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Изследователски интереси

В научно-изследователски план работата ми като гл. ас. към секция „Горска ентомология, фитопатология
и ловна фауна“ в ИГ при БАН е свързана с проучвания в областта на горска ентомология, защита на
горите,  биологичен  контрол,  мониторинг  на  горските  екосистеми.  Проявам  интерес  към  групата  на
листозавивачките (Lepidoptera: Tortricidae), като конкретно те са фокусирани върху аспекти от биологията
и екологията на тази стопански значима група вредители в горските екосистеми. 

Проекти

Мониторинг на санитарното състояние на горските насаждения в резерватите „Горната кория“ и „Чупрене“.
РИОСВ – Монтана. Ръководител: проф. дсн Георги Георгиев

Toward better UNderstanding the Ecosystem Services in URBan environments through assessment and mapping
TUNESinURB“, финансиран по Програма BG 03 Биоразнообразие и екосистеми, ФМ на ЕИП 2009-2014 г. и
Договор  Д  33-82/14.08.2015  г. с  МОСВ. 2015  –  2017.  Ръководител доц.  д-р  Миглена  Жиянски.
www.tunesinurb.org .

Оценка и мониторинг на горските екосистеми – Ниво І и Ниво ІІ в рамките на МКП Гори (ICP “Forests”).
Ръководители: чл.- кор. Пламен Мирчев и проф. Екатерина Павлова. Начало: 1986 г. - продължава и сега.

Експанзия на боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller, 1775) (Lepidoptera,
Thaumetopeidae)  в  България  –  опасен  алерген  и  стопански  значим  вредител  в  боровите  екосистеми.
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания към ФНИ. 2016 – 2019. Ръководител: чл.
кор. Пламен Мирчев. 

Стандартизиран  автоматизиран  широкомащабен  мониторинг  на  атипични  фенологии  на  европейския
уртикарен вид борова процесионка при разширяване на ареала й в резултат на климатични изменения в
две отдалечени области (Франция и България). Конкурс за двустранно сътрудничество между България и
Франция към ФНИ. 2016 – 2018. Ръководител: чл. кор. Пламен Мирчев.

Приключили проекти

Аспекти  от  биологията  на  листозавивачки  (Lepidoptera:  Tortricidae),  причиняващи  повреди  по  дъба  в
Природен парк „Витоша“ и определяне на паразитоидите за ограничаване вредността им. Ръководители:
д-р Гергана Заемджикова и чл.-кор. Пламен Мирчев (2016-2017 г.). 
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