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АНАЛИЗ 

 

за наличието на естествени растителни съобщества или характеристики на местообитания, 

които са съществували на територията на ТП ДГС „Ракитово”, но са изчезнали/деградирали в 

резултат на горскостопанските дейности 

 

Настоящият анализ е извършен в изпълнение на база на документална проверка на 

съществуващите и съхранявани в стопанството данни, както и след запознаване с 

действителната обстановка на терена. 

Съществуващата растителност в района на ТП ДГС „Ракитово” е представена от 

няколко на брой типични горски формации. 

Ниската част на стопанството попада в Долния равнинно-хълмист пояс на дъбовите 

гори (0-700 м н.в.). Основните дървесни видове, които дават облика на подпояса, са дъбовете, 

като от тях най-често се среща зимния дъб. В по-високите части на подпояса се появява и бука 

и черния бор. Те образуват чисти и смесени, предимно семенни и по-рядко издънкови 

насаждения. В състава им участват с по 2-3 десети или единично мъждрян, габър, черна елша, и 

други. Културите, създадени в този подпояс, са предимно от бял и черен бор, на места смесени 

с естествената растителност. В иглолистните култури, като спътници са внасяни брезата и 

едролистната липа. 

С увеличение на надморската височина видовият състав намалява. 

 

Средните части на горското стопанство попадат в пояса на горите от бук и 

иглолистни (701-2000 м.н.в.). Естествено срещащи са формации от чисти и смесени бялборови 

насаждения, смесени бялборово-черборово-букови, както и бялборово-смърчово-елово-букови 

високопродуктивни насаждения. В тази зона са обширните масиви от издънкови зимендъбови и 

букови формации с производителност от II до IV бонитет, често примесени с други 

широколистни като габър, трепетлика, клен, шестил и пр., участвуващи единично или под 

формата на малки групи. Тук са създадени и много обширни масиви от иглолистни култури, 

предимно от бял бор и по-малко от черен бор, смърч, ела, дуглазка, лиственица, бреза. От 

храстите най-често се срещат хвойна, леска, шипка, дрян,  черен бор и други, а живата тревна 

покривка е съставена от житни, папрати, лазаркиня, лузула, подбел, заешки киселец, ягоди, 

боровинки и други. В изредените части на насажденията се срещат къпина, малина, върболика 

и други. 

 

Подпояс на среднопланинските гори от бук и иглолистни  –1201-1700 м н.в. 

Тук се намират най-производителните горски формации в района на горското 

стопанство, особено тези разположени върху кафявите тъмни горски почви. В повечето от тези 

естествени насаждения, в резултат на извеждането по различно време от растежа им на 

лесовъдските мероприятия, много от тях са се превърнали в разновъзрастни смесени формации, 

често и с обособени етажи от няколко поколения. Естествената растителност е представена от 

бук, бял бор, черен бор, смърч, ела и незначително  от бяла   мура   (внесена   изкуствено).   

Насажденията  са   предимно   чисти  смърчови, елови, бялборови, черборови и букови и 
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смесени между тях. В долната част на подпояса (1201-1500 м н.в.) се срещат предимно смесени 

буково-елови-смърчови, елово-смърчово-борови насаждения и чисти бялборови, черборови, 

елови и смърчови и смесени с преобладание на посочените дървесни видове, а обикновено от 

1501-1700 м н.в. - чисти и смесени с преобладание на бял бор и смърч насаждения. И в тази 

зона са създадени много иглолистни култури предимно от бял бор и смърч, които се 

характеризират с добро санитарно състояние и висока производителност. 

 

Подпояс на горнопланинските смърчови гори –1701-2000 м н.в. 

В този подпояс естествената дървесна растителност е представена почти само от 

смърчови дървостои. На изолирани места се срещат и изкуствени култури от бяла мура в чист 

вид или смесени със смърч. Около връх Сютка са съсредоточени горите и земите, които 

попадат в Подпояс на високопланинските гори от субалпийски смърч и мура (2001 - 2500 м 

н.в.) - заема 0.7% от дървопроизводителната площ. 

 

Подпояс на  високопланинските гори от субалпийски  смърч  и  мура –- 2001 -2200 м н.в. 

В този подпояс естествената дървесна растителност е представена почти само от 

смърчови дървостои. На изолирани места се срещат и изкуствени култури от бяла мура в чист 

вид или смесени със смърч. 

Основната част от горите на територията на ДГС „Ракитово” са включени в 

различните категории ВКС. В някои случаи един и същи подотдел попада в повече от една 

консервационна стойност. Това прави гората в този подотдел особено значима за поддържане и 

повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности. 

За 2022 год., като цяло в заключение може да се каже, че не са констатирани 

естествени растителни съобщества или характеристики на местообитания, които са 

съществували на територията на ТП ДГС „Ракитово”, но са изчезнали или деградирали в 

резултат на горскостопанските дейности. По тази причина не се налага да се предвиждат 

възстановителни мерки. 

 

 

 

Изготвил:.........../п/*……… 

/ инж. Ангел Попов / 

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


