeum leporinum Link и 

Bituminaria bituminosa (L.) Stirt. (клас Stellarietea mediae R. Tx., 

Lohmeyer et Preising в R.Tx. 1950). В момента то е установено в 

четири находища в района на Българското Черноморие, между град 

Равда и град Несебър. Сред характерните черти на съобществото са: 

(i)  заема места с активно човешко присъствие в близост до брега; (ii) 

предпочитания за плитки пясъчни или каменисти почви; (iii) 

Bituminaria bituminosa (L.) Stirt. като доминиращ, диагностичен и 

константен вид за съобществото. Други диагностични видове за 

съобществото са Anchusa officinalis L., Malva sylvestris L., Sonchus 

arvensis L. и Avena fatua L. (iv) едногодишните и многогодишните 

видове имат равно участие в съобществото; (v) повишено присъствие 

на диагностични видове за клас Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. 

ex von Rochow 1951. Във фитогеографско отношение видовият 

състав на съобществото има силно средиземноморско влияние. В 

непосредствена близост до неговите находища винаги има 

съобщества от ксерофитни храсти или ниски дървета (в много 

случаи с участието на чужди видове, като Amorpha fruticosa L., 

Ziziphus jujuba Mill. и Robinia pseudoacacia L.), които участват в 

асоциацията, без да образуват цял етаж (тяхното покритие е по-

малко от 30%). 

 

Г 7.13. P. Glogov, M. Georgieva, V. Kachova, G. Hinkov 2020. Тwo localities of Periploca graeca L. in the Danube islands Aydemir and Vetren 

(Ciocăneşti). Forest science, (In press)  Web of Science (списък на НАЦИД)  
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 Abstract:  Specific localities of Periploca graeca (Silk vine) are 

reported for the territory of Aydemir and Vetren islands (Danube 

floristic region). These new records are very important for the 

following reasons: the Silk vine is part of the nature vegetation of the 

islands and confirms its role of diagnostic species for the NATURA 

2000 habitat 91E0; the present study found some preferences of the 

Silk vine to the soil conditions. At this stage Periploca graeca was 

met only on the Eutric Fluvisols. The species was found in the 

community of alien invasive species such as Fraxinus pennsylvanica, 

Amorpha fruticosa and Sicyos angulatus, which is an indirect 

indicator of its ability to adapt and to conceal itself an invasive 

potential. 

 

Рeзюме:  Отчетени са специфични находища на Periploca graeca 

(гърбач) за територията на островите Айдемир и Ветрен (Дунавски 

флористичен район). Тези нови данни са много важни по следните 

причини: гърбачът е част от естествената растителност на островите 

и потвърждава ролята си на диагностичен вид за местообитанието 

91ЕО от НАТУРА 2000; настоящото проучване установи някои 

предпочитания на този вид лиана към почвените условия. На този 

етап Periploca graeca се среща само на Eutric Fluvisols. Видът е 

открит в съобщества с преобладаващо участие на  инвазивни чужди 

видове като Fraxinus pennsylvanica, Amorpha fruticosa и Sicyos 

angulatus, което е косвен индикатор за способността му да се 

адаптира и за неговият инвазивен потенциал. 

Г 7.14. Глогов, П., М. Л. Георгиева 2020. Анализ на дендрофлората на Лозенска планина III. Eкологична структура.  Наука за гората, 2, 31-

46. Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract:  The distribution of the ecological groups of species under 

8 ecological regimes has been analyzed. The predominant groups 

under the different regimes are as follows: Sunlight (Lc): 

hipoheliophуtes; Temperature (Tm): Sub-Middle European; 

coordination of thermoclimatic and altitude ranges (Tm/H- groups) – 

sub-mountainous; Ombro (Ohm) – and Cryo (Cr) – climatic regimes 

– orthopolibionts; Hydrological regime of soil (Hd) – mesophytes; 

Soil Nutrition (Tr) – mesomegatrophs; Soil pH (Rc): alkaliphilic 

polibionts. The study confirms the interdependence between the 

biological features, the phytogeographical characteristic and the 

ecological structure of the species. The distribution of ecological 

groups by major ecological regimes in the dendroflora is close to that 

of the mountain flora. 

Рeзюме:  Извършен е анализ на разпределението на екологичните 

групи от видове по 8 екологични режима. Преобладаващите групи по 

отделните режими са както следва: Осветление (Lc): 

хипохелиофитите; Зонален термоклиматичен режим (Тm): 

субсредноевропейските видове; поясен (височинен) 

термоклиматичен режим (Tm/H) – предпланинските видове; Омбро 

(Оm)- и Крио (Cr)-климатични режими – ортополибионтите; Воден 

режим на почвата (Hd) – мезофитите; Хранителен режим на почвата 

(Tr) – мезомегатрофите; pH на почвата (Rc): алкалифилните 

полибионти. Проучването потвърждава взаимообусловеността 

между биологичните особености, фитогеографската характеристика 

и екологичната структура на видовете. Разпределението на 

екологичните групи по основните екологични режими в 

дендрофлората е близко до това на флората на планината 

Г 8.1. Богданов, С., Глогов, П. 2006. Разпределение на екологичните групи растения в зависимост от промените в състава и свойствата 

на почви засегнати от горски пожари. Наука за гората, 43 (3), 81-94  Web of Science (списък на НАЦИД) 

 Abstract:   Рeзюме:  Проучени са възстановителни процеси в опожарени площи 
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The paper presents the results from investigation of restoration 

processes in areas influenced by fire in the regions of Stara Zagora 

and Belogradchik. The study includes period of two years after the 

fire. Changes in soil properties and restoration of vegetation has been 

observed. It was found that definite ecological groups of species 

predominate. They indicate changes in lighting, humidity, soil 

acidity and fertility. The connection between distribution of indicator 

plant species and soil properties has been established.  

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 8.2. Glogov, P., D. Pavlova. 2018. Medicinal plants on the territory of Lozenska mountain. Годишник на СУ, Биологически факултет  "Научни 

сесии на Биологическия факултет", 103 (4), 152-163. 

 Abstract:  The current study is a floristic investigation of the 

medicinal plants on the territory of the Lozenska Mt. (80 km2) 

conducted in the period 2003-2017. As a result 326 species and 11 

subspecies belonging to 235 genera and 75 families were identified 

or 44.1% of the taxa included in the Bulgarian Medicinal Plants Act. 

The families with the richest number of medicinal species were 

Lamiaceae (39), Asteraceae (34), Fabaceae (22) and Rosaceae (19). 

The genera with the highest number of species were Veronica (6), 

Geranium (5), Mentha and Orchis (5). Most of the medicinal plants 

were located in the Southwestern part of the mountain (73.6%) and 

the least of them are in the Northeastern part (49.2%). Five species 

fall under restrictive collection regime and for 12 the collection is 

forbidden. Seventeen of the medicinal plants were species with 

conservation status, 2 of which are included in the Red Data Book of 

the Republic of Bulgaria (1984), 4 are in the lists of IUCN and 

Bulgarian Red List of Vascular Plants, and 9 are in the Biological 

Diversity Act (BDA). A map with the distribution of the species of 

conservation significance on the territory of the mountain was 

prepared. 

Рeзюме:  Настоящият материал представя флористично изследване 

на лечебните растения на територията на Лозенската планина. (площ 

80 km2) проведено в периода 2003-2017. В резултат са установени 

326 вида и 11 подвида, принадлежащи към 235 рода и 75 семейства 

или 44,1% от таксоните, включени в Закона за лечебите растения в 

България. Семействата с най-голям брой лечебни видове са 

Lamiaceae (39), Asteraceae (34), Fabaceae (22) и Rosaceae (19). 

Родовете с най-голям брой видове са Veronica (6), Geranium (5), 

Mentha и Orchis (5). Повечето лечебни растения са установени в 

югозападният дял на планината (73,6%), а най-малка част от тях са в 

североизточната част (49,2%). Пет вида са под ограничителен режим 

за събиране, а за 12 вида събирането е забранено. Седемнадесет от 

лечебните растения са видове с природозащитен статус, 2 от които са 

включени в Червената книга на Република България (1984), 4 са в 

списъците на IUCN и Българския червен списък на висшите 

растения, а 9 са в Закон за биологичното разнообразие (ЗБР). 

Изготвена е карта с разпространението на лечебните растения с 

природозащитен статут на територията на планината. 

 

Г 8.3. Додев, Й., Св. Михайлов, Г. Попов, И. Марков, П. Глогов. 2018. Стопанисване на кестеновите гори в България. Сборник научни 

трудове от 27-та Международна научна конференция за млади учени, 14-15.06.2018 г., Благоевград, 107-112. 
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 Abstract:  The Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.) is a natural 

species for the Bulgarian flora from ancient times. It has a quality 

wood and edible delicious fruits. For this reason, the species is very 

valuable by the local population and for thousands of years has been 

closely related to its lifestyle. However, its distribution in Bulgaria is 

currently very limited and chestnut forests cover less than 0.1% of 

the country's forest area. They are located on the border of the oak 

and beech belt, mainly on the northern slopes of Belasitsa Mt. and 

rarely in Slavyanka Mt. and some other parts of Southwestern 

Bulgaria. A very serious problem is the poor condition of this type of 

forests and the risk of losing the Sweet chestnut from the Bulgarian 

natural flora. In this regard, the present publication examines the 

ecological requirements of chestnut forests in Bulgaria, analyzes 

aspects of their management so far and makes specific 

recommendations for their sustainable and multifunctional 

management. 

Рeзюме:   Обикновеният кестен (Castanea sativa Mill.) е естествен вид 

за българската флора от древни времена. Има качествена дървесина 

и ядливи вкусни плодове. Поради тази причина видът е много ценен 

от местното население и в продължение на хиляди години е тясно 

свързан с начина му на живот. Понастоящем разпространението му в 

България е много ограничено и кестеновите гори покриват по-малко 

от 0,1% от горската площ на страната. Те са разположени на 

границата на дъбово-буковия пояс, главно по северните склонове на 

връх Беласица и рядко в Славянка и някои други части на 

Югозападна България. Много сериозен проблем е лошото състояние 

на този тип гори и рискът от загуба на обикновения кестен от 

естествената флора на страната. В тази връзка настоящата 

публикация разглежда екологичните изисквания на кестеновите гори 

в България, анализира аспекти на управлението им до момента и 

дава конкретни препоръки за тяхното устойчиво и 

многофункционално стопанисване. 

Г 8.4. Георгиева, М. Л., П. Глогов. 2018. Проучване на лечебната дендрофлора на територията на Лозенска планина. Сборник научни 

трудове от 27-ма Международна Конференция "Мениджмънт и Качество" за млади учени 11-12.05.2018, Ямбол, 176-182. 

 Abstract:  The survey was conducted in the period 2003-2017. and 

includes up-to-date information about the medicinal trees, shrubs and 

semi-shrubs on the territory of Lozenska mountain. 52 species from 

39 genera and 23 families have been identified, which represents 

28.8% of the species, 40.2% of the genera and 52.3% of the families 

of medicinal plants in the dendroflora of Bulgaria. The distribution 

of tree species with medicinal properties on the territory of the 

mountain by taxonomic, biomorphological and phytogeographic 

indicators is similar to the considered group of plants from the 

dendroflora of the country. Within the predominant group of 

phanerophytes (94.3%), the present study shows a certain 

predominance in the species composition of trees (40.4%) over that 

of shrubs (38.5%). Eurasian (22.0%) and European species (16.0%) 

have the highest percentage, followed by sub-Mediterranean (14.0%) 

and boreal species (16.1%). The grouping of plant taxa according to 

the main regimes of the environment - light and hydrothermal - 

Рeзюме:  Проучването е извършено в периода 2003-2017г. и включва 

актуална информация за лечебните дървета, храсти и полухрасти на 

територията на Лозенска планина. Установени са 52 вида от 39 рода 

и 23 семейства, което представлява 28,8% от видовете, 40,2% от 

родовете и 52,3% от семействата от лечебни растения в 

дендрофлората на България. Разпределението на дървесните видове с 

лечебни свойства на територията на планината по таксономични, 

биоморфологични и фитогеографски показатели е сходно с 

разглежданата група растения от дендрофлората на страната. В 

рамките на преобладаващата група на фанерофитите (94,3%), 

настоящото проучване показва известен превес във видовия състав 

на дърветата (40,4%) над този на храстите (38,5%). С най-висок 

процент са евроазиатските (22,0%) и европейските видове (16,0%), 

следвани от субмедитеранските (14,0%) и бореалните видове 

(16,1%). Групирането на растителните таксони спрямо основните 

режими на средата- светлинен и хидротермичен - показва 
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shows a predominance of heliophytes (51%) and mesophytes (65%). 

A species with conservation status Salix caprea has been identified, 

included in Annex 4 of the Bulgarian Biodiversity Act. The most 

common among the species are the plant substances bark, leaves, 

fruits and flowers. 

преобладаване на хелиофитите (51%) и мезофитите (65%). 

Установен е един вид с природозащитен статус Salix caprea, включен 

в Приложение 4 на Закона за биологичното разнообразие. Най- често 

срещани сред видовете са растителните субстанции кори, листа, 

плодове и цветове. 

Г 8.5. Гюдорова, С., П. Глогов, М. Л. Георгиева, 2019. Проучване на въздействието на извънпътни превозни средства (ИПС) на 

територията на Лозенска планина. Сборник научни трудове от Национална Конференция „Механика, Транспорт, Комуникации” 

(MTC-aj.com), 17 (3), 07-12. 

 Abstract:  The present study focuses on one of the threats to natural 

mountain habitats, often underestimated and neglected in the 

development of forest management strategies and plans, namely - the 

movement of offroad vehicles (ОRV). The aim is to present specific 

information about the threats from the impact of ORV on the 

populations of plant species with conservation status in the territory 

of Lozenska Mountain. The survey period is 2017-2018. 31 species 

with conservation status were found in 64 localities on a 

transsectional method of representative plots throughout the 

mountain range. Direct threats from the impact of ORV have been 

identified for 61.3% of species and 42.2% of habitats, and 53.6% of 

ORV routes represent a real threat to species. 

Рeзюме:  Настоящето проучване е фокусирано върху една от 

заплахите за естествените планински хабитати, често подценявана и 

неглижирана при изготвянето на стратегии и планове за управление 

на горските територии, а именно – движението на извънпътни 

превозни средства (ИПС). Целта е, да се представи конкретна 

информация за заплахите от въздействието на ИПС върху 

популациите от растителни видове с природозащитен статут на 

територията на Лозенска планина. Периодът на проучване е 2017-

2018 г. По трансектен метод на представителни участъци по цялата 

територия на планината са открити 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. 

Г 8.6. Глогов, П., М. Л. Георгиева, Г. Попов, М. Божилова, А. Делков,  2019. Медоносните растения в дендрофлората на Лозенска 

планина. Сборник научни трудове от 150 години Българска академия на науките, Академично издателство „проф. Марин Дринов“, 

253-262. 

 Abstract: The survey was carried out in the period 2017-2018 and 

includes up-to-date information on the melliferous shrubs and semi-

shrubs on the territory of the Lozenska Mountain. The established 

taxa include 96 species with 3 subspecies of 59 genus and 27 

families, representing 31.3% of the species; 61.5% of the genera and 

69.2% of the family of melliferous plants in the dendroflora of 

Bulgaria. The distribution of the species on the territory of the 

mountain by taxonomic, bio-morphological and phytogeographical 

Рeзюме:  Проучването е извършено в периода 2017-2018 г. и 

включва актуална информация за медоносните дървета, храсти и 

полухрасти на територията на Лозенска планина. Установените 

таксони включват 96 вида с 3 подвида от 59 рода и 27 семейства, 

което представлява 31,3% от видовете; 61,5% от родовете и 69,2% от 

семействата от медоносни растения в дендрофлората на България. 

Разпределението на видовете на територията на планината по 

таксономични, биоморфологични и фитогеографски показатели е 
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indicators is similar to the same group for the Bulgarian dendroflora. 

Within the prevailing group of phanerophytes (94.3%), the present 

study shows some predominance in the species composition of the 

trees (42.7%) over the shrubs (31.3%). The highest percentage is 

found in the European group (49.0%), sub-Mediterranean (18.8%) 

and sub-Boreal species (7.3%). The distribution of plants according 

to the ecological factors - light and humidity - shows prevalence of 

heliophytes (57.3%) and mesophytes (40.6%). One species with 

conservation status has been identified Salix caprea which is listed in 

Appendix 4 of the Bulgarian Biodiversity Act. 

сходно с разглежданата група растения от дендрофлората на 

страната. В рамките на преобладаващата група на фанерофитите 

(94,3%), настоящото проучване показва известен превес във видовия 

състав на дърветата (42,7%) над този на храстите (31,3%). С най-

висок процент са елементите от европейската група (49,0%), 

субмедитеранските (18,8%) и суббореалните видове (7,3%). 

Групирането на растителните таксони спрямо основните режими на 

средата - светлинен и хидротермичен - показва преобладаване на 

хелиофитите (57,3%) и мезофитите (40,6%). Установен е един вид с 

природозащитен статус Salix caprea, включен в Приложение 4 на 

Закона за биологичното разнообразие.и мезофитите (40,6%). 

Установен е един вид с природозащитен статус Salix caprea, включен 

в Приложение 4 на Закона за биологичното разнообразие. 

Г 8.7. Георгиева, М., П. Глогов 2019. Проучване на промените в анатомичните и морфологични показатели на Ligustrum vulgare L. през 

първите 40 дни след настъпили трайни механични повреди. Сборник научни трудове от 28-ма Международна конференция за 

студенти и млади учени 10 - 11 Mай 2019, Ямбол, 114-119. 

 Abstract:  An attempt was made to establish the changes in the 

condition of the leaves, fruits, wood and bark of individuals of wild 

privet (Ligustrum vulgare L.) during the first 40 days after their 

detachment from the experimental area on the territory of Lozenska 

mountain. The study was conducted in the period September - 

October 2018, and every 10 days from the sample area were taken 

for comparison new stems of wild privet. Macroscopic and 

microscopic analyzes of the samples did not reveal significant 

changes in the anatomical and morphological features of the 

individuals for the studied period. Possible reasons are the high 

ecological resistance of Ligustrum vulgare and the ending of 

vegetation period. 

 

Рeзюме:  Извършен е опит да се установявят промените в 

състоянието на листата, плодовете, дървесината и кората на 

индивиди от птиче горзде (Ligustrum vulgare L.) през първите 40 дни 

след тяхното откъсване от опитна площ на територията на Лозенска 

планина. Проучването е извършено в периода септември - октомври 

2018 г., като на всеки 10 дни от пробната площ са взимани за 

сравнение нови стъбла от птиче грозде. Макроскопският и 

микроскопски анализи на пробите не установяват съществени 

промени в анатомичните и морфологини белези на индивидите за 

изследвания период. Възможните причини са високата екологична 

устойчивост на Ligustrum vulgare и приключващата вегетация. 

Г 8.8. Георгиева, М. Л., П. Глогов, 2019. Флористично и фитоценотично разнообразие в естествените находища на Platanus orientalis L. у 

нас. Сборник научни трудове от 150 години Българска академия на науките, Академично издателство „проф. Марин Дринов“, 185-

190. 
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 Abstract:  The study explores the plant diversity in the natural 

habitats of Platanus orientalis in Bulgaria as a step towards the 

creation of a conservation strategy. An analysis of the influence of 

flora and vegetation on the genetic diversity and the distribution of 

the Oriental plane tree populations was carried out in nine natural 

habitats of the species. On the basis of a complex assessment, 

including the results of previous studies on genetic diversity, the 

populations of Petrich, Kresna, Ivaylovgrad and Melnik can be 

assessed as the main targets for future conservation efforts. 

Рeзюме:  Проучването изследва растителното разнообразие в 

естествените местообитания на Platanus orientalis в България като 

стъпка към създаването на консервационна стратегия за неговото 

опазване. 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 на Петрич, Кресна, Ивайловград и 

Мелник могат да бъдат оценени като главни обекти на бъдещите 

консервационни усилия. 

Г 8.9. Glogov, P., M. L. Georgieva. 2020. Ecological-phytogeographic characteristics of the main edificatory species in the forests of Lozenska 

mountain. Ecological Engineering and Environment Protection, 2, 45-51. 

 Abstract:  The study covers Phase 2 of the ecological-

phytogeographic analysis of the dendroflora of Lozenska Mountain. 

Its purpose is to characterize 15 species-edificators of tree and shrub 

communities in the mountain and to point out the indicators that 

most determine the assessment of their ability to long-term 

adaptability to mountain conditions (convertibility). The performed 

characterization of the edificators with respect to the reference 

species shows some heterogeneity in the influence of the factors and 

the distribution of the groups of species. Indicators, which 

determinate the most convertibility assessments of edificators are 

cryoclimatic factor, edaphic regimes and soil pH. 

 

Рeзюме:  Настоящата публикация представя Етап 2 от еколого-

фитогеографският анализ на дендрофлората на Лозенска планина. 

Целта на проучването е да се направи характеристика на 15 дървесни 

и храстови  вида, едификатори на дървесните и храстови съобщества 

на територията на планината и определяне на показателите, които 

детерминират в най-голяма степен оценките на техните възможности 

за дългосрочна адаптация към условията на планината 

(конвертабилност). Извършената характеристика на едификаторите 

спрямо еталонният вид показва известна разнородност във 

влиянието на факторите и разпределението на групите от видове. 

Показателите, които детерминират в най-голяма степен оценките на 

конвертабилност на едификаторите са криоклиматичния фактор, 

едафичният режим и pH на почвата. 

Г 8.10. Глогов, П., М.Л. Георгиева. 2020. Оценка на конвертабилността на едификаторните видове  от дървесната и храстовата 

растителност на територията на Лозенска планина. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 3, 38-42. 

 Abstract:  The paper represents the final stage (Stage 3) of a series 

of studies related to the ecological-phytogeographic analysis of the 

Lozenska mountain dendroflora. The main edificatory species in the 

forest communities from the mountain territory were evaluated and 

Рeзюме:  Настоящата публикация е финалният етап (Етап 3) от 

поредицата проучвания свързани с еколого-фитогеографския анализ 

на дендрофлората на Лозенска планина. Основните едификаторни 

видове в горските съобщества на територията на планината са 
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compared in terms of their convertibility. The results show that the 

closest in value to the reference species are Carpinus orientalis Mill, 

Fraxinus ornus L. Quercus cerris L. and Quercus frainetto Arn. The 

ranking of the species is evidence not so much of an established 

tendency for xerophytisation on the territory of the Lozenska 

mountain, but of suitable complex conditions for the increased 

invasiveness of the eastern hornbeam in the furrow and for the 

greater tolerance of the oaks to the changes of the environment. The 

edificatory species Carpinus betulus L., Fagus sylvatica L. and Tilia 

tomentosa Moench have much lower total scores due to their greater 

demanding of environmental conditions. With regard to the two main 

edificators in artificial stands, Pinus nigra Arnold has a higher total 

score, showing greater ecological plasticity than Pinus sylvestris L. 

under current conditions, which makes it more suitable for 

afforestation in the mountains. 

 

 

сравнени по оценките на тяхната конвертабилност . Резултатите 

показват, че най-близки по стойност с еталонния вид са видовете 

Carpinus orientalis Mill, Fraxinus ornus L. Quercus cerris L и Quercus 

frainetto Arn. Класирането на видовете е доказателство не толкова за 

установена тенденция към ксерофитизация на територията на 

Лозенска планина, колкото за подходящи комплексни условия за 

засилена инвазивност на източния габър и мъждряна и за по-големия 

толеранс на дъбовете към промените на средата. Видовете-

едификатори Carpinus betulus L., Fagus sylvatica L. и Tilia tomentosa 

Moench са с много по-ниски сумарни оценки, което се дължи на по-

голямата им взискателност към условията на средата. По отношение 

на двата основни едификатора в изкуствените насаждения Pinus 

nigra Arnold има по-висока сумарна оценка, показваща по-голяма 

екологична пластичност от Pinus sylvestris L. при настоящите 

условия, което го прави по-подходящ за залесяване на територията 

на планината.  

 

Г 8.11. Глогов, П. 2020. Проучване на декоративните растения от естествената флора на Лозенска планина. Сборник научни 
трудове от 29-та Международна научна конференция "Мениджмънт и Качество" за млади учени, София 11-12.06.2020г., 180-
201. 

 Abstract:  The present study investigates some of the plant species 

that occur naturally on the territory of Lozenska Mountain, having 

decorative qualities and potential for their cultivation in urban 

environments. The study was conducted in the period 2018-2019. 

During the field research, the transect method was used to identify 

the species. The transects were selected in order to cover the 

maximum area and sections representative of the habitat diversity. 

252 species and 9 subspecies of vascular plants belonging to 149 

genera, 58 families, 4 classes and 3 divisions have been identified. 

This number represents 32.7% of the ornamental plants in the natural 

flora of Bulgaria. In the distribution of species by biological types, 

the group of perennials dominates by over 65%. The 

phytogeographical structure is dominated by groups of European and 

Eurasian elements. In terms of ecology, the most numerous are 

Рeзюме:  Настоящата разработка разглежда  част от растителните 

видове, срещащи се естествено на територията на Лозенска планина, 

притежаващи декоративни качества и потенциал за култивирането 

им в градска среда. Изследването е проведено в периода 2018-2019 г. 

По време на теренните проучвания е използван трансектния метод за 

установяване на видовете. Трансектите са подбрани с оглед 

обхващане на максимална площ и представителни за хабитатното 

разнообразие участъци. Установени са 252 вида и 9 подвида висши 

растения принадлежащи към 149 рода, 58 семейства, 4 класа и 3 

отдела. Този брой представлява 32,7% от декоративните растения в 

естествената флора на България. При разпределението на видовете 

по биологични типове  групата на многодишните растения доминира 

с над 65%.  Във фитогеографската структура преобладават групите 

на европейските  и евроазиатските елементи. В екологично 
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heliophytes (54.4% of the species) and mesophytes (69.0%). The 

largest number are wild ornamental species that bloom in the second 

quarter of the year. The established species can perform a wide 

variety of decorative functions and most of them are suitable for 

growing in gardens. Among the plants from the study, more than 15 

additional economic benefits were registered. The species with uses 

in the pharmacy, food industry and honey production have the largest 

share. 

отношение най-многбройни са хелиофитите (54,4% от видовете) и 

мезофитите (69,0%). Най-голям брой са диворастящите декоративни 

видове, които цъфтят през второто тримесечие на годината. 

Установените видове могат да изпълняват голямо разнообразие от 

декоративни функции като в по-голямата си част те са най-

подходящи за отглеждание в градините. Сред растенията от 

проучването са регистрирани над 15 допълнителни стопански ползи. 

С най-голям дял са видовете с приложение във фармацията, 

хранително-вкусовата промишленост и производството на мед.  

 

Г 8.12. Глогов, П., М. Божилова, М. Георгиева, С. Гюдорова. 2020. Изготвяне на актуална карта на потенциалната растителност в 

дефилето на река Искър между Плана и Лозенска планина. Сборник научни трудове от 29-та Международна научна конференция 

"Мениджмънт и Качество" за млади учени, София 11-12.06.2020, 2020г., 100-108. 

 Abstract:   The aim of the present study is to prepare an updated 

version of the map of potential vegetation compiled 40 years ago. in 

a phytosociological study performed according to the Dominant 

approach. The updated version of the map uses the Floristic approach 

for classification of communities and modern cartographic methods. 

It complements the old map model and brings out some new 

dependencies and patterns in the spatial location and distribution of 

communities. The predominant area is occupied by the communities 

of the class Quercetea pubescentis with alliances Quercion petraea 

(in habitats with better soil indicators and lower slope) and Syringo-

Carpinion orientalis (on rocky and eroded terrains with a large 

slope). Places affected by human intervention (artificial stands, 

agricultural lands) border with serial communities in the process of 

degressive succession or with bush communities. At that stage, no 

syntaxa including invasive alien species were identified and marked 

on the map. 

Рeзюме:  Целта на настоящото проучване е да се изготви 

актуализиран вариант на картата на потенциалната растителност 

съставена преди 40г. при фитоценологично изследване извършено по 

Доминантния подход. В актуализираният вариант на картата е 

използван Флористичният подход за класификация на съобществата 

и  съвременни картографски методи. Той допълва стария картен 

модел и извежда някои нови зависимости и закономерности в 

пространственото разположение и разпространението на 

съобществата. Преобладаваща площ на заемат съобшествата от клас 

Quercetea pubescentis със съюзи Quercion petraea (на месторастения с 

по-добри почвени показатели и по-нисък наклон) и  Syringo-

Carpinion orientalis (на скалисти и ерозирали терени с голям наклон). 

Местата повлияни от човещка намеса (изкуствени насаждния, 

селскостопански земи) граничат със серийни съобщества в процес на 

дегресивна сукцесия или с храстови съобщества. На онзи етап не са 

установени и отбелязани на картата синтаксони включващи в 

състава си инвазивни чужди видове. 

Г 8.13. Глогов, П., С. Гюдорова, М. Георгиева, М. Божилова. 2020. Актуализиране на класификацията на потенциалната растителност в 

дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина. Сборник научни трудове от 29-та Международна научна конференция 

"Мениджмънт и Качество" за млади учени, София 11-12.06.2020 г., 83-99. 
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 Abstract:  40 years ago the vegetation in the Iskar gorge between 

Lozenska and Plana mountains was studied using the Dominant 

approach. The aim of the present study is, based on the data from the 

previous phytosociological descriptions and using the methods of the 

Sigmatic School, to propose an up-to-date classification of the plant 

communities in the studied area. 25  relevés   of associations and 

formations of forest and grass communities were analyzed. The 

classification of potential vegetation in the study area includes 13 

associations and 1 sub-association of 11 unions, 7 orders and 6 

classes. As a result of the update of the classification method, 

significant changes in the distribution of syntaxa have been identified 

and new relationships between them have been revealed. 

Рeзюме:  Преди 40 г. растителността в дефилето на р. Искър между 

Лозенска и Плана планина е проучена по Доминантият подход. 

Целта на настоящото изследване е, базирайки се на данните от 

предходните фитоценотични описания и използвайки методите на 

Сигматичната школа, да предложи актуална класификация на 

растителните съобщества в изследвания район. Анализирани са 25 

описания на асоциации и формации на горски и тревни съобщества. 

Класификацията на потенциалната растителност в проучваната 

територия включва 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. 

 

Г 8.14. Гюдорова, С. П. Глогов, М. Л.  Георгиева. 2020. Характеристика на флористичния състав на култури от черен бор (Pinus nigra 

Arn.) с подлес от мъждрян (Fraxinus ornus L.) в планините около гр. София. Сборник научни трудове от 29-та Международна научна 

конференция за млади учени, Благоевград, 24-25.09.2020 г., 409-418. 

 Abstract:  Целта на изследването е инвентаризация и 

сравнителна характеристика на видовият състав на 

растителността в култури от черен бор с подлес от мъждрян в 

планинските райони около столицата. В резултат от 

извършените описания на летния аспект на растителността в 

пробните площи на четирите обекта на проучване са установени 

общо 69 вида и 3 подвида от 62 рода и 31 семейства. 

Проучването на този етап открои следните важни особености на 

културите от черен бор с подлес от мъждрян: Сравнително богат 

флористичен състав с отсъствие на представители на висшите 

спорови растения; Високо участие на фанерофитите в 

съобществата дължащо се на богатата подлесна дървесна и 

храстова растителност; Флористичният състав на съобществата 

е от европейски тип със силно медитеранско влияние; По два от 

най-важните екологични режима- светлината и почвената 

влажност  преобладаващи са хелиофитите и мезофитите. 

Определящи за специфичния характер на този тип изкуствени 

Рeзюме:  The aim of the study is an inventory and comparative 

characteristics of the species composition of the vegetation in austrian 

pine artificial stands with undergrowth of flowering ash in the 

mountainous areas around the capital city. As a result, descriptions of 

vegetation’s summer aspect in the sample areas of the four objects of 

study were made, and a total of 69 species and 3 subspecies of 62 genera 

and 31 families were identified. The study at this stage highlighted the 

following important features of austrian pine artificial stands with 

undergrowth of flowering ash: Relatively rich floristic composition in the 

absence of representatives of higher class spore-producing plants; High 

participation of phanerophytes in the plant communities due to the rich 

undergrowth of trees and shrubs; The floristic composition of the plant 

communities is of European type with a strong Mediterranean influence; 

According to two of the most important ecological regimes - light and soil 

moisture, heliophytes and mesophytes are predominant. Determining for 

the specific character of this type of artificial cenoses are not so much 

specific taxa but their biological and ecological-phytogeographical 
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ценози са не толкова конкретни таксони, колкото техните 

биологични и еколого-фитогеографски особености. 

 

features. 

 

Г 8.15. Гюдорова, С., П. Глогов, М. Л.  Георгиева. 2020. Фитоценотични проучвания в култури от черен бор (Pinus nigra Arn.) с подлес от 

мъждрян (Fraxinus ornus L.) в планините около гр. София. Сборник научни трудове от 29-та Международна научна конференция за 

млади учени, Благоевград, 24-25.09.2020 г., 398-409. 

 Abstract: 18 phytocoenotic descriptions were made in Austrian pine 

(Pinus nigra Arn.) artificial stands with a predominant participation 

of Flowering ash (Fraxinus ornus L.) in the understory. The study 

follows the principles of the sigmatic school and was conducted on 

the territory of 4 mountains around the city of Sofia - Lozenska 

mountain, Plana, Vitosha and Stara Planina in the period of June-

August, 2020. The study found high similarity between communities 

of Austrian pine plnatations with understory of Flowering ash in the 

four mountains - Lozenska, Plana, Vitosha and Stara Planina. At the 

present stage, they are defined as serial and are classified to the 

highest syntaxonomic rank-order Quercetalia pubescentis Br.-Bl. 

(1931) 1932. In addition, the autochtonic vegetation was determined, 

in whose habitats the studied phytocenoses are located - communities 

from the unions Quercion petraeae (Zolyomi et Jakucs in Soo, 1963) 

and Quercion confertae Horvat 1958 with the association Quercetum 

frainetto-cerridis Rudski. 

Абстракт: Извършени са 18 фитоценотични описания в култури от 

черен бор (Pinus nigra Arn.) с преобладаващо участие на мъждрян 

(Fraxinus ornus L.) във втория етаж. Проучването следва принципите 

на сигматичната школа и е проведено на територията на 4 планини 

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

в периода юни-август, 2020 г. Проучването установи високо 

сходство между съобществата в културите от черен бор с подлес от 

мъждрян в четирите планини - Лозенска, Плана, Витоша и Стара 

планина. В настоящят етап, те са определени като серийни и са 

класифицирани до висшия синтаксономичен ранг-разред разред 

Quercetalia pubescentis Br.-Bl. (1931) 1932. В допълнение е 

определена коренната растителност, в чиито местообитания са 

разположени проучваните фитоценози - съобщества от съюзите 

Quercion petraeae (Zolyomi et Jakucs in Soo, 1963) и Quercion 

confertae Horvat 1958 с асоциацията  Quercetum frainetto-cerridis 

Rudski 1949.  

 

Г 8.16. Георгиева, М.Л.,  П. Глогов, Д. Павлова, Г. Заемджикова. 2020. Разпространение на Lupinus polyphyllus Lindl. (Fabaceae) на 

територията на Лозенска планина. Сборник научни трудове от 29-та Международна научна конференция за млади учени, 24-

25.09.2020 г. Благоевград: 203-211. 

 Abstract: The aim of the present study is: to present current data on 

the localities and size of the populations of Garden lupin (L. 

polyphyllus) on the territory of Lozenska mountain; to perform an 

analysis of the traits showing the differences between the 

populations; to determine the similarity between the phytocoenoses 

with its participation. The study was conducted in the period 2017-

Рeзюме: Целта на настоящото изследване е: да представи актуални 

данни за находищата и размера на популациите от многолистна 

лупина (L. polyphyllus) на територията на Лозенска планина; да 

извърши анализ на показателите, показващи разликите между 

популациите; да се определи сходството между фитоценозите с 

участието на лупината. Изследването е проведено в периода 2017-
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2019. To date, 3 localities of L. polyphyllus have been established on 

the territory of Lozenska Mountain in the western parts of the 

mountain. The species was originally planted as an ornamental in the 

gardens of the villa zones of Pancharevo and Pasarel and after their 

desolation it spread to natural habitats. Garden lupine demonstrates 

very good seed propagation and good ecological plasticity. On the 

territory of Lozenka Mountain the area and size of the populations of 

L. polyphyllus are increasing. Among the traits with the greatest 

weight for the divergence of the studied populations are the root 

diameter (D) and the root weight (W). In the localities dominated by 

the Garden lupine, the species diversity is less than in the 

neighboring terrains. Due to its resilience and good adaptation to 

different ecological conditions, as well as due to its high 

reproductive capacity, L. polyphyllus poses a potential threat to the 

plant diversity of Lozenska Mountain. 

2019 г. Към днешна дата на територията на Лозенска планина в 

западните части на планината са установени 3 находища на L. 

polyphyllus. Първоначално видът е бил засаден с декоративна цел в 

градините на вилните зони на Панчарево и Пасарел и след 

запустяването им се е разпространил в естествените местообитания. 

Градинската лупина демонстрира много добро разпространение чрез 

семена и добра екологична пластичност. На територията на Лозенка 

планина площта и размерът на популациите на L. polyphyllus се 

увеличават. Сред признаците с най-голяма тежест за дивергенция на 

изследваните популации са диаметърът на корена (D) и теглото на 

корена (W). В находищата, доминирани от градинската лупина, 

видовото разнообразие е по-малко, отколкото в съседните терени. 

Поради своята устойчивост и добра адаптация към различни 

екологични условия, както и поради високата си възпроизводителна 

способност, L. polyphyllus представлява потенциална заплаха за 

растителното разнообразие на Лозенска планина. 

Г 8.17. Глогов, П., М. Л. Георгиева, Б. Койчев, Д. Пупаки, С. Гюдорова, Е. Филипова. 2020. Проучване на въздействието на хербициди върху 

популациите от Impatiens glandulifera Royale в дефилето на река Искър между Плана и Лозенска планина. Сборник научни трудове 

от 29-та Международна научна конференция за млади учени, 24-25.09.2020 г., Благоевград, 326-333. 

 Abstract:  The present study focuses on area, threatened by 

Impatients glandulifera populations. Large part of the area falls 

within habitat 91 E0 of NATURA 2000 Alluvial forests with Alnus 

glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae). The study’s aim is to establish the effectiveness of 

the application of the main types of herbicides - selective and total, 

on the individuals of Impatiens glandulifera in the studied area and 

the possibilities for their application as a means of controlling the 

populations of this invasive alien species. At the beginning of July, 

2020, 12 sample areas were set in communities with a predominant 

participation of Impatiens glandulifera in the area of the Devil's 

Bridge (Pancharevo region). In 6 of the sample areas the populations 

were treated with a selective herbicide- Magneto Top 464 SL and in 

the remaining 6 - with a total herbicide - Gliphone. A treatment 

regimen was applied 4 times within a period of seven days. Of the 

Рeзюме:  Настоящото проучване е съсредоточено върху територия 

заплашена от популациите на жлезистата слабонога, голяма част от 

която попада в местообитание 91 Е0 от НАТУРА 2000 Алувиални 

гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae).  Целта му е да установи ефективността от 

прилагането на основните типове хербициди- селективен и тотален 

върху индивидите от Impatiens glandulifera в проучвания район и 

възможностите за прилагането им като средство за контрол на 

популациите от този инвазивен чужд вид. В началото на месец юли, 

2020г. са заложени 12 пробни площи в съобщества с преобладаващо 

участие на Impatiens glandulifera в местността Дяволският Мост 

(район Панчарево). В 6 от пробните площи популациите на 

жлезистата слабонога са третирани със селективен хербицид – 

Магнето Топ 464 СЛ  а в останалте 6 – с тотален хербицид - Глифон. 

Приложена е схема на третиране 4 пъти през седем дни. От двата 
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two herbicides, the total herbicide was relatively more effective. In 

order to destroy the population completely, there were needed at 

least 4 treatments in one week, highly recommended before the 

flowering period of the species. The direct constant sunlight 

enhances the action of herbicides on the stems of treated plants, 

while water helps them to recover. The geographical features of the 

area and the predominant hydro- and hygrophilous communities of 

mixed type with native ones that the species forms, as well as the 

regulatory restrictions on the use of herbicides, make the treatment 

unsuitable for mass control of Impatiens glandulifera populations in 

this specific case. 

 

хербицида сравнително по-ефективен е тоталният. За да бъде 

напълно унищожена популацията са необходими най-малко 4 

пръскания през една седмица, силно препоръчително 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. Географските особености 

на обекта и преобладаващите хидро- и хигрофилни съобщества от 

смесен тип с местни видове, които той формира, както и 

нормативните ограничения за използването на хербициди ги правят 

неподходящо средство за масов контрол на популациите от Impatiens 

glandulifera в конкретният случай. 

 

Г 8.18. Georgieva, М. L., P. Glogov, D. Poupaki.  2020. A case of albinism in Vaccinium vitis-idea L. Proceedings 29 International conference for 

Students and young scientists, 24 - 25.09.2020, Blagoevgrad, 198-203. 

 Abstract:  The subject of the study is a population of Vaccinium 

vitis-idea L., in which one individual with albinism was registered. 

The population is located in a natural community of Balkan pine 

(Pinus peuce) at an altitude of 1780 m in the area between the 

Zvezditsa and Kumata huts near Zlatnite Mostove in Vitosha Nature 

Park. The width and length of 10 chlorophyll-free and 10 green 

leaves of the mutated plant were measured. According to the same 

indicators, 10 leaves were measured from each of the 10 randomly 

selected individuals from the same population. Leaf length and width 

were compared both within the mutated individual and between the 

chlorophyll-free part and the other individuals in the population. 

Comparison of the composition and structure of the mesоphyll in 

cross-section of the leaves was also made between the chlorophyll-

free and the green leaves. The registered case of naturally occurring 

albinism in a representative of the genus Vaccinium is in our opinion 

a spontaneous mutation, entirely caused by genetic reasons. The 

results show that the size of the green leaves of the parental plant 

exceeds that of the leaves in the albino part, but largely coincides 

with the leaf size in the general population. A greater degree of 

homogeneity of the composition of chlorophyll-free cells in the 

Рeзюме:  Предмет на изследването е популация от Vaccinium vitis-

idea L., в която е регистриран един индивид с албинизъм. 

Популацията е разположена в естествено съобщество от бяла мура 

(Pinus peuce) на надморска височина от 1780 м в района между 

хижите Звездица и Кумата край Златните мостове в Природен парк 

Витоша. Измерена е ширината и дължината на 10 без хлорофил и 10 

зелени листа на мутиралото растение. Спрямо същите показатели са 

измерени 10 листа от всеки 10 произволно избрани индивида от 

същата популация. Дължината и ширината на листата се сравняват 

както в рамките на мутиралия индивид, така и между свободната от 

хлорофил част и другите индивиди в популацията. В допълнение е 

направено сравнение на състава и структурата на мезофила в 

напречно сечение на листата между безхлорофилните и зелените 

листа. Регистрираният случай на естествено срещащ се албинизъм 

при представител на рода Vaccinium е според нас спонтанна мутация, 

изцяло причинена от генетични причини. Резултатите показват, че 

размерът на зелените листа на родителското растение надвишава 

размера на листата в албиносната част, но до голяма степен съвпада 

с размера на листата в общата популация. Установена е по-голяма 

степен на хомогенност на състава на безхлорофилни клетки в 
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leaves was found. листата. 

Г 8.19. Белилов, С., М. Л. Георгиева, П. Глогов. 2020.  Първи сведения за повреди по листата на инвазивния чужд вид жлезиста слабонога 

(Impatiens glandulifera Royale) причинени от Chrysolina herbacea (Duftschmid) (Coleoptera: Chrysomelidae). Сборник научни трудове от 

29-та Международна научна конференция за млади учени, 24 - 25.09.2020г., Благоевград, 378-382. 

 Abstract:  The purpose of this record is to present new data on the 

attack of Himalayan balsam (Impatiens glandulifera Royale) by a 

native insect species -  mint leaf beetle, Chrysolina herbacea 

(Duftschmid, 1825) (Coleoptera: Chrysomelidae). A population of I. 

glandulifera in a mixed hygrophilous grass community located along 

the Okolska River (a tributary of the Iskar River) in the land of the 

village of Dolni Okol was studied. The community is approximately 

450 m2 at a distance of 0.3-10.0 m from the river. As a result of the 

study in the period 25-30.05.2020, two individuals of Chrysolina 

herbacea were found in the larval stage on the underside of the 

leaves of Impatiens glandulifera, as well as traces of bites on the 

food plant (Fig. 1). The settlement is in the area of the leaf’s central 

vein. The damage caused is very weak (less than 1/3 of the leaf 

blade, on single leaves). In the studied locality Mentha longifolia (L.) 

L. occupies 6.7% of the total area. It is possible that due to the 

similarity in the released aromas and nectars, the mint leaf beetle is 

attracted to the leaves of I. glandulifera. The small number of larvae 

of the pest found in the locality does not clarify the nature of the 

settlement. It is possible that I. glandulifera may be an accidental 

host of C. herbacea due to its proximity to the main food plant. 

There is no information in the entomological literature about the 

feeding of the mint Leaf beetle on I. glandulifera. Further 

observations and studies are needed to reach a definite conclusion on 

the trophic association of C. herbacea and the potential of the mint 

leaf beetle as a biological agent to control the Himalayan balsam. 

 

Рeзюме:  Целта на настоящото съобщение е да представи нови данни 

за нападение на Impatiens glandulifera от местен за страната 

насекомен вид - ментовият листояд, Chrysolina herbacea (Duftschmid, 

1825) (Coleoptera: Chrysomelidae). Изследвана е популация от I. 

glandulifera в смесено хигрофилно тревно съобщество, разположено 

по течението на р. Околска (приток на р. Искър) в землището на с. 

Долни Окол. Съобществото е с приблизителни размери 450 m2 на 

разстояние 0,3-10,0 m от течението на реката. В резултат на 

проучването в периода 25-30.05.2020 г., са установени два 

екземпляра на Chrysolina herbacea в ларвен стадий от долната страна 

на листа от Impatiens glandulifera,  както и следи от вгризвания по 

хранителното растение (Фиг 1). Заселването е в областта на 

централната жилка. Причинените повреди са много слаби (под 1/3 от 

листната петура, върху единични листа). В проучваното находище 

Mentha longifolia (L.) L. заема 6,7% от общата площ. Възможно е 

поради сходство в отделяните аромати и нектари, ментовият листояд 

да е привлечен върху листата на I. glandulifera. Малката численост 

на ларвите на вредителя, открити в находището, не дава яснота за 

характера на заселването. Не е изключено I. glandulifera да се явява 

случаен гостоприемник на C. herbacea поради близостта с основното 

хранително растение. В ентомологичната литература липсват 

сведения за хранене на ментовия листояд по I. glandulifera. 

Необходими са допълнителни наблюдения и проучвания за 

категорично заключение относно трофичната обвързаност на C. 

herbacea и евентуалния потенциал на листояда в качеството на 

биологичен агент за контрол на жлезистата слабонога. 

 

Г 8.20. Георгиева, М. Л., П. Глогов. 2020. Резултати от прилагането на ръчно изкореняване срещу инвазивният чужд вид Impatiens 

glandulifera Royale в дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина. Сборник научни трудове от 8-ма Международна научна 
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конференция "Надеждност и риск", 15-16.10.2020, София, 139-146. 

 Abstract:  The manual eradication of the Impatiens glandulifera 

individuals is a successful method for limiting the spread of its 

populations and could be applied systematically, both in the studied 

area and in other places where expansion of the species is observed. 

Applied weekly in the period from mid-April to the end of May, the 

eradication of the juvenile plants of the Hymalayan balsam can 

drastically reduce its populations, especially in larger and more 

accessible localities. Combining this measure with the successful 

planting of native species in the locality will in any case improve the 

condition of the habitat. The present study showed that after their 

removal in adulthood, it is sufficient for the complete destruction of 

the stems of Impatiens glandulifera individuals to be collected in a 

pile and deposited in the immediate vicinity of the site, preferably in 

a place permanently exposed to direct sunlight. 

 

 

Рeзюме:  Ръчното изкореняване на индивидите от Impatiens 

glandulifera e успешен метод за ограничаване на разпространението 

на популациите му и би могъл да се прилага системно, както в  

проучвания обект така и на други места, в които се наблюдва 

експанзия на вида. Приложено ежеседмично в периода от средата на 

април-до края на май, изкореняването на пониците на жлезистата 

слабонога може да редуцира драстично популациите й особено в по-

крупните и достъпни находища. Комбинирането на тази мярка с 

успешното засаждане на местни видове в находището при всички 

случаи ще подобри състоянието на местообитанието. Настоящото 

проучване показа, че след премахването им в зряла възраст, е 

достатъчно за пълното унищожаване на стъблата на индивидите от 

Impatiens glandulifera, те да бъдат събрани на куп и депонирани в 

непосредствена близост до находището, по възможност на място 

постоянно изложено на пряка слънчева светлина. 

 

Г 8.21. Глогов, П., М. Л. Георгиева 2020. Ползи и рискове от употребата за паша на инвазивният чужд вид Impatiens glandulifera Royale в 

дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина. Сборник научни трудове от 8-ма Международна научна конференция 

"Надеждност и риск", 15-16.10.2020г., София, 223-227. 

  

Abstract:  The aim of the study is to identify the opportunities, 

benefits and risks of using grazing as one of the potential measures 

to control populations of Himalayan balsam (Impatiens glandulifera 

Royale) in the gorge of the Iskar River between Plana and Lozenska 

Mountains. The results of similar studies in other European countries 

have confirmed that Impatiens glandulifera  has a potential for 

grazing by sheep and goats. Unfortunately, grazing cannot be 

actively used as a biological control measure for this invasive alien 

species in the investigated territory due to the difficult accessibility 

of the herds to the populations and related limitations in the 

sustainable forest management regime in habitat 91E0. An option is 

to combine grazing with a mechanical control measure, such as 

Резюме:  Целта на проучването е да се установят възможностите, 

ползите и рисковете от използването на пашата като една от 

потенциалните мерки за контрол на популациите от Impatiens 

glandulifera в дефилето на река Искър между Плана и Лозенска 

планина. Потвърдени са резултатите от подобни изследвания в други 

европейски страни, че Impatiens glandulifera е възможно да бъде 

обект на паша за овцете и козите. За съжаление пашата не може да 

бъде използвана активно като мярка за биологичен контрол за този 

инвазивен чужд вид в проучваният обект, поради трудната 

достъпност на стадата до популациите и свързаните с нея ограниения 

в режима на устойчиво управление на горите в хабитат 91Е0. 

Вариант остава съчетаването на пашата с мярка за механичен 
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collecting fresh material from Himalayan balsam in post-mowing 

habitats, intended for direct consumption by animals, as drying for 

fodder is difficult due to the high water content of the plant. 

 

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. 

 

Г 8.22. Глогов, П., М. Л. Георгиева, С. Гюдорова, Е. Филипова. 2020. Проучване на регенеративните способности на Impatiens glandulifera 

Royale при тежки механични повреди на стъблото. Сборник научни трудове от 31-ва Национална научно-практическа конференция 

“Kачеството – за по-добър живот", София, 12-13.11.2020г., 241-248. 

 Abstract:  The aim of the present study is to trace the stages and to 

clarify the recovery mechanisms of Himalayan balsam individuals 

(Impatiens glandulifera) after causing severe mechanical damage to 

their stems without their complete removal. The survey was 

conducted in the period of 15.07-31.07.2020. The subject of study 

are populations of Impatiens glandulifera Royale in the gorge of 

Iskar river between Plana and Lozenska mountain. There were 

selected three representative sample areas with an area of 16 m2 each 

on the territory of  Kokalyane village, Panchrevo region, Sofia 

municipality, where the stems of all individuals of the populations 

were broken to varying degrees. The results of the experiment 

showed that in most cases the Himalayan balsam species recovers 

quickly and almost completely the affected parts of its stem. In other 

cases, albeit it’s broken stem, the species manages to complete 

successfully the generative phase of its one-year development cycle. 

In the latter option, when the broken stem is completely dry, the 

species resorts to formating adventitious roots from the internodes of 

the stem, which in the active period of vegetation quickly reaches 

flowering. The collected data clearly shows that the proximity to 

water is a favorable factor for faster and more efficient recovery of 

the individuals. 

 

Резюме:  Целта на настоящото проучване е проследяване на етапите 

и изясняване на механизмите за възстановяване на индивиди от 

жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera), след нанасяне на тежки 

механични повреди върху стъблата им, без пълното им отстраняване.  

Проучването е извършено в периода 15.07-31.07.2020 г. Обект на 

проучване са популации от Impatiens glandulifera Royale в дефилето 

на река Искър между Плана и Лозенска планина. Избрани са 3 

представителни пробни площи с размери 16 m2 на територията на с. 

Кокаляне, район Панчaрево, Столична община, в които стъблата на 

всички индивиди от популациите са пречупени в различна степен. 

Резултатите от експеримента показаха, че жлезистата слабонога в по-

голямата част от случаите възстановява бързо 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. В последният вариант, 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. 

Събраните данни еднозначно показват, че близостта до водата е 

благоприятстващ фактор за по-бързото и ефективно възстановяване 

на индивидите.  

 

Г 8.23. Глогов, П., А. Делков, М.Л. Георгиева. 2020. Характеристика на полухрастовата дендрофлора в България. Сборник научни трудове 

от 31-ва Национална научно-практическа конференция “Kачеството – за по-добър живот", 13.11.2020г., София, 256-264. 
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 Abstract:  The purpose of this publication is to make an inventory of 

the semi-shrub dendroflora on the territory of the country and 

characteristics of its main taxonomic, ecological and phyto-

geographic components. Semi-shrubs occupy less than 1/10 of the 

Bulgarian vascular flora. Vertically, most of them are distributed in 

the lower and the middle mountain belts. The predominant group of 

phytogeographic elements among them is of European, sub-

Mediterranean, Mediterranean and Pontic type. In ecological terms, 

most of the semi-shrubs are light-loving and drought-resistant 

species. 

 

 

Рeзюме:  Целта на настоящата публикация е да извърши 

инвентаризация на полухрастовата дендрофлора на страната и 

характеристика по основните й таксономични, екологични и 

фитогеографски  компоненти.  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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