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1. Име и местонахождение на Държавното ловно стопанство 
 

Държавното ловно стопанство „Ропотамо” носи името си от река Ропотамо, като 
основната част от площта му е разположена в устието на реката, където се намира и 
Ловният дом на стопанството. Седалището на администрацията е разположена в отделна 
сграда в град Приморско. 

Територията на ловното стопанство попада в североизточния район на Странджа 
планина и в източната част на Бургаска област, на 45 км. от град Бургас. 

На север стопанството граничи с ДГС “Бургас”, на изток с Черно море, на югоизток 
с  ДГС “Царево” и на юг и запад с ДГС “Ново Паничарево”. 

Горските територии на ДЛС “Ропотамо” попадат в землищата на три общини общ. 
Приморско: гр.Приморско, с.Ново Паничарево, с.Ясна поляна, с.Писменово и с.Веселие, на 
общ. Созопол: гр. Созопол, с. Крушевец, с.Росен, с.Равна гора, с.Равадиново и с. Инже 
войвода и община Бургас: с.Маринка, с Зидарово и с.Извор. 

В горско-административно отношение ДЛС “Ропотамо” се числи към Югоизточно 
Държавно Предприятие и е под контрола на РДГ гр. Бургас. 
Горскорастителната обстановка в района на стопанството в значителна степен е 
повлияна от човешката дейност в по-далечно и близко минало: неправилен избор на 
дървесни видове (черен бор и други) при залесяване на неподходящи за него 
месторастения, които сега масово съхнат и най-силно страдат от снеголом и снеговал, 
прекомерното ползване само на определен дървесен вид и т.н. 

Всички тези отрицателни влияния на човешката дейност следва да се отчитат и 
имат в предвид при определяне на типовете месторастения, бъдещия оптимален състав и 
стопанисването на горите. 

През последните две десетилетия е имало правилна горскостопанска дейност, 
която е била съобразена с лесовъдските изисквания и не е повлияла отрицателно върху 
горскостопанската и екологичната обстановка. 

Стопанството е устроено в граници съгласно заданието за проектиране (ЗП) и 
протокола от първото лесоустройствено съвещание. 
 

2. Физикогеографска характеристика. Хидроложки условия 
 

2.1. Географско положение 
 

Територията на ДЛС „Ропотамо” обхваща най-северните разклонения на 
Странджа, които са предимно с равнинно-хълмист характер и крайморското възвишение 
„Медни рид”. 

Горите на стопанството представляват няколко големи комплекси гора, сред 
които има няколко разпръснати територии земеделски земи. Високата лесистост на 
територията и смесването на държавните с общинските и частни гори, както и наличието 
на големи площи защитени територии не дават възможност да се отличава с някаква 
фигура. В най-общи линии наподобяват формата на правоъгълник с приблизителни 
размери в двете посоки ”изток-запад”-15 км и “север-юг” – 30км, разположени изцяло 
западно на град Приморско и гр. Созопол. 

 
2.2. Релеф 

 
Площта попадаща на територията на ДЛС “Ропотамо” има хълмист и равнинно-

хълмист характер. В хълмистата част теренът е прорязан от дълбоки долове и широко 
разлати била, които на места са снижени под формата на седловини и малки плата. 
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Голяма част тези била са заоблени и полегати в средните си и долни части и със 
стръмни склонове край водните течения. 
В равнинната си част край водните течения се оформят влажни зони, от които особено 
характерна с лонгозната си растителност е тази край устието на река Ропотамо. 

Малката денивелация на терените в стопанството определят сравнително 
малкото разнообразие на месторастенията от един лесорастителен подпояс – на 
равнинно-хълмистите дъбови гори (Ю-I-2). 

Средната надморска височина на дървопроизводителната площ на стопанството е 
81 метра. 

По отношение на наклоните, терените на ДЛС “Ропотамо” обхващат цялостния 
спектър – от равни до много стръмни, което обуславя и различната дълбочина и 
богатство на почвата, даже и в рамките на един подотдел. Това определя различения 
качествен състав на дървостоя и неговата производителност в зависимост от наклона. 

Преобладават наклонените - 35.9%, полегатите – 36.0% и равните – 25.4% терени, 
което е предпоставка за задържане на почвената влага и формиране на средно дълбоки и 
дълбоки почви (таблица № 2). Стръмните – 2.5% и много стръмни терени – 0.2% на 
припечни изложения по-бързо се оттичат повърхностните води, които не проникват в 
почвата достатъчно и месторастенията на тези терени са сухи и бедни с изредени 
насаждения. 

 

2.3. Хидрография и хидроложки условия 
 

В хидроложко отношение територията на ДЛС “Ропотамо” се характеризира с 
непостоянен и силно променлив режим на реките и доловете. 

Като най-важна водна артерия се явява Церовска река, която извира от района на 
м. ”Босна”. В долното и течение преди с.Ново Паничарево е построен язовир “Ново 
Паничарево”, който реката пълни с водите си. В долното си течение Церовска река носи 
името река Ропотамо, която се влива в Черно море. В река Ропотамо се влива Росенска 
река, която извира от района на връх ”Бакърлъка (Медни рид)”, тече на запад, приемайки 
няколко по-малки притоци. Устието на река Ропотамо е много живописно и е 
международен туристически обект. 

Зеленковска река води началото си от м. ”Луков гьол” тече на североизток, като 
по течението и се вливат множество малки притоци. 

Дудинска река, в горното си течение известна с името си дол Петрова поляна, 
извира от м.“Петрова поляна”, тече на север, приема левите си притоци Пожарско дере и 
Осичевска река, както и много други малки притоци, продължава на североизток, където 
е построен язовир “Ясна поляна” с основен водоизточник същата река. 

След с.Ясна поляна Дудинска река и Зеленковска река се събират заедно и 
продължават под наименованието Дяволска река, която се влива в Черно море близо до 
гр.Приморско. 

Изворска река протича през село Извор, от където идва името й. Тя се влива се в 
езерото Мандра. 

Равнинно-хълмистият релеф на територията на ДЛС “Ропотамо” и влиянието на 
Черноморието, обуславят режима на водните течения - голям зимен и малък летен отток, 
вследствие на по-големи зимни и по-слаби летни валежи. 

Водните течения в района на стопанството се характеризират със здрави легла и 
брегове, нямат пороен характер, но са лишени от постоянен и изобилен воден отток. 
 

3. Геоложки строеж и петрографски състав 
 

Основно разпространение на територията на устройваният обект имат 
андезитите и андезитовите туфи с горнокредна възраст. Ценоманът има по ограничено 
разпространение. Той е представен от ръждиви пясъчници, които в прясно отломени 
повърхности са сиви. Най–рядко се срещат тъмни глинести и глинесто мергелни лиски, 
които се сменят с тънкослойни пясъчници. 
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Скалите в района на стопанството са с различна степен на изветреност и 
напуканост. Обикновено върху андезитите се формират богати, но тежки и плътни по 
своя строеж почви, на които прехода от активната част на почвения профил към 
основната скала е твърде рязък. В лесорастително отношение най-благоприятни са 
порьозните дребнозърнести ръждивочервени пясъчници, особено когато не са плътно и 
хоризонтално разположени. Върху тях и върху андезитите на равни, полегати и 
наклонени терени са формирани предимно дълбоки излужени канелени почви. 
 От скалите, най–голям дял заемат андезитите – 79.8% и пясъчниците – 20.2% от 
дървопроизводителната площ на стопанството. 
 При открити скални образувания се наблюдават процеси на напукване и 
изветряне, което от своя страна създава условия за натрупване на почвообразуващи 
продукти. 
 Петрографския състав е показан в приложената петрографска карта. 
 

4. Климатични условия 
 

Климатичните условия са решаващ фактор за горскорастителното райониране и 
за формирането на различни типове месторастения. 

Според климатичната класификация на България от Л.Събев и Св.Станев - 1959 г., 
територията на ДЛС "Ропотамо" се намира основно в Черноморската климатична 
подобласт и част в Странджанския климатичен район от Южно българската климатична 
подобласт на Континентално–средиземноморската климатична област. Съгласно 
горскорастителното райониране площите и на двата климатични района попадат в 
подпояса на равнинно-хъмистите дъбови гори (Ю-I-2)от 0-600 метра и малка част в 
подпояса на крайречни и лонгозни гори (Ю-I-1) на Южната крайгранична 
горскорастителна област (Ю); подобласт Страндженско черноморие (СЧМ) и в подпояса 
на равнинно-хъмистите дъбови гори (Т-I-2) 0-600 метра на Тракийска горскорастителна 
област (Т); подобласт Варненско-Българско черноморие (ВБЧМ). 
 

5. Почви 
 

В почвено-географско отношение територията на Държавно ловно стопанство 
“Ропотамо” попада към две подзони от южнобългарската ксеротермална зона. 
Югозападна част на стопанството е в Странджанския район от южнобългарската подзона 
на канелените горски почви. Северната и източната части към Странджанско-
Черноморския район от среднобългарската подзона на канелените горски почви и 
смолници. 

За характеризирането на типовете почви в района на ДЛС „Ропотамо” са заложени 
почвени профили - през 1980 година -6 бр., 1992 година – 3бр. и 2001 година – 5бр. 

Горите на територията на стопанството са разположени изцяло върху канелени 
горски почви – типични и излужени , таблица №7 и карта в М1:50000. 

Един от съществените морфологични признаци за определяне на типа 
месторастене е дълбочината на почвата. От таблица №7 се вижда, че преобладават 
дълбоките почви, които заемат 61.4% от дървопроизводителната площ следвани от 
средно дълбоките – 27.3% и средно дълбоките до дълбоки почви 6.5% и т.н. 

В почвено отношение този район се характеризира с разпространението на 
типичните и излужените канелени горски почви. 
 

5.2. Ерозия 
 

Устройваната територия на ДЛС „Ропотамо” е добре облесена и липсват 
ерозионни процеси от масов характер. Начало на ерозионни процеси се наблюдават 
предимно в онези части на гората, дървостоите на които са били изредени и силно 
девастирани от продължителна паша и сеч в миналото, като по този начин почвата е била 
оголена и лишена от растителна защита. Ерозията се е проявила под формата на площно, 
повърхностно измиване и отнасяне на плодородния почвен хоризонт. В резултат на това 
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почвите на места са станали плитки и твърде плитки, особено върху стръмни склонове с 
южни изложения. 

На триторията на стопанството няма типични ерозионни месторастения, защото 
ерозионните процеси не дават основание за това. Въпреки всичко не трябва да се 
пренебрегват противоерозионните залесявания и правилното извеждане на сечите, 
които биха възпрепятствали развитието на ерозионни процеси. 

Ерозионни процеси са установени на единични места по припечните брегове на 
Изворска река от първа до трета степен и нямат стопанско значение. 
 

6. Растителност 
 

Съгласно “Класификационната схема на типовете горски месторастения в РБ, 2011 
година”, територията на ДЛС ”Ропотамо” попадат в Южната крайгранична 
горскорастителна област (Ю), подобласт Странджанско Черноморие (СЧМ) в Долен 
равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори 0-800м н.в. (Ю-I) и 
в Тракийска горскорастителна област (Т), подобласт Варненско-Бургаско Черноморие 
(ВБЧ) в Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори 0-
600м н.в. (Т-I). 
 

6.1. Подпояс на крайречните и лонгозни гори  
0–800м.н.в.(Ю-I-2) 

 
В този пояс попадат едва 121,3 хектара или 0,8% от устройваната територия, 

където приоритетно място заемат лонгозните гори. Естествено растящите дървесни 
видове, формиращи чисти и смесени издънкови и семенни насаждения са: полски ясен, 
бряст, клен, цер, благун, летен дъб и други. 

Този подпояс е представен от две месторастения С2(92) – 88.2ха и Д2(91) – 33.1ха. 
 

6.2. Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори 
0-600м н.в.(Ю-I-2) 

 
Растителността в този подпояс е представена главно от благунови, благуново-

церови, горунови, букови и горуново-букови формации. Последните са измежду най-
продуктивните насаждения в устройвания район. 

Иглолистната растителност е представена изключително от култури (черен бор, 
бял бор, зелена дугласка). 

По-нископродуктивни насаждения се срещат на припечни изложения, където 
заедно с благуна и цера се срещат келяв габър и мъждрян. Тези насаждения са предимно 
издънкови, но не е малък и дела на семенните. 

Преобладават ценни насаждения от семенен и издънков произход с преобладание 
на благун, зимен дъб и източен бук. По-ограничено тук се срещат габър, цер, трепетлика, 
клен, брекина, скоруша, липа и др. 

Освен посочените дървесни видове, формиращи насаждения и култури в района се 
срещат и следните храстови видове: глог, дрян, шипка, чашкодрян, смрадлика, леска, бъз, 
птиче грозде, къпина и други. Тревната покривка в горските комплекси е разнообразна: 
ягода, жълт и червен кантарион, бял равнец, мащерка, риган, мента, маточина и др. 
 

7. Типове месторастения 
 

Типът месторастене се разглежда като основна таксономична единица, 
образувала се под въздействие на климата, почвените и хидроложки условия за дадена 
област, местност, релефна част от терена. В този смисъл, горските типове месторастения 
са определени горски площи с относително еднакъв лесорастителен ефект. Техните 
граници се обуславят от относителната еднородност на климатичните, почвените и 



Пролес инженеринг ООД 5 

релефни условия. Тези екологически условия обуславят и относителна еднородност в 
състава и продуктивността на дървесната растителност. 

Горските типове месторастения са определени съгласно “Инструкция за 
установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне бъдещият 
състав на дендроценозите” – 2011 година и възприетата в нея класификационна схема. 

Типовете месторастения, с възприетите им съкратени обозначения по отдели, са 
нанесени в таксационните описания в работния проект и са оцветени с условни знаци на 
картата на типовете месторастения в М 1:25000.  

В ДЛС „Ропотамо” са установени общо тринадесет типа горски месторастения. 
 

7.1 Кратка характеристика на типовете месторастения 
 

Месторастене – СД2,3 (55) – средно богато до богато, свежо до влажно на 
излужена канелена горска почва.  

Заема 63.7 хектара или 0.4% от дървопроизводителната площ. Това месторастене е 
разположено на равни и наклонени терени и понижения. Среща се предимно на сенчести 
изложения и край доловете. Характеризира се със слабо каменливи, песъчливо-глинести, 
много дълбоки почви. Основната скала е андезит. Месторастенето е средно богато до 
богато, свежо до влажно и е едно от най-продуктивните в района. 

Естествената растителност, която заема това богато месторастене е представена от 
чисти и смесени насаждения от горун, благун, габър, цер, ясен, клен, бряст и други  
широколистни, чиято продуктивност най-често от I до III бонитет. 

Водещата стопанска дейност трябва да бъде насочена към запазване на 
съществуващата основна растителност и подобряване продуктивността на насаждения I 
и II бонитет по пътя на подобряване на състава им чрез внасяне на брекина, скоруша, 
сребролистна липа, череша и други и правилно извеждане на сечите. 
 

Месторастене – С2,1 (56) – средно богато, свежо до сухо на излужена канелена 
горска почва. Заема 361.0 хектара, или 2.4% от дървопроизводителната му площ. 
Резултатите от заложените почвени профили показват, че това месторастене се среща на 
най-различни изложения и наклони. Почвите са дълбоки, песъчливо-глинести слабо до 
средно каменливи. Основната скала е пясъчник и андезит. Тези условия определят 
месторастенето като средно богато, свежо до сухо. 

Естествената растителност, която заема това месторастене е представена от 
семенни и издънкови насаждения от горун, благун, цер, габър и други широколистни, с 
продуктивност най-често – III и IV бонитет. Създадени са и иглолистни култури върху 
тези месторастения, което е неправилно и за в бъдеще, на тях се препоръчва да бъде 
настанена местната естествена растителност. 

В перспектива се предвижда запазване на съществуващата растителност, 
подобряване на продуктивността (II-III бонитет), чрез превръщане на издънковите 
насаждения в семенни, внасяне на спътници - брекина, скоруша, среболистна липа и 
други, както и правилно извеждане на сечите. 
 

Месторастене – В1 (57) – бедно, сухо на силно излужена канелена горска почва. 
Това месторастене е на площ от 185.1 ха или 1.3% от дърво-производителната 

площ. Това месторастене се среща на най-вече на припечни изложения. Почвите са 
плитки и плитки до средно дълбоки, песъчливо-глинести средно до силно каменливи. 
Основната скала е андезит. Тези условия определят месторастенето като бедно и сухо. 

Естествената растителност, която заема това месторастене е представена от 
семенни и издънкови насаждения от благун, цер, келяв габър, мъждрян и други  
широколистни, с продуктивност най-често – IV и V бонитет. Създадени са и иглолистни 
култури върху тези месторастения, което е неправилно и за в бъдеще тук отново ще 
трябва да се настани местната естествена растителност. 

В перспектива се предвижда запазване на съществуващата растителност, 
подобряване на продуктивността (III-IV бонитет), чрез превръщане на издънковите 
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насаждения в семенни, внасяне на спътници - брекина, скоруша, среболистна липа и 
други и правилно извеждане на сечите. 
 

Месторастене - Д2 (58) – богато, влажно на излужена канелена горска почва. 
Това месторастене заема само 61.9 хектара (0.4 %) от дървопроизводителната площ. 
Насажденията са с производителност от I до III бонитет с участието на полски ясен, бряст, 
клен , цер, благун и др. 
 

Месторастене - С1 (59) – средно богато, сухо на излужена канелена горска почва.  
Площта на това месторастене е 746.3 хектара, което представлява 5.1% от 

дървопроизводителната площ. Изложенията са предимно припечни, а терените 
наклонени. Почвите са средно дълбоки до дълбоки, песъчливо-глинести, средно 
каменливи. 
Основната растителност на това месторастене е от благун и цер, а така също брекина, 
скоруша, сребролистна липа и други. Неправилно са създадени и иглолистни култури от 
бял бор и черен бор. В перспектива тяхната подмяна с местни естествено растящи видове 
е наложителна. 

Естествените насаждения са както издънкови, така и семенни с продуктивност III 
и IV бонитет (основно IV). Те ще се стопанисват с цел повишаване на продуктивнастта им 
(III бонитет), при запазване и подобряване на съществуващия състав чрез извеждане на 
правилни главни и отгледни сечи. 

При издънковите насаждения основна цел е превръщането им в семенни. 
 

Месторастене – СД2 (141) – средно богато до богато, свежо на излужена 
канелена горска почва. 

Заема 382.6 хектара или 2.6% от дървопроизводителната площ. Това месторастене 
е разположено на равни и наклонени терени и понижения. Среща се предимно на 
сенчести изложения и край доловете. Характеризира се със слабо каменливи, песъчливо-
глинести, дълбоки и много дълбоки почви. Основната скала е андезит. Месторастенето е 
средно богато до богато, свежо и е едно от най-продуктивните в района. 

Естествената растителност, която заема това богато месторастене е представена 
от чисти и смесени насаждения от горун, благун, габър, цер, ясен, клен, бряст и други 
широколистни, чиято продуктивност най-често е от I до III бонитет. 

Водещата стопанска дейност трябва да бъде насочена към запазване на 
съществуващата основна растителност и подобряване продуктивността на насаждения I 
и II бонитет по пътя на подобряване на състава им чрез внасяне на брекина, скоруша, 
сребролистна липа, череша и други видове, както и чрез правилно извеждане на сечите. 
 

Месторастене – Д1 (147) – богато, сухо на излужена канелена горска почва. 
Това месторастене заема 2676.0 хектара (18.2%) от дървопроизводителната площ. 

Насажденията са с производителност от II до IV бонитет с преобладаващо участието на 
благун, зимен дъб, цер и др. Разпространено е предимно на равни и наклонени терени с 
припечна компонента. Формирано е върху пясъчник и андезит. 
 

Месторастене - Д2 (91) – крайречно, свежо до влажно на алувиално ливадна 
(типично тополово). 

Това месторастене заема само 33.1 хектара (0.2%) от дървопроизводителната 
площ. Насажденията са от лонгозен характер с участието на полски ясен, бряст, клен и др.  
 

Месторастене - С2 (92) – крайречно, свежо на алувиална почва. 
Това месторастене заема 88.2 хектара (0.6%) от дървопроизводителната площ. 

Характеризира се с много дълбоки и дълбоки, свежи и свежи до влажни почви, 
некаменливи до слабо каменливи на равни терени. Основната скала е андезит. 
Насажденията, формирани на този тип месторастене са с лонгозен характер и участие на 
полски ясен, бряст, клен, цер, летен дъб и други. 
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Месторастене - Д2,3 (94) – свежо до влажно на излужена канелена горска почва  
Заема 176.4 хектара или 1.2% от дървопроизводителната площ. Това месторастене 

е разположено на равни и наклонени терени и понижения. Среща се предимно на 
сенчести изложения и край доловете. Характеризира се със слабо каменливи, песъчливо-
глинести, много дълбоки почви. Основната скала е андезит. Месторастенето е богато, 
свежо до влажно и е едно от най-продуктивните в района. 

Естествената растителност, която заема това богато месторастене е представена 
от чисти и смесени насаждения от горун, благун, габър, цер, ясен, клен, бряст и други 
широколистни, чиято продуктивност най-често е от I до III бонитет. 

Водещата стопанска дейност трябва да бъде насочена към запазване на 
съществуващата основна растителност и подобряване продуктивността на насаждения I 
и II бонитет по пътя на подобряване на състава им чрез внасяне на брекина, скоруша, 
сребролистна  липа, череша и други видове, както и правилно извеждане на сечите. 
 

Месторастене – С2,1 (95) – свежо до сухо на излужена канелена горска почва. 
Това месторастене е основно за устойвания район. Заема 6025.9 хектара, или 

40.9% от дървопроизводителната му площ. Резултатите от заложените почвени профили 
показват, че това месторастене се среща на най-различни изложения и наклони. Почвите 
са дълбоки, песъчливо-глинести слабо до средно каменливи. Основната скала е пясъчник 
и андезит. Тези условия определят месторастенето като средно богато, свежо до сухо. 

Естествената растителност, която заема това месторастене е представена от 
смесени и издънкови насаждения от горун, благун, цер, габър и други  широколистни, с  
продуктивност най-често – III и IV бонитет. Създадени са и иглолистни култури върху 
тези месторастения, което е неправилно и за в бъдеще тук отново ще трябва да се 
настани местната естествена растителност. 

В перспектива се предвижда запазване на съществуващата растителност, 
подобряване на продуктивността (II-III бонитет), чрез превръщане на издънковите 
насаждения в семенни, внасяне на спътници - брекина, скоруша, среболистна липа и 
други и правилно извеждане на сечите. 
 

Месторастене – В1,2 (96) – сухо до свежо на силно излужена канелена горска 
почва.  

Това месторастене е на площ от 287.9 хектара или 2.0% от 
дървопроизводителната площ. Това месторастене се среща на най-вече на припечни 
изложения. Почвите са плитки и плитки до средно дълбоки, песъчливо-глинести средно 
до силно каменливи. Основната скала е андезит. Тези условия определят месторастенето 
като бедно, сухо и сухо до свежо. 

Естествената растителност, която заема това  месторастене е представена от  
смесени и издънкови насаждения от благун, цер келяв габър, мъждрян и други  
широколистни, с  продуктивност най-често – IV и V бонитет. Създадени са и иглолистни 
култури върху тези месторастения, което е неправилно и за в бъдеще тук отново ще 
трябва да се настани местната естествена растителност. 

В перспектива се предвижда запазване на съществуващата растителност, 
подобряване на продуктивността (III-IV бонитет), чрез превръщане на издънковите 
насаждения в семенни, внасяне на спътници - брекина, скоруша, среболистна липа и 
други и правилно извеждане на сечите. 
 

Месторастене - С1 (98) – сухо на излужена канелена горска почва. 
Площта на това месторастене е 3644.3 хeктара, което представлява 24.7% от 

дървопроизводителната площ. Изложенията са предимно припечни, а терените 
наклонени. Почвите са средно дълбоки до дълбоки, песъчливо-глинести, средно 
каменливи. 

Основната растителност на това месторастене е от благун и цер, а така също 
брекина, скоруша, ср.липа и други. Неправилно са създадени и иглолистни култури от 
бял бор и черен бор. В перспектива тяхната подмяна с местни естествено растящи видове 
е наложителна. 
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Естествените насаждения са както издънкови, така и семенни с продуктивност III 
и IV бонитет (основно IV). Те ще се стопанисват с цел повишаване на продуктивнастта им 
(III бонитет), при запазването и подобряване на съществуващия състав чрез извеждане 
на правилни главни и отгледни сечи. 
При издънковите насаждения основна цел е превръщането им в семенни. 
 

8. Почвена ерозия и борбата с нея 
 

Активни ерозионни процеси в района на стопанството не се наблюдават. По тази 
причина, през изминалия период специални противоерозионни мероприятия не са 
извършвани. Противоерозинна роля са изиграли изпълнените залесявания. 
 

9. Странични ползвания 
 

Размерът и видът на предвидените и изпълнени странични ползвания през 
ревизионния период са показани в таблица № 18. По данни на стопанството през този 
период, позволителни за паша не са издавани, въпреки предвидената площ от 5565.9 ха. 
Това се дължи на силно намаления брой на отглежданите животни от местното 
население. 

Както се вижда в държавното стопанство добива средногодишно 25 тона сено. 
Добивите на кори от мъждрян са в рамките на предвиденото – 16 тона. Не са добивани 
билки и горски плодове. 
Общо взето, за разглеждания период 2000-2010 година най-големи са били добивите от 
странични ползвания през 2007-2010 годиа. 

Осъществяване на страничните ползвания е ставало без да се влошава 
състоянието на насажденията и без да се пречи на изпълнението на основните горско и 
ловностопански мероприятия. 
 

10. Защитени природни обекти 
 

С предишния лесоустройствен проект в района на държавно ловно стопанство 
”Ропотамо”, съгласно протокола за категоризация на горите и земите от горския фонд са 
били обособени следните защитени обекти: 
 1)Природна забележителност “Маслен нос” – обявена сьс заповед 
№4051/29.12.1973 година на МГГП с обща незалесена площ 19.7 ха. 
 2)Природна забележителност “Калето – Змейова къща” – обявена сьс заповед 
№4051/29.12.1973 година на МГГП с обща площ 19.8 ха, от която залесена – 18.1 ха и 
незалесена 1.7 ха. 

3)Буферна зона около резерват “Ропотамо ” – обявена сьс заповед № 
318/07.05.1992 година на МОС с обща площ 626.2 ха, от която залесена – 525.2 ха и 
незалесена 101.0 ха. 
 

11. Характеристика на територията стопанисвана от  
ДЛС „Ропотамо” 

 
Площта стопанисвана от държавно ловно стопанство „РОПОТАМО” е 6576.1 ха.  
В тази площ са включени 37.4 ха земеделска земя държавна собственост 

придобита от замяна с горски фонд и 0.3 ха поляна в стария ЛУП земеделска територия в 
КВС. В общата площ са включени 172.5 ха горски територии общинска собственост и 
170.0 ха, от които 21.3 ха незалесени земеделски територии общинска собственост, но 
отразени в стария проект като горски територии. Част от земите общинска собственост 
по кадастрална карта са върнати на държавата от първа инстанция на съда, но 
решението се обжалва от общината, за друга част от тези земи има допусната явна 
фактическа грешка в кадастрална карта и е необходимо да се предприемат необходимите 
действия за коригирането им. В плана са дадени списъци на подотделите по землища и 
по имоти за корекция на вида собственост и/или на вида територия. За тези територии 
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не е извършван въвод във владение на общината и се стопанисват от държавата и в 
настоящия план са третирани като горска територия държавна собственост. В общата 
площ като държавна собственост по КВС  на село Извор 1426.2ха са включени като горска 
територия държавна собственост, които са възстановени  с решение No 1085/14.11.2002 
г. на Бургаски районен съд на община Созопол 1536.0ха,но няма решение на поземлената 
комисия и не е извършен въвод и съгласно заданието за проектиране са приобщени към 
държавните. 
 

12. Стопански класове на площта за инвентаризация  
 

Горите със Специално предназначение и защитните гори увеличават значително 
площта си поради факта, че попадат в защитени зони по „Натура 2000” и бази за 
интензивно развъждане на дивеча. В таблица 30 е дадено разпределението на площта по 
стопански класове и функционална категория. 

2.1.1. Стопански клас – Иглолистни култури (ИК)  

2.1.2. Дъбов средно и нискобонитетен (ДСрН) 

2.1.3. Благунов високобонитетен стопански клас за превръщане (БлВП)  
2.1.4. Смесен високобонитетен за превръщане (СмВП)  

2.1.5. Благунов средно и нискобонитетен за превръщане (БлСрНП)  

2.1.6. Церов за превръщане (ЦП) 
2.1.7. Смесен средно и нискобонитетен за превръщане (СмСрНП 

2.1.8. Акациев (А)  

2.1.9. Келяв габъров (Кгбр)  
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Диаграма № 1

 
 за процентното разпределение на залесената площ по 

условни стопански класове

Иголистни култури - 2,1%

Буков високо бонитетен - 22,6%

Буков средно бонитетен - 17,3%

Дъбов високо бонитетен - 24,0%

Дъбов средно и ниско бонитетен  - 33,7%

Смесен високо бонитетен за превръщане - 0,3%
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Диаграма № 6

 

 за разпределение на залесената площ  по дървесни видове

площ в %

бял бор - 0,4% черен бор - 1,8%

благун - 16,8% брекина - 0,1%

габър - 4,2% едролистна липа - 0.0%

зимен дъб - 37,9% източен бук - 36,3%

клен - 0,2% сребролистна липа - 1,1%

цер - 1,1% трепетлика - 0,1%
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ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 
 

1. Описание на местоположението на естествените находища на 
лечебните растения, условията в местообитанията, количеството и 
състоянието на ресурсите. 

 

1.1. Дървесни видове. 
 

Най-разпространените лечебни растения в стопанството на първо място се явяват 
някои от срещащите се тук дървесни видове, а именно: 
 
Fagaceae – Букови 
 
Quercus frainetto ten.- Благун. Участва в състава на някои смесени ксеромезофитни  или 
ксерофитни гори заедно с цера, зимния дъб и габъра. 
Quercus petrae (Matuschka) Liebl. - Зимен дъб (горун). Той заема по-голямата част от 
Подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела. В съвременната медицина се 
използуват дъбовите кори от стебла и клони не по-дебели от 10 см (дрога Cortex Quercus), 
обелени рано напролет. Ресурсите му са използваеми.  
Fagus orientalis L. –Източен бук. Той се среща най-често в чисти или в смесени мезофитни 
гори със зимен дъб и габър. Състоянието на буковите дървостои е добро. В отделни 
насаждения има суховършия, а по-възрастните гори страдат от гнилоти. С лечебна цел се 
използува кората от клоните или стеблата на по-младите дървета, която съдържа 
дъбилни вещества, танини и други. Ресурсите му са максимално използваеми. 
 
Betulaceae – Брезови  
 
Carpinus betulus L. – Обикновен габър. В насажденията той рядко доминира, а обикновено в 
състава е с по 4-5 десети. Участва в смесени мезофитни или ксеромезофитни насаждения 
заедно с бука и зимния дъб и по-рядко с цера, благуна, липите, явора и други. Заема 
ниските части на склоновете, предимно на северни изложения, на свежи или свежи до 
влажни месторастения. Ресурсите му са използваеми. 
Alnus glutinosa (L.) Gaerth. – Черна елша. Обитава предимно крайречни месторастения на 
реките Зеленковска, Дудинска, Староселска, Церовска и Осичевска. 
 
Oleaceae – Маслинови 
 
Fraxinus ornus L. – Мъждрян. Среща се често, като характерен вид в ксеромезофитни или 
ксеротермни дъбови и смесени гори, но в състава им участва с по 1-2 десети.  Като 
лечебно растение, ресурсите му са в много добро състояние, поради това, че мъждрянови 
кори се събират предимно от по-млади дървета. В съвременната медицина се използува 
обелената рано напролет и изсушена кора (дрога Cortex Fraxini). Ресурсите му са 
използваеми. 
Fraxinus exelsior L. – Планински ясен. Среща се по-ограничено от мъждряна, предимно в 
състава на смесени гори заедно със зимния дъб, габъра, явора и по-рядко в букови 
съобщества, на свежи месторастения. От планинския ясен също могат да се добиват 
лечебни кори, но ресурсното им значение е ограничено. 
 
Tiliaceae – Липови 
 
Tilia tomentosa Moench. – Сребролистна липа. Среща се в по-голямата част от територията 
на стопанството.  
Populus tremula L. - Трепетлика. Единично в състава на бука и дъбовете на по-каменливи 
терени се среща трепетликата, от която също могат да се добиват ценни лечебни дроги. 
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Ресурсите са слабо използваеми, имайки предвид разпръснатостта и единичното участие 
в състава на горите.  
 
Pinaceae – Борови 
 
Pinus silvestris L. – Бял бор. Залесяван е заедно с черния бор, липите, ясена и други в 
смесени и по-рядко в чисти култури, но поради това, че не е в ареала на 
разпространението си, често страда от съховършия, снеголоми, нападения от насекомни 
вредители и други болести, загива или е заглушаван от издънковите дъбове. Няма 
определено ресурсно значение, имайки предвид, че боровите култури са твърде 
разпръснати и много трудно могат да се съберат достатъчно големи количества борови 
връхчета, за да имат някакво практическо приложение.  
 

Горскоплодните дървесни видове са разпространени навсякъде в района на 
стопанството, но главно като единични дървета или до 1-2 десети в състава на 
насажденията.  
 
Rosaceae – Розоцветни: 
 
Prunus avium L. – Дива череша   
Sorbus domestica L - Скоруша 
Sorbus torminalis (L.) Crantz. – Брекиня  
Pirus communis L. – Дива круша   
Prunus cerasifera L. – Джанка  
Sorbus aucuparia L. – Oфика  
Malus sylvestris Mill. – Киселица  
 
Juglandaceae – Орехови: 
 
Juglans regia L. – Орех  
 

Състоянието на горскоплодните видове е добро, но ресурсите са твърде 
разпръснати и в незначителни количества, за да имат някакво значение за 
билкосъбиране.  
 

1.2. Храстови видове. 
 

Дъбовите гори в ДЛС „Ропотамо” са светлолюбиви, рехави, на места с разкъсан 
склоп, което е особено благоприятно за развитието на подлес  от храсти. Повечето от тях 
са лечебни растения: 
 
Betulaceae – Брезови 
 
Corullus avellana L. – Обикновена леска. Тя участва в насажденията като подлес, най-често 
смесена с издънки от мъждрян, габър, бук, дъбове и други и различни видове храсти, като 
дрян, глог и т.н. Видът е ограничено използваем в ресурсно отношение, поради това, че се 
развива главно като подлес и плодоносенето му е затруднено.  
 
Cornaceae – Дрянови 
 
Cornus mas L. – Дрян. Дрянът е другият по-разпространен храст, който влиза в състава на 
подлеса предимно в дъбовите гори. В съвременната медицина се използуват плодовете 
(дрога Fructus Corni), които съдържат глюкозиди, плодови киселини, витамини и други 
полезни вещества. Реалните ресурси от този лечебен вид не са особено големи, защото 
плодоноси главно на по-откритите места, по краищата на горските комплекси, а по-рядко 
под склопа на насажденията. Независимо от това ресурсите му са използваеми. 
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Rosaceae – Розоцветни 
 
Crataegus monogyna Jacq. – Червен глог. Видът е умерено светлолюбив мезофит. Смесен е с 
други видове в подлеса на някои горунови насаждения, но често формира и храстови 
формации извън горите. Използваемите части на червения глог са цветовете и 
плодовете. Лечебният ефект се дължи на съдържащята се в тях флавоноидна смес, която 
се прилага при сърдечносъдови заболявания. Той плодоноси предимно по периферията 
на гората и на открити площи, но е доста продуктивен и има значителни потенциални 
ресурси от цвят и плодове.  
Rosa canina L. – Обикновена шипка. Разпространена е заедно с други видове шипки в 
подлеса на насажденията и в храстовите формации извън тях, но се среща повече, като 
единичен вид. Видовете шипки са трудно различими, но плодовете на всички се 
употребяват както в официалната, така и в народната медицина. Използуват се узрелите 
тъмочервени шипки (дрога Fruktus Rosaе), които съдържат изключително много 
витамин С. Среща се по цялата площ на стопанството, но с ниска плътност и поради това 
ресурсите са неизползваеми. 
Rubus caesins L. – Къпина. Къпините са полухрасти, които трудно виреят под склопа на 
насажденията, но много бързо се развиват и разпространяват, когато намерят 
благоприятни условия. Образуват храстови формации главно около пътищата или по по-
оголените места. Плодовете им се отличават с вкусовите си качества и със високото 
съдържание на витамини. Големи количества къпини тук обаче, не могат да се събират. 
Освен плода, като билкова дрога се ползуват и листата на къпините, които съдържат 
флавони, органични киселини, минерални соли, танини и т.н.  
Prunus spinosa L – Трънка. Нисък, силно разклонен храст със скъсени клонки, превърнати в 
бодли.Плодовете са тъмносини, кълбовидни. Съдържат голямо количество танини и 
органични киселини. Чаят от изсушени плодове се използва при вътрешни кръвоизливи 
и болки в стомаха като действа затягащо. Среща се край пътищата и храсталаците по 
цялата територия на стопанството. Използват се узрелите плодове / дрога Fructus Pruni/. 
Ресурсите са използваеми. 
 
Anacardiaceae – Анакардиеви 
 
Cotinus coggugria Scop. – Смрадлика. Расте по сухи и каменисти  почви из храсталаци и 
дъбови гори предимно върху варовити скали. Образува и самостоятелни вторични 
съобщества на мястото на унищожените дъбови и други гори. Тя е светлолюбив ксерофит 
и хазмофит, калцифилен вид. Използваемата част са листата (дрога Folia Cotoni), които 
могат да се събират от юни до август месец. Те имат противовъзпалително и 
антисептично действие, което се дължи на съдържащите се в тях до 25 % дъбилни 
вещества и етерични масла. Ресурсите са силно ограничени, а и трябва да се знае, че 
видът е отровен. 
 
Caprifoliaceae – Бъзови 
 
Sambucus nigra L. – Черен бъз. Видът се среща единично около деретата на по-влажни 
места или в храстови съобщества около камионните пътища. 
За медицински цели се използуват всички части на растението, но по-често цветовете и 
корените, а по-рядко плодовете, листата и кората. Цветовете се берат преди пълното им 
разцъфтяване – май-юни, а плодовете след - пълното им узряване – август-септември. В 
големи количества растението е отровно. Ресурсите му са слабо използваеми. 
 
Rhamnaceae 
 
Parilurus aculeatus – Драка. Бодлив храст с елипсовидни листа и жълти цветчета. Плодът е 
крилато орехче. Расте върху припечните склонове на скалисти почви в района на 
стопанството. 
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Mespilus 
 
Mespilus germanika (L.)- Мушмула. Храст или ниско дъвче,високо 3-6 м,с тъмно зелени 
отдолу бяло окосмени листа.Цветовете са бели и едри,а полдовете червенокафяви с 4-5 
кокички.Узряват през септември, но остават и след лестопада през ноември. В диво 
състояние у нас се среща само в Странджа планина, където расте като подлес на по-
влажни богати месторастения..Плодавете се използват при стомашно-чревни 
разтройства, бъбречни колики, при болести на жлъчката и черния дроб. 
 

1.3. Лиани и паразитни видове 
 

Освен дървесни и храстови видове в медицината се използуват и някои паразитни 
растения и лиани:  
 
Araliaceae – Аралиеви 
 
Hedera helix L. – Бръшлян. Единични растения се срещат смесени ксеромезофитни дъбови 
гори, с участието на цер и благун и по-рядко на скални терени в келявгабърови и 
храсталачни съобщества. Той покрива не само свободната от растителност повърхност, 
но и с помощта на адвентивните си корени обвива отделни дървета. Може да се намери 
по цялата площ на стопанството.Растението е отровно. Ресурсите му са неизползваеми. 
 
Loranthaceeae 
 
Loranhus europaeus.Jacq. - Чер имел европйски.Паразитно растение с топчеста закръглена 
корона с лопатовидни опадливи листа.Цветовете му са жълтозелени.Плодът е ягода. 
Чедният имел нанася големи вреди на дърветата-гостоприемници.При покълването на 
семето се образува специален конусовиден израстък, който прониква радиално в 
дървесината на живото дърво.От основата му ежегодно се появяват странично в новите 
годишни пръстени разклонения, които имат способноста да дават нови стъбла..Черният 
имел е медоносно растение и се използва при високо кръвно налягане. 
Ranunculaceae – Лютикови 
 
Clematis vitalba L. – Обикновен повет. Расте из горите и храсталаците предимно на влажни 
места. Среща се най-често на периферните части на съобществата, тъй като е 
светлолюбив мезофит. В свежо състояние е отровен. В съвременната медицина се 
употребяват листата (дрога Folia Clematis vitalbaе), корените (дрога Radix Clematis 
vitalbaе)и цветовете (дрога Flores Clematis vitalbaе). Ресурсите му на територията на 
станцията са слабо използваеми. 
 

1.4. Тревни видове. 
 

Много ценни билки са и някои тревисти растения, които се срещат в района: 
 
Asteraceae – Сложноцветни 
 
Fragaria vesca L. – Горска ягода. Среща се сравнително често в чисти или смесени дъбови 
гори, както и по поляните. Расте в смесени съобщества с други тревни видове и в 
самостоятелни формации. Плодовете имат много добри вкусови качества и могат да се 
събират през юни и юли месец за варене на сладка, сиропи и други. С лечебна цел се 
употребяват листата (дрога Folia Fragariae), които съдържат витамин С, флавоноиди, 
етерични масла, силициева киселина и други. Ресурсите им са максимално използваеми, 
но са твърде разпръснати по територията на стопанството. 
 
Liliaceae – Кремови 
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Colchicum autumnale L. – Есенен мразовец. Среща се нарядко в горския фонд, главно по 
поляните и по ливадите около селата. Цъфти през септември-октомври. В съвременната 
медицина се използуват семената (дрога Semen Colchici) и грудките (дрога Bulbus 
Colchici). Растението е отровно. Ресурсите му са слабо използваеми. 
 
Solanaceae – Картофови 
 
Atropa bella-donna L. - Лудо биле. Това е една от най-отровните билки в страната. Расте в 
подлеса на буковите гори и по–рядко по голите площи или край пътища, в разсветлени 
места с достатъчна почвена и въздушна влага. Тя е термофит, срещащ се сравнително 
рядко и характеризиращ се с подвижност на местообитанието. Ресурсите в района на 
стопанството практически са неизползваеми. 
 
Lamiaceae – Устоцветни 
 
Mentha spicata L. - Обикновена мента. Расте по влажни тревисти места край реки и дерета. 
Видът е много полиморфен. У нас има повече от 20 вида мента, които съдържат ментол и 
ментово масло, но медицинската мента не се среща в диво състояние, а е получена от 
кръстосването на диворастящи видове. Видовете от групата се култивират и като 
подправки. Ресурсите на територията на стопанството са малко използваеми. 
Thymus Montana W.K. – Планинска мащерка. Многогодишно тревисто растение с 
четириръбесто стъбло. Листата са дребни, ланцетовиди, срещуположно наредени. 
Цветовете – червеникави. Употребява се цялото растение без коренището.  Действа 
благотворно върху сърцето, стомаха и при възпаление на белите дробове. Среща се по 
припеците и ливадите върху цялата площ на стопанството. Ресурсите й са използваеми.   
Origanum vugare L. – Лечебен риган. Среща се навсякъде по открити места, поляни и 
изредени гори, но предимно на малки групи. Употребяват се цветоносните връхни части 
на растението (дрога Herba Origanii) както в съвременната, така и в народната медицина. 
Ресурсите му са използваеми. 
Teucrium chamaedrys L. – Обикновено подъбиче. Расте предимно на сухи до свежи 
местообитания, в смесени гори от зимен дъб, цер, мъждрян и по-рядко габър. Поради 
малката биомаса на индивидите възможностите за събиране са ограничени. 
 
Geraniaceae – Здравецови 
 
Geranium macrorizum L. – Обикновен здравец. Видът е разпространен успоредно с другите 
видове здравец по цялата територия на стопанството, но въпреки това ресурсите му имат 
ограничено значение, защото навсякъде се срещат единични растения. Предпочита по-
сенчести места и добре се развива под склопа на насажденията. 
Geranium sangiuneum L. – Кървавочервен здравец. За разлика от обикновения здравец, 
кървавочервеният предпочита ксеромезофитни или ксеротермни дъбови, келявгабърови 
или смесени гори, предимно по сухи и каменливи терени. Поради това, че навсякъде се 
срещат единични растения, няма ресурсно значение. 
 
Primulaceae 
 
Primula veris L. – Лечебна иглика. Видът е поставен под режим за опазване и регулирано 
ползуване от Закона за биологичното разнообразие в България. Могат да се намерят 
единични и по-рядко групи растения в окрайнините на дъбовите гори и по горските 
поляни. Ресурсите са в достатъчни количества, но събирането на билката трябва да става 
под строг контрол. 
Primula acaulis (L)- Безстъблена иглика. Червени или жълти цветове. Цветните дръжки 
излизат направо от коренището. Расте по влажните места в широколистните гори. 
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Cyclamen coum mill – Пролетно ботурче. Многогодишно тревисто растение с 
бъбрековидни листа , червени цветове и коренови грудки. Цъфти рано на пролет. 
Лечебни са грудките, но е защитен вид и няма ресурсно значение. 
 
Hypericaceae – Звъникови 
 
Hypericum perforatum L. – Жълт кантарион (лечебна звъника). Жълтият кантарион е 
светлолюбив вид – ксерофит или ксеромезофит. Среща се навсякъде по откритите места 
и в горския фонд на територията на стопанството. Той е международно признато и 
търсено лечебно растение. За разлика от много други райони в България, тук жълтият 
кантарион не е бил унищожително обиран през миналите години и находищата му са 
сравнително запазени. Ресурсите му са използваеми. 
 
Gentianaceae - Тинтявови 
 
Centaurium erythraea Rafn.- ~Червен кантарион. Расте на сухи тревисти места и горски 
поляни.Цъфти от юни до септември.За лечебна цел се използват цъфтящи стръкове , 
отрязани на около 15-20 см от върха.Билката се прилага при безапетитие, възпаление на 
стомаха и черния дроб.Външно се използва при бавно зарастващи рани.  
 
Plantaginaceae - Живовлекови 
 
Plantago lanceolata L.- Теснолистен живовляк. Расте из ливадите край реките и по 
поляните и другите голи площи в горския фонд. Той е светлолюбив и студоустойчив 
мезофит. Наличните запаси са сравнително големи и могат да се използуват. Успоредно с 
него, но доста по-рядко на тази надморска височина, се среща и широколистния 
живовляк (Plantago major L.). Сокът от листата и на двата вида се използува с 
противовъзпалителна цел. 
 
Pteridophyta - Папратови 
 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. – Орлова папрат. Среща се по умерено влажни тревисти и 
храсталачни места в покрайнините на горите и в поизредените участъци, горските 
поляни, на стръмни скатове. Мезофит, често вторичен едификатор, формиращ мощни 
тревни съобщества самостоятелно или по–рядко с обикновената  полевица  и други 
видове в габърово–горуновия, буковия и отчасти и иглолистния пояс. Предпочита 
песъчливи почви и силикатна скална подложка. Ресурсите му за района са максимално 
използваеми.  
Polypodium vulgare L. – Сладка папрат. Тя е светлолюбив мезофит. Може да се намери на 
отделни места върху влажни скали в сенчестите букови гори. Популациите й имат ниска 
възобновителна способност и ресурсите й са много ограничени.  
Phielitis scolopendrium (L) Волски език. Папрат с продълговато ланцетни листа. Групите 
спорангии са линейни, коренищата са дебели и покрити на гъсто с люспи. Среща се във 
влажните и усойни долове. 
 
Scrophulariaceae – Живеничеви 
 
Veronica officinalis L. – Великденче. Видът е сенколюбив мезофит и се среща под склопа на 
насажденията. Цъфти от май до август месец и тогава се събира надземната му част 
(дрога Herba Veronicae), която се употребява в медицината. Ресурсите са използваеми, 
макар че е разпространен предимно като отделни индивиди. 
 
Violaceae – Теменугови 
 
Viola tricolor L. – Трицветна теменуга. Среща се навсякъде по теритирията на обекта, но 
предпочита откритите места. Тя е светлолюбив, студоустойчив мезофит. В съвременната 
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медицина се използува надземната част (дрога Herba Violaе tricoloris). Ресурсите й са в 
достатъчни количества. 
Ruscus acualeatus – Бодлив залист. Вечно зелен полухраст. Филокладиите са дребни, 
тъмнозелени и островърхи с бодли на върха. Плодът е червена ягода. Расте предимно в 
ксеротермните дъбови гори.  
 


