Репортаж

В ДГС – Сливница, залесяват с
медоносни дървесни видове
Новите гори на територията на ЮЗДП – Благоевград, са 4000 декара
СВЕТЛАНА ВАТАШКА

Н
Инж. Мария Чамбова:
„Акацията е подходящ
вид за възстановяване
на почвата на деградирани терени“.

С ПРОИЗВЕДЕНИТЕ
ПРЕДИ 2 ГОДИНИ
ДРЪВЧЕТА ЩЕ
БЪДАТ ЗАЛЕСЕНИ
50 ДЕКАРА.

а запад от Сливница, на предела между Софийска и Пернишка област,
в диплите на Вискяр
планина се е сгушило
село Пищане. Ранна
ноемврийска сутрин е.
Слънчевите лъчи плахо
галят хребетите над къщите и плевните. Обезлюденото селце бавно се
отърсва от прегръдката
на мъглата. От местността Йовова глава се чува
бръмчене на моторни
свредели. Във въздуха
се носи аромат на изсъхнали треви, смесен с
бензинови пари. Разбираме, че хората от
Велинградско вече са на терен и с вдигането на мъглата са започнали работа.
С грижите на служителите от Държавното горско стопанство – Сливница, през
следващите 5 години на голия склон над
селото ще израсне нова медоносна гора.
От разсадниците на Горските стопанства
в Етрополе и Пирдоп са доставени 17 850
акациеви фиданки. С произведените преди 2 години дръвчета ще бъдат залесени
50 декара. Мястото не е избрано случайно. Голината е достатъчно отдалечена от

боровата гора и първа
посреща слънцето. Така
в близост до селото ще се
създаде устойчива среда
за пчелните семейства.
Сектор „Пчеларство“
е ключов не само за
България, но и за цяла
Европа. Мерките за целенасочено залесяване
с медоносни култури
залегнаха в Програмата
за развитие на селските
райони по предложение
на министъра на земеделието, храните и горите
Десислава Танева.
Теренът е силно зачимен, обрасъл е с храсти. За да бъдат създадени благоприятни
условия за развитието на дърветата, теренът е предварително почистен. „Акацията не е взискателна към почвените
и климатичните условия. Показва устойчивост на ниски и на високи температури, издържа и на замърсен въздух. Има
здрава дървесина. Този вид се използва
предимно за възстановяване на почвата
на деградирани терени. Въпреки това
разпространението ú трябва да бъде
контролирано“ – обяснява инж. Мария
Чамбова – главен експерт в дирекция
„Горско стопанство“ към Изпълнителната агенция по горите. Изборът на вида
е съгласуван и с Регионалната инспекция
по околната среда и водите. „Не бива да
се допуска навлизането на акация в защитените територии и зони от „Натура
2000“ - допълва инж. Вера Станишева
– началник на отдел „Възобновяване на
горите “ в Югозападното държавно предприятие.
По данни от ведомството до края на
годината на територията на ЮЗДП –
Благоевград, ще бъдат залесени общо
4000 дка с горски култури, в т.ч. 25
000 тополови фиданки по поречията на
Струма и Места, над 400 000 фиданки
от черен бор и космат дъб и 900 дка с
фиданки и дъбови жълъди в районите
на Рилски манастир, Брезник, Земен,
Кюстендил, Невестино и Етрополе.
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