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списък

на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДЛС
„Женда" - гр. Кърджали
1. Материални продукти и услуги

Материалните услуги включват всички продукти, добити от екосистемите: храна,
дървесина и други.
1. Дървесина - Ползването на дървесина на ТП ДЛС „Женда" - гр. Кърджали за
2021 година е:
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2. Предлагани недървесни продукти:

Добив на билки и горски плодове.
В района на стопанството могат да се добиват средногодишно по 5-6 тона билки,
а също така и по 1-2 тона горски плодове (орехи, лешници, трънки, шипки и малини) и по 5
тона гъби. Тези количества имат характер на прогноза, тъй като добивът им зависи от
плодоносенето, годишните промени в климатичните условия, особеностите на
климатичната среда, антропогенните фактори и други.
Добив на листников фураж.
В района на ТП ДЛС "Женда" през ревизионния период се предвижда добив на
20 куб.м листников фураж средногодишно, основно за подхранване на дивеча.
Добив на сено.
В ТП ДЛС "Женда" се предвижда да се добива средногодишно по 60 тона сено от
ливадите и поляните, които не попадат в пасищните комплекси.
Лов.
Съгласно чл.7 (5) на Закона за лова и опазване на дивеча територията на ДЛС
"Женда" се разделя на три категории ловностопански райони (ЛСР): Ловностопански
райони на дивечовъдния участък (ДУ) на ловното стопанство, Ловностопански райони на
оградени площи - БИСД (Бази за интензивно стопанисване на дивеча) и Ловностопански
райони на ловните дружини по чл.29 от ЗЛОД (Предоставени ловностопански райони).
Границите на ловностопанските райони са определени съгласно заповеди на МЗГ
РД 46-59/18.01.2001г., РД 46-1542/22.08.2001г. и № 1120/15.10.2010г.

Дивечовъден участък "Болярци" се състои от ловище „Болярци'"'с обща площ
2877.3 ха., в това число БИСД от 341 ха., от които 75.lxa. ограда „Муфлон", 177.2 ха.
ограда „Дива свиня" и 89.4ха. ловен двор.
Дивечовъден участък "Женда" се състои от ловищата "Мурга", "Женда", "Ряка",
"Безводно", "Соколите" и БИСД "Женда" с обща площ 10803.4ха, в това число БИСД
581ха.
На територията на стопанството е разположено ловище „Зорница" на дивечовъден
участък „Студен кладенец".
Ловностопанските райони на ловните дружини по чл.29 от ЗЛОД на територията на
ДЛС "Женда" са както следва: ЛСР "Паничково", ЛСР "Комунига", ЛСР "Пчеларово",
ЛСР "Черноочене", ЛСР "Яворово", ЛРС „Костино", ЛРС „Кърджали-1 ", ЛРС „Бойно",
ЛРС „Гледка", ЛРС „Кърджали-2", ЛРС „Стремци", ЛРС „Мост", ЛРС „Перперек", ЛРС
,,Миладинова", ЛРС „Ненкова".
ЛСР на ЛД също са разделени на ловища съгласно изискванията на "Наредба № 6 за
устройство на горите и земите от ГФ и на ловностопанските райони в Република
България", като са взети под внимание площта на ловностопанския район,
местообитанията и обитаващия дивеч. В ловностопанските райони на ловните дружини са
отделени и площи за развъдници съгласно чл.12 от ЗЛОД.
На обща площ от 13680,7 ха са обособени два държавни ловностопански района ДЛСР „Женда" с площ от 10854,9 ха и ДЛСР „Болярци" с площ 2877,3 ха.
ДЛСР „Женда" и ДЛРС „Болярци" се стопанисват от ТП ДЛС „Женда".

Паша.
Пашата е разрешена в горските територии. Ежегодно се определят землищата и
местностите, в които се забранява паша със заповеди на кметовете на общините Кърджали
и Черноочене.
Достъп до генетични ресурси
На територията на стопанството са регистрирани 11 семенни бази за добив на семена от
черен бор и обикновен бук. На територията на стопанството има и вегетативна
семепроизводствена градина от атласки кедър.

(

11.

Реулиращи услуги - ползи от процесите в екосистемите.

Водорегулираща и водозащитна услуга на горската растителност има огромно значение за
количеството и качеството на водите, които изтичат от водосборните басейни. Горските
екосистеми реализират две основни хидрологични функции
водоохранна и
водорегулираща.
-Водоохранна функция е способността на горите да стабилизират повърхностните и
подпочвени води на определена територия (водосбор) за дълъг период от време.
-Водорегулиращата функция се изразява в способността на горските екосистеми да
преразпределят елементите на водния баланс, като увеличават дела на положителните
(продуктивни) пера и намаляват непродуктивните (отрицателни) такива. Екосистемите
осигуряват смекчаване и регулиране на въздействията от промените на климата.
ТП ДЛС „Женда" - гр. Кърджали предоставя следните регулиращи услуги:
1.
Водоохранна функция - За територията на ТП ДЛС „Женда" - гр.
Кърджали определени като вододайна зона са отделите и подотделите, предоставящи
възможност за снабдяване на населените места с вода за питейно-битови нужди.

ДЛСЖенда
Вододайни зони
с.Лясково
Вододайни зони
с.Свободиново
Каптажи
с. Охлювец

Отдели, подотдели
252 д, е, ж, з, к, л, м, п, р, 3

294 т, 7, 8, 9
326 „6"

Горски чешми и
кладенци

19,5

Площ

4,3
0,1

Чешми: 460и;459 з,е,б;
443з;461ж;464а;407ц;4326;
430п;434м;437с;385г;405е;
1220ж;388е;317и;318х;317в;
325а;333т;338д;338в;417и;
427и;423з;416ж;765е;754в;
757а;751а;369д;363в;347а;
353к;351д;362д;285н;278к;
290ц;90е,л;91г;946;600;596, г;
47ж;49г;2166;63к;58в;184з,и;
199в;25а;22т, н;20в;23 1;72в;
302а;630з;634а, ж;633л;638в,г;
315н,п;3136;31lo, к;6696;672 4;
6766;702 11;1175в;512ж;515и;
5086;507к;522 4;525а;5276;
528в, л;529в;537г,м;699 5;
681ж;651д;657ж;654г;680ч;
353з;656 4;717ф;739л;684а;
694ф;6956;504 ж;571в, д;572н;
577ф;576з,к,м;582и;580в;620д;
595 17;595 8;584 9;597з;599г;
623г, я;662о;594з;664п;662в;
668к;532ж;541в;557г;545ж;
559а;556г;495г,е;696л;717 кl;
684 7;696з;645а;686з;648н;
649к.
Кладенци: 480р;384з;386а;
397а;391д;516е;651г;624 1.

(

2 Водорегулиращата функция - за стопанството такава функция изпълняват,
следните видове гори:
-Крайречни естествени гори от Alnus glutinosa, попадащи в заливаемата тераса на речното
течение .
-Гори в 100 метровата ивица на река Арда.
-Горски територии попадащи в санитарно-охранителна зона 3 на язовир Боровица.
3. Противоерозионна функция изпълняват:
-Горските територии с наклон над 30° (или по-малък, при разположение под обработваеми
земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10° и дължина по - голяма от 200 м) с
площ над 1 ha и пълнота над 0,6.
-Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията.
111.

Културни и социални услуги - нематериални ползи от екосистемите.

Културните услуги са нематериални ползи от екосистемите. Осигуряването на условия за
рекреация и туризъм прави горите предпочитано място за почивка на хиляди хора.

Необходимо е да бъде оценена красотата или естетическата стойност на различните
екосистеми, което може да бъде отразено в популизиране на екопътеки, маршрути и
обозначени панорамни места с красива гледка.
Горите, с цялото си разнообразие, са богат източник на творческо вдъхновение в много
сфери-изкуство, фолклор, архитектура, реклама и други.
В ТП ДЛС „Женда" - гр. Кърджали може да бъдат използвани културни и социални услуги
с:
1. Образователна стойност - залесяване с детски градини и училища в
териториалния обхват на стопанството, образователни мероприятия за деца от всяка
възраст. Има обособени голям брой екопътеки и туристически маршрути, които са
предпочитани и посещавани от туристи от цяла България.
2 Осигуряване на условия за рекреация и туризъм:

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
Защитен археологически паметник на културата "Перперикон" одобрен с протокол от
05.12.2000 година, в изпълнение на заповед № РД-09-564/13.11.2000 г. на Министъра на
културата отдели и подотдели: 648 м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 5, 6, 7; с обща площ 51.4 ха, от
която 48.4 ха залесена и 3.0 ха незалесена.
Връх Бездивен-765 е-с. Ненкова
Скален прозорец-351 д - местност Божак
Пещера Утробата - 3 71 в - с. Пъдарци
Извънселищни паркове (Лесопаркове), обособени съгласно протокол № 3 и решение №
7 на ЕТИС при МГГП от 10.05.1977г.-отдели и подотдели 311 л, м, н, о, п, 6, 7, 8; 312 а, б,
в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 313; - ,,Горичката"; 422 г, д, е, л, м, н,
о, п, р, с, т, у, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12; 423 д; 454 а, б, в, г; 455 а, 1; 456 д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п,
р, с, т, у, ф, ш, 61, 1, 2, 3; 473 д, е, ж, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - ,,Карагьоздере" с обща площ
237.5 ха, от която 199.1 ха залесена и 38.4 ха незалесена.

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ
Лесопарк "Паничково", обособен съгласно протокол №3 и решение №7 на ЕТИС при
МГГП от 10.05.1977г.-отдели и подотдели 25 в, г, 1, 3, 4, 5, 6, 7; 26 д, е, з; 70 а, б, в, г, д, е,
ж, 1, 2, 3, 4; с обща площ 34.7 ха, от която 31.8 ха залесена и 2.9 ха незалесена.
3.
Естетична стойност на ландшафта - Всички гори на територията на ТП ДЛС
„Женда" - гр. Кърджали отговарят на този критерии, разглеждани в пространството на
целия родопски масив.
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*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

