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Позиция 

Инженер-екология в  Институт за гората - БАН 

 

Изследователски интереси 

В научно-изследователски план интересите ми обхващат областите свързани със 

запазване на биоразнообразието, растителна и в частност горска генетика, екология 

и опазване на околната среда, климатични промени и др.  

 

Приключили проекти 

1. Селекционно-генетични проучвания върху четири вида дъб (Quercus robur – 

летен дъб; Q. petreae – зимен дъб, горун; Q. frainetto – благун и Q. pubescens – 

космат дъб) в потомствен опит в ГС Дулово. 

 

2. Създаване на синтетични географски карти на разпределението на съвременното 

генетично разнообразие и пост-глациалната история на видовете от р. Дъб 

(Quercus L.) и видовете от р. Габър (Carpinus) в Румъния и България – Двустранен 

Българо – Румънски проект. 

 

3. Изследване на структурни, биохимични и генетични особености на представители 

от род Quercus в България и възможности за устойчивото им ползване – 

Национален проект. 

 

4. Проучване, изследване и запазване на генетичните ресурси на редки растителни 

и животински видове в България и Словакия. 
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