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Терминът „екосистемни услуги“, навлязъл като препоръчителен инструмент за
опазване на околната среда с Европейскста стратегия за биоразнообразието до 2020
г., включва в себе си всички тези ползи, които човешкото общество извлича от
природата пряко или косвено.
Общата Международната класификация на екосистемните услуги (CICES)
предлага структура, която се свързва с рамките на системата „околна средаикономически баланс“ на ООН (SEEА 2003). CICES се основава на съществуващите
класификации, но се фокусира върху размерността на екосистемни услуги. В
системата CICES услугите или са предоставени от живите организми (флората и
фауната) или чрез комбинация от живи организми и абиотични процеси. Абиотични
продукти и услуги, например предоставяне на минерали от минното дело и
улавянето на вятърната енергия, може да има ефект върху екосистемните услуги, но
тези продукти и услуги не разчитат на живите организми за доставка. Следователно,
те се считат като част от целокупния природен капитал (което напр. включва активи
на почвата, абиотични потоци, и екосистемния капитал и услуги). Отделните видове
природен

капитал

притежават

различни

ключови

характеристики

(например

възобновяеми или не), които ги превръщат в специфични предизвикателства на
управлението (Mаes et аl., 2013). Поради това, картирането на ЕСУ не е насочено
към идентифициране на максималния потенциал на една услуга, а към това да се
разбере

доставката

на

множество

услуги

от

взаимосвързани

екосистеми

в

пространствен аспект.
Концепцията за екосистемни услуги, има голям потенциал за добавяне на
стойност към настоящите подходи за опазване, по-специално поддържането на
състоянието

и

възстановяването

на

екосистемите,

което

повишава

техния

природозащитен статус. Това е и основната цел на директивите в областта на
опазване на природата. Според съвременни проучвания в европейски мащаб е
показано, че местообитания в благоприятно природозащитно състояние имат поголямо биоразнообразие и по-висок потенциал за доставка на ЕСУ, по-специално
регулиращи и културни екосистемните услуги, от местообитания в неблагоприятен
природозащитен статус.
Най-широко използвана е класификацията, представена в доклада „Оценка на
екосистемите за хилядолетието“. В споменатия доклад екосистемните услуги са
определени като:


Материални:

храна,

вода,

суровини,

генетични

ресурси,

медицински

растения, билки, арт и художествени продукти.


Регулиращи – отразяват способността на екосистемите да регулират важни
естествени природни процеси, като: чистота на въздуха, климатични промени,
борба и превенция срещу природни бедствия, качество и количество на
водите (пречистване), преработка на отпадъци, предпазване от ерозия,

поддържане на почвеното плодородие, опрашване, контрол на биологичните
процеси.


Поддържащи – услуги, които допринасят за осигуряване на условия за
протичане на

всички естествени

процеси и

осигуряване

на

среда

за

фотосинтеза, почвообразуване, генетично разнообразие и други.


Културни, към които отнасяме всички нематериални ползи от екосистемите:
културна, естетична и развлекателна стойност на пейзажа, места за почивка и
отдих, духовни и религиозни ценности.

Екосистемни услуги
Културни

Регулиращи

Материални
храна, тъкани,
дървесина, биогориво,
биохимични продукти,
медицински растения,
декоративни растения,
генни банки,
сладководни ресурси,
морски ресурси и др.

Регулация качеството на
въздуха, Регулиране на
климата, Пречистване
на водите, Разграждане
на отпадъци,
Регулиране на болести,
Биологичен контрол,
Опрашване, Контрол на
бури

Културно
разнообразие,
Духовна и
религиозна стойност,
Образователна
стойност,
Естетическа
стойност, Социални
връзки, Туризъм и
рекреация

Поддържащи
Първична
продуктивност,
Секвестрация на
въглерод, Генериране
на кислород,
Почвообразуване,
Биогеохимични
кръговрати, Воден
кръговрат,
Местообитания

Фиг.1 Видове екосистемни услуги

Според

„Методиката

за

оценка

на

състоянието

на

екосистемите

и

екосистемните услуги“ горите на територията на България предоставят следните
видове екосистемни услуги:
1. Материални екосистемни услуги
Материалните услуги включват всички продукти, добити от екосистемите:
храна, дървесина и др.

Сектор

Подразделение

Група

Клас
Отглеждани животни
(продукция)
Диви гъби

Биомаса

Диви животни

Хранене

Култури
Повърхностни питейни води
МАТЕРИАЛНИ

Вода
Подпочвени питейни води
Фибри и други части на
растения, животни или
водорасли за директна употреба

Биомаса, фибри

Генетиен материал от цялата
флора

Материални

Повърхностни питейни води
Вода
Подпочвени питейни води

Енергия

Енергия от източници на
биомаса

Растителни източници на
енергия

Механична енергия

2. Регулиращи и поддържащи екосистемни услуги
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.

Сектор

Подразделение

Регулиране на
отпадъците,
токсините и
други
нарушения

Група
Регулиране от
биотата

Регулиране от
екосистемата

Клас
регулиране чрез филтрация/ задържане/ съхранение/
усвояване от микроорганизми, водорасли, растения и
животни на отпадъци, токсини и други замърсители
филтрация/ задържане/ съхранение/ усвояване от
екосистемите – на отпадъци, токсини и други
замърсители

РЕГУЛИРАЩИ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ

регулиране на миризмата/ шума и визуални въздействия

Потоци от земни
маси

Регулиране на
потоците

Водни потоци

Газови/въздушни
потоци

Поддръжка на
физичните,
химическите и
биологични
условия

Поддръжка на
жизнения цикъл,
хабитатите, и
защита на
генетичния фонд

регулиране на потоците от земни маси чрез
стабилизиране на земните маси и контрол на степените
на ерозия
регулиране на потоците от земни маси – намаляване на
земните потоци
регулиране на водните потоците – хидроложки цикъл и
поддържане на водните потоци
регулиране на водните потоците – защита от наводнения
регулиране на газови и въздушни потоци – защита от
бури
регулиране на газови и въздушни потоци - вентилация и
транспирация
опрашване и разпръскване на семена
поддръжка на популациите в разсадниците и
местообитанията и защита на генетичния фонд
Контрол върху вредителите
Контрол върху болестите
образуване и състав на почвите – процеси на изветряне
сбразуване и състав на почвите – процеси на разлагане и
фиксация
Химическо състояние на сладките води
състав на въздуха и регулиране климата – глобално
регулиране на климата чрез намаляване концентрацията
на парникови газове
състав на въздуха и регулиране климата – микро и
регионално регулиране на климата

3. Културни и социални екосистемни услуги
Културните услуги са нематериални ползи от екосистемите. Осигуряването на
условия за рекреация и туризъм прави горите

предпочитано място за почивка на

хиляди хора. Повечето хора високо ценят красотата или естетическата стойност на
различните екосистеми, което се отразява в широкия интерес към еко-пътеки,
маршрути и обозначени панорамни места, както и при избора на къщи и жилища и
готовността да се плати по-висока цена за красива гледка.
Горите,

с

цялото

си

разнообразие,

са

богат

източник

на

творческо

вдъхновение в много сфери – изкуство, фолклор, архитектура, реклама и други.
Хората ценят чувството си за принадлежност към родния край, което е свързано с
отличителни черти на околната среда.

КУЛТУРНИ

Сектор

Подразделение

Група

Клас

Физични и експериментални
взаимодействия

Физични и интелектуални
взаимодействия с биота,
екосистемите и ландшафта
(околната среда)

Физическо използване на
ландшафта
в
различни
условия на околната среда
Интелектуални и
представителни
взаимодействия

Духовни, символични и други
взаимодействия с биота,
екосистемите и ландшафта
(околната среда)

Експериментално
използване на растения,
животни
и
различни
условия на средата

Наследство и култура
Забавления, естетика

Духовни и/или емблематични

Символични

Други културни продукти

Наследство

Държавните горски територии управлявани от ТП „ДГС Катунци“ предоставят
следните екосистемни услуги:
I. Материални продукти и услуги
1. Дървесина
Предвиденото ползване на дървесина по ГСП 2020 за периода 2020-2029г. е с
обем 434 075 м3 стояща маса с клони (43 408 м3 годишно) или 359 625 м3 лежаща
маса (35 962 м3 годишно), разпределен в следните сортименти:
Сортимент

Обем

Процент

Едра строителна дървесина

83 925 м3

19.3 %

Средна строителна дървесина

76 155 м3

17.5 %

Дребна строителна дървесина

12 575 м3

2.9 %
172 655 м3

Общо строителна дървесина

39.8 %

Дърва за огрев

176 665 м3

40.7 %

Използваема вършина

10 305 м3

2.4 %
359 625 м3

Общо лежаща дървесна маса
74 450 м3

Отпад
Общо стояща дървесна маса

82.8 %
17.2 %

434 075 м3

100 %

Сортиментната структура на ползването през отделните години ще се променя
в зависимост от структурата и санитарното състояние на насажденията, от които ще
се набира годишното ползване.
Необходимо е да се полагат системни грижи за най-рационалното разкрояване
на стъблата, с оглед да се добива повече строителна дървесина.

През последните години ТП „ДГС Катунци“ реализира средно около 23 000 м3
дървесина, в т.ч. около 500 м3 дървени материали за местно население.
През 2021 г. са ползвани 21 035 м3 дървесина в т.ч. 473 м3 дървесина за КМН
и във връзка с чл. 193 от ЗГ.
2. Недървесни продукти
От цялата територия контролирана от ТП ДГС “Катунци” има възможност да се
добиват годишно горски плодове, гъби и билки, но предвиждания за добив на
определени количества от тях не могат да се направят, защото тяхното развитие и
плодоносене зависи от годишните промени на климатичните условия, особеностите
на растителната среда, антропогенните фактори и други.


Лечебни растения
Лечебните растения в естествените им находища трябва да се опазват от

увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част
от естествения растителен генетичен фонд със сегашна или бъдеща ценност.
Опазването
съдържащи

включва

лечебни

поддържането

и

поддържането

растения,

на

възстановяването

и

съхраняването

естествените
на

им

жизнеспособни

на

екосистемите,

местообитания,
популации

от

както

и

лечебни

растения.
На територията на стопанството се срещат следните лечебни растения:
- Бял равнец (Хилядолистен равнец) – Achillea millefolium gr (Сем. Сложноцветни Asteraceae)
- Лечебна ружа – Althaea officinlis L. (Сем.Слезови-Malvaceae)
- Обикновен повет – Clematis vitalba L. (Сем. Лютикови – Ranunculaceae)
- Обикновен дрян – Cornus mas L. (Сем. Дрянови – Cornaceae)
- Обикновена леска – Corylus avellana L. (Сем. Брезови – Betulaceae)
- Смардлика – Cotinus coggygria Scop. (Сем. Смрадликови – Anacardiaceae)
- Мъжка папрат – Dryopteris filix mas (L.) Schott. (Сем.Сладки папрати Polypodiaceae)
- Горска ягода – Fragaria vesca L. s.l. (Сем. Розоцветни – Rosaceae)
- Мъждрян – Fraxinus ornus L. (Сем. Ясенови – Oleaceae)
- Еньовче – Galium verum L. (Сем. Брошови – Rubiaceae)
- Бръшлян – Hedera helix L. (Сем. Бръшлянови – Araliaceae)
- Жълт кантарион лечебен (Лечебна звъника) – Hypericum perforatum L. (Сем.
Звъникови – Hypericaceae)
- Маточина – Melissa officinalis L. (Сем. Устноцветни – Lamiaceae)
- Обикновен гръмотрън – Ononis arvensis L. (Сем. Бобови – Fabaceae)
- Бял риган – Origanum vulgare L. ssp. hirtum (Link.) Jetsw. (Сем. Устноцветни –
Lamiaceae)
- Драка – Paliurus spina-christi Mill. (Сем. Зърникови – Rhamnaceae)
- Ланцетовиден (Теснолистен) живовлек – Plantago lanceolata L. (Сем. Живовлекови
– Plantaginaceae)
- Голям (Широколистен) живовлек – Plantago major L. (Сем. Живовлекови –
Plantaginaceae)
- Лечебна иглика – Primula veris L. (Сем. Игликови – Primulaceae)
- Трънка – Prunus spinosa L. (Сем. Розоцветни – Rosaceae)
- Обикновена шипка – Rosa canina L.s.l. (Сем. Розоцветни – Rosaceae)

-

Обикновен киселец – Rumex acetosa L. (Сем. Лападови – Polygonaceae)
Черно кучешко грозде – Solanum nigrum L. (Сем. Картофови – Solanaceae)
Обикновено подъбиче – Teucrium chamaedrys L (Сем. Устноцветни – Lamiacea)
Вратига (Паничка) – Tanacetum vulgare L. (Сем. Сложноцветни – Asteraceae)
Дребнолистна липа – Tilia cordata Mill. (Сем. Липови – Tiliaceae)
Подбел – Tussilago farfara L. (Сем. Сложноцветни – Asteraceae)
Върбинка лечебна – Verbena officinalis L. (Сем. Върбинкови – Verbenaceae)
Ветрогон – Eryngium campestre L. (Сем. Сенникоцветни – Apiaceae)
Жаблек (Конски ребра) – Galega officinalis L. (Сем. Бобови – Fabaceae)
Змийско мляко – Chelidonium majus L. (Сем. Макови – Papaveraceae)
Камшик лечебен – Agrimonia eupatoria L. (Сем. Розоцветни – Rosaceae)
Кукуряк миризлив – Helleborus odorus W. et K. (Сем. Лютикови – Ranunculaceae)
Лудо биле – Atropa bella-donna L. (Сем.Картофови – Solanaceae)
Обикновен здравец – Geranium macrorrhizum L. (Сем. Здравецови – Geraniaceae)
Обикновен пелин – Artemisia vulgaris L. (Сем. Сложноцветни – Asteraceae)
Сибирски девисил – Heracleum sibiricum L. (Сем. Сенникоцветни – Apiaceae)
Синя жлъчка грапавоплодна – Cichorium intybus L. (Сем. Сложноцветни –
Asteraceae)
Балканска пищялка (Angeliсa pancicii - сем.Apiaceae)
Черен пелин (Artemisia vulgaris - сем. Asteraceae)
Вълнест напръстник (Digitalis lanata - сем. Scrophulariaceae)
Багрилно подрумиче (Anthemis tinctoria - сем. Asteraceae)
Клинавче (Astragalus glycyphyllos - сем.Fabaceae)
Градско омайниче (Geum urbanum - сем.Rosaceae)
Голо изсипливче (Herniaria glabra - сем. Caryophyllaceae)
Луличка (Linaria vulgaris - сем. Scrophulariaceae)
Козя брада (Rumex acetosella - сем. Polugonaceae)
Парички – Bellis perennis L. (сем. Сложноцветни – Asteraceae)
Бяла бреза – Betula pendula Roth. (сем. Брезови – Betulaceae)
Кървавиче – Bistorta major S. P. Gray (сем. Лападови – Polygonaceae)
Решетка – Carlina acanthifolia All. (сем. Сложноцветни – Asteraceae)
Пресечка – Cnicus benedictus L. (сем. Сложноцветни – Asteraceae)
Кукувича прежда – Cuskuta europaea L. (сем. Кукувичепреждови – cuscutaceae)
Полски хвощ – equisetum arvense L. (сем. Хвощови – equisetaceae)
Лазаркиня – Galium odoratum (L.) Scop. (сем. Брошови – Rubiaceae)
Румянка – Hieracium pilosella L. (сем. Сложноцветни – Asteraceae)


Гъби
На територията на стопанството са регистрирани над 300 вида гъби. По-

голямата част от тях са неядливи, отровни и нямат стопанско значение. От ядливите
гъби най- често срещаните са:
-

Ливадна печурка - Agaricus arvensis
Горска печурка – Agaricus sylaticus
Обикновена манатарка – Buletus edulis
Борова манатарка – Buletus pinophilus
Пачи крак – Cantharellus cibarius
Виолетка – Clitocybe nuda
Сърнела – Macrolepiota procera
Обикновена челядинка – Marasmius oreades
Обикновена масловка – Suillus luteus


Лов

Голямото различие в надморската височина предопределя и разнообразието в
животинския свят. По-важни представители на фауната, които обитават територията
на ТП „ДГС Катунци” и имат пряко или косвено значение за ловностопанската
дейност са:
-

Сърна
Дива свиня
Заек
Катерица
Кафява мечка
Вълк
Чакал
Лисица
Дива котка
Белка
Златка
Черен пор
Язовец
Невестулка
Районът на ТП „ДГС Катунци” се обитава от скитащи кучета, които нарушават

спокойствието на дивеча и унищожават приплодите и дребните представители на
ловните видове.
-

Глухар
Гривяк
Гургулица
Гугутка
Полска яребица
Кеклик
Пъдпъдък
Районът на ТП „ДГС Катунци” се обитава и от редица защитени видове от клас

Птици, по-важни представители на които се явяват:
- Дневни грабливи – Орел змияр, Голям и Малък ястреб, Късопръст ястреб,
Обикновен мишелов, Обикновена ветрушка.
- Нощни грабливи – Горска улулица, Бухал, Кукумявка, Горска ушата сова и др.
- Кълвачоподобни – Черен кълвач, Зелен кълвач, Голям пъстър кълвач, Среден
пъстър кълвач, Малък пъстър кълвач, Сирийски кълвач и др.
В района се срещат и множество представители от разредите пойни,
синявицови, дългокраки и др. защитени видове, които са без ловностопанско
значение.
В

района

на

стопанството

обитават

шипоопашата

и

шипобедренната

костенурки, зелен гущер, жълтокоремник, слепок, пепелянка, усойница, об. водна
змия, пъстър смок, смок мишкар, вдлъбнаточелест смок, стрелец, бързокрак гущер.
В по-големите реки в рамките на ТП „ДГС Катунци” – Пиринска Бистрица и
притоците й обитават речна пъстърва, мряна, костур, уклей, речен кефал и др. В
местните водоеми с локално значение естествено разпространени, както и след

изкуствено зарибяване се срещат шаран, каракуда, платика, толстолоб и различни
плевелни видове.
Като цяло екологичната обстановка е благоприятна за развитието на здрави и
жизнени популации от всички видове ловен дивеч, обитаващи раййона на ТП „ДГС
Катунци”. Влиянието на отрицателните климатични и антропогенни фактори ще бъде
преодолявано (доколкото е възможно) с помощта на подходящи биотехнически
мероприятия.
Предоставените 5 броя ЛСР по чл. 30 от ЗЛОД се стопанисват от 5 броя Ловни
дружинки:
- ЛД „Катунци” се намира в ЛСР „Катунци”;
- ЛД „Горно Спанчево” се намира в ЛСР „Горно Спанчево”– от три ловни
групи:”ЛГ„Пирин”, ЛГ „Горно Спанчево”, ЛГ „Черешница”;
- ЛД „Калиманци” – се намира в ЛСР „ Калиманци” -

от три ловни групи: ЛГ

„Калиманци”, ЛГ „Бельово”, ЛГ „Храсна”;
- ЛД „Голешово” – се намира в ЛСР „Голешово”;
- ЛД „Петрово” – се намира в ЛСР „Петрово” - от две ловни групи: ЛГ „Петрово”, ЛГ
„Яново”.
Всичките ловци членуват в ЛРД „Сокол 1920” гр. Сандански, с което ТП ДГС
Катунци има сключен договор. Взаимодействието между ловните дружинки са добри,
спазва се ловната етика и колегиалност между ловците от ЛД. Има самоконтрол и се
спазват ловностопанските мероприятия.



Паша
В горскостопанския план са изработени специални проекти за пашата по ГСУ

и землища. Допустимият брой добитък е изчислен на база 1,0 ха за 1 брой едър
добитък и 0,25 ха за един брой дребен добитък. В културите и насажденията паша
се разрешава само при височина над 3 метра на основния дървостой. По ГСП е
разрешена пашата на 7663 броя годишно едър добитък, като през последните 10
години в ТП ДГС “Катунци” средно годишния брой на едрия добитък е 452 броя,
което е 3.7% от предвиденото. Броя на дребния добитък също е малък – 691 броя
(11.7%) средно годишно за периода от планирани 25544 броя годишно. Общо
разрешената за паша площ държавни горски територии е 6386 ха, което е 23% от
общата площ.
Общата площ, върху която се забранява паша в държавните горски територии
е 21 538.0 ха, разпределена както следва:

ГСУ „Трите реки“

Обща площ, ха.

Площ забранена
за паша, ха.

%
от
площ

4990.3

3422.5

12.3

общата

ГСУ „Пирин“

4716.9

3971.5

14.2

ГСУ „Петрово“

12087.9

8951.7

32.1

ГСУ „Катунци“

6129.2

5192.3

18.8

Общо:

27924.3

21538.0

77.2

От територията на стопанството могат да се добиват още коледни елхи,
листников фураж и др. НГП.
През 2021 г. на територията на стопанството са пашували 600 бр. едър рогат
добитък и 150 бр. дребен добитък. Издадени са позволителни за добив на 120 бр.
коледни елхи, едно позволително за добиване на листников фураж.
Добиват се гъби и лечебни растения основно за лично ползване.
3. Достъп до генетични ресурси
ТП

„ДГС

Катунци“

разполага

с

два

разсадника

–

Горски

разсадник

„Златолистки поток“ на надморска височина 200 м. и Горски разсадник „Нушков
чарк“ на надморска височина 1200 м. В двата разсадника се отглеждат над 400 хил.
бр. фиданки от бял бор, черен бор, обикновена ела, обикновен смърч, черна мура и
др. за нуждите на стопанството и други ТП и външни клиенти.
За добиване на необходимия посадъчен материал ТП ДГС ”Катунци” разполага
със семепроизводствени насаждения държавна собственост с обща площ от 190,6 ха,
уточнени с ГСС София с протокол от 04.03.2020 г.
През 2021 г. от горските разсадници в ТП „ДГС Катунци“ са реализирани
около 270 хил. фиданки от бял бор, черен бор, обикновена ела, обикновен смърч,
космат дъб и др.
II. Регулиращи услуги - ползи от процесите в екосистемите
За горите на територията на ТП „ДГС Катунци“ през 2020 г. беше извършена
оценка на регулиращите и поддържащи екосистемни услуги по „Методика за оценка
и картиране на състоянието на горите и горските екосистеми и техните услуги в
България“ във връзка с разработване на дипломна работа на тема „Оценка на
регулиращите

и

поддържащи

екосистемни

услуги

предоставяни

от

горските

екосистеми попадащи в териториалния обхват на ТП „ДГС КАТУНЦИ“.
Резултатите са посочени в следващата таблица, където по оста х са показани
видовете екосистемни услуги, а по оста y типовете екосистеми.

Код по EUNIS

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

G1.3

3

4

3

4

3

3

4

0

0

0

3

0

0

3

4

3

3

4

G1.6 високостъблени

3

4

3

5

3

4

5

0

0

0

4

0

0

3

4

4

4

4

G1.6 издънкови

3

4

3

4

3

4

5

0

0

0

4

0

0

3

4

4

4

4

G1.7

3

4

3

4

3

3

3

0

0

0

4

0

0

3

3

3

3

4

G1.7C

3

4

3

4

3

3

4

0

0

0

4

0

0

3

3

3

3

4

G1.7D

3

4

3

4

4

4

4

0

0

0

4

0

0

4

4

3

3

4

G1.9

3

4

3

5

3

4

5

0

0

0

5

0

0

3

4

4

4

4

G1.А високостъблени

3

4

4

5

3

3

4

0

0

0

5

0

0

4

4

3

4

4

G1.А издънкови

3

4

3

4

3

3

4

0

0

0

4

0

0

3

3

3

3

4

G1.C

3

4

3

4

3

2

3

0

0

0

4

0

0

3

3

3

3

4

G3.1

3

3

3

4

3

4

4

0

0

0

5

0

0

4

4

4

4

4

G3.4

3

4

3

4

3

4

4

0

0

0

4

0

0

3

4

4

4

4

G3.5

3

4

3

4

3

4

4

0

0

0

4

0

0

3

3

4

4

4

G3.6

3

3

3

4

3

4

4

0

0

0

4

0

0

4

4

4

4

4

G3.F

3

4

3

5

3

3

3

0

0

0

4

0

0

3

3

3

3

4

G4.6

3

3

3

5

4

4

5

0

0

0

4

0

0

4

4

4

4

4

Резултатите показват, че горите на територията на ТП ‚ДГС Катунци“
предоставят регулиращи услуги с оценки от 2 до 5, като крайните оценки са рядкост.
Преобладават оценките 3 и 4, което показва, че горските екосистеми на територията
на стопанството предоставят добри и много добри регулиращи екосистемни услуги.
III. Културни и социални услуги - нематериални ползи от екосистемите
Всички гори, които притежават културна ценност са включени във ВКС 6 от
Доклада за ГВКС.
Горски територии с културно и социално значение са следните:
1. Горски територии в 500 м ивица около религиозните обекти от Приложение 7;
2. Горски територии в 100 м ивица около манастири и други религиозни обекти
извън Приложение 7 (църкви, параклиси, оброчища, аязма, текета и др.), древни
светилища, окултни средища, археологически паметници и разкопки и др. места
важни за съхраняване на духовността, традициите, историческата и културната
памет, определени при консултациите с местните хора;
3. Горски територии в 100 м ивица около територии, традиционно свързани с
провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, важни за
съхраняване на културното наследство и националните традиции, определени при
консултациите с местните хора;
4. Горски територии в границите на обекти на недвижимото културно наследство
(паметниците на културата) или в техните охранителни зони;
5. Горски територии непосредствено разположени (в 30 м. ивица/ по 15 м от всяка
страна на пътеката) по протежение на официално маркирани туристически маршрути
и немаркирани, но често използвани туристически пътеки.
6. Горски територии в 50 м. ивица около туристически обекти, както и горски
територии с изключителна естетическа и рекреационна стойност (вкл. единични
дървета или малки групи дървета – напр. вековни или забележителни дървета),
чешми, беседки, образователни маршрути, и др. важни за туризма и образованието
места, определени при консултациите с местните хора и активни в района
туристически групи, сдружения и компании.
На територията на ТП “ДГС Катунци” са определени територии отговарящи на
т. 2, т. 3 и т. 6 от определението за ВКС 6. Основните заплахи пред горите с ВКС 6
са извършването на дърводобивни дейности, който водят до промяна на ландшафта,
облика на местностите и понижаване стойностите на гората като ВКС 6 (напр. голи
сечи, краткосрочно-постепенни сечи, възобновителни сечи с голяма интензивност,
неправилно планирани или направени технологични просеки и извозни пътища).

1.

Горски територии в 100 м ивица около манастири и други религиозни обекти
извън Приложение 7 (църкви, параклиси, оброчища, аязма, текета и др.), древни
светилища, окултни средища, археологически паметници и разкопки и др. места
важни за съхраняване на духовността, традициите, историческата и културната
памет, определени при консултациите с местните хора;


Лобното място на Яне Сандански – в отдел/подотдел 161-р, местност
„Блатата”, в землището на с. Пирин



Лобното място на Спиро войвода - в отдел/подотдел 82-в, местност „Спиров
гроб”, в землището на с. Пирин.



ТП „ДГС Катунци” е притежател на Грамота за 5-то място в конкурса „Дърво с
корен 2013г.” за Източен чинар /Platanus orientalis/ в двора на манастир „Св.
Георги Победоносец”, с. Златолист. Дървото е с височина около 28 м-30 м, с
обиколка на дънера 6 м. и възраст около 1300г., което го прави свидетел на
нашата история. Говори се, че мястото където расте дървото е единият от
върховете на енергийните триъгълници: Рупите, параклиса „Св. Теодор
Тирон” в с. Катунци и църквата „Св. Георги Победоносец” в с. Златолист.

2. Горски територии в 100 м ивица около територии, традиционно свързани с
провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, важни за
съхраняване на културното наследство и националните традиции, определени при
консултациите с местните хора;


В отдел/подотдел 376, местност „Извора”, в землището на с. Петрово всяка
година се провежда събор за фолклорно надпяване с участници от Македония
и Благоевградска област - 376-1, 376-2, 376-3, 376-4, 376-5, 376-6, 376-7,
376-8, 376-а, 376-б, 376-в, 376-г, 376-д, 376-е, 376-ж, 376-з, 376-и, 376-к,
376-л, 376-м, 376-н, 376-о, 376-п.

3. Горски територии в 50 м. ивица около туристически обекти, както и горски
територии с изключителна естетическа и рекреационна стойност (вкл. единични
дървета или малки групи дървета – напр. вековни или забележителни дървета),
чешми,

беседки,

образователни

маршрути,

и

др.

важни

за

туризма

и

образованието места, определени при консултациите с местните хора и активни в
района туристически групи, сдружения и компании.


Защитна 200 (метрова) ивица около х. "Малина" - отдели и подотдели: 38-3,
38-4, 38-г, 38-д, 38-е, 48-а, 50-3, 50-4, 50-д, 50-е, 50-о, 50-п, 50-р



В съседство на подотдели 49-в и 50-и се намира ваканционно селище „Бяла
река”, в землището на с. Пирин.

4. Естетична стойност на ландшафта
На

територията

на

стопанството

попадат

значими

горски

територии,

фирмиращи ландшафт от регионално и национално значение, в които всички
естествено

срещащи

се

видове

съществуват

при

естествени

условия

на

разпространиение и обилие. Тези горски територии са включени във ВКС 2 от
Доклада за ГВКС.
Горите са източник на културни услуги, вдъхновение и принадлежност за
хората, и като среда и обект на духовна и религиозна идентичност.

