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абстракт: Направен е обзор на горскобиологични и климатични изследвания в 
екологични стационарите на Института за гората – Българска академия на науките 
в Рила и Стара планина, включени в европейската мрежа от станции за многогодиш-
ни изследвания в горски екосистеми и ландшафти на Европейския съюз (ENFORS). 
Представени са кратки данни за тях. Отразени са основни насоки на изследванията в 
иглолистни и букови гори от тези стационари и са обсъдени съвременни тенденции за 
изменение на климата. Показани са и някои резултати от дендрохронологични анализи 
и насоки в развитието на радиалния прираст на гори от Picea abies (L.) Karst. и от 
Fagus sylvatica L. от района на стационарите. Обобщени са резултати от изследва-
ния върху климат, структура, функциониране и възобновяване на горски екосистеми 
от разгледаните стационари на Института за гората и са очертани тенденции и 
необходими направления за по-нататъшни проучвания в тях. 
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ВъВедение

В условията на глобални климатични промени, съвременните 
стационарни проучвания придобиват все по-голямо значение 
за изясняване екологията и биологията на горскодървесната 
растителност. От изследванията в горските стационари може да 
се получи информация за устойчивостта и развитието на горите 
при различни природни и антропогенни въздействия. Структурно-
функционалният подход, възприет от горската екология и науката за 
гората е от значение за съвременното природоползване (Раев, 1994). 
Този подход отговаря на съвременните изисквания и улеснява избора 
на оптималните варианти за стопанска дейност с най-голям полезен 
ефект за човека и природата. 

Както е отразено от Raev (2005), Mårell (2005), Раев, Митева 
(2006), в европейската мрежа от станции за многогодишни изследвания 
в горски екосистеми и ландшафти на Европейския съюз (ENFORS) 
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са включени от 2003 г. няколко екологични станции на Института 
за гората при Българска академия на науките. Това са стационарите 
„Говедарци“, „Васил Серафимов“ и „Парангалица“, разположени в 
различни райони на Рила, където се изследват иглолистни горски 
екосистеми, а в стационара „Балканец“ се изучават гори от буковия 
пояс в Средна Стара планина. 

Целта на настоящия обзор е да се отразят основните насоки 
на лесобиологичните изследвания в екологичните стационари на 
Института за гората в Рила и Стара планина включени в мрежата 
ENFORS, да се представят кратки данни за тях, да се групират и 
обобщят резултати от изследванията върху климата, структурата 
и функционирането на горските екосистеми в тези стационари на 
ИГ – БАН и да се очертаят тенденции и необходими направления за 
по-нататъшни проучвания в тях. 

кратки данни за обекти и методи
Обект на проучване в посочените стационари на ИГ БАН са 

горски екосистеми от иглолистния пояс в Рила планина (стационарите 
„В. Серафимов“, „Говедарци“ и „Парангалица“), както и от буковия 
пояс в Средна Стара планина (стационар „Балканец“). Въз основа на 
информация от Недялков (1965), Маринов и др. (1980), Матеев и др. 
(1986), Раев (1994, 1997аб), Раев, Митева (2006) и др., са представени 
кратки данни за изброените стационари на ИГ – БАН, включени през 
2003 г. в ENFORS (Mårell, Leitgeb, 2005). 

стационар „Васил серафимов“ (ДГС Якоруда). Основан е през 
1961 г. за комплексни изследвания в бялборови гори от 1400 до 2100 
m надм. в. Разположен е в Южна Рила, в местността „Лееве“ и 
попада в горски фонд на ДГС Якоруда. Създадени са били 6 опитни 
полигона на ниво „екосистема“, три експериментални водосбора и 
кула за градиентни изследвания. Стационарът „Лееве“ е наречен по-
късно на името на ст. н. с. д-р инж. Васил Серафимов, с когото 
се свързва основополагащата дейност по създаването на горските 
екологични станционари на Института за гората и който след 1960 
г. е организирал горскохидрологични стационари в представителни 
участъци от най-важните иглолистни гори у нас. Стационарът „В. 
Серафимов“ се намира във водосборния басейн на р. Черна Места, в 
южните планински склонове на Рила.  

стационар „говедарци“ (ДГС Самоков). Основан е през 1963 
г. за комплексни проучвания в гори от смърч, ела и клек от 1200 
до 2100 m надм. в. Създадени са били 10 експериментални полигона. 
В специализирани географски култури се извършват генетични и 
селекционни изследвания. Стационарът е разположен в Мальовишкия 
дял на Рила, в техническия участък „Говедарци“ на ДГС Самоков. 
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Горите от стационара се намират във водосборния басейн на р. 
Черни Искър. Те са част от големия горски пояс от 900 до 2000 
m в Рила планина, който стабилизира водния режим и предпазва 
от затлачване язовир „Искър“, поради тяхната водорегулираща и 
почвозащитна функция. 

стационар „Парангалица“ (ДГС Благоевград). Основан е 
през 1979 г. Стационарът „Парангалица” е създаден за проучване 
на иглолистни гори с уникална биомаса и резерватен режим. 
Организирани са били четири опитни полигона в гори от смърч, 
ела, бял бор и клек, в диапазона 1400-2100 m, в района на биосферния 
разарват „Парангалица”. Стационарът се намира във водосбора на 
р. Благоевградска Бистрица в Рила планина, но сега изследванията 
в него от Института за гората са много ограничени. Периодично 
се извършват предимно горскобиологични изследвания за изучаване 
динамиката на възобновителния процес в горски фитоценози. 
Правят се наблюдения за протичането на растителни сукцесии при 
различни екологични условия, както и за възникващи смени на дървесна 
растителност след нарушения от ветровали в горите на резервата.  

стационар „Балканец“ (ДГС Троян). Основан е през 1971 г. за 
комплексни изследвания в буковите гори на Стара планина в диапазона 
от 900 до 1600 m. Създаден е за комплексно изучаване на буковите 
гори в 6 полигона на ниво „екосистема“ и два водосборни басейна. 
Понастоящем изследвателската дейност върху структурата и 
функционирането на горските екосистеми в стационара „Балканец“ 
е силно ограничена. Разположен е в пояса на старопланинските букови 
гори. Изследвания са извършени в опитни площи, намиращи се в 
Средна Стара планина на 1250-1300 m. Това са сравнително запазени 
букови гори, разположени във водосбора на р. Жална, приток на р. 
Бели Осъм. 

Методиката на горскоклиматичните изследвания в тези 
стационари е описана подробно от Раев (1989). Във всяка площадка 
три пъти в денонощието е събирана основна климатична информация. 
Температурата на въздуха и валежите са измервани всекидневно в 7, 14 
и 21 h. Индексът на де Мартон Р:(Т+10) е определен чрез изчисления, 
където Р е средната годишна норма на валежите (mm), Т е средната 
годишна норма на температурата на въздуха (оС). Климатограмите 
са съставени по метода на walter (1973). 

Във всеки от изброените стационари за комплексни екологични 
изследвания е работено по единна методика за изучаване структурата 
и функционирането на горските екосистеми. Методите на 
изследване в горскобиологичните и екологични направления, по 
които са водени досегашните изследвания в горските екосистеми 
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от посочените стационари, се отнасят до различни области 
на познанието. Това са традиционни таксационни и лесовъдски 
методи, методи за изследване на почвени показатели, физиолого-
биохимични, дендрохронологични и други (Маринов и др., 1982, 1987; 
Раев и др., 1990, 2006; Sokolovska, Doychinova, 1998; Стоянова, 2001, 
2006; Zhiyanski, Sokolovska, 2009 и др.). 

Във връзка с определяне състоянието на горскодървесната 
растителност е използван маршрутният метод, правени са оценки 
по скàли, възприети при екологичния мониторинг на горите в Европа 
(Роснев, Петков, 1997; Цанков, Мирчев, 1997). В определени обекти 
от стационарите са прилагани и методични подходи в съответствие 
с публикуваната международна методика за изпълнение на 
кооперативната програма за „Оценка и мониторинг на въздействията 
на замърсения въздух върху горските екосистеми“ (ICP-Forest, 1985-
2005), (Павлова, Роснев, 2006). 

тематична насоченост на проучванията 
В настоящия обзор са отразени основните насоки на 

изследванията в разгледаните горскоекологични стационари на ИГ – 
БАН. Много автори са отразили резултати от проведени многогодишни 
стационарни изследвания в горите. Раев (1994, 1997а) посочва насоки на 
проучванията в програмата за комплексни стационарни изследвания. 
Комплексният характер на изследванията в горските екосистеми се 
основава на това, че дървостоят не трябва да се изучава изолирано 
от почвата, атмосферата и другите фактори на природната среда 
(Раев, 2006б). 

Следва да се изтъкне, че при изучаване структурата на 
екосистемите изследванията са насочени към биотопа (климатични, 
едафични фактори) и биоценозата (дървостой, тревна и друга 
растителност, фауна, микрофлора). функционирането на екосистемите 
се разкрива при изучаване кръговрата на веществата (кръговрат на 
водата, на СО2 и О2, на микро- и макроелементи) и продуктивността 
на екосистемите (първична, вторична). За определяне замърсяването 
на екосистемите се изучава химията на валежи, лизиметрични и 
речни води. При оптимизиране формите на стопанска активност в 
горите (изборна, сечищна форма на стопанисване и отгледни сечи), 
в стационар Говедарци е извършен експеримент с главни сечи в 
иглолистни гори от пояса на Picea abies (L.) Karst. 

Изследванията върху структурата и функционирането на 
горски екосистеми са обобщени от Раев (1994), като в приложение 
са изброени десет изследователски проекта за комплексни екологични 
изследвания в стационарите на Института за гората с авторските им 
колективи. Тук е отразена голяма част от научно-изследователскити 
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проекти за комплексни екологични изследвания, извършвани предимно 
в горски екосистеми от стационарите, вкл. и от някои околни горски 
територии, което е дало възможност за изясняване на горскобиологични 
процеси във връзка с антропогенна дейност в тях или със съвременни 
климатични промени. Изследвана е структурата и функционирането 
на планински горски екосистеми, повлияни от стопанско въздействие 
и са разработени методи за подобряване на техните функции (1981-
1985 г.). Извършени са комплексни екологични изследвания в някои 
резервати и разработване методи за биомониторинг (1981-1985 г.). 
Проведени са комплексни екологични стационарни изследвания в 
биосферния резерват „Парангалица“ (1981-1985 г.). Работи се по 
международна кооперативна програма за „Оценка и мониторинг на 
въздействията на замърсения въздух върху горските екосистеми“ 
(МКП-Гори-ИКЕ), започнала в България през 1985 г., (ICP-Forest, 1985-
2005), (Павлова, Роснев, 2006). Изследвани са еталонни екосистеми 
със стопанско и специално предназначение в горския фонд на НРБ 
за оптимизиране на техните функции (1986-1990 г.). Проучвани са 
структурата и функционирането на горските екосистеми (1989-
1994 г.) и др. Извършени са и изследвания в района на стационарите 
и околни по-обширни горски територии, осъществени с финансова 
подкрепа на фНИ-МОМН по теми, отнасящи се до характеризиране 
на природната среда и структурата на представителни екосистеми 
от Picea abies (L.) Karst.от Рила (1998-2003 г.) в стационар „Говедарци“; 
изследване на речния отток като показател за екологично състояние 
на горски екосистеми (1996-1999 г.) в стационар „Балканец“ и околни 
територии; изучаване на естественото възобновяване в горски 
екосистеми и растителни сукцесии в Рила (2004-2008 г.). 

климатични и хидрологични проучвания 
При условията на глобални климатични промени, голямо 

значението имат стационарните проучвания в горите. Нашата 
страна попада в граничен район от южното разпространение на 
горите от Picea abies (L.) Karst. и от Fagus sylvatica (L.) в Европа 
(Стефанов, Ганчев, 1958). С голяма научна и практическа стойност 
са изследванията, засягащи екологични аспекти, свързани с проучване 
на оптимални и критични параметри на климатичните фактори и 
влиянието им върху разпространението, възобновяването и растежа 
на горскодървесни видове и хидрологичните функции на горските 
екосистеми. 

Направеният литературен преглед показва, че резултатите 
от проведените многогодишни изследвания в областта на горската 
климатология и хидрология са отразени в сравнително най-многобройни 
научни публикации, в сравнение с други изследвания в стационарите 
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(Серафимов, 1965; Раев, 1975, 1976, 1977абв, 1986, 1994, 1997бв, 2006ав; 
Серафимов, Раев, 1978; Недялков, Раев, 1988; Шипковенски и др., 1993; 
Раев, Роснев, 2003; Стоянова, 2003а,б; Раев, Митева, 2006). 

Автор на първите изследвания по горска хидрология в България 
е Серафимов (1964, 1966, 1974 и др.), който публикува български данни 
за хидрологичната роля на горите у нас. В областта на научните 
изследвания той е основоположник в организирането на стационарите 
за комплексни изследвания в най-важните ни горски формации (Раев, 
1994). През 1961 г. в ДГС Якоруда организира първият стационар за 
изучаване на хидрологията и климатологията на белборовите гори, 
а през 1963 г. организира стационар „Говедарци“ в ДГС Самоков. 
В средата на 70-те години от чисто хидрологични, изследванията 
прерастват в екологични за комплексно изучаване на представителни 
горски екосистеми у нас. 

Резултатите от направените климатични и хидрологични 
проучвания отразяват основните насоки на продължителните 
многогодишни изследвания в иглолистни или букови гори от 
разглежданите стационари. За различни периоди от време е 
проследена динамиката на някои климатични елементи (Раев, 1989, 
2006б). Изследвано е влиянието на иглолистните гори върху снежната 
покривка (Серафимов, 1966; Раев, Русева, 1984). 

Важно е да се изтъкне, че през периода 1995-1997 г. е завършен 
изследователски проект в бялборовите гори (Раев, 1997, 2006б). В 
резултат на това са обобщени голяма част от многостранните 
изследвания в тези гори от стационара „В. Серафимов“ и са 
публикувани резултати от редица автори. 

Подобно системно изследване е проведено и в представителни 
смърчови гори по северните склонове на Рила от стационара 
„Говедарци“ (Раев, 2006б). Определена е зависимост между изреждането 
на някои смърчови насаждения и повърхностния воден отток (Раев, 
1985). Изследвания са извършени от Раев (1981, 1989) върху някои 
елементи на микроклимата във високопродуктивни смърчови 
екосистеми от биосферния резерват „Парангалица”. Направен е 
опит за диференциране на планинските климати в Рила и зоната за 
оптимално горскостопанско производство (Раев, 1983).

Климатичните условия са много важен екологичен фактор за 
състоянието и възобновяването на горските екосистеми, които в 
тези стационари са изучавани от Раев (1981, 1997бв, 2006б), Slavov, 
Raev (2001), Раев и др. (2003, 2006), Стоянова и др. (2009), Димитров и 
др. (2010). Получени са данни за съвременния климат и микроклимат 
на представителни смърчови гори от Рила.

Във връзка с изследване въздействието на засушаването 
върху естествените горски екосистеми, характеристика на 
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промените в климата е направена от Раев, Роснев (2003), като са 
ползвани климатични данни от екологичните стационари на ИГ – 
БАН, а дендрохронологичните редове са по Грозев, Делков (1995). 
Характеризирани са климатични промени преди и след 1980 г. на 
миналия век. 

Въз основа на получените данни от многогодишните 
стационарни климатични изследвания в горите на Рила (Раев, 1994, 
1997а, 2006а; Dimitrov et al., 2011) са анализирани температурен режим, 
продължителност на вегетационния период, режим на валежите, 
относителна влажност на въздуха. Определени са и някои комплексни 
климатични показатели за пояса на иглолистните гори у нас Раев 
(1997а, 2006а), Раев и др. (2003, 2006), Стоянова и др. (2009). 

Определени въпроси, свързани с климатичните условия и 
състоянието на горски екосистеми са изяснени в редица публикации 
(Раев, 1997а, 2006а; Раев, Грозев, 1999; Павлова, Роснев, 2006; Раев, 
Митева, 2006; Стоянова, 2006; Димитров и др., 2010), като някои 
климатични тенденции се разглеждат и за други райони на страната 
(Маринов, 2004; Стоянова, 2009; Стоянова и др., 2010). Дискутирани 
са въпроси относно състоянието на горите на глобално и регионално 
ниво, както и въздействието на очакваните климатични промени върху 
горските популации при различни модели и алтернативи (Alexandrov, 
2007; Alexandrov et al., 2009). Аргументирана е възможност за използване 
на репродуктивен материал от горскодървесни ресурси на България в 
други страни на Европа, при условия на климатичен стрес. 

изследвания по биология и екология на гората
Обобщавайки публикациите от тази многостранна 

научноизследователска дейност в стационарите на ИГ – БАН и въз 
основа на преглед на резултати от досегашните комплексни проучвания 
от посочените стационари в Рила и Стара планина се установи, че 
направените изследвания са свързани с изясняване на редица важни 
въпроси от екологията и биологията на гората. В зависимост от 
тематичната насоченост на някои от екологичните и биологични 
проучвания, е било наложително техният обхват да бъде разширяван 
и в околни горски територии извън стационарните обекти (Недялков, 
1965; Недялков и др., 1966; Велков, Джоргов, 1973; Маринов, Стоянова, 
1982, 1985; Маринов и др., 1987; Шипковенски и др., 1993; Раев и др., 
2000). Анализираните резултати от съществуващите изследвания 
разширяват познанията за природна среда, структура и процеси в 
гори на България, където е южната граница от естествения ареал 
на Fagus sylvatica и на Picea abies в Европа. 

В развитието на науката за гората, значителен е приносът 
на редица изследвания върху структурата и функционирането на 
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горските екосистеми от районите на стационарите (Димитров, 
1983; Маринов и др., 1983; Желязков, Стоянова, 1984; Раев и др., 
2000; Стойков, Цаков, 1997, 2006 и др.). Количествата на биомасата, 
прираста и опада в насаждения от стационара „Говедарци“ са 
изследвани от Трашлиев, Нинов (1971), данни за които са посочени от 
Велизарова (2006) при разглеждане ролята на биомасата на смърчови 
насаждения в кръговрата на веществата. 

Определяна е динамиката и структурата на надземната биомаса 
на високобонитетни смърчови насаждения (Беляков, Кръстанов, 1981; 
Недялков, Димитров, 1981; Димитров, Стойков, 1984) и са правени 
други горскобиологични и екологични проучвания в горски екосистеми 
от стационар „Парангалица“ (Грозева, Етрополски, 1984; Етрополски и 
др., 1985; Stoyanova, 1989; Жиянски, 2004; Sokolovska et al., 2004; Жиянски 
и др., 2004; Соколовска и др., 2005; Stoyanova et al., 2011 и др.).

Получени са резултати за функционалното разпределение на 
надземната и подземна фито- и минераломаса в разновъзрастно 
високобонитетно буково насаждение (ІІ-ІІІ), в сравнение с друго 
насаждение от по-нисък бонитет (ІV-V), от екологичния стационар 
„Балканец“ в Стара планина. Определен е кръговратът на хранителните 
елементи (Маринов и др., 1983). Установени са и подробни данни за 
структурата, състава и динамиката на фитомасата в бялборова 
култура, създадена на буково месторастене (Желязков, Стоянова, 
1984). Изследвано е съдържанието на хранителни елементи в листа 
от Fagus sylvatica (Marinov, Stoyanova, 1986). Принос за изясняване 
състоянието и кръговрата на веществата в букови екосистеми 
имат и изследванията на Zhiyanski, Sokolovska (2009). 

Въз основа на проведените горскобиологични проучвания в 
букови гори от стационара „Балканец“ и околни горски територии е 
определено типологичното разнообразие и естествено възобновяване 
(Маринов, Стоянова, 1982, 1990; Sokolovska, Stoyanova, 1998). Това е 
дало възможност за изясняване на някои горскобиологични въпроси 
и във връзка с антропогенни дейности в буковия пояс по северните 
старопланински склонове. Направена е и разработка от Маринов, 
Стоянова (1990) върху екологичната оптимизация на чисти и смесени 
букови екосистеми с едификатор Fagus sylvatica. Принос в това 
отношение е и еколого-фитоценологичното изследване на буковите 
гори в горния буков подпояс на Средна Стара планина (Маринов и 
др., 1987). 

Изследвано е влиянието на дървесни видове върху някои физични 
и химични характеристики на кафяви почви от района на Беклемето, в 
Средна Стара планина (Zhiyanski et al., 2008). Приложен е вариационен 
анализ (one-way ANOVA). Резултатите показват, че повечето от 
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проучваните почвени характеристики се повлияват от дървесния вид 
и това е ясно изразено в горните 0-10 cm на почвите. 

Изпълнявани са изследователски програми за изучаване 
структурата, динамиката, възобновяването и функционирането на 
представителни гори, за оптимизиране на техните функции (Маринов, 
1978, 1980; Стоянова, 1988, 1989, 1994). Разгледани са някои въпроси 
относно структурата и динамиката на горите, като показатели за 
устойчиво развитие на планински екосистеми (Стоянова, Стоянов, 
2006). 

Особено внимание е отделено на проучвания, отнасящи се до 
динамиката на естествения възобновителен процес и състояние на 
подраста в дендроценози от пояса на Picea abies в стационарите на 
ИГ в Рила (Стоянова, 1998, 2001, 2006). Изследвани са структурата и 
възобновителните процеси на иглолистни гори от пояса на Picea abies, 
отнасящи се за планинска област от южната граница на естествения 
ареал на смърча в Югоизточна Европа (Стоянова, Пандева и др., 2007). 
Разгледани са закономерности в разпространението на иглолистни 
видове в планински екосистеми у нас (Стоянова и др., 1996). 
Публикувани са и нови резултати от извършен поленов мониторинг в 
иглолистни гори от Северозападна Рила (Tonkov et al., 2009). Проучени 
са растителни сукцесии в иглолистни горски екосистеми от Северна 
Рила (Стоянова и др., 2007). 

Извършени са дендрохронологични изследвания в гори от Picea 
abies и Pinus sylvestris L., в Рила (Раев и др., 1990; Raev et al., 1987, 1995). 
Разкрита е хронологията на радиалния прираст в смърчови гори, 
които са били обект на системен анализ през многогодишен период 
1915-2000 г. Определени са индексите на прираста в изследваните 
смърчови гори от Северозападна Рила (Раев и др., 2006) и други 
съседни планински райони (Grozev, Stoyanova, 1998). Дефинирани са 
лимитиращите климатични фактори върху радиалния прираст и са 
определени периодите на засилен растеж и депресия в биологичната 
продуктивност на изучаваните гори, а така също и обусловеността 
им от екологични фактори. 

Въз основа на направения обзор върху публикации, свързани с 
горскобиологичните изследвания в стационарите бе установено, че 
периодично са разширявани селекционно-генетичните и биологични 
проучвания в смърчови и бялборови гори (Александров, 1983, 1984, 1990, 
2006; Александров, Найденова, 1991; Найденова, 1997; Стоянова, 1997, 
2006; Роснев, Мирчев, 2006; Найденова, Велинова, 2006). Извършени 
са екологични наблюдения и изследвания във връзка с проблеми по 
естественото възобновяване и опазване на горските екосистеми 
(Маринов и др., 1980; Marinov, Stoyanova, 1986; Стоянова, 1988, 1989, 
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1997, 2003) и др. Определени са тенденции на растителни сукцесии в 
гори от пояса на Picea abies в Рила (Стоянова, 2011). 

За стационарните комплексни екологични изследвания в горския 
фонд у нас е направен преглед от Маринов и др. (1982), Раев (1994, 
1997а, 1998), Цаков (2007). Страната ни е част от най-южната 
граница в разпространението на смърча и на бука в Европа. Това 
потвърждава необходимостта от продължаване на стационарните 
климатични и горскобиологични изследвания (Раев, 2006б), което е 
във връзка с устойчивото лесовъдство в горите при съвременните 
условия на климатични промени. 

ЗаклЮЧение

В настоящия обзор са отразени насоките на изследвания в 
горскоекологични стационари на Института за гората в Рила и 
Стара планина, включени в Европейската мрежа от станции за 
многогодишни изследвания в горски екосистеми и ландшафти на 
Европейския съюз (ENFORS). Нашата страна попада в граничен 
район от южното разпространение на горите от Picea abies (L.) 
Karst. и от Fagus sylvatica (L.) в Европа. Поради това много важни 
са екологичните аспекти, свързани с проучване на оптимални и 
критични параметри на климатични фактори, за възобновителни 
процеси, растеж на подраста на дървесни видове и структура на 
горски екосистеми. 

В статията са отразени и някои проучвания, обхващащи по-
широк периметър от околни на тези стационари горски територии, 
дали възможност за изясняване на горскобиологични процеси в гори, във 
връзка с антропогенна дейност в тях. Анализираните резултати от 
съществуващите изследвания разширяват познанията за природната 
среда, структурата и процесите в иглолистни и букови гори у нас. 

Продължаването на стационарните проучвания ще допринесе 
за допълване на знанията за екологичните условия, структурата, 
функционирането и възобновяването на иглолистни и букови гори 
в България. Това е съществена предпоставка за продължаване на 
стационарните изследвания в представителни букови и смърчови 
гори в Рила и Стара планина. 

Съвременните стационарни проучвания са от голямо значение за 
изясняване екологията и биологията на горскодървесна растителност 
при условия на климатични промени и екологични ограничения за 
растежа, развитието и възобновяването на горите. 
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FOREST-BIOLOGICAL AND CLIMATIC INVESTIGATIONS 
IN ECOLOGICAL STATIONS OF FOREST RESEARCH INSTITUTE 

IN RILA AND STARA PLANINA MTS. 

N. Stoyanova, D. Dimitrov, A. Delkov 
Forest Research Institute – Sofia 
Bulgarian Academy of Sciences

(SUMMARy)

Review has been made of forest-biological and climatic investigations 
in ecological stations of the Forest Research institute, BAS, in Rila and 
Stara planina Mts., which are included in the European network of stations 
for long-period investigations in forest ecosystems and landscapes of EU 
(ENFORS). Short data about stations is presented. Basic directions of 
investigations in coniferous and beech forests in these stations are discussed, 
as well as contemporary trends of climate change. Some results from 
dendrochronological analyses and directions in development of radial growth 
of Picea abies (L.) Karst. and Fagus sylvatica L. forests in the stations regions 
are pointed out. Results from investigations of climate, structure, functioning 
and regeneration of forest ecosystems in investigated stations are generalised 
and trends and necessary directions for further investigations are outlined. 
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