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Описание на проекта

Изследователски задачи
1. Разработване на класификации нa растителни функционални типове .
2. Пилотна разработка на класификационно ориентирана база данни и формално описание
на научна информация.
3. Развитие на екосистемни модели
4.Обучение на млади специалисти, бакалаври магистри и докторанти чрез непосредствено
участие в изследванията и включване на резултатите в учебната работа.
5. Разпространение на резултатите от научното общество и планиране на бъдещите
изследвания чрез участия в работни срещи, научни форуми и дискусии.

Research Task
1. Development of functional classifications of plant types.
2. Pilot development of classification-oriented database and a formal description of scientific
information.
3. Development of ecosystem models.
4. Training of young professionals, bachelors ,masters and doctoral students through direct
participation and involvement in research results in academic work.
5. Distribution of the results through the scientific community and planning of future research by
participating in workshops, scientific meetings and discussions.

РЕЗУЛТАТИ










Създаване на PFT класификация на дървета на основата на
особеностите на сресовите периоди, отразяващи комплексното
влияние на околната среда. Този тип PFT класификация е
приложим при глобалното и екосистемното моделиране.
Прототипна реализация на класификционна база данни за
дървета, улесняваща описанието на произволни класификации за
оциенка на състоянието на горски екосистеми, прогностика и
тяхното управление.
Експериментални описания на PFT и екосистеми, базирани на
онтологичната теория.
Пилотно разработване на модели, базирани на генетични
алгоритми и анализ на факторите, имащи определящо влияние
върху развитието на изследваните горски екосистеми.
Пилотно разработване на ескпериментални модели, базирани на
невронни мрежи от тип Самоорганизиращи си карти за
дефиниране на екосистемни класификации.
Обучение на един докторант .
Създадените класификации и модели ще бъдат представени на
работните съвещания на COST Action ES0805.

Results



Creation of PFT classification of trees based on characteristics of stress
periods, reflecting the integrated effects of the environment. This type of
PFT classification is applied to the global ecosystem and modeling.
Prototype implementation of the tree database for facilitating the





•

description of arbitrary classifications for evaluating the state of forest
ecosystems and their management.
Experimental descriptions of PFT and ecosystems, based on ontological
theory.
Pilot development of models based on genetic algorithms and analysis of
the factors having a decisive impact on the development of the studied
forest ecosystems.
Pilot development of experimental models based on neural networks of
type Self-organizing maps for definition of ecosystem classifications.
Training of a student.
Established classifications and models will be presented at the workshops
of COST Action ES0805.
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