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 Google Scholar – Eli Pavlova-Traykova 
 Заместник ръководител Екологични стационари и арборетум към Институт за гората 

Изследователски интереси 
Винаги съм имала интерес към науката и в частност към природните науки. Участвала съм в проучвания 
включващи горската екология и мониторинг на защитени видове, но през последните години длъжността ми 
е свързана с наука, която съчетава в себе си много други природни науки – почвената ерозия. Работата ми 
в секция "Горска екология" включва проучвания върху ерозионните процеси в горския фонд и оценка на 
риска от наводнения и ерозия. 

Проекти 

Дендрохронология – създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното културно наследство 
на Балканите. 2017-2020. Работен колектив с ръководител  доц.д-р. Христо Попов 

Приключили проекти 

Оценка на ерозионния риск и определяне на противоерозионни дейности във водосбора на река Джерман”. 
2016. Ръководител ас. Ели Павлова-Трайкова, научен ръководител проф. дсн. Иван Маринов. 

За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране на екосистемни 
услуги (TUNESinURB)“.2016 Работен колектив с ръководител доц. д-р Миглена Жиянски.- част от екипа. 

Климатични промени и влиянието им върху водните ресурси- по програма за Югоизточна Европа на ЕС 
(договор N30/22.02.2010 г. между Институт за гората и Изпълнителна агенция по горите). Работен колектив 
с ръководител проф. Иван Маринов.- част от екипа. 

Градиентен анализ на растителността на южния макросклон на Витоша.  НИС на ЛТУ Тема 47/1304 от 2009 
г. Работен колектив с ръководител проф. Димитър Павлов.- част от екипа. 

Мониторинг на консервационно значими видове на територията на ПП Витоша. Период 2007-2008, 
изпълнител: Дирекция на ПП Витоша.- част от екипа. 
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