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ВОВЕД

Регионот Малеш го зафаќа источниот дел на Република Македонија. Тоа
претставува една природна целина која се одликува по своите природно-географски и
културно-историски особености. Во административен поглед во овој регион денес
опстојуваат две локални самоуправи (Берово и Пехчево). Со шумите во регионот
стопанисуваат две шумски стопанства и тоа: Подружница шумско стопанство
„Малешево“ од Берово и Подружница шумско стопанство „Равна Река“ од Пехчево. Од
1998 година и двете шумски стопанства се интегрирани во Јавното претпријатие
Македонски шуми од Скопје.
Стопанисувањето т.е. користењето на шумите на регионот на Малеш има долга
традиција. Сепак, за периодот пред 1947 година има сосема малку зачувани пишани
документи. Во времето на петвековното османлиско владеење шумата била третирана
како нивна сопственост и тие ја давале на користење на месното население под закуп
за периоди од по 10 години, поради што корисниците и месното население плаќале
посебен данок според законот наречен „Ерори канун“. За користењето на шумите
османлиската власт издавала и тапии. На совесните корисници и за одреден надомест
се случувало да им биде доделена шума и на трајно користење. Населението имало
право на бесплатно користење на другите шумски производи од шумата и шумското
земјиште.
Во 1926 година за првпат е извршено разграничување на површини опфатени со
шумскостопанска единица и тоа на територијата на денешната шумскостопанска
единица „Малешевски планини II – Ратевска Река“.
Во 1928 година на регионот на Малеш е започнато разграничување на шумите
на државни и приватни. Тој процес траел до 1932 година, а се разграничувани и
општински, селски и приватни шуми.
Основните предуслови за создавање планско стопанисување почнале да се
создаваат со донесувањето на следниве државни прописи: „Упатства за уредување на
државните шуми“ (донесено во 1931 година), „Упатства за дознака на стебла и
одредување на приходот во пребирните шуми“ (донесено во 1937 година), „Упаства за
инвентаризација на шумите“ (донесено во 1946 година) и „Општи упатства за
уредување на шумите“ (донесено во 1948 година).
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Посебен напредок во создавањето на планското стопанисување е направен со
формирањето на Заводот за уредување на шуми, како дел од Секретаријатот за
земјоделие, шумарство и водостопанство. Дејноста на Заводот се состоела во изработка
на десетгодишни елаборати кои биле неопходни за стопанисување со шумите.
По Втората светска војна сите шуми во Малеш (како и во Македонија) се
прогласени за општонародна сопственост, но сепак е задржана и приватна сопственост
над одреден дел од шумскиот фонд.
До 1947 година шумите во Малеш биле под управа на Околискиот народен
одбор во град Берово.
Во 1947 година е формирано Републичко шумско стопанство во град Берово кое
ги изведувало шумско-одгледувачките работи во шумата.
Во периодот од 1947 до 1949 година е изработен и првиот погон за преработка
на дрво во кој првин се работело со еден гатер, со капацитет на преработка од 1 500 m³
техничка дрвна маса. Со ова е започнат и развојот на дрвната индустрија во регионот.
Поголеми можности за развој на планско стопанисување со шумите на регионот
се создадени од 1952 година, кога се формирани првите организирани шумски
стопанства во Македонија. Од тогаш е започната и изработката на првите
шумскостопански основи (денес Посебни планови за стопанисување со шумите) за
период од 10 години. Изработката на

шумскостопански основи за секоја

шумскостопанска единица (како законска обврска) за првпат е предвидена и со Законот
за шуми од 1974 година.
Планското и одржливо стопанисување со шумите во ова подрачје започнало со
формирањето на шумските стопанства во Берово и Пехчево, а изработката на првите
планови за стопанисување со шумите се засновува на принципот на трајност во
стопанисувањето. На овој начин е започнато подобрувањето на структурата на
шумскиот фонд која во голема мера била нарушена особено во делот кој е поблиску до
населените места и во дабовиот шумски појас, каде што биле вршени голи сечи,
лисничарења и други негативни практики.
Во периодот до 1960 година користењето на шумскиот фонд го вршеле дрвноиндустриските комбинати, а шумското стопанство го вршело одгледувањето и
заштитата на шумите. Двете организации заедно работеле до 1974 година, кога се
издвоиле посебно и шумарството почнало самостојно да ги изведува сите шумски
работи: одгледување и користење на шуми, заштита на шуми, изградба на шумски
комуникации, уредување на шуми и др.
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До 1998 година на регионот на Малеш како посебни правни субјекти
егзистираат две шумски стопанства и тоа „Малешево“ од Берово и Шумско стопанство
„Равна Река“ од Пехчево. Од 1998 година тие се интегрирани во Јавното претпријатие
Македонски шуми од Скопје.
Своето работење денес, како и порано, шумските стопанства го темелат врз
основа на Посебните планови за стопанисување со шумите. Овие планови во периодот
до 2000 година ги изработуваше Заводот за уредување на шумите, кој од 2000 година е
интегриран како посебен сектор за Уредување на шуми и ловишта и проектирање во
Јавното претпријатие Македонски шуми од Скопје.
Посебните планови за стопанисување со шумите се донесуваат за сите шуми
опфатени со шумскостопански единици и истите се со важност од десет години, а нив
ги ревидира и одобрува Комисија при Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство на Република Македонија.
Со посебните планови, согласно Правилникот за содржината на посебните
планови за стопанисување со шумите, Посебните планови за одгледување и заштита на
шумите и Годишните изведбени планови („Службен весник на Република Македонија“
бр. 48/98) се утврдува: името на шумскостопанската единица, местоположбата,
границите, површината на шумите и на необраснатото земјиште во границите на
шумскостопанската единица, сопственоста, едафоеколошките услови, месторастењето,
шумските заедници, состојбата со шумата, вредноста на шумите, стопанисувањето со
шумите во минатото, целите на идното стопанисување, мерките и задачите на
користење, одгледување и заштита и економско-финансиските резултати.
Посебните планови за стопанисување со шумите содржaт: текстуален дел,
обрасци и карти. Текстуалниот дел и обрасците се обединуваат во вид на книга со
формат А4, кон која се приложуваат и картите.
Посебниот план се изработува врз основа на податоци прибрани од терен во
годината што и претходи на периодот за кој се однесува планот.
Оваа студија претставува осврт т.е Резиме на Посебните планови за
стопанисување со шумите за сите шумскостопански единици за регионот Малеш од
една страна, како и на предлозите и препораките за идното стопанисување со шумите
во регионот на горниот тек на Брегалница од друга страна.
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ЗАКОН ЗА ШУМИ И ЗАКОНСКИ РЕФЕРЕНЦИ
Законот за шуми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11,
53/11, 25/13, 79/13, 147/13 и 43/14) е осоновен закон со кој се уредуваат планирањето,
управувањето, стопанисувањето, одгледувањето, заштитата, користењето и чувањето
на шумите како природно богатство и шумското земјиште, остварувањето на
општокорисните функции на шумите, правото и обврските на користење на шумите,
финансирањето, како и другите прашања од значење за шумите и шумското земјиште
според принципот на биолошка, економска, социјална и еколошка прифатливост.
Одредбите од овој закон се однесуваат за сите шуми и шумско земјиште без
оглед на сопственоста и намената, а шумите согласно Законот за шумите можат да
бидат во државна и приватна сопственост.
Основни цели на Законот за шумите се:


трајно да се зачува површината под шума, да се зголеми нивната вредност и
да

се

обезбеди

најголем

прираст

според

природните

услови

на

месторастењето и


да се обезбеди одржливо управување, планирање, стопанисување со шумите
и чување на шумите и шумското земјиште на начин и во обем со кој трајно
се одржува и унапредува нивната производна способност, биолошка
разновидност, способност за обнова и виталност во интерес на сегашниот и
идниот развој на економските, еколошките и социјалните функции на
шумата, а притоа да не се наруши екосистемот.

Планирањето на управувањето и стопанисувањето со шумите и шумското
земјиште се остварува преку:


Посебни планови за стопанисување со шумите;



Програма за стопанисување со шумите и



Годишни планови за стопанисување со шумите.

Согласно Законот за шуми се издвојуваат следниве видови на шуми според
намена:


Стопански шуми кои првенствено се користат за трајно производство на
дрвни сортименти и други шумски призводи и услуги;



Заштитни шуми кои првенствено се користат за заштита на земјиштето,
водата, населбите, инфраструктурните системи и други објекти и имот;
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Шумски и ловни резервати кои се определуваат заради заштита на ретки
видови шумски дрвја, дивеч и заштита на биолошката разновидност;



Парк-шуми и излетишта кои се определуваат за одмор, спорт и рекреација;



Спомен-шуми кои се определуваат заради одбележување на важни
историски настани;



Шуми за производство на шумско семе на признат и квалитетен
репродуктивен семенски материјал;



Шуми за потребите на науката и наставата кои се определуваат заради
едукација на стручни лица од областа на шумарството и научноистражувачки цели;



Шуми во заштитени подрачја кои се прогласуваат согласно Законот за
заштита на природата.

Во прилог на одредбите од Законот за шумите покрај Законот за шумите,
шумите се третирани и со други закони и подзаконски акти, како што се:


Закон за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“
бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12 и 13/2013);



Закон за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09,
136/11, 01/12, 69/13, 164/13 и 187/13);



Закон за управување со пасишта („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 3/98, 101/2000, 89/2008, 105/2009, 42/10 и 2013);



Закон за води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 06/09,
161/09, 83/10 и 51/11);



Закон за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12);



Закон за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 49/10);



Правилник за содржината на Посебните планови за стопанисување со шуми,
Посебните планови за одгледување и заштита на шуми и Годишните
изведбени планови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/98);



Правилник за формата, содржината и начинот на водење на катастарот на
шуми и шумско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.
75/10);



Правилник за воведување и одржување на шумски ред („Службен весник на
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Република Македонија“ бр. 75/10);


Правилник за висината на цената за штета во шума („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 75/10);



Правилник за начинот на обезбедување за сопствени потреби со огревно
дрво на физички лица од државна шума, како и формата и содржината на
образецот за евиденција на исечената дрвна маса („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 75/10);



Правилник за видот и начинот на жигосување, начинот на издавање на
испратница, пуштање во промет на исечено дрво, формата и содржината на
Регистарот на издадени и заверени испратници, формата и содржината на
испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на
испратница и висината на надоместокот на издадени испратници („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 75/10);



Правилник за начинот на издавање на лиценца за изведување на стручни
работи од областа на шумарството, формата и содржината на образецот на
барањето за добивање на лиценца, формата и содржината на образецот на
лиценцата, формата, содржината и начинот на водење на Регистарот за
издадени лиценци и висината на надоместокот за нејзино издавање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/10);



Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на месечниот
извештај за сеча, дотур и превоз („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 75/10);



Правилник за постапката, начинот на користење на податоци и висината на
надоместокот за нивно користење („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 75/10);



Правилник за изменување и дополнување на правилникот за видот и
начинот на жигосување, начинот на издавање на испратница, пуштање во
промет на исечено дрво, формата и содржината на Регистарот на издадени и
заверени испратници, формата и содржината на испратниците, формата и
содржината на барањето за издавање на испратница и висината на
надоместокот на издадени испратници („Службен весник на Република
Македонија„ бр. 82/10) .



Закон за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја („Сл. весник на
РМ“ бр. 55/07 и 148/11);
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Листа на стопански важни шумски видови дрвја („Сл. весник на РМ“ бр.
131/08);



Правилник за утврдување на количините на репродуктивен материјал за
специјална намена („Сл. весник на РМ“ бр. 131/08);



Правилник за условите за признавање на типовите основен материјал („Сл.
весник на РМ“ бр. 131/08);



Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на
провениенциски подрачја („Сл. весник на РМ“ бр. 131/08);



Правилник за формата и содржината на барањето за признавање на типовите
основен материјал и формата и содржината на експертското мислење за
признавање на основниот материјал („Сл. весник на РМ“ бр. 131/08);



Правилниик за формата и содржината на уверението за признат основен
материјал и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на
признат основен материјал („Сл. весник на РМ“ бр. 131/08);



Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на
производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови
дрвја („Сл. весник на РМ“ бр. 131/08);



Правилник за формата и содржината на уверението за потекло на
репродуктивен материјал („Сл. весник на РМ“ бр. 131/08);



Правилник за содржината и начинот на водење на деловните книги („Сл.
весник на РМ“ бр. 131/08);



Правилник за формата и содржината на барањето за стручна контрола на
производството на саден материјал и формата и содржината на уверението
за квалитет на саден материјал („Сл. весник на РМ“ бр. 131/08);



Правилник за формата и содржината на барањето за испитување и
утврдување на квалитетот на репродуктивен материјал („Сл. весник на РМ“
бр. 131/08);



Правилник за формата и содржината на уверенијата за квалитет на семе
и/или делови од растение („Сл. весник на РМ“ бр. 131/08).

Покрај Законот за шумите и Законот за заштита на природата („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 67/04) е основен закон кој ја регулира заштитата на
природата преку заштита на биолошката и пределската разновидност и заштита на
природното наследство, во заштитени подрачја и надвор од заштитени подрачја.
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Цели на Законот за заштита на природата се:


Утврдување и следење на состојбата на природата;



Зачувување и воспоставување на постојната биолошка и пределска
разновидност во состојба на природна рамнотежа;



Воспоставување мрежа на заштитени подрачја заради трајна заштита на
својствата врз основа на кои тие се стекнале со статус на природно
наследство;



Обезбедување на одржливо користење на природното богатство во интерес
на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на природата и со
што помали нарушувања на природната рамнотежа;



Спречување на штетните активности на физичкии правни лица и
нарушувања во природата, како последица на технолошкиот развој и
извршување на различни дејности, односно обезбедување на најдобри
можни услови за заштита и развој на природата;



Обезбедување на граѓаните да го остварат своето право на здрава животна
средина.

Со цел подобрување на состојбата со шумарството, на 11.6.2004 година
Собранието на Република Македонија го донесе Просторниот план на Република
Македонија во кој е дадена проекцијата за развојот на шумарството до 2020 година.
Притоа главните цели се насочени кон зголемување на површините под шума согласно
глобалната реонизација и категоризација на просторот, подобрувањето на квалитетот
на шумите преку подобрување на видовиот состав, преведување на нискостеблените во
високостеблени шуми, реконструкција на деградираните шуми и грмушки, преземање
на одгледувачки мерки во сите развојни фази на шумите, воведување на посовремена
техника и технологија во користењето на шумските производи, зголемување на
отвореноста на шумите, како и благовремено преземање заштитни мерки.
Во однос на управувањето со шумите, предвиден е одржлив развој како начин
за унапредување на шумите и подобрување на шумскиот фонд.
На 19.6.2006 година, од страна на Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство е донесена Стратегија за одржлив развој на шумарството во
Република Македонија, според која приоритетите на делувањето на шумарството во
идниот период се насочени кон општокорисните функции на шумите, како и кон
заштитата, биодиверзитетот и грижата за природата и животната средина.

17

1.

ЦЕЛИ НА ИДНОТО СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ ВО РЕГИОНОТ
МАЛЕШ
Целите на идното стопанисувањето со шумите се пропишани со Законот за

шумите (,,Сл. весник на РМ“ бр. 47/97, 7/00 и 89/04) и важат за сите шумскостопански
единици. Тие се однесуваат на трајноста во стопаснисувањето со шумите, на
зголемување на површините под шуми и зголемување на прирастот, како и
подобрување на структурата на насадите според дрвни видови и квалитет.
Покрај тоа целите се однесуваат и на влијанието на шумите врз заштитата на
животната средина, а особено: заштитата на земјиштето, населените места,
сообраќајниците и другите инфраструктурни објекти, коритата на водотеците од
дејството на процеси на ерозија, подобрување на состојбата и режимот на водите и
режимот на ерозивните наноси, климатскиот режим, плодноста на земјиштето,
регулирање на режимот на воздухот, прочистување и подобрување на квалитетот на
водите, создавање услови за лечење, закрепнување, одмор, спорт и рекреација,
туризам, лов и друго.
Целите на стопанисувањето можат да бидат со биолошки, технички, производни
и општокорисни функции.

1.1.

Биолошки цели
Биолошките цели имаат за задача да обезбедат трајно зголемување на дрвната

маса и прирастот во квантитет и квалитет. Потоа, подобрување на насадите според
видов состав, како и зголемување на дрвната резерва на единица површина во сите
насади и максимален прираст и тоа за што пократко време. Исто така биолошките
цели, со помош на одредени одгледувачки мерки, имаат за задача да воспостават
правилен распоред на насадите според класи на возраст, односно насадите групирани
во класи според возраст да зафаќаат приближно исти површини.
За да се постигнат биолошките цели е потребно спроведување на следниве
стопански мерки:


Годишниот етат да не биде поголем од утврдениот годишен прираст на
дрвна маса во рамките на целата стопанска единица или стопанска класа.



Насадите да се стопанисуваат на начин со кој не би се нарушило трајното и
економски оправдано стопанисување.
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По пат на квалитетно и биолошко влијание да се обезбеди природно
обновување и непречен развој на насадите.



Необраснатото шумско земјиште да се пошумува со продуктивни дрвни
видови, како и спроведување на одгледни мерки на пошумените површини.



Од опожарените површини целосно и брзо да се отстранат сите стебла кои
се целосно уништени, но и оние за кои е установено дека немаат
перспектива во нивниот понатамошен развој.

1.2.

Технички цели
Техничките цели имаат за задача да ги обезбедат сите услови за примена на

предвидените планови и мерки за стопанисување со шумите. Треба да создаваат услови
за ефикасност, економичност и рентабилност во работењето. Тоа ќе го овозможат со
остварување на следниве задачи:


Подобрување на патната мрежа според обем и квалитет, како и перманентно
одржување на постоечките патишта.



Подобрување на средствата за работа при сите фази во процесот на
производство, а особено при сечата, дотурот и транспорт

на дрвните

сортименти.


Непрекинато обезбедување на стручен кадар и квалификувани работници,
како и перманентно нивно усовршување.

1.3.

Производни цели
Производните цели имаат за задача да обезбедат поголемо и квалитетно

производство на шумски сортименти за задоволување на потребите на потрошувачите.
За таа цел треба да се планираат такви мерки што за пократко време ќе дадат најдобри
резултати.
Регионот на Малеш има поволни природни услови за развој на квалитетни
шумски насади кои може да имаат поголема продукција на дрвна маса, како според
квалитет така и според квантитет. Ова особено се однесува на зголемувањето на
учеството на техничката дрвна маса во вкупното производство. Идното стопанисување
треба да биде насочено спрема задржување и подобрување на производството, како
според квалитет така и според квантитет.
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1.4.

Општокорисни цели
Овие цели имаат за задача да обезбедат трајно одржување и подобрување на

заштитната и останатите општокорисни функции на шумата. Покрај тоа и трајно да се
одржува средината во која е лоцирана шумата и во нејзина непосредна близина, како и
трајна заштита на населените места, сообраќајниците и други објекти, подобрување на
климатските услови, водениот режим и здравјето на луѓето.

1.5.

Групирање на насадите во стопански класи
При изработката на Посебните планови за стопанисување со шумите се врши

групирање на насадите во стопански класи согласно член 29 од Правилникот за
изработка на посебни планови. Стопански класи можат да имаат и поткласи и се
прикажуваат според следнава единствена класификација:

1.

Стопанска класа ,,А“ - Чисти високостеблени букови насади,

поткласи:
- ,,А1“ - пребирни;
- ,,А2“ - едновозрасни;
- ,,А3“ - групирано разновозрасни;
- ,,А4“ - деградирани;
- ,,А5“ - заштитни.

2.

Стопанска класа ,,Б“ - Смесени високостеблени насади од бука и други

видови,
поткласи:
- ,,Б1“ - бука и горун;
- ,,Б2“ - бука и јасика;
- ,,Б3“ - бука и бел бор;
- ,,Б4“ - бука и црн бор;
- ,,Б5“ - бука и ела;
- ,,Б6“ - бука и смрча;
- ,,Б7“ - бука и молика;
- ,,Б8“ - бука и други лисјари и четинари.
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3.

Стопанска класа ,,В“ - Чисти високостеблени горунови насади,

4.

Стопанска класа ,,Г“ - Смесени високостеблени насади од горун и други

видови,

5.

Стопанска класа ,,Д“ - Чисти високостеблени насади од четинари,

поткласи:
- ,,Д1“ - бел бор;
- ,,Д2“ - црн бор;
- ,,Д3“ - ела;
- ,,Д4“ - смрча;
- ,,Д5“ - молика;
- ,,Д6“ - дива фоја.

6.

Стопанска класа ,,Е“ - Смесени високостеблени насади од четинари и

лисјари,
поткласи:
- ,,Е1“ - иглолисни и бука;
- ,,Е2“ - иглолисни и горун“
- ,,Е3“ - ела и бор“
- ,,Е4“ - ела и смрча“
- ,,Е5“ - ела и молика“
- ,,Е6“ - други иглолисни видови.

7.

Стопанска класа ,,И“ - Чисти високостеблени насади од други лисјари,

8.

Стопанска класа ,,Ј“ - Вештачко подигнати насади,

поткласи:
- ,,Ј1“ - лисјари;
- ,,Ј2“ - иглолисни;
- ,,Ј3“ - мешани.

9.

Стопанска класа ,,К“ - Култури,

поткласи:
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- ,,К1“ - лисјари;
- ,,К2“ - четинари;
- ,,К3“ - мешани.

10.

Стопанска класа ,,Н“ - Нискостеблени букови насади,

поткласи:
- ,,Н1“ - квалитетни букови насади на добри месторастења;
- ,,Н2“ - неквалитетни букови насади на добри месторастења;
- ,,Н3“ - неквалитетни букови насади на лоши месторастења;
- ,,Н4“ - насади во кои се внесени лисјари и иглолисни.

11.

Стопанска класа ,,М“ - Нискостеблени горунови насади,

поткласи:
- ,,М1“ - квалитетни горунови насади на добри месторастења;
- ,,М2“ - неквалитетни горунови насади на добри месторастења;
- ,,М3“ - неквалитетни горунови насади на лоши месторастења;
- ,,М4“ - насади во кои се внесени лисјари и иглолисни.

12.

Стопанска класа ,,Л“ - Останати нискостеблени дабови насади и други

лисјари,
- ,,Л2“ - неквалитетни плоскачеви насади на добри месторастења;
- ,,Л3“ - неквалитетни плоскачеви насади на лоши месторастења;
- ,,Л4“ - насади во кои се внесени лисјари и иглолисни.

13.

Стопанска класа ,,Ш“ - Шикари,

14.

Стопанска класа ,,Ц“- Шибјаци,

15.

Стопанска класа ,,П“ - Плантажи,

16.

Стопанска класа ,,О“ - Необраснати површини,

поткласи:
- ,,О1“ - ниви;
- ,,О2“ - ливади;
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- ,,О3“ - пасишта;
- ,,О4“ - камењари.
- ,,О5” - за друга намена (пат, далекувод, канал и др.).
Во Табела 1 е прикажана структурата на стопанските класи и поткласи според
површина, дрвна маса и прираст за сите шуми опфатени со посебни планови за
стопанисување со шумите за регионот на Малеш.
Табела 1. Структура на стопанските класи и поткласи според површина, дрвна маса и
прираст
Стопанска
класа

Стопанска
поткласа
А1
ВКУПНО Б+П
А2

ВКУПНО Б+П
А3
А

ВКУПНО Б+П
А4
ВКУПНО Б+П
Б

ВКУПНО
Б1
ВКУПНО Б+П
Б2

ВКУПНО Б
Б3
ВКУПНО Б+П
Б4

ВКУПНО Б+П

Површина

Дрвна маса

Тековен прираст Просечен прираст

2 150,01
2 150,01
404,58
13,10
1 410,30
41,70
1 936,58
621,90
1 757,50
115,24
1 641,10
4 135,74
43,20

859 485
859 485
91 701
1 870
449 500
10 354
589 600
191 708
612 087
29 199
498 300
1 331 294
12 224

11 609
11 609
968
34
4 488
261
6 190
3 027
7 667
441
10 382
21 517
106

43,20

12 224

106

106

8 265,53
112,84
1 007,17
1 120,01
111,20
17,70
349,20

2 792 603
24 527
248 428
272 955
33 765
4 218
102 854

39 422
255
3 683
3 938
378
68
1 429

6 351
232
0
232
357
0
208

19,60

5 564

79

0

497,70
2 206,80
3 002,20
342,80
10,30
900,54
2 089,85

146 401
692 352
973 584
73 630
2 452
251 784
494 854

1 954
16 713
21 066
1 905
45
4 036
8 903

565
116
196
0
28
0
2 701

0
913
0
4 397
187
6 245
0
0
0
0
0
106
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Б5
ВКУПНО Б+П
Б8

33,30
33,30
488,50
488,20

9 739
9 739
94 675
103 488

272
272
1 171
1 420

0
0
837
1 081

ВКУПНО Б+П

1 189,44

265 994

3 875

1 918

В

ВКУПНО
В

7 932,5
460,84
247,00

2 163 527
71 875
49 603

40 008
783
387

5 612
717
508

Г

ВКУПНО
Г

707,84
566,82
215,10

121 478
84 083
46 121

1 170
1 081
458

1 225
926
475

Д

ВКУПНО
Д1

781,92
10,90
197,00
207,90
1 096,80
640,30
4 239,82

130 204
2 590
6 625
9 215
282 074
95 115
609 644

1 539
39
254
293
2 718
1 727
12 683

1 401
24
120
144
3 291
498
9 381

4 447,72
286,56
26,80
887,69
7,80

618 859
87 601
4 558
287 070
2 028

12 976
1 349
141
4 697
37

9 525
0
58
2 062
0

7,80

2 028

37

0

ВКУПНО
И
ВКУПНО Б+П

895,49
2 609,64
2 609,64

289 098
366 856
366 856

4 734
4 225
4 225

2 082
3 804
3 804

ВКУПНО

2 609,64

366 856

4 225

3 804

Н1

459,51

82 302

1 206

1 396

ВКУПНО Б+П
Н2

459,51
230,40
794

82 302
38 297
102 501

1 206
408
1 002

1 396
356
1 467

ВКУПНО Б+П

1 024,40

140 798

1 410

1 823

ВКУПНО
Ј2

1 483,91
169,00
34,70
11,60
404,90
1 383,20
60,25
2 342,85
40,17

223 100
9 633
1 296
758
30 983
189 354
5 389
284 067
4 323

2 616
843
163
76
2 063
5 291
219
10 161
176

3 219
414
41
27
1 014
4 783
168
7 727
124

ВКУПНО Б+П
Д2
ВКУПНО Б+П
Е

ВКУПНО
Е1
ВКУПНО Б+П
Е2
ВКУПНО Б+П

И

Н

Ј

ВКУПНО Б+П
Ј3

24

ВКУПНО Б+П

40,17

4 323

176

124

2 383,02
8,60
68,00
25,00
148,90
423,30
37,00
37,00

288 390
109
0
100
1 044
1 253
1 269
1 269

10 337
13
0
88
133
234
104
104

7 851
7
0
9
80
96
93
93

ВКУПНО Б+П
М4

460,30
44,56
79,36
33,50
115,28
373,18
168,30

2 522
8 021
10 839
246
19 742
27 931
10 255

338
93
93
23
213
496
258

189
154
154
12
198
444
258

ВКУПНО Б+П

168,30

10 255

258

258

ВКУПНО
Л1
ВКУПНО Б+П

49 025
5 108
5 108

847
167
167

856
140
140

Л3
ВКУПНО Б+П

620,84
129,60
129,60
8,00
2 063,60
2 071,60
69,90
161,80
231,70

219 392
219 392
11 401
8 671
20 072

1 887
1 887
148
153
301

3 172
3 172
136
168
304

ВКУПНО

2 432,90

244 572

2 355

3 616

7 290 234

120 567

45 731

ВКУПНО
К2

К

ВКУПНО Б+П
К3
ВКУПНО Б+П
ВКУПНО
М1
ВКУПНО Б+П
М2

М

Л

Л2
ВКУПНО Б+П

Ц

Ц1
СЕВКУПНО

103,4
33 125,01

Од изнесените податоците во Табела 1 за регионот Малеш може да се види дека
се застапени поголем број стопански класи и поткласи.
Сите погоре наведени стопански класи опфаќаат површина од 33 125,01 ha, со
дрвна маса од 7 290 234 m³, со 120 567 m³ тековен прираст и 45 731 m³ просечен
прираст.
Стопанската класа ,,А“ – ги опфаќа чистите високостеблени букови насади. Во
неа се застапени неколку поткласи и тоа:
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- Стопанската поткласа (А1) која ги опфаќа чистите високостеблени пребирни
букови насади. Тие заземаат површина од 2 150,01 ha со дрвна маса од 859 485 m³ и
вкупен тековен прираст од 11 609 m³ .
Тоа се насади кои се планирани за изведување пребирна сеча. Со оваа сеча во
овие насади ќе се вадат возрасните и дебели дрвја, односно оние кои останале од
предходната сеча, како и неквалитетни, заболени и оштетени дрвја. По извршената
пребирна сеча во насадите ќе останат квалитетните и виталните стебла кај кои во
иднина треба да се акумулира дрвната маса, а ќе се поттикне и природно обновување
на шумата.
- Стопанската поткласа (А2) која ги опфаќа чистите високостеблени
едновозрасни букови насади. Тие заземаат површина од 1 936,58 ha со дрвна маса од
589 600 m³, со вкупен тековен прираст од 6 190 m³ и просечен прираст од 6 245 m³. Во
овие насади се планира изведување оплодни сечи.
- Стопанската поткласа (А3) која ги опфаќа чистите високостеблени
групимично разновозрасни очувани букови насади. Тие заземаат површина од 4 135,74
ha со дрвна маса од 1 331 294 m³ и вкупен тековен прираст од 21 517 m³. Во овие
насади се планира изведување на групимично-пребирна сеча.
- Стопанската поткласа (А4) која ги опфаќа деградираните букови насади. Тие
заземаат површина од 43,20 ha со дрвна маса од 12 224 m³, вкупен тековен прираст од
106 m³ и просечен прираст од 106 m³. Во овие насади се планира изведување на чиста
сеча и директна конверзија.
-Стопанска класа ,,Б“ – ги опфаќа мешаните високостеблени насади од бука и
други видови. Во оваа класа се застапени следниве стопански поткласи:
- Стопанската поткласа (Б1) која ги опфаќа мешаните високостеблени насади
од бука и горун. Тие зафаќаат површина од 1 120,01 ha со дрвна маса од 272 955 m³,
вкупен тековен прираст од 3 938 m³ просечен прираст од 232 m³. Во овие насади се
планира изведувањето на прореди.
- Стопанската поткласа (Б2) која ги опфаќа мешаните високостеблени насади од
бука и јасика. Тие зафаќаат површина од 497,70 ha со дрвна маса од 146 401 m³, вкупен
тековен прираст од 1 954 m³ и просечен прираст од 565 m³. Во овие насади се планира
изведувањето на групимично-изборни и оплодни сечи.
- Стопанската поткласа (Б3) која ги опфаќа мешаните високостеблени насади од
бука и бел бор. Тие зафаќаат површина од 3 002,20 ha со дрвна маса од 973 584 m³,
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вкупен тековен прираст од 21 066 m³ и просечен прираст од 196 m³. Во овие насади се
планира изведувањето на групимично-изборни и оплодни сечи.
- Стопанската поткласа (Б4) која ги опфаќа мешаните високостеблени насади
од бука и црн бор. Тие зафаќаат површина од 2 089,85 ha со дрвна маса од 494 854 m³,
со вкупен тековен прираст од 8 903 m³ и вкупен просечен прираст од 2 701 m³. Во овие
насади се планира изведувањето на групимично-изборни и оплодни сечи.
- Стопанската поткласа (Б5) која ги опфаќа мешаните високостеблени насади од
бука и ела. Тие зафаќаат површина од 33,30 ha со дрвна маса од 9 739 m³ и вкупен
тековен прираст од 272 m³. Бидејќи станува збор за мала површина и ретка појава на
учество на ела во буков насад не се планирани никакви одгледни и обновителни мерки.
- Стопанската поткласа (Б8) која ги опфаќа мешаните високостеблени насади од
бука и други лисјарски и иглолисни видови дрвја. Тие заземаат површина од 1 189,44
ha со дрвна маса од 265 994 m³, тековен прираст од 3 875 m³ и вкупен просечен
прираст од 1 918 m³. Во овие насади, со плановите се предвидува изведувањето на
прореди.
Стопанска класа ,,В“ - ги опфаќа чистите високостеблени насади од горун. Тие
се застапени на површина од 707,84 ha со дрвна маса од 121 478 m³ и вкупен тековен
прираст од 1 170 m³, односно вкупен просечен прираст од 1 225 m³. Во насадите од
оваа стопанска класа не се планирани одгледувачки и обновителни мерки.
Стопанска класа ,,Г“ - ги опфаќа мешаните високостеблени насади од горун и
други видови. Застапени се на површина од 781,92 ha со дрвна маса од 130 204 m³ и
вкупен тековен прираст од 1 539 m³, односно вкупен просечен прираст од 1 401 m³.
Најголем дел од овие насади се опожарени и затоа во нив се планира изведувањето на
чиста сеча.
Стопанска класа ,,Д“ - ги опфаќа чистите високостеблени насади од четинари.
Во оваа стопанска класа се застапени две стопански поткласи.
- Стопанска поткласа (Д1) која ги опфаќа чисти високостеблени едновозрасни
насади од бел бор. Тие заземаат површина од 207,90 ha со дрвна маса од 9 215 m³, со
вкупен тековен прираст од 293 m³ и просечен прираст од 144 m³.
- Стопанска поткласа (Д2) која ги опфаќа чистите високостеблени едновозрасни
насади од црн бор. Тие заземаат површина од 4 239,82 ha со дрвна маса од 609 644 m³,
вкупен тековен прираст од 12 683 m³ и просечен прираст од 9 381 m³. Најголем дел од
насадите од оваа стопанска класа се природни и настанати по пат на осеменување од
повозрасните црноборови и белоборови насади. Тие главно ги обраснуваат
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напуштените површини, голини, поранешни ниви и ораници. Во помладите насади од
оваа класа се планира изведувањето на прореди, а во постарите - оплодна сеча.
Стопанска класа ,,Е“ - ги опфаќа мешаните високостеблени насади од четинари
и лисјари. Во оваа стопанска класа се застапени две стопански поткласи.
- Стопанска поткласа (Е1) која ги опфаќа мешаните високостеблени насади од
четинари и бука. Тие заземаат површина од 887,69 ha со дрвна маса од 287 070 m³, со
вкупен тековен прираст од 4 697 m³ и просечен прираст од 2 062 m³.
- Стопанска поткласа (Е2) која ги опфаќа мешаните високостеблени насади од
четинари и горун. Тие зафаќаат површина од 7,80 ha со дрвна маса од 2 028 m³ и
вкупен тековен прираст од 37 m³.
Стопанска класа ,,И“ - ги опфаќа чистите високостеблени насади од други
лисјари. Застапени се на површина од 2 609,64 ha со дрвна маса од 366 856 m³ и
вкупен тековен прираст од 4 225 m³. Во насадите од оваа стопанска класа се изведува
чиста сеча. Покрај тоа во овие насади се спроведува и директна конверзија или замена
на постојните дрвни видови со црн и бел бор.
Стопанска класа ,,Ј“ - ги опфаќа вештачко подигнати насади. Во оваа стопанска
класа се застапени две стопански поткласи.
Стопанска поткласа ,,Ј2“ - ги опфаќа вештачки подигнати насади од иглолисни
видови. Ова стопанска поткласа е застапена на површина од 2 342,85 ha со дрвна маса
од 284 067 m³, со вкупен тековен прираст од 10 161 m³ и просечен прираст од 7 727 m³.
Во овие насади главно се изведува селективно проредување.
Стопанска поткласа ,,Ј3“ - ги опфаќа вештачки подигнати насади од мешани
видови. Ова стопанска поткласа е застапена на површина од 40,17 ha со дрвна маса од
4 323 m³, со вкупен тековен прираст од 176 m³ и просечен прираст од 124 m³.
Стопанска класа ,,К3 - ги опфаќа шумските култури. Во оваа стопанска класа
застапени се две стопански поткласи.
Стопанска подкласа ,,К2“ - ги опфаќа шумските култури од иглолисни видови.
Ова стопанска поткласа е застапена на површина од 423,30 ha, со дрвна маса од 1 253
m³, со вкупен тековен прираст од 234 m³ и просечен прираст од 96 m³. Во оваа
стопанска поткласа се применуваат мерки на чистење, нега и прореди.
Стопанска подкласа ,,К3“ - ги опфаќа шумските култури од лисјари и иглолисни
видови. Ова потстопанска класа е застапена на површина од 37 ha со 1 269 m³ дрвна
маса, со вкупен тековен прираст од 104 m³ и просечен прираст од 93 m³. Во оваа
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стопанска поткласа се застапени шумски култури кои се во млада возраст и сè уште не
се предвидени одгледувачки мерки.
Стопанска класа ,,Н“ - ги опфаќа нискостеблените букови насади. Во оваа
стопанска класа застапени се две стопански поткласи.
- Стопанската поткласа ,,Н1“ - ги опфаќа нискостеблените квалитетни букови
насади на добри месторастења. Тие се застапени на површина од 459,51 ha со дрвна
маса од 82 302 m³, со вкупен тековен прираст од 1 206 m³ и со 1 396 m³ просечен
прираст. Покрај чистите чистите нискостеблени букови насади

во оваа поткласа

влегуваат и мал дел на мешани насади со црн и бел бор во кој буката како вид е
доминантна. За овие насади како одгледувачка мерка се предвидува индиректна
конверзија или постепено преведување од нискостеблени во високостеблени насади по
пат на проредување.
- Стопанската поткласа ,,Н2“ - ги опфаќа нискостеблени неквалитетни букови
насади на добри месторастења. Застапена на површина од 1 024,40 ha со дрвна маса од
140798 m³, со вкупен тековен прираст од 1 410 m³ и со просечен прираст од 1 823 m³.
Стопанска класа ,,М“ - ги опфаќа нискостеблени насади од даб горун. Во оваа
стопанска класа застапени се три стопански поткласи.
-Стопанската поткласа ,,М1“ - ги опфаќа нискостеблените квалитетни горунови
насади на добри месторастења. Тие се застапени на површина од 79,36 ha со дрвна
маса од 10 839 m³, тековен прираст од 93 m³ и просечен прираст од 154 m³. Во овие
насади како одгледувачка мерка се предвидува индиректна конверзија или постепено
преведување од нискостеблени во високостеблени насади, по пат на прореди.
- Стопанската поткласа ,,М2“ - ги опфаќа

нискостеблените неквалитетни

горунови насади на добри месторастења. Тие се застапени на површина од 373,18 ha со
дрвна маса од 27 931 m³, со вкупен тековен прираст од 496 m³ и просечен прираст од
444 m³. Во зависност од возраста на насадите, се применува нискостеблен начин на
стопанисување (со примена на чисти сечи) и тоа во насадите со возраст над 50 години,
додека во младите насади не се предвидени никакви мерки.
- Стопанската поткласа ,,М4“ - ги опфаќа нискостеблените неквалитетни
горунови насади во кои е навлезен црниот бор. Тие се застапени на површина од 168,30
ha со дрвна маса од 10 255 m³, со вкупен тековен прираст од 258 m³ и просечен прираст
од 258 m³. Во овие насади како одгледувачка мерка се предвидува индиректна
конверзија или постепено преведување од нискостеблени во високостеблени насади, по
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пат на проред, со што главно ќе се отстранува дабот горун, а ќе се остава и потпомага
проширувањето на црниот бор во овие насади.
Стопанска класа ,,Л“ - ги опфаќа останатите нискостеблени дабови насади и
други лисјари. Во оваа стопанска класа се застапени три стопански поткласи.
- Стопанска класа ,,Л1“ - ги опфаќа нискостеблените неквалитетни дабови
насади составени од плоскач, цер и други дрвни видови. Тие се застапени на површина
од само 129,60 ha со дрвна маса од 5 108 m³, со вкупен тековен прираст од 167 m³ и
вкупен просечен прираст од 140 m³. Во овие насади се предвидува чиста сеча.
- Стопанската поткласа ,,Л2“ - ги опфаќа нискостеблените неквалитетни насади
од плоскач на добри месторастења. Тие се застапени на површина од 1 071,60 ha со
дрвна маса од 219 392 m³, со вкупен тековен прираст од 1 887 m³ и просечен прираст
од 3 172 m³.
- Стопанската поткласа ,,Л3“ - ги опфаќа нискостеблените неквалитетни насади
од плоскач на лоши месторастења. Тие се застапени на површина од 213,70 ha со дрвна
маса од 20 072 m³ и со вкупен тековен прираст од 301 m³ и просечен прираст од 304 m³.
- Стопанска класа ,,Ц“ - ги опфаќа шибјаците составени од модра смрека, шип,
глог и други видови во кои црниот и белиот бор се прошируваат постепено по пат на
природна сукцесија. Застапени се на површина од 103,40 ha.

2.

НАЗИВ НА РЕГИОНОТ
Во текстуалниот дел од сите Посебни планови за стопанисување со шумите на

почетокот е даден краток опис на името на секоја шумскостопанска единица. Името
вообичаено коинцидира со планината на која е распространета шумата или на некои
карактеристични објекти или топоними на Регионот каде што е распространета
шумскостопанската единица.
Оваа студија е изработена врз основа на сите шумскостопански единици на
регионот Малеш и тоа: „Буковик-Бајаз Tепе“; „Малешевски Планини-I“; „Малешевски
Планини-II – Ратевска Река“; „Брегалница“; „Огражден“; „Обешеник“; „Џами Тепе“;
„Губенек-Паруца“ и „Готен-Широки Дол“.

2.1.

Местоположба
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Регионот Малеш се наоѓа во источниот дел на Република Македонија.
Претставува висорамнина која од сите страни е оградена со неколку планински масиви
како што се: Влаина, Малешевските Планини и Обозна.

Слика 1. Местоположба на регионот Малеш

2.2.

Граници на шумата
Границите на регионот Малеш главно се протегаат по гребени, а наместа и по

водотеци и долови. При формирањето на границите на шумата се следи правилото тие
да бидат по вододелница или водособирница.
Границата на регионот Малеш од северната страна започнува од кота 941 m
при место викано Караула. Оттука се движи во североисточна насока по Дренов Дол,
искачувајќи се до м.в. Сараево, тригонометар 1 223 m надморска височина. Од таму
започнува источната граница и преку тригонометар 1336 m оди во југоисточна насока
и минува низ Пискалиски Рид, м.в. Пландиште, искачувајќи се на м.в. Кадиица на кота
1 932 m. Потоа продолжува преку тригонометар 1 793 m на м.в. Кадин бунар. Оттука
границата малку го менува правецот кон исток, минувајќи низ м.в. Ајдучки рид - 1 615
m и се искачува до м.в. Гола чука 1 803 m. Оттука границата го менува правецот кон
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југоисток минувајќи низ м.в. Ченгино кале од каде што во правец кон југозапад
поминува низ м.в. Буква и се движи по граничнат линија помеѓу Македонија и
Бугарија. Понатаму се одвојува од граничната линија на место викано Коловски чукар,
тригнометар 1 358 m, каде што завршува источната граница. Од оваа точка па сè до
место викано Ченлија, преку атарот на селото Двориште, во поширокото сливно
подрачје на Црвилска Река има поголема површина од неуредени шуми. Тие во
најголем дел се во приватна сопственост и не се опфатени со Посебни планови за
стопанисување со шумите, па затоа нивните граници не се утврдени.
Од место викано Ченлија започнува јужната граница на регионот и се движи по
гребен минувајќи низ м.в. Караматлија, кота 1 549 m, продолжувајќи низ м.в. Огражден
- 1 745 m и понатаму преку тригонометар 1 637 m оди до кота 1 312 m каде што
завршува границата од јужната страна.
Од кота 1 312 m започнува западната граница, која минува низ м.в. Караџовица,
тригонометар 1 245 m, потоа преку тригонометар 1 214 m и месноста Палазлија и
тригонометар 1 214 m, поминува низ м.в. Густа гора и гребенот Обешеник и излегува
на м.в. Два камена на кота 1 285 m. Од оваа точка граничната линија започнува да се
спушта во северна насока минувајќи низ место викано Ракач и доаѓа до коритото на
Безгаштеска Река. Од тука западната граница на шумата повторно започнува да се
искачува и минува низ м.в. Гавран, кота 1 051 m, правејќи лак кон десно кај м.в. Мали
гавран, излегува на преслапот кај м.в. Караџузлија. Потоа продолжува во северна
насока кон м.в. Мечков камен, тригонометар 1 090 m, и со мал лак околу м.в.
Грамадица продолжува до м.в. Грошец, искачувајќи се на место викано Громад,
тригонометар 1 339 m. Од овој тригонометар границата е неправилна и се движи
речиси по самото корито на Зајачка Река и Малешеска Река, по што излегува на
преслапот на Обозна, при кота 831 m. Од оваа точка преку м.в. Стара кула се спушта во
коритото на река Брегалница, при кота од 721 m каде што и завршува западната
граница. Од оваа точка започнува северната граница која се искачува на врвот Бајаз
Тепе - 1 348 m и потоа се спушта по река Желевица која тече спрема север, за се искачи
по Дренов Дол до место викано Сараево, покрај атарите на селата Панчарево и Стар
Истевник.

2.3.

Површина
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Површините на шумскостопанските единици опфатени со Посебни планови за
стопанисување со шумите не може да биде поглема од 5 000 ha, доколку во истата
високостеблените шуми учествуваат со над 60 %, односно ако нискостеблените шуми
учествуваат со површина над 40 % од 10 000 ha.
Во Планот за стопанисување со шумите површината се прикажува како шумска
и нешумска.
Шумската површина претставува површина на која се одгледува или се планира
да се одгледува шума (шума и шумско земјиште), како и други површини кои се
непосредно врзани за стопанисувањето со шумите (шумски патишта, расадници,
просеки, водотеци и сл.).
Нешумската површина ја претставуваат сите површини кои не се од значење за
стопанисувањето со шумите

и служат за друга намена (земјоделски обработливи

површини, пасишта, овоштарници, поголеми водни акумулации, јавни патишта,
населени места и сл.).
Површината на шумата во шумскостопанската единица се дели на оддели, а во
зависност од структурата на шумата одделот се дели и на пододдели.
Големината на одделите кај високостеблените насади изнесува до 60 ha, а кај
нискостеблените до 100 ha.
Површината на одделите и пододделите се утврдува со планиметрирање од
топографски карти или со примена на други посовремени методи.
Основниот метод кој е применет при досега изработените Посебни планови за
стопанисување со шумите, опфатени во шумскостопански единици на регионот на
Малеш, за пресметка на површините и нивните внатрешни елементи: оддели,
пододдели, голини и други површини е преку планиметрирање од топографски карти.
Определувањето на површините со помош на ГИС-техника не е применувано. Оваа
посовремена технка во изработката на Посебните планови за стопанисување со шумите
во Македонија почнува да се применува од 2012 година, но досега сè уште ниту еден
план од регионот Малеш не е изработен со примена на овој вид техника.
Во Табела 2 се изнесени податоци за структурата на површините опфатени со
сите 9 шумскостопански единици кои се оформени на регионот Малеш.
Од изнесените податоци во Табела 1 се гледа дека со шумскостопанските
единици на регионот Малеш е опфатена површина од 37 895,25 ha од кои 32 669,71 ha
или 86,2 % се шуми, 455,30 ha или 1,2 % се шумски култури и 1 227,29 ha или 3,2 % е
шумско земјиште. Во границите на шумскостопанските единици се опфатени и други
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типови на земјишта, како што се: неплодно земјиште со вкупна површина од 108,30 ha
или 0,3 %, земјиште за други намени со 343,25 ha или 0,9 % и приватни нешумски
површини со 3 091,40 ha или 8,2 %.
Табела 2. Структура на површините (состојба 2013 г.)
Вид на земјиште
Единечна мерка
Шуми
Шумски култури
Шумско земјиште
Неплодно
За други намени
Приватна нешумска површина
Вкупно

ha
32 669,71
455,30
1 227,29
108,30
343,25

Процентуална
застапеност
%
86,2
1,2
3,2
0,3
0,9

3 091,40

8,2

37 895,25

100,0

Површина

Структурата на површините во Посебните планови за стопанисување со шумите
се прикажува и во вториот дел од планот т.е. табеларно во Образец-I.

2.4.

Сопственост на земјиштето
Во границите на шумскостопанските единици главно е опфатено земјиште во

државна сопственост, но сепак речиси во сите шумскостопански единици има и
земјиште во приватна сопственост. Карактеристично е тоа што земјиштата во приватна
сопственост се многубројни со релативно мала површина (најчесто помали од еден ha)
и се измешани со земјишта во државна сопственост.
Во некои делови на шумскостопанските единици каде што катастарската
евиденција е понапредна постојат солидни податоци за сопственоста на земјиштето и
тие се употребени и вградени во плановите. Сепак во поголемиот дел од регионот
многу од површините не се издвоени и обележани и затоа тие не се разграничени.

3.

ПРИРОДНИ УСЛОВИ
При изработката на Посебните планови за стопанисување со шумите за секоја

шумскостопанска единица во текстуалниот дел се дава опис на природните услови.
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Бидејќи во овој труд се прави резиме на девет шумскостопански единици описот на
природните услови е даден сублимирано на ниво на малешевското подрачје.
Изборот на методи во стопанисувањето со шумите секој пат е во корелација со
природните услови и има големо влијание во изнаоѓање на најповолни можности за
рационално и одржливо стопанисување.

3.1.

Орографски услови
Орографските услови се изразени преку релјефот, надморската височина,

наклон на теренот (инклинацијата) и изложеноста (експозиција) на теренот. Тие
претставуваат еден од најважните природни услови, кои со своето делување имаат
големо влијание врз микроклиматските и мезоклиматските услови на секое подрачје.
За добивање на подобра претстава за орографските фактори и нивното влијание
тие подетално се опишуваат во однос на конфигурацијата на теренот со точна
претстава за поставеноста на ридовите и доловите во просторот, односно, во рамките
на ова подрачје и тоа по нивните топоними, надморски височини, инклинации и
експозиции.
3.1.1. Релјеф
Релјефот на регионот Малеш е многу разгранет, испресечен со многу долови,
над кои се издигаат помали и поголеми страни од возвишенија и ридови кои главно се
протегаат во правец од запад спрема исток и североисток.
Најизразени релјефни форми на регионот Mалеш се следниве:
Релјефни форми на планината Влаина – Тие го преставуваат главниот гребен на
планината Влаина по кој минува меѓудржавната граница помеѓу Република
Македонија и Република Бугарија и има правец од север спрема југ. Од него во правец
на запад, кон реката Желевица се спуштаат повеќе куси гребени кои во горниот дел
имаат стрмнина, а во долниот умерен стрм до благ наклон. Најкарактеристични и
најизразени меѓу нив се:
- Гургути Валок – кој се наоѓа на крајната северна страна од шумскостопанската
единица „Буковик-Бајаз Тепе“, почнувајќи од врвот Сараево (1 223 m н.в.) и ги
разделува водите помеѓу Дренов и Лесков Дол. Страните над двата дола се стрмни,
набраздени, еродирани и испресечени со многу долчиња и суводолици. Оние кои
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паѓаат кон Дренов Дол имаат западна изложеност, додека пак страните кон Лесков Дол
имаат јужна изложеност.
- Митринчев Валок – кој се формира од врвот Сараево (1 223 m н.в.) и
претставува вододелница помеѓу Лесков Дол и еден безимен дол. Сртот на гребенот е
умерено стрм, додека страните се нешто пострми. Изложеноста кон Лесков Дол е
западна, а кон безимениот дол е јужна. Во долниот дел овој гребен се нарекува
Караула.
- Војнички Валок – кој како и претходните два гребени се формира од врвот
Сараево и преставува вододелница помеѓу два безимени дола. Сртот на гребенот во
долниот дел спрема Селска Река е благо наклонет, во средниот дел е стрмен, а во
горниот дел е умерено стрмен. Страните над доловите се нешто пострмни, а под сртот
умерено стрмни. Изложеноста кон долот од десна страна е западна, а кон оној од
левата е јужна.
- Лукова Ридина и Караџев Валок – се два куси гребена, формирани под местото
викано Мехмедов бор, разделени со три стрмни дола. Сртовите и кај едниот и кај
другиот гребен се умерено стрмни до стрмни. Истиот наклон го имаат и страните кои
се спуштаат кон доловите. Нивната изложеност е спрема југ и југозапад.
- Банди Валок – е гребен кој преставува вододелница помеѓу Кушев Дол и долот
Долга Чешма. Се формира од место викано Пушкалиски рид (1 337 m н.в.), а завршува
на спојот на доловите. Од спојот на доловите па нагоре е стрмен, а во горниот дел е
умерено стрмен до благо накосен. Страната над Кушев Дол е со западна и
северозападна изложеност, а оние над Долга Чешма - јужна до југозападна.
- Грчки рид – се формира од м.в. Врабчик (1 384 m н.в.) и се спушта во правец
на југозапад до селото Панчарево. Во долниот дел е нешто пострмен, додека во
горниот дел е умерено стрмен. Страните спрема долот Долга Чешма се многу стрмни,
набраздени со повеќе мали и кратки долчиња и суводолици со пороен карактер и со
западна изложеност.
- Стајчевица – како гребен се формира од м.в. Пландиште (1 371 m н.в.) и
преставува вододелница помеѓу два безимени дола. Сртот на гребенот во долниот дел е
умерено стрмен, во средниот дел е стрмен, а во горниот дел има блага падина.
Страните над доловите се малку пострмни во однос на истите под гребенот. Едната
страна е со западна изложеност, а другата со југозападна.
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- Рособор – е гребен кој претставува крак од Кунилов Рид. Се спушта во правец
на југозапад до Смолечката Река. Во долниот дел е со стрмен пад, додека во горниот
дел е умерено стрмен. Страните се стрмни, еродирани со западна и јужна изложеност.
- Кунилов Рид – се формира од место викано Туторовица (1 423 m н.в). Се
спушта кон југ до Смолечка Река. Падот, како на сртот, така и на страните е стрмен.
Страните и од едната и од другата се пресечени со повеќе длабоки и кратки долови кои
имаат пороен карактер. Десната страна има западна и југозападна изложеност, а левата
источна и југоисточна.
- Занога – е гребен кој се формира од граничниот гребен на местото каде што се
наоѓа граничниот камен со број 57. Движејќи се кон тригонометарот со надморска
височина од 1423 m има правец на протегање спрема северозапад, а потоа како
резултат на ерозивните појави се расчленува на неколку помали гребени, од кои
помаркантни се Криви Рид и Орлови Чуки.
- Остри Рид – претставува гребен кој се формира од тригонометарот со
надморска височина 1 577 m и претставува вододелница помеѓу два безимени дола.
Сртот на гребенот е со стрмен до многу стрмен пад. Има правец на спуштањето спрема
запад. Неговите страни

над доловите се многу стрмни и имаат северозападна и

југозападна изложеност.
- Окно – се формира од место викано Понорница и преставува вододелница
помеѓу еден безимен дол и Блатечка Река. Има правец на протегање спрема запад.
Сртот на гребенот е со стрмен пад, како и страните кои се испресечени со повеќе
долчиња, кои имаат ерозивен карактер. Страната над Блатечка Река има југозападна
изложеност, додека другата, над безимениот дол има северозападна.
- Обајата – е гребен кој претставува вододелница помеѓу Блатечка и Виничка
Река. Се формира од еден безимен врв кој се наоѓа помеѓу тригонометрите со
надморска височина од 1 708 m и 1 814 m. Се спушта во правец спрема запад,
северозапад сè до вливот на Блатечка и Виничка Река. Во горниот дел сртот на
гребенот е стрмен. Исто така и страните кои се спуштаат во доловите се со стрмен пад.
Страната над Блатечка Река има северна и северозападна изложеност, додека онаа над
Виничка Река има југозападна изложеност.
- Вртешка – е гребен кој се формира од котата со надморска височина 1 862 m и
се спушта сè до Желевичка Река. Тој претставува вододелница помеѓу Виничка и
Желевичка Река. Има правец на протегање од исток спрема запад, со мало закривување
кон северозапад во долниот дел. Падот на сртот е умерено стрмен, а страните се
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стрмни. Страната над Виничка Река има северна изложеност, додека пак онаа над
Желевичка Река има југозападна изложеност.
- Безимен Рид – се формира од врвот Орловец (1 723 m н.в.) и претставува
вододелница помеѓу Желевичка и Негревска Река. Од местото викано Грамада (1 241 m
н.в.) се дели на два крака. Едниот свртува кон југозапад под името Средни Рид, а
другиот има правец спрема запад, под името Черене. Во горниот дел е со стрмен до
умерено стрмен пад и со северозападен правец на протегање. Страните кон Желевичка
Река имаат северна изложеност, а кон Негревска Река – југозападна, со пострмен пад.
- Буковик – е гребен кој е поширок и помасивен од другите. Го зафаќа
просторот помеѓу Негревска Река и Пехчевска Река. Се формира од врвот Кадиица на
надморска височина од 1 932 метри, па преку Трешчен Камен (1 822 m н.в.) и Орловец
(1 723 m н.в.) се спушта до селото Чифлик. Има правец на протегање од исток спрема
југозапад. Во долниот дел има благ до умерено стрмен пад, а во горниот има стрмен
пад. Страните кои се спуштаат кон Негревска Река имаат западна изложеност и се
стрмни, а оние над Пехчевска Река се со југоисточна изложеност и се стрмни до многу
стрмни.
- Гуштерица – е гребен кој се формира од место викано Кадан Бунар (1 793 m
н.в.), и претставува вододелница помеѓу Пехчевска Река и Брегалница. Неговиот
правец на протегање е од исток спрема југозапад. Во горниот дел има умерено стрмен
до стрмен пад, а во долниот дел има благ. Се спушта надолу до местото викано
Трешчена пољана.
Релјефни форми на планината Грамада – Главна релјефна форма на оваа
планина е гребенот Грбавец. Овој гребен претставува вододелница помеѓу водите кои
гравитираат дирекно во Брегалница и оние кои се влеваат во реката Желевица. Се
формира од место викано Робовски бричак (1 317 m н.в.). Спуштајќи се во правец на
југоисток минува низ местата викани: Калуѓер (1 239 m н.в.), Велев чукар (1 081 m
н.в.), Китка (1 014 m н.в.), Могилата и Света Петка (1 084 m н.в.). Сртот на гребенот е
со благ пад, а на места до умерено стрмен. Страните кои се спуштаат кон Брегалница
се умерено стрмни до стрмни, испресечени со многу долови и суводолици со ерозивен
карактер, а оние кон Желевица имаат умерен пад, до благ пад, особено во горниот дел.
Од главниот труп на гребенот, во двете сливни подрачја се формирани повеќе кратки
гребени кои на релјефот му даваат испресечен карактер.
Релјефни форми кои гравитираат кон реката Брегалница – Во сливното подрачје
на Брегалница се издвојуваат четири позабележителни гребени и тоа:
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- Безимен гребен – се формира од местото Света Петка (1 084 m н.в.) и
претставува вододелница помеѓу доловите Лесковец и Тодоричев. Гребенот е со
правец на протегање од север спрема југ. Страните се умерено стрмни до благо
закосени.
- Умленски гребен – се формира од место викано Велев чукар (1 081 m н.в.), а
завршува над селото Умлена. Сртот на гребенот е умерено стрмен, а страните се малку
пострмни и испресечени со повеќе суводолици.
- Јасли е гребен кој се формира од м.в. Калуѓер (1 239 m н.в.), а завршува над
селото Робово. Сртот на гребенот е умерено стрмен до благо наклонет, а страните кон
доловите се малку пострмни.
- Големо Присое – е гребен кој се формира од м.в. Робовски бричак (1 317 m
н.в., а потоа се протега низ местата викани Бојанка (1 102 m н.в.), потоа Голема полјана
(1 036 m н.в.) и Големо присое и се спушта на местото каде што Голем Дол се влева во
Брегалница. Исто како и другите и овој гребен го задржува правецот од север спрема
југ. Падот на сртот е умерено стрмен. Што се однесува на страните, тие се со нешто
пострмен пад, особено над долот и испресечени со многу суводолици поради тоа
теренот е ерозиран. Неговата изложеност главно е спрема исток.
Релјефни форми кои гравитираат кон реката Желевица – Како подоминатни
гребени кои го карактеризираат сливното подрачје на реката Желевица се следниве:
- Балевички Рид – кој како гребен се формира од место викано Китка. Има
правец на протегање од југозапад спрема североисток. Падот на сртот е умерено
стрмен, додека во горниот дел има благ пад. Страните кон доловите се нешто
пострмни, а нивната изложеност е спрема северозапад и југоисток.
- Волчи Рид – се формира од место викано Било (1 298 m н.в.) и има правец на
протегање спрема исток. Горниот дел од гребенот има умерено стрмен пад, додека во
поголемиот дел е со благ пад. Страната што се спушта кон Грамадски Андак има јужна
изложеност и е умерено стрмна, испресечена со многу кратки суводолици, а страната
свртена спрема Волчи Андак има северна изложеност и е пострмна

и помалку

ерозирана.
- Аџиски Рид – е гребен чиј срт ја претставува северозападната, надворешна
граница на шумскостопанската единица ,,Буковик-Бејаз Тепе“. Истиот се формира од
врвот Бејаз Тепе (1 348 m н.в.) и спуштаќи се кон исток, поточно кон Желевица минува
низ местата викани Баждарова чука (1 239 m н.в.) и Иринец (931 m н.в.). Страната од
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истот гребен која се спушта кон Волчи Андак има јужна изложеност и е испресечена
со повеќе долчиња и суводолици кои имаат умерено стрмен пад.
Релјефни

форми

кои

гравитираат

кон

Малешевски

Планини

–

Покарактеристични релјефни форми кои ја карактеризираат конфигурацијата на
тереност се: Буква - Бреза - Грков Чукар - Прљак, Дива - Ширината - Дебели Рид и
Плошчица - Коловски Чукар - Бабин Чукар - Било – Каша.
- Буква - Бреза - Грков Чукар - Прљак е гребен кој почнува од главниот срт на
Малешевски Планини и се издвојува на самата граница помеѓу Република Македонија
и Република Бугарија, поточно од месноста Буква на тригонометар 1 569 m н.в.
Правецот на протегање на овој рид е од исток спрема југ и на крај кон северозапад се
до коритото на реката Брегалница, односно до мостот на асфалтниот пат Берово граничен премин. Ридот е благ до средно стрмен со преслапи и заравништа, а од него
се одвојуваат и неколку помали ридови со средно стрмни до благи падови.
- Дива - Ширината - Дебели Рид е гребен кој се издвојува од главниот срт на
Малешевски Планини на самата државна граница со Република Бугарија кај месноста
Плошчица, тригонометар 1356 m н.в.. Овој гребен се спушта во западен правец, а
потоа кон југозапад и на крај спрема југ се спушта во коритото на Клепалска Река покај
езерото. Овој рид ги раздвојува сливовите на Заменичка Река и Клепалска Река. Во
горниот и долниот дел наклонот е нешто поблаг и изнесува од 5 до 7 %, а во средниот
дел од 5 до 10 %, со благи до средно стрмни страни. Од него се издвојуваат повеќе
помали ридови со средно стрмни страни.
- Плошчица - Коловски Чукар - Бабин Чукар - Каша е рид кој почнува од
месноста Плошчица, тригонометар 1 356 m н.в., а ги издвојува сливните подрачја на
Заменичка Река и Дворишка Река. Правецот на движење на ридот е исток – запад,
потоа кон северозапад, а на крај кон север се спушта во Ратевска Река кај месноста
Каша. Од него се издвојуваат повеќе помали ридови. Падот на главниот гребен
изнесува од 8 до 12 %.
Релјефни форми кои гравитираат спрема планините Готен и Огражден Позначајни релјефни форми кои му даваат обележје на теренот на планините Готен и
Огражден се: сртот Гавран кој се простира по должината на јужната граница и сртот
Готен,

односно

целиот

огранок

Готен,

сместен

во

најзападниот

дел

од

шумскостопанската единица „Готен - Широки Дол“. Низ целата северна страна се
простираат благи зарамнети и лесно проодни сртови. Меѓу нив позначајни се:
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- Петровски Рид кој се формира од место викано Касаплија, односно
тригонометар 1 256 m н.в. и претставува вододелница помеѓу Петровски андак и еден
безимен дол. Има правецот на протегање од североисток спрема југозапад, при што
минува низ кота 1 157 m н.в. и завршува до брегот на Бариичка Река. Низ целото свое
протегање овој рид има умерено стрмни страни. Должината на ридот изнесува 3,8 km.
Највисоката точка изнесува 1 256 m додека најниската 750 m. Висинската разлика
изнесува 506 m со просечен пад од 13 %.
- Ридот Каменица кој се формира од место викано Каменица, односно
тригонометар 1 319 m н.в. Претставува вододелница помеѓу Петровски андак и
Лескаревски андак. Има правецот на протегање од североисток спрема југозапад, при
што минува низ тригонометр 1 188 m н.в., од каде што ја менува насоката на протегање
спрема југ и минувајќи низ тригонометр 979 m н.в., завршува до брегот на Бариичка
Река. Низ целото свое протегање овој рид има умерено стрмни страни, освен во
долниот дел каде што страните се стрмни. Должината на ридот изнесува 5 km.
Највисоката точка изнесува 1 319 m, додека најниската - 700 m. Висинската разлика
изнесува 619 m, со просечен пад од 14 %.
- Кочански рид кој се формира од тригонометар 1 351 m н.в. и претставува
вододелница помеѓу Кочански андак и Лескаревски андак. Правецот на протегање е од
североисток спрема југозапад, при што минува низ кота 1 290 m н.в., тригонометар 1
183 m н.в., тригонометар 893 m н.в., и завршува до брегот на Бариичка Река. Низ
целото свое протегање овој рид има умерено стрмни страни, освен во долниот дел каде
што страните се стрмни. Должината на ридот изнесува 5 km. Највисоката точка
изнесува 1 357 m, додека најниската - 700 m. Висинската разлика изнесува 657 m со
просечен пад од 13 %.
- Ридот Бурошка кршла се формира од м.в. Џизолџе, тригонометар 1 361 m
н.в., и претставува вододелница помеѓу Кочански андак и Буровски андак. Правецот на
протегање е од североисток спрема југозапад, при што минува низ кота 1 169 m н.в.,
тригонометар 1 099 m н.в., кота 1 004 m н.в., и завршува до брегот на Безгашчовска
Река. Низ целото свое протегање овој рид има стрмни страни. Должината на ридот
изнесува 5 km. Највисоката точка изнесува 1 357 m, додека најниската - 700 m.
Висинската разлика изнесува 657 m, со просечен пад од 13 %.
- Ридот Омаровец се формира од тригонометар 1 312 m н. в., односно место
викано Петлец и претставува вододелница помеѓу Мадевски андак и Столски андак.
Правецот на протегање е од север кон југ, при што минува низ тригонометар 1 101 m
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н.в., тригонометар 1 002 m н.в., и завршува до брегот на Безгашчовска Река. Низ
целото свое протегање овој рид има стрмни страни. Должината на ридот изнесува 4,4
km. Највисоката точка изнесува 1 312 m, а додека најниската - 670 m. Висинската
разлика изнесува 642 m, со просечен пад од 14,6 %.
Како општа карактеристика за конфигурацијата на теренот на регионот на
Малеш е тоа дека има доста испресечен релјеф, со поголеми и помали гребени кои се
протегаат речиси кон сите експозиции. Од гребените се формираат повеќе ридови,
голем број долчиња и реки, кои сочинуваат помали и поголеми сливни подрачја.
Конфигурацијата на теренот наместа е сложена со стрмни страни и длабоки долови кои
го отежнуваат градењето на шумски патишта во долните делови од сливните подрачја,
додека билата од ридовите кои се со поблаг пад се добро проодни.
3.1.2. Надморска височина
Надморската височина претставува еден од главните причинители за измена на
климатските фактори (температура на воздухот, релативна влажност на воздухот,
светлоста, количество и вид на врнежи и јачина на ветровите), како и за структурата на
теренот и условите за стопанисување со шумите. Затоа тие во секој Посебен план за
стопанисување со шумите посебно и подетално се опишуваат.
Најниската точка во регионот Малеш се наоѓа во корито на Безгашчовска Река и
изнесува 660 m н.в., а највисоката точка се наоѓа на врвот на планината Влаина
(Кадиица 1 932 m). Горната граница на шумата достига до 1 746 m н.в. Вертикалната
височинска расчленетост на шумата изнесува 1 086 m (од 660 до 1 746 m).
Највисоките точки и врвови со кои се карактеризира регионот Малеш се:
Кадиица (1 932 m), Гола Чука (1 803 m), Кадин Бунар (1 793 m), Ченгино Kале (1 745
m), Огражден (1 745 m), Ајдучки Рид (1 615 m), Коловски Чукар (1 358 m), Караматлија
(1 549 m) и Палазлија (1 214 m).
3.1.3. Наклон на теренот
Наклонот или инклинацијата на теренот, претставува закосување на истиот под
одреден агол, од кој во голема мера зависат и сите други природни услови во дадената
средина. Со зголемувањето на наклонот на теренот се зголемува процесот на измивање
на почвата, се зголемува интензитетот на оттекување на површинските и подземните
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води, се намалува количеството на влага во почвата, а се намалува и длабочината на
почвените слоеви.

Карта 1. Наклон на теренот во регионот Малеш

На местата каде што има поголеми наклони почвите се поплитки поради
зголемување на ерозивното делување на водата, посуви се заради побрзото оттекување
на површинските и подземните води, а и посиромашни заради интензивното измивање
на минералните и органските материи. При помали наклони се создаваат поповолни
услови за развој на вегетацијата, а и условите за стопанисување се поповолни.
Природните услови кои се под влијание и на наклонот на теренот се многу
важни и при изборот на шумско-одгледувачките мерки во шумата. Така во шумите кои
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се наоѓаат на терени со поголеми наклони се планираат посебни мерки за сеча на
шумата со послаб интензитет.
Од состојбата со наклонот на теренот на регионот Малеш се забележува дека
најголем дел од терените се со умерено стрмен и стрмен наклон. Тоа укажува на
големи наклони кои го отежнуваат стопанисувањето со шумите. Намалени се
можностите за изградба на патиштата, отежнат е дотурот на шумските сортименти и
работите кои се извршуваат во шумата. Покрај тоа на одредени места постои опасност
од ерозивни процеси. Затоа при планирањето на сите одгледувачки и обновителни
мерки во шумата се земаат предвид и условите на наклонот на теренот.
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Карта 2. Експозиција на теренот во регионот Малеш

3.1.4. Експозиција на теренот
Експозиција преставува изложеност на теренот спрема страните на светот.
Бидејќи таа има влијание и врз останатите еколошки фактори, како и врз појавата на
различните видови на шумски типови на одреден простор, таа во Посебните планови за
стопанисување со шумите се опишува посебно за секој пододдел. Од експозицијата на
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теренот зависи и предвидувањето на шумско-културните работи поврзани со
обновувањето на шумата, како и шумско-стопанските активности.
Бидејќи регионот Малеш зафаќа релативно голема површина може да се каже
дека се среќаваат сите типови на изложеност.
Хидрографски услови

3.2.

Регионот Малеш има развиена хидрографска мрежа. Водите во регионот Малеш
припаѓаат на сливовите на две реки: Брегалница и Струмица кои понатаму се влеваат
во егејското сливно подрачје.

Карта 3. Хидрографска мрежа во регионот Малеш

Главен реципиент на сите води од регионот е реката Брегалница. Најголем дел
од водотеците се постојани, но се среќаваат и повремени водотеци кои честопати имаат
и ерозивен карактер. Најголем и најважен природен хидрографски објект е реката
Брегалница, како и нејзините поголеми и помали леви и десни притоки.
Реката Брегалница се формира од повеќе мали извори од под падините на
Ченгино Кале. Во нејзиниот тек се разликуваат повеќе делови. Во најгорниот тек од
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изворот па до градот Берово се одликува со прилично голем пад од 37,6 %, кој во
другиот дел, од Берово до Будинарци значително се намалува на 3 %.
Во својот тек реката Брегалница прима поголем број водотеци со постојани
водни текови, меѓу кои поголеми се: Равна Река, Клепалска Река, Заменичка Река,
Ратевска Река и Пехчевска Река.
На течението на Ратевска Река е изградена вештачката акумулација „Ратевско
Езеро“ или „Беровско Езеро“ по кое име е и познато меѓу народот. Водите од ова езеро
служат за водоснабдување на градот Берово и околните села, а служи и како
туристичко место за рекреација и како дополнување на Калиманско Езеро, преку кое се
врши наводнување на Кочанско Поле и Овче Поле.

Слика 2. Вештачка хидроакумулација „Ратевско Езеро“ („Беровско Езеро“)

Сливното подрачје на реката Брегалница зафаќа главно планинско подрачје.
Стрмнинаната на сливот е со голем пад, при што десната страна е поразвиена, односно
има повеќе притоки.
Главни притоки на Брегалница во регионот Малеш се: Равна Река, Ратевска
Река, Клепалска Река, Заменичка Река, Русинска Река, Каменичка Река, Ленишка Река
и др.
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Слика 3. Равна Река една од најзначајните реки со кои се формира реката Брегалница

Слика 4. Поток во горниот дел на река Брегалница
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Слика 5. Езеро на локалитетот „Ченгино кале“ (1 745 m н.в.)

Равна Река се формира од неколку изворчиња под месноста Ајдучки Кладенец
во близина на македонско-бугарската граница. Таа заедно со Крива Река која ги собира
водите од Љутачка Река, Млечначка Река, Средњачка Река, Ж‟тачка Река, Требомирска
Река и други помали притоки ја формираат реката Брегалница.
Ратевска Река е најголема притока на Брегалница од регионот Малеш. Таа
извира на надморска височина од 1 100 метри, а се влива во Брегалница пред градот
Берово на кота од 803 метри. Има должина од 24 km со вкупен пад од 747 m.
Клепалска Река се формира во шумскостопанската единица „Малешевски
Планини II- Ратевска Река“ под Македонско-Бугарска граница и тече од исток спрема
запад, а потоа спрема југ. Се влива во Беровско Езеро. Коритото е благо до средно
стрмно, а од двете страни во истата се вливаат повеќе помали долови. Вода има преку
цела година, со тоа што во летниот период количеството на водата многу се намалува.
Вкупната должина изнесува околу 12,80 km. Средниот пад на коритото изнесува околу
6 - 10 %.
Заменичка Река извира под месноста Коловски и Влаов Чукар и тече од исток
спрема северозапад. Вода има преку целата година, а се влива во Беровско Езеро.
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Коритото на оваа река е погодно за изградба на шумски патишта. Нејзината должина
изнесува околу 4,60 km.
Русинска Река извира под месностите Голем Јастребец и Ковчегарец. Тече
спрема североисток. Коритото е благо до средно стрмно, а од двете страни во него се
вливаат повеќе помали долови. Вода има преку цела година со тоа што во летниот
период, количеството на водата многу се намалува. Вкупната должина на реката
изнесува 5,30 km, а средниот пад на коритото 6 - 10 %.
Каменичка Река се формира под месноста Грaмадна и тече од запад кон исток.
Се влива во реката Брегалница кај селото Будинарци. Коритото е благо до средно
стрмно, а од двете страни во него се вливаат повеќе помали долови. Вода има преку
цела година, со тоа што во летниот период количеството на водата многу се намалува.
Вкупната должина изнесува 8,30 km, а средниот пад на коритото изнесува 6 - 10 %.
Ленишка Река извира под месноста Громадна. Во неа се вливаат повеќе помали
рекички и долови. Тече од запад кон исток и се влива во реката Брегалница. Вода има
најчесто преку зимата и пролетта. Коритото на истата е погодно за изградба на шумски
патишта. Должината изнесува околу 7,80 km, а падот на коритото изнесува 8 - 12 %.
Селска Река извира од под врвот Тутуровица (1 423 m н.в). Во горниот тек,
поточно во изворишниот дел се именува како Прави андак, а во долниот откако ќе се
спои со Сува Река се нарекува Паничерска Река. Од изворишниот дел па во вливот со
Паничерска Река нејзината должината изнесува 5,30 km. Во горниот дел коритото на
реката е стрмно и тешко проодно, додека во средниот и долниот дел е со благ пад. Од
десната страна во Сува Река се влеваат Дренов Дол, Лесков Дол, Кушев Дол и долот
викан Долга чешма, а од левата страна се влева Десни Дол. Сите овие долови се кратки
стрмнини, густо зараснати со автохтона вегетација и тешко проодни.
Сува Река – се формира од два водотека и тоа од реката Рачевица и Асанов Дол.
Реката Рачевица извира од горниот дел на место викано Занога. Сè до Росев Дол се
именува како Смолечката Река, а од таму па надолу како Рачевица. Должината на оваа
река изнесува 4,80 km. Во горниот дел долот е со стрмен пад, густо зараснат и тешко
прооден, додека во долниот дел е умерено благ. Асанов Дол се формира од повеќе
водотеци од кои дел извираат од место викано Занога, а дел од место викано
Понорница. Од извориштето до вливот со Рачевица должината на реката изнесува 4,20
km.
Блатечка Река - се формира во горниот дел под билото на планината Влаина,
поточно помеѓу двата помали гребена (Окното од десна страна и Обајата од лева
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страна), кои се спуштаат кон северозапад. Од изворишниот дел до вливот во Желевица,
должината на реката изнесува 9,70 km. Во горниот дел е со пострмен пад, целосно
зарасната, тешко проодна и со пороен карактер. Долниот тек е со благ пад и широко
корито.
Виничка Река – се формира од неколку извори во горниот дел на местото
викано Обајата, на надморска височина од 1 535 m. Во горниот тек, коритото има
стрмен пад, додека во средниот и долниот тек е со умерено стрмен до благ пад.
Нејзината должина изнесува 9,70 km. Реката има пороен карактер. Сечејќи ги Винички
Рид и Црвени Брегове влегува во селото Црник, а потоа се влива во реката Желевица.
Желевица – извира од место викано Тршчен Камен (1 822 m н.в.). Во горниот
дел коритото е многу стрмно и тешко проодно. До спојот со реката Мачкатица
нејзината должината изнесува 9,60 km.
Мачкатица – е река која во горниот тек се нарекува Сврдлите и се формира под
самиот преслап во близина на тригонометарот со надморска височина од 1034 m. Во
неа се вливаат повеќе долови и долчиња. Коритото е со умерено стрмнo. Од десната
страна е изграден регионалниот пат кој ги поврзува градовите Пехчево и Делчево.
Негревска Река – извира под Орловец (1 723 m н.в.). Сè до селото Негрево
коритото на оваа река е стрмно и каменливо со пороен карактер, а понатаму има благ
пад и се влива во Пехчевска Река. Нејзината должина изнесува 8,70 km.
Пехчевска Река – извира кај местото викано Кадан бунар. Коритото само во
највисокиот изворишин дел е со стрмен пад, додека во другиот дел е со благ пад и
погоден за изградба на пат. Од извориштето па сè до вливот во Брегалница нејзината
должината и изнесува 12,80 km.
Умленска Река – се формира од два поголеми, безимени дола, од кој едниот
почнува од место викано Стојанова чешма, а другиот од место викано Стојанов чукар.
Има изразено пороен карактер. Доловите се густо зараснати со автохтоната вегетација
и тешко се проодни. Оваа река се влева во Брегалница.
Тесната Река – ја формираат повеќе долчиња и суводолици кои се соединуваат
под селото Робово и заедно се влеваат во Брегалница. Во горниот дел коритото е
каменливо, стрмно и тешко проодно, додека во долниот дел е со благ пад.
Голем Дол – е водотек кој извира под место викано Робовски бричак. Од него
понатаму се формираат повеќе мали долчиња и суводолици. Во горниот дел коритото
е со стрмен до умерено стрмен пад, а во долниот со благ пад. Во непосредната близина
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на селото Мачево се влива во реката Брегалница. Вкупната должина на водотекот
изнесува 5,80 km.
Грамадски Андак се формира од под преслапот помеѓу Робовски бричак (1 317
m н.в.) и врвот Било (1 298 m н.в.). Тече во правец на исток кон реката Мачкатица,
прибирајќи ги водите од повеќе безимени долови и долчиња. Должината на овој
водотек изнесува 4,20 km. Иако падот на коритото не е голем, поради каменливоста и
зараснатоста со автохтоната вегетација, коритото е тешко проодно.
Волчи Андак – извира под врвот Бејаз Тепе (1 348 m н.в.). Тече во правец на
исток кон реката Желевица. Должината на овој водотек изнесува 4,00 km. Во горниот
дел коритото има стрмен до умерено стрмен пад, а во долниoт - благ пад. Иако падот
на коритото не е голем, поради каменливоста и зараснатоста со автохтоната вегетација,
коритото е тешко проодно.
Од регионот Малеш во сливот на река Струмица се слеваат следниве водотеци:
Бариичка Река е река која во горниот тек го носи името Широки Дол. Се
формира од повеќе долови на масивот Готен. Тече во североисточен правец, а потоа
свртува кон исток и поминува низ кота 804 m, a потоа низ кота 784 m и свртува во
јужен правец. Под месноста Бариица, Бариичка Река се влева во Безгаштевска Река. Во
горниот дел кај споменатите коти ги прима водите од Огњанска Река и Спрежински
Андак, а над нив ги собира водите од сливното подрачје на месноста Караџузлија.
Коритата во горниот тек на доловите што го сочинуваат Широки Дол се со
стрмен и многу стрмен пад, додека во долниот тек имаат благ, речиси рамен пад од
околу 3 - 5° кој трае сè до сливот со Безгаштевска Река. Покрај самото корито се
простира камионски земјен мек пат кој се поврзува на патот Владимирово – Радовиш.
Во Бариичка Река од десна страна се влеваат повеќе безимени, кратки и многу
стрмни долови од падините на Мали Гарван и Гарван. Од лева страна пак Бариичка
Река ги собира водите Петровски Андак, Огњанска Река и повеќе други помали и
поплитки безимени долови.
Долниот тек од реката пред влевањето во Безгаштoвска Река поминува преку
клисурест дел со големи и поизразени стрмники од левата страна на реката. Вкупната
должина на реката од изворите на доловите во горниот тек до вливот со Безгаштевска
Река изнесува 15 km.
Безгаштoвска Река извира од планината Огражден. Има благ, речиси рамен
надолжен пад и многу широко корито. Околу коритото се простираат приватни имоти
(ниви и ливади). Во долниот тек коритото се стеснува, падот се зголемува, а странично
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се издигаат многу стрмни карпести падини. Ги собира водите од источниот дел на
шумскостопанската единица „Огражден“. Безгаштевска Река се влева во реката
Струмица, која продолжува кон исток во Република Бугарија и таму се влева во реката
Струма, чиј реципиент е Егејско Море.

Слика 6. Водопад на Љутачка Река
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3.3.

Геолошки услови
Геолошката подлога за просторот на регионот Малеш е одредена според

основните геолошки карти: лист К 34-82 и лист К 34–94 Струмица и геолошките
толкувачи за истите листови изработени од Геолошки завод – Скопје.
Според овие геолошки карти на регионот Малеш, геолошката подлога е
силикатна, а ја сочинуваат следниве формации:


Барско-езерски творби;



Чакал и песоци;



Кварцлатити;



Гранодиорити;



Натриски хоколеукократни аплитоидни гранити;



Амфиболски габрови;



Метаморфозирани риолити;



Метагабродијабази;



Епидот-хлорит-амфиболски шкрилци;



Кварц-хлорит-серицитски шкрилци;



Дволискунски лентести гнајсеви;



Леукократни шкрилести гранити;



Микашисти;



Амфиболски шкрилци;



Епидот-кварц-серицит хлоритски шкрилци;



Амфиболити;



Пролувиум;



Глини, суглини и песоци;



Аплитоидни гранити;



Епидот-кварц-серицит-хлоритски шкрилци и амфиболити;



Биотитски порфироидни гранити и



Мусковитски леукократни гранити.

Барско-езерски творби – се наоѓаат во средишните најниски делови на
регионот во длабоко засечените потоци и вододерини во атарите на селата Спиково,
Негрево и Црник, односно западните падини на Буковик, како и источно и југоисточно
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од Пехчево. Се карактеризираат со големи натрупувања, чија височина изнесува и до
170 m, со црвеножолтеникава и јасно црвена боја. Претставени се со облутоци на
чакал и фрагменти на бречи од гранитски, гнајсни, габродијабазни, кварцлатитски и
кварцитичен состав, кои пливаат во песокливо глинест материјал, слабо поврзан.
Генетски овие наслаги претставуваат твореби од езерски тип кои настанале при
повлекувањето на долноквартерното езеро, што се поклопува со заобленоста на
материјалот.
Фракција на чакал и песоци – е застапена со плиоценските седименти, во
рамките на шумскостопанската единица „Буковик-Бајаз Тепе“. Тие заземаат површини
во близината на селата Робово, Умлена, Црник и Панчарево. По потекло овие
седименти се езерски и во нив се издвоени две фации: фација на глини, суглини и
песоци и чакалесто песоклива фација која е помала. Со ваков литолошки состав се
карактеризираат горните делови на плиоценските наслаги, изградени од крупнозрнести
чакали кои се локално слепени во конгломерати со песоци.
Кварцлатити – се значајни вулкански пробои на овие стени во рамките на
шумскостопанска единица „Буковик-Бајаз Тепе“ околу регионот на селото Црник.
Имаат светлосива, сивосина, сивозеленкаста, а многу ретко бледорозова боја. Во
нивниот состав влегуваат следниве минерали: санидин, плагиоклас, кварц, амфибол и
биотит.
Дволискунските лентести гнајсеви - спаѓаат во високометаморфни стени со
прекамбриска старост. Зафаќаат еден полукружен појас јужно од врвот Џизелџе, под
леукократните шкрилести гранити. Дволискунските лентести гнајсеви претставуваат
среднозрни, ситнозрни и локално темнозрни сиви до темносиво обоени стени со често
изразена лентеста текстура. Структурата им е липидогранобластична, поретко
профиробластична. Врз основа на моделни анализи е утврдено дека количествено
пооделните состојки варираат во широки граници. Дволискунските лентести гнајсеви
прават посебен преод и кај други метаморфни прокамбриски стени.
Епидот-кварц-серицит-хлоритски

шкрилци

-

се

добро

зашкрилени

со

филитоиден изглед. Бојата им варира во сивозелени тонови. Имаат листеста и
шкрилеста текстура и лепидобластична структурата. Се состојат главно од серицит,
хлорит, епидот, цоисит и кварц. Присуството на кварцот е променливо. Акцесорно се
јавуваат пирит и магнетит.
Епидот - хлорит - амфиболските шкрилци - се карактеризираат со
сивозеленикава боја и филитичен изглед. По структура се лепидопластични и
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гранобластични. Текстурата е листеста и шкрилеста. Главни состојки се: епидот,
циосит, хлорит, а ретко кварцит - серицит. Овие стени припаѓаат на серијата зелени
шкрилци.
Кварц-хлорити-серицитски шкрилци - се стени кои се карактеризираат со
филитичен изглед, сивозеленкаста боја, со внатрешна ушкриленост и со особено
голема дебелина. Структурата им е лепидогранобластична на места нематобластична
до лепидобластична. Во долните делови на овие шкрилци се забележуваат хлоритични
шкрилци кои наместа одат со метаморфозирани дијабази и дијабазни туфови, а поретко
со албитизирани шкрилци. Како битни состојки се сирицит, кварц, хлорит, епидот,
циосит и лимонитска материја.
Амфиболски габрови – се помали маси кои се констатирани кај селото
Панчарево. Вклопени се во гранитите (гранодиоритите), а додека исто така поголеми
маси на овие стени се наоѓаат во близината на врвот Беаз Тепе. Габровите покажуваат
остра граница кон гранитите. Тоа се доста свежи масивни стени со ситнозрнеста права
габроидна структура. По боја се сивозелени до темнозелени. Структурата им е зрнеста.
Изградени се исклучително од плагиокласи и амфиболи. Имаат неодредена старост.
Метаморфозирани риолити – ги има во вид на мали маси северно од селата
Будинарци, Робово и Умлена, како и на Бејаз Тепе. Тоа се хлорокристалести стени,
доста цврсти, по боја светлосиви, до жолтеникави и розеникави. Текстурата им е
шкрилеста, каде што на површината на шкрилавоста се забележуваат лимонитски
скрами. Микроскопски покажуваат порфирска, односно олигофирска структура. Како
фенокристали се јавуваат кварц, ортоклас, плагиоклас и сосема ретко микроклин.
- Натриски хололеукократни аплитоидни гранити – се наоѓаат североисточно
над селото Умлена. Тие се светложолтеникаво бели, ситнозрнести и мошне искршени
стени. Структурата на овие стени е алотриоморфно зрнеста, со големина на состојците
најмногу до еден mm. Главни состојци се кварц, албит и ретко ортоклас и микроклин.
Гранодиорити – се стени кои се застапенина планините Влаина и Громада.
Главно асоцираат на вулканогени творевини од рифеј - камбрија. Тоа се компактни,
цврсти,

локалногрусирани

стени,

со

нешто

поситнозрнеста

структура

од

крупнозрнрстите биотски гранити. По боја се сивожолти до сивозелени. Структурата
им е алотриоморфно до хипидиоморфно зрнеста. Изградени се од кварц, плагиоклас,
К–фелспад, биотит, ретко мусковит и хлорит.
Аплитоидни гранити - се магматски хетерогени гранити. Овие стени се
вулкански творевини од младиот палеозоик. Според својствата се компактни и
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хомогени, а се јавуваат во повеќе видови зависно од состојките. Познати се под името
,,Делчевски

гранити“

поради

повеќе

сличности

како

што

се:

петролошки,

структуролошки, генетски и геолошки. На овој дел се јавуваат како натриски
хололеукократни аплидоидни гранити. По боја се свотложолтеникаво бели, а по
структура ситнозрнести и искршени. Главни состојки се: кварц, албит, а ретко ортоклас
и микроклин, мусковит и хлорит.
Амфиболитските шкрилци спаѓаат во метаморфните стени со прекамбриска
старост. Се простираат во вид на ленти, со должина од неколку километри и моќност
во просек до 100 m. Овие стени имаат темнозелена боја, јасно шкрилеста текстура и
локално лентест изглед. Структурата им е нематобластична до гранобластична со
реликти на бластопсамитска. Главни состојки се кварц 20 - 45 %, хорнбленда 40 - 73 %,
поретко биотит до 5 %, епидот и фелтспати. Споредни се сфен, титаномагнетит, гранит
и апатит.
Амфиболитите се темно зелено обоени со лентеста текстура и среднозрнеста
нематобластична структура. Во контактните делови со гранити во овие стени се
појавуваат ленти и леќи од леукократен материјал во вид на лит-пар-лит текстура. Се
состојатглавно од амфиболи, фелтспати и помалку кварц. Споредни состојки се епидот,
циосит, сфен, титаномагнетит и гранат. Моделен состав им е кварц 3 до 8 %,
хорнбленда 35 до 48 %, плагиоклас 32 до 42 %, епидот-цоисит околу 7 %, акцесорни 3
до 5 %. Според тоа се гледа дека хорнблендата е најзастапен минерал на овие стени.
Плагиокласите се исто така многу застапени, но во нешто помали количества во однос
на хорнблендата. Се издвојуваат две генерации на фелтспати и тоа: постари, кои се
алтерисани и полни со инклузии и помлади кои се свежи и поситни. Помладите
плагиокласи

најверојатно

настанале

со

алтерација

на

првобитните

базични

плагиокласи. Мерењата на плагиокласите покажуваат средна содржина од околу 35 %,
што значи дека се претставени со андензин. Примарните плагиокласи се побазични и
претставени најчесто со битовнит (75 %). Кварцот е ретка состојка на овие стени и
најчесто е врзан за преодните делови кон гнајсевите и микашистите. Исто така во
непосредната близина на гранитоидните стени се забележува голема содржина на овој
минерал. Во тој случај гради лентести или леќести натрупувања. Минералите од
епидотската група обично градат натрупувања или се тоа изолирани зрна настанати со
декомпозиција на амфиболитите и плагиокласите.
Микашисти се стени кои спаѓаат во високометаморфни стени со прекамбриска
старост. Секогаш се јасно шкрилави, со сивозеленикава до сребреникава или сива боја.
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Структурата им е лепидобластична до гранобластична, со реликти од бластопсамитска.
Главни состојки се: кварц, мусковит и биотит, а споредни се: циркон, сфен, гранат,
сагенит, титаномагнетит и турмалин. Помеѓу минералите кои се јавуваат во поедините
зони карактеристични се: фелтспати, амфиболи, епидот и циосит. Модалниот состав на
микашистите е: кварц 17 – 66 %, мусковит 20 – 50%.
Леукократни шкрилести гранити спаѓаат во палеозојски метаморфни стени.
Овие стени се втиснати во дволискунските лентести гнајсеви кои покажуваат постепен
преод. Истите се доста шкрилјавести при што шкрилјавоста им е паралелна со
фолијацијата на гнајсевите. Ова се шкрилести леукократни крупнозрнести стени со
светлосива до жолтеникавобела боја. По површината се силно распаднати. Структурата
им е алотриоморфна, зрнеста, локално порфироидна. Се состојат од салски минерали
кои се представени со кварц, албит, микроклин, микропертит и поретко мусковит. Како
споредни состојки се јавуваат: гранат, епидот, циосит, клиноциосит и апатит.
Застапеноста на кварцот е 47 %, фелтспат 45 %, мусковитот 4,5 %, биотит 1 %, епидот
5 % и акцесорни минерали испод 1 %. Фелтспатите не се разврстени бидејќи се доста
распаднати.
Епидо–кварц–серицит–хлоритски шкрилци спаѓаат во групата на палеозојски
метаморфни стени и магмати. Го зафаќаат делот меѓу Губенечки Андак и масивот
Губенек. Стените се добро зашилени со филотоиден изглед. Бојата им варира во
сивозелени тонови. Имаат лисеста и шкрилеста текстура и липидобластична структура.
Се состојат главно од серицит, хлорит, епидот, циосит и кварц. Присуство на кварцот е
променливо. Акцесорно се јавуваат пирит и магнетит.
Пролувиум – се среќава по долината на Широки Дол на височина од 800 до 900
метри. Се наоѓа на ерозивно акумулациона тераса, составена од слабо врзани и
делумно обработени чакали и песоци, лошо сортирани и помешани со песокливо
глинести материјали. Дебелината им изнесува околу 25 метри. Формирани се во
периодот на квартер.
Биотитските порфироидни гранити се крупнозрнести до среднозрнести,
делумно зашкрилени. Кога се свежи се светло сиви, но во голем дел се распаднати и
претвотрени во грус. Количеството на боените минерали варира, но обично се
мезократни. Овие стени покажуваат алотриоморфно до хипидиоморфнозрнеста
структура, со присуство на многу крупни фелтспати, што и дава на стената
порфироиден изглед. Изградени се предимно од кварц, ортоклас, микроклин и
плагиокласи, а од фемските минерали биотит.
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Фелтспатите се обично зачувани со сосема мала измена во глиновити продукти
долж пукнатините. Микропертитизацијата кај нив е доста честа. Во крупните зрна на
калиски фелтспати, често забележуваме вклопени зрна на кварц, плагиокласи и биотит.
Плагиокласите се албити со просечен процентуален состав од 6 %. На рабовите
на зрната се среќаваат микропегматитски израстоци.
Биотитот количествено варира од 10 до 30 %. Свеж, јако полихроичен, се
јавува во поедини лиски или натрупан во гнезда. Освен биотит, овие стени содржат и
мусковит чие количество не е поголема од 1 до 2 %. Според хемиските анализи, овие
гранити припаѓаат во калциско-алкална група, адамелитски тип.
Мусковитски

леукократните

гранити

се

всушност

продолжение

од

дволискунските порфироидни гранити. Во овие стени биотитот речиси потполно се
губи, додека мусковитот доминира или пак само тој е присутен. Освен тоа, кај овие
гранити има зголемување на калијски фелтспати (микроклин), кои во голема мера
преовладуваат над плагиокласите. Кај дволискунските и мусковитските гранити има
чест случај на рабовите на микроклинските зрна да среќаваме микропегматитски
израстоци на кварц и фелтспати. Очигледно дека овие гранити припаѓаат на
покиселите типови што е во склад и со хемиските анализи кои покажуваат поголема
киселост, намалено присуство на Мg и Fe оксидите, како и зголемување на Ккомпонентата. Според модалните анализи, калиските фелтспати (микроклин и
ортоклас) во голема мера преовладуваат над плагиокласите (албит). Присуството на
лискуните е многу мало и се среќава мусковит и биотит, а на места само мусковит.
Исто така може да се види и знатна зголеменост на кварцот до 50 %.
Глини, суглини и песоци, тоа се седиментни стени од кенозоиска старост кои
во овој дел имаат дебелина од 140 m. Во овие стени застапени се сивозелени слабо
песокливи глини, лапоровити глини и песочници. Сите овие наброени членови се
сменуваат најизменично во хоризонтален и вертикален правец. Кај оваа серија е
значајно, тоа што може да се јават и како квалитетна керамичка глина, со дебелина до
100 m.

3.4.

Педолошки услови
На регионот Малеш во секој Посебен план за стопанисување со шумите, за

секоја шумскостопанска единица посебно се опишани типовите на почви кои се
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застапени под шумските заедници. Според тоа на регионот Малеш се застапени пет
типа на почви и тоа:
- Сирозем врз растресит супстрат (регосоли);
- Циметни почви;
- Хумусно-силикатна почва (ранкери);
- Кафеави шумски почви (камбисоли);
- Камењари (литосоли).
Нивната распространетост во различните делови на регионот на Малеш и по
шумскостопански единици е прикажана на Карта 4.
3.4.1. Сирозем врз растресит супстрат (регосоли)
Регосолите се сретнуваат на повеќе места во рамките на регионот Малеш и тоа
на надморска височина до 1 100 m. Тие се образуваат по еродирањето на другите
почвени типови. Со оглед дека ерозијата е присутна речиси врз сите почвени типови,
регосолите се јавуваат мешано, така што истите се сменуваат на мали површини.
Регосолите на овие терени преставени се како чисти и комплексни (ранкери + регосоли
и ранкери + регосоли + литосоли).
Генезата и условите за образувањето се одраз на мошне изразените ерозивни
процеси во ридските и планинските терени. Со тие процеси наполно се еродира
солумот на дел од смолниците, рендзините, циметните почви, лесивираните почви, а
помал дел и од кафеавите шумски почви и ранкерите. Овие почви се јавуваат на терени
со пострмни падови. Се образуваат врз класични седименти и резидуалн реголит од
компактни карпи кои лесно се распаѓаат.
Регосолите не се климатогени почви. Во висинската зона, каде што се јавуваат,
климата е посува, потешко се обновува шумската вегетација, врнежите имаат често
пороен карактер и предизвикуваат ерозија. Се јавуваат во зоната на дабовиот појас
каде што истите се поплодни, на помали надморски височини, па затоа тие шуми се
најмногу уништувани, за да се добијат обработливи површини. Денес регосолите се
јавуваат на пострмни терени каде што растителните заедници на дабовиот појас се
мошне деградирани или сосема уништени и на нив останале редини и поединечни
дрвја.
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Карта 4. Распространетост на почвените типови во различните делови на регионот
Малеш и по шумскостопански единици
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- Морфолошки својства на регосолите Хоризонтацијата на профилот е многу слаба, често е и незабележителна.
Хоризонтот (А) многу малку или не се разликува од хоризонтот (С). Во него се
видливи знаци на биолошка активност (коренов систем, од тревна вегетација, траги од
активност на фауната). Според бојата не се разликуваат или одвај се разликуваат од
хоризонтот С. Најчесто има светлокафеава боја, а поретко жолтеникавосива. Нема
развиена структура или се јавуваат знаци на почеток на образување на зрнеста
структура, кога се под тревна вегетација. Според механичкиот состав е хетероген.
Хоризонтот С е многу хетероген (различни терциерни седименти, грус и распаднати
шкрилци и други компактни карпи).
- Механички состав на регосолите Механичкиот состав на регосолите на регионот Малеш е прикажан во Табела 3.
Табела 3. Механички состав на регосолите
Бр. на

Длабочина

Скелет

Крупен песок

Ситен песок

Прав

Глина

Глина+прав

Хидроскопска

профил

на хоризонт

>2 mm

0,2-2 mm

0,02-0,2 mm

0,002-0,0 2 mm

<0,002 mm

<0,02 mm

влага

89

(А) (0-20)

15,44

36,14

57,06

6,80

0,00

6,80

4,60

89

С (20-30)

10,89

49,00

44,20

6,88

0,00

6,80

Од податоците изнесени во Табела 3 се гледа дека овие почви се песокливи.
Фракцијата скелет е средно застапена и со зголемување на

длабочината опаѓа.

Крупниот песок во однос на ситен е за половина понизок. Што се однесува до ситниот
песок тој се намалува со зголемување на длабочината. Фракцијата глина+прав изнесува
6,80 % каде што воопшто нема глина. Текстурно овој почвен тип според механичкиот
состав спаѓа во класата на песокливи иловици. Хигроскопната влага изнесува средно
4,60 %.
- Хемиски својства на регосолите Хемиските својства на регосолите на регионот Малеш се прикажани во табела 4.
Од податоците изнесени во Табела 4 се гледа дека овие почви се бескарбонатни
и сиромашни со хумус, чија содржина изнесува само 2,06 %. Тоа се слабо хумусни
почви. Овие почви се слабо обезбедени со лесно достапен калиум, а сиромашни со
лесно достапен фосфор. Реакцијата на почвата е слабо кисела. Степенот на заситеноста
со бази е низок.
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Табела 4. Хемиски својства на регосолите
Хоризонт
Х

Хумус

Азот

cm

%

%

(А) (0-20)
С (20-30)

р Н

eqmmo

1/100 g

почва

В

Достап. хран. мат.

H2O

nKCL

S

Т-С

T

%

P2O5

K2O

2,06

5,90

4,60

1,64

3,38

5,02

32,76

12,70

7,40

1,01

5,90

4,30

1,24

2,34

3,57

34,59

4.40

3,00

3.4.2. Циметни почви
Циметните шумски почви се формирани врз длабоки и растресити седименти.
Најголем дел од овие почви се претворени во обработливи површини со што
природната шумска вегетација е уништена. Дел од почвите се под ридски, ксерофитни
пасишта, а дел под пионерска растителност (црн бор, смрека и др.).
- Морфолошки својства на циметните почви Овие почви имаат јасно диференциран профил на хоризонтот А, (В) и С, при
што својствата и моќноста на овие хоризонти во разни поттипови и вариетети
варираат. Под шуми и пасишта имаат лешниковидна до ореовидна структура, поретко
ситнозрнеста.

Според

механичкиот

состав

главно

се

илести.

Не

содржат

новообразувања, но имаат примеси на скелетни честички.
- Механички состав Механичкиот состав на циметните почви е прикажан во Табела 5.
Табела 5. Механички состав на циметните шумски почви
Бр. на

Длабочина

Скелет

Крупен песок

Ситен песок

Прав

Глина

Глина+прав

профил

на хоризонт

>2 mm

0,2-2 mm

0,02-0,2 mm

0,002-0,02 mm

<0,002 mm

<0,02 mm

288

А (0-16)

10,60

17,90

42,30

27,50

11,80

39,30

(В) (16-35)

5,28

17,50

37,50

26,70

18,30

45,00

(В) (35-57)

9,56

20,90

37,70

24,00

18,30

42,30

С (57-75)

11,40

15,00

41,40

34,80

8,80

43,60

Според податоците изнесени во Табела 5 се гледа дека овие почви се слабо
скелетни, а со одење во длабочина скелетот се намалува. Фракцијата на ситен песок е
речиси идентична со фракцијата глина+прав. Процентот на глина е поголем во (В)
хоризонт отколку во хоризонтот А.

63

- Хемиски својства на циметните почви Хемиските својства на циметните почви на регионот Малеш се прикажани во
Табела 6.
Табела 6. Хемиски својства на циметните шумски почви
Хоризонт

Хумус

Азот

cm
А (0-16)
(В) (16-35)
(В) (35-57)
(С) (57-75)

%
2,57
1,54
1,05
0,72

%

p H
H2O
6,00
6,30
6,50
7,70

nKCL
5,00
5,00
5,20
7,00

eqmmo

1/100 g

почва

В

Достап.

хран. мат.

S
14,28
20,87
19,77
-

T-S
3,72
2,69
2,15
-

T
18,01
23,57
21,12
-

%
79,30
88,56
90,19
-

P2O5
4,01
2,91
3,62
5,41

K2O
31,99
28,48
28,45
23,09

Од изнесените податоци во Табела 6 се гледа дека циметните почви се умерено
обезбедени со хумус во хоризонтот А, додека во хоризонтот (В) се сиромашни со
хумус. Според pH-факторот овие почви се слабо кисели до неутрални. Капацитетот на
адсорпцијата на јоните е висок и е во тесна врска со составот на глинените минерали,
хумозноста и текстурната диференцираност. Што се однесува до обезбедувањето со
хранливи материи овие почви се слабо обезбедени со фосфати, додека се добро
обезбедени со леснодостапен калиум.
3.4.3. Хумусно-силикатни почви (ранкери)
Хумусно силикатните почви (ранкери) како почвен тип, во рамките на регионот
Малеш заземаат релативно голема површина и претставуваат релативно млади почви.
За образување на ранкерите, кои преставуват прв стадиум во еволуцијата на
литосолите и силикатните регосоли без длабоки промени во минеролошки состав на
супстратот, геолошкиот супстрат има големо значење. Овој почвен тип е формиран на
силикатна геолошка подлога. Го има речиси во сите висински зони, но доминира во
зоната на дабовите и борот. Најкарактеристичен изглед имаат во највисоката зона,
изнад границата на шумската вегетација.
- Морфолошки својства Овие почви имаат реголитичен профил со хоризонти А-АC-C-R. Хумусноакумулативниот хоризонт А се јавува во две модификации: Амо (при еутричните
ранкери) и Аум (при дистричните ранкери). Хоризонтот А е со различна моќност (1860 cm). Тој е сивокафеав, кафеав, темнокафеав, црнокафеава до црн. Структурата му е

64

ситнозрнеста, прашковидна, прашливо-зрнеста, зрнеста и многу ретко грашестозрнеста.
Реголитичните ранкери се карактеризираат со преоден хоризонт АC кој може да
биде со различна моќност (до 32 cm). Бојата на преодниот хоризонт е секогаш
посветла. Се карактеризира со помалку хумус, а повеќе скелет. Се одликува со слабо
изразена зрнеста структура и слабо изразена прашеста структура.
Под хоризонтот А и хоризонтот АC лежи супстратот R (компактна карпа) и C
(физички распаднат супстрат) од разни карпи.
- Механички состав Механичкиот состав на ранкерите е прикажан во Табела 7.
Табела 7. Механички состав на ранкерите
Бр. на
профил

Длабочина
на хоризонт

Скелет
>2 mm

Крупен песок
0,2-2 mm

Ситен песок
0,02-0,2 mm

Прав
0,002-0,02 mm

Глина
<0,002 mm

Глина+прав
<0,02 mm

288

A (0-20)

14,58

35,03

40,17

21,40

3,80

24,80

A (20-24)

37,22

27,33

49,37

20,50

2,80

23,30

AC (42-65)

43,07

33,38

40,32

24,50

1,80

26,30

Од податоците изнесени во Табела 7 се гледа дека овие почви се јако скелетни, а
со одење во длабочина скелетот се зголемува. Ранкерите во ова подрачје се
карактеризираат со просечна содржина на глина, која исто така со длабочината се
намалува. Една од основните карактеристики на механичкиот состав на ранкерите е
високата содржина на вкупниот песок. Овие почви се карактеризираат со добра
водопропусливост, слаба водозадржливост и честа појава на суша во летните месеци.
- Хемиски својства Хемиските својства на ранкерите се пркажани во Табела 8.
Табела 8. Хемиски својства на ранкерите
Хоризонт

Хумус

Азот

cm
A (0-20)
A (20-42)
AC (42-65)

%
7,91
4,00
3,23

%
0,399
0,134
0,066

p H
H2O
5,80
6,20
6,10

nKCL
4,90
5,20
5,20

eqmmo

1/100 g

почва

В

Достап.

хран. мат.

S
12,52
11,22
12,45

T-S
7,98
5,11
4,41

T
20,50
16,34
16,86

%
61,08
68,71
73,85

P2O5
11,6
1,0
<1

K2O
11,2
7,4
5,0

Од изнесените податоци во Табела 8 и анализата на хемиските својства на
ранкерите се гледа дека тие се добро обезбедени со хумус, чии однос со длабочината
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опаѓа. Според pH-факторот овие почви се умерено до слабо кисели. Капацитетот на
атсорпцијата на јоните е висок и е во тесна врска со составот на глинените минерали,
хумозноста и текстурната диференцираност. Ранкерите се слабо обезбедени со
хранливи материи како што се фосфатите, но добро обезбедени со леснодостапен
калиум.
3.4.4. Кафеави шумски почви (камбисоли)
Кафеавите шумски почви на регионот Малеш се среќаваат во многу широка
висинска зона и тоа почнувајќи од 940 до 1 750 m. Во таа зона се наоѓаат заедно со
регосолите, литосолите и ранкерите. Во главната висинска зона на нивното простирање
преовладува планинската клима која е умерено ладна хумидна, со средна годишна
температура од 4 до 8 оС, со врнежи до 799-1 200 mm, со висока влажност во воздухот
и дебела снежна покривка преку зимата. Најтипична форма добиваат во буковиот
шумски појас под подгорската и горската букова шума. Овој почвен тип се дели на
еутричен и дистричен камбисол.
- Морфолошки својства Заедничка карактеристика на камбисолите е задолжителното присуство на
хумусно-акумулативниот хоризонт A, камбичен хоризонт (B)v и супстрат C, односно
R.
Морфолошки

гледано,

кисело-кафеавите

шумски

почви

имаат

јасно

издиференциран генетски хоризонт, со потхоризонтите Ол, од нераспадната органска
материја (шумска простирка) и Оф, од полуразложена и разложена органска материјал
поврзана со минералниот дел на почвата со посредство на хифи.
Генетскиот А хоризонт е јасно издиференциран и има длабочина од 10 до 25 cm.
Има темнокафеава, чоколадна боја, ситнозрнеста до лешникова структура, густо
испреплетена со коренови жили, ровка и добро аерирана. Камбичниот (B) генетски
хоризонт е значително подлабок во однос на A хоризонтот. Со оглед на тоа што има
помал процент на хумус, неговата боја е отворено жолтеникаво-кафеава, со слабо
изразена столбеста структура, со значително поголемо учество на скелет, особено во
долниот дел.
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- Механички состав Механичкиот состав на дистричните камбисоли е прикажан во Табела 9.
Табела 9. Механички состав на дистричните камбисоли
Бр. на
профил

Длабочина
на хоризонт

Скелет
>2 mm

Крупен песок
0,2-2 mm

Ситен песок
0,02-0,2 mm

Прав
0,002-0,02 mm

Глина
<0,002 mm

Глина+прав
<0,02 mm

111

А (0-10)

17,81

47,70

35,00

13,70

3,60

17,30

(B) (10-45)

17,50

54,50

26,00

11,70

7,80

19,50

(B) (45-75)

14,44

45,10

21,60

21,00

2,30

23,30

Од податоците изнесени во Табела 9 се гледа дека во овие почви доминира
фракцијата песок (82,70 %) над скелетот (17,81), каде што процентот на песокот со
длабочината се намалува, а кај скелетот се зголемува. Апсолутна е доминацијата на
правот над глината. Фракцијата прав е многу повисока од фракцијата глина.
Механичкиот состав на еутричните камбисоли е прикажан во Табела 10.
Табела 10. Механички состав на еутричните камбисоли
Бр. на
профил

Длабочина
на хоризонт

Скелет
>2 mm

Крупен песок
0,2-2 mm

Ситен песок
0,02-0,2 mm

Прав
0,002-0,02 mm

Глина
<0,002 mm

Глина+прав
<0,02 mm

90

А (0-22)

16,60

36,09

43,21

16,80

3,90

20,70

(B) (22-50)

19,40

24,86

40,14

28,20

6,80

35,00

(B) (50-70)

32,57

24,57

39,63

29,00

6,80

35,80

Од податоците изнесени во Табела 10 се гледа дека во овие почви доминира
фракцијата песок (79,30 %) над скелетот (16,60), каде што процентот на песокот со
длабочината се намалува, а кај скелетот се зголемува. Апсолутна е доминацијата на
правот над глината. Фракцијата прав е многу повисока од фракцијата глина.
- Хемиски својства Хемискиот состав на дистричните камбисоли е прикажан на Табела 11.
Табела 11. Хемиски својства на дистричните камбисоли
Хоризонт

Хумус

Азот

cm
А (0-10)
(В)v (10-45)
(В) C (45-75)

%
5,52
2,29
2,24

%
0,091
0,064
0,043

p H
H2O
5,30
5,40
5,30

nKCL
4,00
4,20
4,20

eqmmo

1/100 g

почва

В

Достап.

хран. мат.

S
5,86
4,27
3,42

T-S
9,89
5,89
5,20

T
15,75
10,16
8,70

%
37,22
42,02
39,31

P2O5
<1
<1
<1

K2O
11,40
5,80
6,20

Од изнесените податоци во Табела 11 и анализата на хемиските својства на
дистричните камбисоли се гледа дека тие содржат 5,52 % хумус во А хоризонтот, кој
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со длабочината драстично опаѓа. Реакцијата на почвата т.е. pH-факторот е кисела што е
во склад со детитратот на кој овие почви се формирале. Покажуваат низок капацитет
на атсорпција и сиромашност со бази. Добро се обезбедени со лесно достапен К 2О, а
сиромашни со лесно достапен Р2О5.
Табела 12. Хемиски состав на еутричните камбисоли
Хоризонт

Хумус

Азот

p

H

eqmmo

1/100 g

почва

В

Достап.

хран. мат.

cm
А (0-22)
(В)v (22-50)
(В) C (50-70)

%
5,18
3,49
1,76

%
0,215
0,121
0,073

H2O
6,10
6,10
6,30

nKCL
5,10
4,30
4,10

S
17,99
17,16
20,58

T-S
4,39
5,10
4,31

T
22,38
22,26
24,84

%
80,36
77,09
82,69

P2O5
14,00
10,70
10,70

K2O
4,00
3,00
2,00

Од податоците изнесени во Табела 12 и анализата на хемиските својства на
еутричните камбисоли може да се види дека тие содржат 5,18 % хумус во А
хоризонтот, кој со длабочината драстично опаѓа. Реакцијата на почвата т.е. pHфакторот е умерено кисела. Покажуваат низок капацитет на атсорпција и сиромашност
со бази. Добро се обезбедени со лесно достапен Р2О5, а сиромашни со лесно достапен
К2О.
Сите почвени типови на регионот Малеш се формирани исклучитело на
силикатна геолошка подлога.
Како последица од штетното влијание на зооантропогениот фактор (интензивна
појава на бесправни сечи, испаша на крупен и ситен добиток, како и зачестената појава
на пожари), на одредени места има видливи знаци на појава на површинска и
длабинска ерозија, која придонесува за измивање на површинскиот почвен слој.
Според описот на почвите може да се констатира дека нивното значење за
шумата е во директна врска со нивниот квалитет. На местата каде што сите услови
придонеле да се формираат побогати почви со поквалитетни својства, се развиваат и
поквалитетни насади кои имаат поголема дрвна маса и поголем прираст. Тоа се
шумите од буковиот шумски појас, каде што и почвените типови се побогати и
позачувани. Во дабовиот шумски регион почвите се посиромашни и под поголемо
зооантропогено влијание, па затоа шумите се со послаб квалитет.
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3.5.

Климатски услови
Климатските услови на регионот Малеш се следат преку метеоролошка станица

во Берово која се наоѓа на надморска височина од 824 метри. Во овој труд се дадени
податоци за климатските услови за периодот од 2001 до 2010 година.
3.5.1. Температура на воздухот
Температурата на воздухот претставува важен климатолошки податок бидејќи
од неа зависи појавата, траењето и завршувањето на вегетацијата. Затоа вообичаено се
дава преглед за 10 години, како и пресметка за средните вредности на температурата за
десетгодишен период. Бидејќи во шумата нема инсталирано метеоролошки станици,
податоците се земаат од најблиската метеоролошка станица, а потоа по пат на
интерполација се добиваат приближни податоци за различните појаси во шумата
според надморските височини.
Средните месечни температури и просечната годишна температура изразени во
о

С за 10-годишен период се прикажани во Табела 13.

Табела 13. Средномесечни температури на воздухот во оС
месец /
година

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ср. год.

2001

1,5

1,4

8,1

8,0

13,9

17,2

20,2

20,1

14,4

10,7

2,8

-5,8

9,4

2002

-2,8

3,2

6,1

8,1

13,8

18,5

19,9

17,3

13,0

9,2

5,5

1,2

9,4

2003

0,9

-4,4

2,1

6,2

16,1

18,7

19,6

19,5

12,4

9,3

5,7

-0,5

8,8

2004

-2,1

0,6

4,3

9,6

11,5

16,7

19,0

18,2

14,7

11,3

4,7

2,4

9,2

2005

-0,4

-1,9

3,3

8,3

14,3

16,5

19,6

17,9

14,4

8,5

2,6

0,3

8,6

2006

-3,4

-1,5

4,0

9,3

13,4

16,4

17,9

18,5

14,2

10,0

3,2

0,2

8,5

2007

1,9

2,6

4,9

8,6

14,5

18,8

21,9

19,1

12,6

9,3

2,9

-1,2

9,7

2008

-1,1

1,0

5,2

9,2

12,7

17,4

18,9

20,4

13,1

9,6

5,2

1,8

9,5

2009

-0,1

0,0

3,1

8,8

13,7

17,2

19,1

18,4

19,9

9,7

5,7

3,9

10,0

2010

0,4

1,7

4,0

8,9

13,7

16,9

19,1

20,5

14,1

8,0

8,7

1,5

9,8

Сума

-5,2

2,7

45,1

85,0

137,6

174,3

195,2

189,9

142,8

95,6

47,0

3,8

92,8

Просек

-0,5

0,3

4,5

8,5

13,8

17,4

19,5

19,0

14,3

9,6

4,7

0,4

9,3

Од изнесените

податоци во Табела 13 се гледа дека средномесечните

температури во годината се движат од -0,5 оС до 19,5 оС, односно дека најладен месец
во годината е јануари, а месец со највисоки температури е јули. Средногодишниот
просек на температурата на воздухот изнесува 9,3 оС.
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Бидејќи

метеоролошката

станица

од

која

се

земени

податоците

за

температурите се наоѓа на надморска височина од 824 m, трансформирањето на
средномесечната и средногодишната температура за повисоки надморски височини е
извршено со помош на температурен градиент, според кој температурата опаѓа за 0,5
до 0,6 оС на 100 метри, во зависност од надморската височина. Трансформирањето е
извршено според формулата:
т = 9,3 - 0,42Н - 0,008Н2 каде што,
т - средна годишна температура на одредена надморска височина,
Н - надморска височина изразена во хектаметри.
Добиените податоци за трансформираните средномесечни и средногодишни
температури за повисоките надморски височини се прикажани во Табела 14.
Табела 14. Средномесечни и средногодишни температури на воздухот по надморски
височини
Надморска
височина
824
972
1 172
1 372
1 572
1 746

I
-0,5
-1,4
-2,6
-3,8
-5
-6,2

II
0,3
-0,6
-1,8
-3
-4,2
-5,4

Средномесечни трансформирани температури во степени °С
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
4,5
8,5 13,8
17,4
19,5 19,0
14,3
9,6
3,6
7,6 12,9
16,5
18,6 18,1
13,7
8,7
2,4
6,4 11,7
15,3
17,4 16,9
12,5
7,5
1,2
5,2 10,5
14,1
16,2 15,7
11,3
6,3
0
4
9,3
12,9
15
14,5
10,1
5,1
-1,2
2,8
8,1
11,7
13,8 13,3
8,9
3,9

XI
4,7
3,8
2,6
1,4
0,2
-1

XII
0,4
-0,5
-1,7
-2,9
-4,1
-5,3

Средногод.
температура
9,3
8,4
7,2
6.0
4,8
3,6

Од изнесените податоци во Табела 14 се гледа дека со зголемување на
надморската височина температурата на воздухот се намалува. Средногодишната
температура се движи од 3,6 оС на 1 746 m надморска височина до 9,3 оС на 825 m.
3.5.2. Апсолутни максимални и минимални температури на воздухот
Апсолутните максимални и минимални температури на воздухот имаат големо
значење за развитокот на шумската вегетација. Затоа нивните вредности се
прикажуваат во секој план за секоја шумскостопанска единица. Во овој преглед се
дадени податоци за апсолутните максимални и апсолутните минимални вредности на
температурата на воздухот за период од 2001 до 2010 год.
Добиените податоци се изнесени во Табела 15.

70

Табела 15. Средномесечни температури на воздухот
Надморска
височина
T
tmin
tmax

I
-0,5
-5,1
5,2

II
0,3
-4,9
6,5

III
4,5
-1,0
11,2

IV
8,5
2,4
15,3

Средномесечни вредности во °С
V
VI
VII
VIII
IX
13,8
17,4
19,5
19,0
14,3
6,6
9,6
11,2
11,2
7,3
20,9
24,5
27,3
27,4
21,7

X
9,6
3,7
17,5

XI
4,7
-0,9
12,3

XII
0,4
-3,7
5,7

Средногод.
температура
9,3
3,0
16,3

Од изнесените податоци во Табелата 15 се гледа дека апсолутниот
средногодишен максимум изнесува 16.3

о

С, додека апсолутниот средногодишен

о

минимум изнесува 3.0 С, изразено во средни вредности за последниот стопански
период.
3.5.3. Врнежи
Врнежите исто како и температурите се важен климатолошки елемент кој има
големо влијание врз развитокот на шумската вегетација. Затоа во Посебните планови за
стопанисување со шумите се даваат податоци и за нив. Бидејќи нема поставено мерни
инструменти во шумата со кои ќе се следат врнежите, податоци за нив се земаат од
најблиската метеоролошка станица.
Во овој труд во Табела 16 се прикажани податоците за количествата на врнежи
(средномесечни и средногодишни) измерени во Метеоролошката станица во Берово за
периодот од 2001 до 2010 година.
Табела 16. Средномесечни и средногодишни суми на врнежи во mm
месец /
година

I

II

III

IV

V

VI

2001

52,2

29,5

18,7

106,2

100,0

43,7

41,7

97,0

2002

20,2

9,6

54,1

65,5

81,6

18,2

138,1

150,4

2003

81,0

22,3

3,5

51,2

101,6

85,0

27,0

55,7

2004

41,1

13,1

34,6

51,3

58,5

93,8

26,0

2005

28,7

78,5

44,5

35,3

55,2

29,7

48,0

2006

34,5

40,2

82,6

63,6

61,4

88,7

102,8

2007

30,8

24,2

28,0

13,7

66,7

49,7

2008

20,7

9,6

45,0

79,2

67,7

101,6

2009

107,3

23,2

67,7

41,8

52,6

80,9

2010

34,5

84,4

61,2

80,6

32,9

Сума

451,0

334,6

439,9

588,4

Просек

45,1

33,5

44,0

58,8

XII

год. сума

34,0

70,4

640,1

41,9

100,9

908,8

138,5

50,3

66,6

700,9

57,4

40,0

80,5

56,0

569,1

32,9

49,2

42,0

84,9

675,0

65,4

26,4

83,7

30,7

29,0

709,0

4,8

114,1

58,7

91,4

99,3

35,5

616,9

50,2

2,7

75,1

40,7

38,7

93,7

624,9

45,0

63,5

18,6

65,2

38,9

115,9

720,6

130,7

61,0

4,4

18,4

166,5

59,2

94,4

828,2

678,2

722,0

544,6

716,1

497,1

758,8

515,5

747,3

6 993,5

67,8

72,2

54,5

71,6

49,7

75,9

51,6

74,7

699,4

VII

VIII

IX

X

XI

38,4

8,3

153,0

75,3

18,2

16,8
146,1
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Од изнесените податоци во Табела 16 се гледа дека средномесечната сума на
врнежи за периодот (2001-2010) се движи од 33,5 mm во февруари до 75,9 mm во
октомври. Средногодишната сума на врнежи изнесува 699,4 mm.
Бидејќи податоците се однесуваат за метеоролошката станица во Берово која се
наоѓа на 824 m надморска височина, истите се трансформирани за надморски височини
на кои е распространета шумската растителност на регионот Малеш. За таа цел е
употребен плувиометрискиот градиент, според кој на секои 100 метри надморска
височина врнежите се зголемуваат за 40 mm. Добиените податоци се изнесени во
Табела 17.
Табела 17. Средномесечни и средногодишни врнежи по надморски височини во mm
Надм.
вис.
824
972
1 172
1 372
1 572
1 746

I
45,1
50,2
56,9
63,6
70,3
77

II
33,5
38,6
45,3
52
58,7
65,4

Средномесечни и годишни врнежи во mm по надморски височини
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
44,0 58,8
67,8
72,2
54,5
71,6
49,7
75,9
49,1 63,9
72,9
77,3
59,6
76,7
54,8
81
55,8 70,6
79,6
84
66,3
83,4
61,5
87,7
62,5 77,3
86,3
90,7
73
90,1
68,2
94,4
69,2
84
93
97,4
79,7
96,8
74,9 101,1
75,9 90,7
99,7
104,1 86,4 103,5 81,6 107,8

XI
51,6
56,7
63,4
70,1
76,8
83,5

XII
74,7
79,8
86,5
93,2
99,9
106,6

Год.
сума
699,4
759,4
839,4
919,4
999,4
1 079,4

Од изнесените податоци во Табела 17 се гледа дека на повисоките надморски
височини паѓаат поголеми суми на врнежи. Средногодишната сума на врнежи се
зголемува од 699,4 mm на 824 m до 1 079,4 mm на 1 746 m.
Покрај количеството на врнежи, од големо значење е и нивниот распоред во
текот на годината по годишни времиња, бидејќи врнежите надвор од вегетацискиот
период имаат многу помало значење од тие за време на вегетацијата. За таа цел во
Табела 18 се прикажани и сумите на врнежи по годишни времиња и по надморски
височини.
Табела 18. Сума на врнежи по годишни времиња
Надморска
висина
824
972
1 172
1 372
1 572
1 746
%

есен
177,2
192,5
212,6
232,7
252,8
272,9
22,6

Сума на врнежи по годишни времиња mm
зима
пролет
153
170,6
168,6
185,9
188,7
206
208,8
226,1
228,9
246,2
249
266,3
24,5
27,7

лето
198,3
213,6
233,7
253,8
273,9
294
25,3

Годишна
сума
699,4
759,4
839,4
919,4
999,4
1 079,4
100,0
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Од изнесените податоци во Табела 18 се гледа дека најмногу од врнежите паѓаат
напролет (27,7 %) и лето (25,3 %), додека во другите периоди врнежите се речиси
изеедначени. Од ова може да се заклучи дека врнежите се добро распоредени во текот
на годината, бидејќи во време на вегетација има поголемо количество врнежи што
поволно се одразува врз шумската растителност.
На просторот на регионот Малеш е редовна и појавата на снег. На повисоките
места снежната покривка е со поголема дебелина. Времетраењето на снежната
покривка во различни години е различно, но најчесто таа е присутна во периодот од
декември до февруари, а само на повисоките места и во март, април и мај. На регионот
Малеш, во одредени делови може да се забележат и штети од снег како што се
снегоизвали и снеголоми, особено на места каде што почвите се поплитки и пострми.
Од снегоизвали најчесто страдаат буката и белиот бор.
3.5.4. Ветер
Ветерот како климатолошки елемент има голема улога во опстојувањето и
развитокот на шумската вегетација. Од него зависат основните животни процеси на
растенијата, како што се: опрашувањето, разнесувањето на семето, плодоносењето,
влажноста во воздухот и почвата, развитокот на круните на дрвјата и др.. Затоа
неговото влијание се има предвид при планирањето на сите шумскостопански
активности.
Во регионот Малеш се јавуваат ветрови од сите осум правци, но преовладува
северниот и северозападниот ветер. Северниот ветер е со просечна годишна
зачестеност од 147 ‰, просечна годишна брзина 2,4 m/s и максимална брзина до 19,0
m/s. Неговата просечна месечна брзина во текот на годината се движи од 2,0 до 2,5 m/s.
Овој ветер се јавува преку целата година, со максимум во јануари, февруари и март.
Северозападниот ветер е со просечна годишна зачестеност од 103 ‰, просечна
годишна брзина 2,0 m/s и максимална брзина од 12,3 m/s. Се јавува во сите месеци од
годината, со просечна месечна брзина од 1,7 до 2,2 m/s.
Со приближна иста зачестеност се југоисточниот и југозападниот ветер, со
просечна годишна зачестеност 64 ‰, односно 60 ‰, просечната годишна брзина е 2,5
m/s и максималната брзина достигнува до 16,0 m/s.
Јужниот ветер е со просечна годишна зачестеност од 56 ‰, со просечна
годишна брзина од 2,7 m/s и максимална брзина до 23,0 m/s. Североисточниот ветер е
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со просечна годишна зачестеност 40 ‰, просечна годишна брзина од 1,5 m/s и
максимална брзина до 7,0 m/s. Западниот и источниот ветер се со мала зачестеност.
Западниот е со просечна зачестеност од 23 ‰, со просечна брзина од 1,7 m/s и
максимална брзина од 12,3 m/s. Источниот е со зачестеност од 13 ‰, со просечна
годишна брзина од 1,7 m/s и максимална брзина од 9,3 m/s.
Просечната годишна зачестеност на тишините изнесува 494 ‰ со максимум во
септември 553 ‰, потоа во октомври 546 ‰ и во декември 544 ‰. Со најмала
зачестеност на тишини се март и април, т.е. овие месеци се најветровити на регионот
на Малеш.
Просечните годишни зачестености на ветровите и тишините во ‰ од осум
правци се прикажани на Табела 19 и Графикон 1.
Табела 19. Просечна годишна зачестеност на ветровите и тишините
Правец на ветровите

Зачестеност
во промили

С

СИ

И

ЈИ

Ј

ЈЗ

З

СЗ

тишини

‰

147

40

13

64

56

60

23

103

494

Вкупно
1 000

Може да се каже дека вредностите и зачестеностите на ветровите на регионот
Малеш се поволни и даваат добри услови за развој на шумската растителност. Овие
оптимални услови ги надополнува и вредностите на тишината која е застапена околу
1/2 од вкупното време во годината и придонесува за подолго задржување на влажноста
во воздухот и почвата. Исто така поради малите максимални брзини кои ги имаат
ветровите, овозможен е правилен развиток на круните на дрвата, опрашувањето,
пренесувањето на семето и другите животни функции на растенијата, а штетите од
делувањето на ветрот се минимални.
3.5.5. Дождовен фактор според Lang
За да се добие подобра претстава за климатските услови во регионот пресметан
е дождовниот фактор според Lang. Тој претставува однос меѓу просечната годишна
сума на врнежи и просечната годишна температура на воздухот и се пресметува според
следнава формула:
ДФ = В / Т каде што,
ДФ - дождовен фактор,
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В - просечна годишна сума на врнежи,
Т - просечна годишна температура на воздухот.

Графикон 1. Ружа на ветрот за Берово

Во случаите кога добиениот резултат е помал од 40, климата е аридна, помеѓу
40 и 60 семиаридна, помеѓу 60 и 80 семихумидна, помеѓу 80 и 160 хумидна и над 160
перхумидна. Така пресметаниот дождовен фактор за одделните надморски височини,
со своите карактеристики е следниов:
- за

824 m н.в.

ДФ = 647,2 / 8,6 = 75,2 семихумидна

- за

972 m н.в.

ДФ = 719,2 / 7,8 = 92,2 хумидна

- за 1 172 m н.в.

ДФ = 802,7 / 6,7 = 119,8 хумидна

- за 1 372 m н.в.

ДФ = 886,8 / 5,7 = 155,5 хумидна

- за 1 572 m н.в.

ДФ = 963,5 / 4,6 = 209,5 перхумидна

- за 1 746 m н.в.

ДФ = 1 033,5 / 3,7 = 279,3 перхумидна
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Во појасите на хумидната и перхумидната клима претежно се застапени
високостеблени букови шуми со добар квалитет, но поретко може да се сретнат и
јасикови шуми и белoборови шуми. Во овој дел добро се развиваат и дрвните видови
како што се дуглазијата, елата, смрчата, брезата и црниот бор.
За подобра претстава на дождовниот фактор според Lang, податоците се
прикажани во Табела 20.
Табела 20. Дождовен фактор според Lang по надморски височини
Надморска височина
[m]
1
824
972
1 172
1 372
1 572
1 746

Просечна годишна сума
на врнежи
[mm]
2
699,4
759,4
839,4
919,4
999,4
1 079,4

Просечна годишна
температура
[оС]
3
9,3
8,4
7,2
6
4,8
3,6

Дождовен фактор
4
75,2
90,4
116,6
153,2
208,2
299,8

Од изнесените податоци може да се заклучи дека со зголемување на
надморската височина се зголемува и просечната сума на врнежи, а се намалува
просечната годишна температура.
3.5.6. Индекс на сушата според De Martone
Односот помеѓу просечните вредности за количествата на врнежите од
одделните месеци во годината и просечните вредности на температурата на воздухот
претставува индекс на сушата. За потребите на Посебните планови за стопанисување
со шумите индексот на сушата се пресметува според формулата на De Martone, која
гласи:
И = В / Т+10 каде што,
И

- индекс на сушата,

В

- годишна сума на врнежи по надморски височини,

Т+10 - средната годишна температура на воздухот по надморски височини
зголемена со коефициент 10.
Доколку добиениот индекс на сушата се движи од 20 до 40, укажува дека
шумите се ксерофилни, а доколку индексот има вредности над 40, тогаш шумите се
мезофилни.
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Според дадената формула, индексот на сушата за различни надморски височини
изнесува:
- за

824 m н.в.

ДФ = 647,2 / 18,6 = 34,8 ксерофилни

- за

972 m н.в.

ДФ = 719,2 / 17,8 = 40,4 мезофилни

- за 1 172 m н.в.

ДФ = 802,7 / 16,7 = 48,1 мезофилни

- за 1 372 m н.в.

ДФ = 886,8 / 15,7 = 56,5 мезофилни

- за 1 572 m н.в.

ДФ = 963,5 / 14,6 = 65,9 мезофилни

- за 1 746 m н.в.

ДФ = 1 033,5 / 13,7 = 75,4 мезофилни

Од пресметаните вредности за индексот на сушата се гледа дека шумите
расположени до 830 m надморска височина се ксерофилни, а на поголемите надморски
височини шумите се мезофилни. Описот на месторастењата се базираат главно според
индексот на сушата, но за целосна и точна претстава за тоа каков тип на шума и
месторастења се присутни, влијаат како експозицијата, почвата, геолошката подлога,
падот и друго.
Вредностите на индексот на сушата според De Martone за регионот Малеш се
изнесени во Табела 21.
Табела 21. Индекс на сушата според De Martone по надморска височина
Надморска височина
[m]
1
824
972
1 172
1 372
1 572
1 746

Просечна годишна сума
на врнежи [mm]
2
699,4
759,4
839,4
919,4
999,4
1 079,4

Просечна годишна
температура [C+10]
3
19,3
18,4
17,2
16.0
14,8
13,6

Индекс на суша
4
36,2
41,3
48,8
57,5
67,5
79,4

Од податоците за индексот на сушата според De Martone, изнесени во Табелата
21, се гледа дека најголем дел од насадите на регионот на Малеш се распространети на
повисоки надморски височини и припаѓаат на категоријата мезофилни шуми.

3.6.

Вид и степен на ерозија
Појавата на ерозија е условена од повеќе фактори, а пред сè од степенот на

обраснатоста на теренот со растителна вегетација, од инклинацијата на теренот,
обилноста и интензитетот на врнежите, како и од влијанието на зооантропогениот
фактор.
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Ерозивните процеси на регионот Малеш не се секаде застапени со ист степен и
интензитет. Тие се поизразени на пониските делови од регионот и во близина на
руралните населбни. Во тој дел се застапени дабовите шумски насади и кај нив се
чувствува белегот на интензивното зооантропогено влијание во минатото.
На овие терени, дабовите шуми во минатото биле лисничарени, како и вршени
чисти сечи, па ерозијата има поизразен степен. Поради тоа на тие места ерозијата
придонела до осиромашување на почвата со однесување на најситните хранливи
честички од почвата и затоа тие се посиромашни. На истите места влијанијето на
ерозијата било потпомогнато и со испаша на стоката, а и со намалувањето на
површините под шума за сметка на земјоделските површини. Во последниве неколку
децении, со забраната за чување на кози, склопот на шумите се подобрува и
земјиштето се покрива со листинец, така што ерозијата се намалува.
Видот

и

степенот

на

ерозија

имаат

влијание

при

планирањето

на

шумскостопанските активности, така што со изведувањето на одгледувачките и
обновителните мерки не се придонесува за појава на ерозивни процеси.

4.

ЕКОЛОШКИ ИНФОРМАЦИИ
Во содржината на Посебните планови за стопанисување со шумите за секоја

шумскостопанска единица во текстуалниот дел се застапени информации за состојбата
на шумите во поглед на описот на месторастењето и описот на шумските заедници.
Покрај тоа и во вториот табеларен дел (во Образец-II и Образец-IIa) се дадени
информации за описот на месторастењето и насадите за секој оддел и пододдел
посебно. Во овој преглед (во текстуалниот дел) тие се дадени сублимирано на ниво на
цело подрачје Малеш.

4.1.

Состојба на шумите
Состојбата на шумите опфаќа опис на месторастењето и опис на насадите,

утврдување на дрвната маса, прирастот и вредноста на насадите, како и опис на
основните средства кои трајно се сврзани за шумите.
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4.1.1. Опис на месторастењето
Во рамките на регионот Малеш како резултат на развиеноста и испресеченоста
на релјефот, разнообразноста на инклинациите и експозициите на теренот, геолошката
подлога, климатските услови и влијанието на зооантропогениот фактор се формирале
три типа на месторастење и тоа:


термофилно месторастење, каде што се развиваат дабовите шуми;



термомезофилно месторастење, каде што се развиваат дабово-букови шуми со
единечна застапеност на јасика и воден габер, како и борови шуми на
секундарно месторастење и



мезофилно месторастење каде што се развиваат букови шуми со единечна
застапеност од јасика, како и белоборови шуми на секундарно месторастење.

4.1.1.1. Термофилно месторастење
Овој тип на месторастење се простира на терените обраснати со дабова
вегетација, од најниската надморска височина сè до буковиот појас, каде што се
надоврзува мезофилното месторастење. Релјефот е испресечен со многу долови и
суводолици со стрмни до умерени стрмни страни, со умерена инклинација на теренот и
на различни експозиции.
Климата на ова месторастење е од типот на топло континентална.
Средногодишната температура на воздухот се движи околу 8,5 оС, а средната годишна
сума на врнежи околу 610 mm.
Геолошката подлога е силикатна врз која се формирале сироземи врз растресит
супстрат (регосоли), циметни почви и хумусно-силикатни почви (ранкери), плитки до
средно длабоки, на места и длабоки (во зависност од инклинацијата на теренот), слабо
до средно продуктивни.
Насадите на овие месторастења се од најразличен карактер, почнувајќи од
чисти и мешани црноборови насади до нискостеблени дабови и габерови шуми. Дел од
дабовите насади се крајно деградирани доведени до фаза на грмушки и честаци. На
овој тип месторастење се среќаваат шумски насади составени од плоскач, цер, црн
габер, црн јасен, леска, црн бор, смрека и други видови.
На овој тип месторастење застапени се и ерозивни процеси од типот на
линиска и површинска ерозија кои предизвикуваат измивање на плодниот почвен слој,
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па затоа и почвите се посиромашни што се одразува врз смалување на прирастот на
дрвјата и насадите.
4.1.1.2. Термомезофилно месторастење
Овој тип на месторастење е застапен на повеќе помали површини, во
средишните делови помеѓу термофилното и мезофилното месторастење, каде што се
формирани мешани насади од даб и бука. Тоа се обично повисоките делови на преодот
меѓу дабовата во букова шумска вегетација. Застапени се силикатна геолошка подлога,
врз кои се формирани средно длабоки кисело-кафеави шумски почви, средно влажни,
со песокливо илеста текстура, покриени со подебел слој на хумус и листинец.
Климата кај овој тип на месторастење е умереноконтинентална, со посвежи
зими и лета и со малку поголеми количества врнежи од оние на термофилното
месторастење. Средногодишната температура на воздухот се движи околу 7,6 оС, а
средната годишна сума на врнежи околу 750 mm.
Геолошката подлога е силикатна, а почвата светло кафеава, средно длабока,
сува, покриена со слој од хумус и листинец.
Обраснатите површини со шуми на овој тип месторастење имаат од умерено
стрмен до многу стрмен пад, а изложеноста е најчесто спрема северозапад и југоисток.
Квалитетот на дрвјата од овие насади е подобар. Само поединечни дрвја кои
се кастрени во минатото за брст на височина од 2 до 5 метри и кои се сечени на голо
или лисничарени се со послаб квалитет. На овој тип месторастење се среќаваат мешани
шумски насади од бука, даб цер, даб плоскач, даб горун, црн габер и црн бор.
Ерозивните процеси и овде се присутни, но со послаб интензитет.
4.1.1.3. Мезофилно месторастење
Овој тип на месторастење е застапен на терените обраснати со букова шума
каде што поединачно или во помал состав се јавува и јасика и белиот бор. Височински
се надоврзува над термомезофилното месторастење и на него се распространети чисти
високостеблени букови шуми, чисти белоборови шуми, како и мешани шуми од бука,
бел бор, црн бор, јасика и др.
Се среќава на силикатна геолошка подлога врз кои се формирани кисело
кафеави шумски почви, длабоки или средно длабоки, влажни или средно влажни до
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свежи, растресити со трошкеста структура и покриени со дебел слој на хумус и
листинец.
Релјефот го карактеризираат многу стрмните долги падини и длабоко врежани
долови кои имаат вода преку целата година.
Во овој појас климата е поладна, летата се посвежи, а зимите постудени. Сумата
на врнежи се поголеми, а снегот се задржува подолго време. Средногодишната
температура на воздухот се движи околу 5,5 оС, а средната годишна сума на врнежи
околу 800 mm.
На овој тип на мезофилното месторастење се развиваат најквалитетните шумски
насади. Стеблата се прави и полнодрвни до голема височина, околу 1/3 чисти од
гранки и имаат голем процент на техничка дрвна маса.
Ерозивните процеси се присутни само во насадите со разреден склоп и многу
стрмен пад. На поголема површина ерозијата е минимална.
Биогеоклиматска екосистемска класификација и вегетациска типологија

4.2.

На територијата на Република Македонија се издвоени вкупно 8 климатсковегетациски-почвени подрачја (Ризовски и др., 2006).


I - субмедитеранско (модифицирано медитеранско) подрачје, (50 - 500 m н.в.);



II - континентално-субмедитеранско подрачје (500 - 600 m н.в.);



III - топло континентално подрачје (600 - 900 m н.в.);



IV - ладно континентално подрачје (900 - 1 100 m н.в.);



V - подгорско континентално подрачје (1 100 - 1 300 m н.в.) ,



VI - горско континентално подрачје (1 300 - 1 650 m н.в.) ,



VII - субалпско подрачје (1 650 - 2 250 m н.в.) и



VIII - алпско планинско подрачје (над 2 250 m н.в.).
Од нив на регионот Малеш се застапени 5 климатско-вегетациски-почвени

подрачја и тоа: топло континентално подрачје, ладно континентално подрачје,
подгорско континентално подрачје, горско континентално подрачје и субалпско
подрачје.
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Слика 7. Стебла од бел бор во горниот шумски појас

Слика 8. Планински пасишта во високиот изворишен дел на река Брегалница
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4.2.1. Опис на шумските заедници
Шумските

заедници

(фитоценозите)

се

опишуваат

по

фитоценолошка

припадност, прикажани по асоцијации и субасоцијации, по катови на дрвја, грмушки и
приземна вегетација.
Под влијание на хетерогените услови на месторастењата и другите еколошки
фактори на регионот Малеш се формирале следниве шумски заедници:

шуми од

плоскач и цер (Quercetum frainetto-cerris Em), шуми од плоскач и цер со црн бор
(Quercetum frainetto-cerris subas. pinetosum nigrae Em), шуми од горун (OrnoQuercetum petraeae Em), шуми од горун и црн јасен со црн бор (Orno-Quercetum
petraeae subas. pinetosum nigrae Em), секундарни црнборови шуми на букови
месторастења

(Fago-Pinetum

nigrae

Em),

подгорска

букова

шума

(Festuco

heterophyllae-Fagetum Em), горска букова шума (ass. Calamintho grandifloraeFagetum) и шибјак од модра смрека (Juniperus communis).
4.2.1.1. Шуми од плоскач и цер (ass. Quercetum frainetto-cerris)
Овие шуми претставуваат климазонална шумска заедница, која се среќава на
термофилно месторастење во деловите од топлото континентално подрачје. Насадите
од оваа шумска заедница се наоѓаат на различен степен на деградација, поради што е
тешко да се најдат зачувани комлекси. Во истите, до скоро имало интензивно
напасување на добиток, па затоа составот на приземната зелјеста вегетација е изменет,
при што повеќе се видливи видовите резистентни на пасење и суша.
Меѓутоа, важно е да се нагласи дека во насадите од оваа шумска заедница,
секундарно, интензивно се шири црниот бор, кој веќе гради пространи шумски насади,
формирајќи субасоциација на Quercetum frainetto-cerris subas. pinetosum nigrae,
јавувајќи се на надморска височина од 800 до 1 100 m.
Геолошката подлога е силикатна врз која се формирала хумусно-силикатна
почва (ранкер). Истата е плитка до средно длабока. Во флористичкиот состав се
застапени главно термофилни, но се среќаваат и мезофилни видови.
Во катот на дрвјата се сретнува Quercus frainetto – плоскач, Quercus cerris - цер,
Fraxinus ornus – црн јасен и Pinus nigra – црн бор.
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Слика 9. Шумска заедница од даб плоскач и цер

Во катот на грмушките се сретнуваат следниве видови: Juniperus communis –
модра смрека, Corylus avellana - леска, Cornus mas - дрен, Crataegus orientalis влакнест глог и други.
Во катот на приземната вегетација се среќават следниве видови: Sesleria
holostea – широколисна шашика, Campanula trachelium – ѕвонче, Hedera helix –
бршлен и други.
4.2.1.2. Шуми од даб горун (ass. Orno-Quercetum petraeae)
Горуновите шуми како и на целата територија на Р. Македонија, така и на
регионот Малеш го сочинуваат највисокиот климазонален појас на дабовите. Во
зависност од изложеноста на теренот се јавува од 920 до 1 300 m надморска височина.
Геолошката подлога е силикатна врз која се формирала светло - кафеава шумска почва
од типот на еутричен камбисол. Истата е средно длабока до длабока, на некои места и
плитка. Во флористички поглед оваа заедница е доста богата, каде што главно се
среќаваат: Quercus petraea - горун, Quercus confferta - плоскач, Fraxinus ornus - црн
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јасен, Carpinus orientalis - бел габер, Ostrya carpinifolia - црн габер, Pinus nigra - црн
бор и други видови.
Во катот на грмушките се сретнуват следниве видови: Corylus avellana - леска,
Cornus mas - дрен, Ligustrum vulgare - прасика, Crataegus monogina - едносемен глог,
Evonymus verrucosus - брадавичеста курика, Malus pumila - киселачка и др..
Во катот на приземната вегетација се среќават следниве видови: Festuca
heterophylla - разнолисна власатка, Lathyrus niger - црн граор, Lathyrus venetus момин граор, Campanula persicifolia - дабов ѕвонец, Melica uniflora - кривошија,
Pulmonaria officinalis - велигденче, Cyclamen neapolitanum - циклама, Scilla bifolia див зумбул, Lathyrus inermis - граорица, Poa nemoralis - шумска власатка, Saniculа
europaea - петопрсница, Stellaria media - средна ѕвездичка и др..

Слика 10. Шумска заедница од даб горун

Овие шуми во минатото биле подложи на силно искористување од месното
население поради што во најголем дел се од изданково (вегетативно) потекло.
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4.2.1.3. Шуми од црн јасен и горун со црн бор (Orno-Quercetum petraeae subas.
pinetosum nigrae)
Оваа шумска заедница во зависност од изложеноста на теренот се јавува од
790 до 1 180 m надморска височина. Геолошката подлога е силикатна врз која се
формирале два типа почви и тоа: хумусно-силикатна почва (ранкер) и циметна шумска
почва. Ранкерите се плитки почви, додека циметните шумски почви се длабоки.
Флористичкиот состав на оваа заедница е доста богат и главно преовладуваат
термофилни видови.
Како резултат на природните сукцесивни процеси во оваа шумска заедница,
секундарно, но интензивно се шири црниот бор, формирајќи субасоциација OrnoQuercetum petraeae subas. pinetosum nigrae.
Во катот на дрвјата се сретнуваат следниве видови: Quercus petraea - горун,
Quercus confferta - плоскач, Fraxinus ornus - црн јасен, Carpinus orientalis - бел габер,
Ostryacarpinifolia - црн габер, Pinus nigra - црн бор и други дрвни видови.
Во катот на грмушките се сретнуваат следните видови: Corylus avellana леска, Cornus mas - дрен, Ligustrum vulgare - прасика, Crataegus monogina - едносемен
глог, Evonymus verucosa - брадавичеста курика, Malus silvestris - киселачка и др..
Во катот на приземната вегетација се среќават следните видови: Festuca
heterophylla - разнолисна власатка, Lathyrus niger - црн граор, Lathyrus venetus –
момин граор, Campanula persicifolia - дабов ѕвонец, Melica uniflora - кривошија,
Pulmonaria officinalis - велигденче, Cyclamen neapolitanum - циклама, Scilla bifolia див зумбул, Lathyrus inermis - граорица, Poa nemoralis - шумска власатка, Sanicula
europaea - петопрсница, Stellaria media - средна ѕваздичка и др.
4.2.1.4. Шуми од црн бор на секундарни месторастења (ass. Fago-Pinetum nigrae)
Овие шуми во рамките на

регионот Малеш се сретнуваат на надморска

височина од 1 100 до 1 550 m, при што доминира црниот бор, додека во повисокиот
појас се сретнува и белиот бор. Растат на суви до свежи, скелетни почви од типот на
светлокафеави и киселокафеави шумски почви (еутричен и дистричен камбисол)
формирани врз силикатна геолошка подлога. Ова се шуми од рецентно (ново) потекло
и со тек на време ќе бидат потиснати од климатогените претставници.
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Слика 11. Шумска заедница од црн бор и бука на секундарни месторастења

Главен дрвен вид во оваа асоцијација е Pinus nigra - црниот бор.
Во постојниот кат на дрвја речиси редовно и обилно се сретнува присуството
на Fagus moesiaca (бука), а нешто послабо и Pinus silvestris (бел бор). Во оваа заедница
успешно се развиваат сите единки, каде што стеблата достигнуваат висина и до 30 m.
Стеблата имаат прави и полнодрвни дебла, чисти од гранки речиси до 1/3 од висината.
Катот на грмушките главно го градат стебла од Juniperus communis - модра
смрека и Corylus avellana - леска. Во катот на приземната вегетација обилно се
застапени Galium vernum - коленика, Brachypodium pinnatum - белушина,
Calamagrostis arundinaceae - шумска шашулка, Pteridium aquilinum - орлов папрат и
други видови значајни за дабовите заедници.
4.2.1.5. Подгорски букови шуми (ass. Festuco heterophyllae-Fagetum)
Шумите од подгорската бука градат компактен шумски појас. Се сретнуваат на
места со надморска височина од 950 до 1 300 m и терени со голема инклинација.
Геолошката подлога е силикатна врз кој се формирала кисело-кафеава шумска почвата,
средно длабока до длабока, свежа и умерено влажна.
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Во катот на дрвјата освен буката Fagus moesiaca, која има доминантно место,
во составот на овие шуми се јавуват и други видови како што се: Pinus nigra - црн бор,
Populus tremula – јасика, Carpinus betulus – воден габер и др..
Во катот на грмушките Cornus mas - дрен, Prunus avium - дива цреша, Sorbus
torminalis - скоруша и други видови од дабовиот појас.
Во катот на приземната вегетација се сретнуваат: Primula acaulis - јаглика,
Cyclamen neapolitanum - циклама, Lathyrus inermis - граорица, Pulmonaria officinalis велигденче, Danna cornubiensis, Festuca heterophylla - разнолисна власатка и др.

Слика 12. Шумска заедница од подгорска бука

4.2.1.6. Горски букови шуми (ass. Calamintho grandiflorae-Fagetum)
Оваа заедница се сретнува во горскиот појас помеѓу 1 360 - 1 750 m надморска
височина на мезофилни месторастења. Геолошката подлога е силикатна врз која се
формирала кисело-кафеава шумска почва. Тоа се средно длабоки почви, свежи, добро
снабдени со хумус со кисела реакција.
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Освен буката Fagus moesiaca која има доминантно место, во составот на овие
шуми се јавуваат: Populus tremula - јасика, Prunus avium - дива цреша, Salix caprea –
ива или козја врба и други видови.
Катот на грмушките се карактеризира со многу скромна застапеност со видови,
во кои позабележителни се: Rubus idаeus - малина, Daphne mezereum - бутинец,
Evonymus latilifolius – широколисна курика, Lonicera caprifolium – анамска рака и
други.
Во катот на приземната вегетација застапени се: Calamintha grandiflora горска маточина, Lamium galeobdolon - жолта копривка, Epilobium montanum
(Chamaenerion angustifolium) - врбица, Aremonia agrimonoides - матрун и др.

Слика 13. Шумска заедница од горска бука

4.2.1.7. Белоборови шуми на секундарни месторастења (ass. Fago-Pinetum silvestris)
Оваа заедница се сретнува на места со различни надморска височина и тоа
почнувајќи од 1 300 до 1 750 m, што кажува дека ја има и во подгорскиот, и во
горскиот појас. Геолошката подлога е главно силикатна врз која се формирала кисело-
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кафеава шумска почва. Поради светлољубивоста на белиот бор, шуми од овој вид кои
се формирале на секундарни месторастења, се сретнуваат на поинсолираните страни
како што се источните, североисточните и југоисточните.
Во катот на дрвјата доминира Pinus silvestris – бел бор, а се среќаваат и Fagus
moesiaca - бука, Populus tremula – јасика, Pinus nigra - црн бор, Salix caprea – ива.
Во катот на грмушките пообилно се сретнуваат: Vaccinium myritilus боровинка, Rubus idаeus – малина, Crategus monogina - глог, Juniperus communis –
модра смрека и др.
Катот на приземната вегетација е застапен со: Luzula silvatica – бел шаш,
Dactylis glomerata, Fragaria vesca – шумска јагода, Luzula maxima – голем шаш и др.

Слика 14. Белоборови шуми на секундарни месторастења

4.2.1.8. Шибјаци од модра смрека (Juniperus communis)
Во рамките на регионот Малеш шибјаците се јавуваат на напуштените ниви и
пасишта, како во дабовиот, така и во буковиот појас, сè до 1 500 m надморска
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височина. Најчесто ги покрива терените со плитки и еродирани почви, при што
претставуваат иницијален стадиум во прогресивниот развој на шумската растителност.
За флористичкиот развој на оваа заедница од значење се некои термофилни
видови кои се чести во боровите шуми на источна Македонија. Од нив по значајни се:
Juniperus communis – модра смрека, Rosa canina - шип, Crataegus orientalis - влакнест
глог, Cytisus leucanthus – заечка, Genista carinalis – зајачка јајчика, Thymus serpyllum –
мајчина душица, Plantago carinata - тегавец, Euphorbia cyparissias – шумска млечка,
Achillea millefolium – ајдучка трева и други видови.
На потоплите месторастења, т.е. на помалите надморски височини, застапена е
и црвената смрека (Juniperus oxicedrus), што укажува на друг случај во
климазоналната и регионалната вегетација.
Потребно е да се каже дека шибјаците од модрата смрека се потенцијални
површини врз кои црниот бор при намалена активност на зооантропогениот фактор,
врши природна сукцесија, односно ги освојува.
Рекапитуларниот приказ на застапеноста на шумските заедници на регионот на
Малеш според нивната површина, дрвната маса и прирастот е прикажан во Табела 22 и
Карта 5.
Табела 22. Застапеност на шумските заедници според површина, дрвна маса и прираст
Заедница

Површина

Дрвна маса

Прираст
тековен

просечен

1

ass. Calamintho grandiflorae-Fagetum

5 261,98

1 545 953

30 443

2 340

2

ass. Festuco heterophyllae-Fagetum

8 305,77

2 148 231

27 614

8 009

3

ass. Quercetum confertae-cerris

5 420,94

695 345

7 513

4 526

4

ass. Fago-Pinetum silvestris

8 913,13

2 046 086

39 108

22 382

5

ass. Fago-Pinetum nigrae

3 019,59

585 322

12 252

6 982

6

ass. Orno-Quercetum petraeae

1 705,20

245 026

2 923

898

7

ass. Juniperus communis

103,40

8

ass. Orno-Quercetum petraeae sa. pinetosum nigrae

265,40

19 163

547

454

9

ass. Quercetum confertae-cerris sa. pinetosum nigrae

129,60

5 108

167

140

33 125,01

7 290 234

120 567

45 731

ВКУПНО

hа

m³
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Карта 5. Карта на шумска вегетација за регионот Малеш
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5.

ОПИС НА НАСАДИТЕ СПОРЕД ОДГЛЕДУВАЧКИТЕ СИСТЕМИ
(МЕРКИ)

Во насадите од регионот Малеш се среќаваат повеќе видови дрвја како што се:
бука, црн бор, бел бор, даб горун, даб плоскач, даб цер и други. Тие градат чисти
насади, како и насади со различни смеси меѓу нив т.е. мешани насади.
Дрвната маса на насадите е определена за сите дрвја со дијаметар на височина
од 1,30 m (градна височина) над 10 cm за високостеблени насади и 5 cm за
нискостеблени. Таа се утврдува по оддели, односно по пододдели преку методот на
пробни површини со потполно мерење (за високостеблените насади), прирасноприходни таблици (за нискостеблените насади), или со окуларна процена (за
деградираните насади, грмушките и шибјаците), а во зависност од стопанското
значење, формата, составот и состојбата на насадот.
Дрвната маса на видови дрвја која во вкупната дрвна маса на насадот е
застапена со помалку од 10 % може да се утврди заедно со дрвната маса од сродните
видови дрвја.
Тековниот прираст на дрвна маса се утврдува според одделии пододдели и
според видови дрвја и тоа: во насадите каде што дрвната маса е утврдена со потполно
мерење со помош на контролен метод, а во насадите каде што дрвната маса е утврдена
според методот на пробни површини со помош на еден од методите со дупчење на
стебла (метод на прираст по дебелина, метод по време на преминување и задржување и
метод на процентот на прирастот на дрвна маса). Во насадите каде што дрвната маса е
утврдена со оценување и прирастот се утврдува со оценување.

5.1.

Опис на насадите според формата на одгледување
Описот на насадите содржи податоци за: формата на одгледување, формата на

стопанисување (по површина, дрвна маса и прираст), состав, намена, склоп, обраст,
висина, бонитет, возраст, загрозеност на шумите од штетни влијанија, здравствена
состојба, квалитет на дрвјата, зачуваност, како и податоци за состојбата и видот на
обновата.
Во насадите од регионот Малеш, во сите 9 шумскостопански единици, според
формата на одгледување се евидентирани високостеблени и никостеблени шумски
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насади. Поради тоа што согласно Правилникот за содржината на Посебните планови за
стопанисување со шуми, Посебните планови за одгледување и заштита на шуми и
Годишните изведбени планови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/98)
не се предвидени средностеблени шумски насади, па според тоа истите и не се
издвојувани, иако тие на терен се среќаваат. Нивното понатамошно уредување и
стопанисување зависи од креативноста на инженерите кои ги изготвуваат плановите.
Описот на насадите според формата на одгледување е изнесен во Табела 23.
Табела 23. Преглед на насадите според формата на одгледување
Форма на

Површина

одгледување

ha

Високостеблени

28 506,0

Нискостеблени
Вкупно

Дрвна маса

%
86,1

m³

Тековен прираст

m³/ha

%

6 776 473

237,72

93,0

m³

m³/ha

114 747

4,03

Среден прираст
%
95,2

m³

m³/ha

39 991

1,40

%
87,4

4 619,1

13,9

513 761

111,23

7,0

5 820

1,26

4,8

5 740

1,24

12,6

33 125,1

100,0

7 290 234

220,08

100,0

120 567

3,64

100,0

45 731

1,38

100,0

Од изнесените податоци во Табела 23 се гледа дека од вкупната површина под
шума од 33 125,10 ha, 28 506,00 ha или 86,1 % се високостеблени, а 4 619,10 ha или 13,9
% се нискостеблени. Од вкупната дрвна маса која на ниво на регионот е 7 290 234 m³,
на високостеблените шуми припаѓаат 6 776 473 m³ или 93 %, а на нискостеблените
шуми 513 761 m³ или 7 %. Тековниот прираст кај високостеблените шуми изнесува
4,03 m³/ha, а средниот 1,40 m³/ha. Кај нискостеблените шуми тековниот прираст
изнесува 1,26 m³/ha, а средниот 1,24 m³/ha.

5.2.

Опис на насадите според формата на стопанисување
Според формата на стопанисување, насадите се поделени на: високостеблени

разновозрасни, високостеблени едновозрасни, шумски култури и нискостеблени шуми.
Прегледот на насадите според формата на стопанисување е изнесен во Табела
24.
Од изнесените податоци во Табела 24 се гледа дека од вкупната површина под
шума од 33 125,10 ha, 12 852,69 ha или 38,8 % се високостеблени разновозрасни
насади, 15 193,01 ha или 45,9 % се високостеблени едновозрасни насади, 460,30 ha
шумски култури или 1,4 %, а 4 619,10 ha или 13,9 % се нискостеблени насади. Од
вкупната дрвна маса која на ниво на регионот е 7 290 234 m³, во високостеблените
разновозрасни насади се сконцентрирани 4 112 741 m³ или 56,4 %, во високостеблените

94

едновозрасни 2 662 254 m³, или 36,5 %, во шумските култури 1 478 m³, или 0,1 %, а во
нискостеблените насади 513 761 m³ или 7 %. Тековниот прираст кај високостеблените
разновозрасни насади изнесува 5,42 m³/ha, кај високостеблените едновозрасни 2,96
m³/ha, кај шумските култури 0,44 m³/ha и кај нискостеблените насади 1,26 m³/ha.
Табела 24. Преглед на насадите според формата на стопанисување
Форма на
стопанисување
Високостеблени
разновозрасни
Високостеблени
едновозрасни
Шумски
култури
Нискостеблени
Вкупно

Површина
ha

Дрвна маса
%

m³

Тековен прираст

m³/ha

%

m³

m³/ha

Среден прираст
%

m³

m³/ha

%

12 852,69

38,8

4 112 741

319,99

56,4

69 637

5,42

57,8

0

0

0

15 193,01

45,9

2 662 254

175,23

36,5

44 906

2,96

37,2

39 882

2,63

87,2

460,30

1,4

1 478

3,21

0,1

204

0,44

0,2

109

0,24

0,2

4 619,10

13,9

513 761

111,23

7,0

5 820

1,26

4,8

5 740

1,24

12,6

33 125,10

100,0

7 290 234

220,08

100,0

120 567

3,64

100,0

45 731

1,38

100,0

Слика 15. Пошумувања со бел бор и црн бор во буковиот појас
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За одбележување е дека најголема дрвна маса и најголем тековен прираст има
кај високостеблените разновозрасни насади кои иако зафаќаат 38,8 % од вкупната
површина, во нив се наоѓа 56,4 % од дрвната маса и 57,8 % од тековниот прираст.
Малото учество на дрвната маса од шумските култури, како и слабиот тековен
прираст се резултат на тоа што поголем дел од шумските култури се во млада возраст и
за нив во плановите не е пресметувана дрвната маса и тековниот прираст.

Слика 16. Природна елова шума во буковиот појас
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5.3.

Опис на насадите според составот
Според составот насадите се делат на чисти (во случаите кога главниот вид дрво

е застапен со над 90 % од вкупниот број дрвја во насадот) и мешани (во случаите кога
главниот вид дрво е застапен до 90 % од вкупниот број дрвја во насадот).
Прегледот на насадите од регионот Малеш според составот е изнесен во Табела
25.
Табела 25. Преглед на насадите според составот
Состав

Површина

Дрвна маса

Тековен прираст

Среден прираст

ha

%

m³

m³/ha

%

m³

m³/ha

%

m³

m³/ha

%

Чисти насади

20 228,46

61,1

4 282 568

211,71

58,7

64 998

3,21

53,9

30 011

1,48

65,6

Мешани насади

12 896,64

38,9

3 007 666

233,21

41,3

55 569

4,31

46,1

15 720

1,22

34,4

Вкупно

33 125,10

100,0

7 290 234

220,08

100,0

120 567

3,64

100,0

45 731

1,38

100,0

Од изнесените податоци во Табела 25 се гледа дека од вкупната површина под
шума, 20 228,46 ha или 61,1 % се чисти насади, а 12 896,64 ha или 38,9 % се мешани
насади. Во чистите насади е сконцентрирана дрвна маса од 4 282 568 m³, или 58,7 % од
вкупната дрвна маса, додека во мешаните насади има 3 007 666 m³ дрвна маса која
зафаќа 41,3 % од вкупната дрвна маса. Тековниот прираст кај чистите насади изнесува
3,21 m³/ha, а кај мешаните 4,31 m³/ha. Мешаните насади имаат поголема дрвна маса и
поголем тековен прираст на единица површина од чистите насади.
Табела 26. Преглед на чистите насади по видов состав
Површина
Вид на насад
Бука
Даб плоскач
Даб горун
Бел бор
Црн бор
I.Вкупно високостеблени
Вид на насад
Бука
Даб горун
Даб плоскач
Леска
Багрем
II. Вкупно нискостеблени
III. Вкупно

ha
8 346,46
2 633,84
540,14
801,00
4 658,52
16 979,96
922,3
279,40
2 000,00
38,80
8,00
3 248,5
20 228,46

Дрвна маса
%

Тековен прираст

m³
m³/ha
%
m³
m³/ha
Чисти високостеблени насади
49,2 2 788 679
334,11
70,6
39 478
4,73
15,5
381 793
144,96
9,7
4 198
1,59
3,2
89 320
165,36
2,3
915
1,69
4,7
64 687
80,75
1,6
2 802
3,50
27,4
624 261
134,00
15,8
14 204
3,05
83.9
3 948 740
232,55
92,2
61 597
3,63
Чисти нискостеблени насади
28,4
110 820
120,16
33,2
1 296
1,41
8,6
20 914
74,85
6,3
274
0,98
61,6
202 094
101,05
60,5
1 831
0,92
1,2
0
0
0
0
0
0,2
0
0
0
0
0
16,1
333 828
102,76
7.8
3 401
1,05
Чисти насади (високостеблени + нискостеблени)
100,0 4 282 568
211,71 100,0
64 998
3,21

%
64,1
6,8
1,5
4,5
23,1
94,8
38,1
8,1
53,8
0
0
5,2
100,0
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Од изнесените податоци во Табела 26 се гледа дека од вкупната површина под
чисти насади, 16 979,96 ha или 83,9 % се високостеблени насади, а 3 248,5 ha или 16,1
% се нискостеблени. Во чистите високостеблени насади најголем дел од површините
или 49,2 % се под бука, а потоа 27,4 % под црн бор, 15,5 % под даб плоскач, 4,7 % под
бел бор и 3,2 % под даб горун. Најголем дел од нискостеблените насади се под даб
плоскач 61,6 %, 28,4 % под бука, 8,6 % под горун, 1,2 % под леска и 0,2 % под багрем.
Најголем дел од дрвната маса во чистите насади е сконцентрирана во чистите
високостеблени букови насади и изнесува 2 789 679 m³, потоа во чистите борови
насади со 624 261 m³ и дабот плоскач со 381 793 m³. Најголем дел од дрвната маса во
чистите нискостеблени насади има во дабовите насади со 202 094 m³ и во буковите
насади со 110 820 m³. Најголем тековен прираст имаат чистите букови насади со 4,73
m³/ha, потоа белоборовите со 3,50 m³/ha и црнборовите насади со 3,0 m³/ha.
Тековниот прираст кај чистите нискостеблени насади е значително помал
отколку кај чистите високостеблени насади.
Од изнесените податоци во Табела 27 се гледа дека од вкупната површина под
мешани насади, 11 629,29 ha или 90,2 % се високостеблени насади, 659,21 ha или 5,1 %
се средностеблени, а 608,14 ha или 4,7 % се нискостеблени.
Во мешаните високостеблени насади најголем дел од површините или 27,8 % се
буково-белоборови насади, а потоа 22,0 % буково-црноборови и 12,2 % буковогорунови насади. Другите видови на мешани насади зафаќаат помалку од 10 % од
вкупната површина под мешани високостеблени насади. Некои од мешаните насади,
како што се: буково-еловите, насадите од црн бор+смрча+ела+дуглазија+бреза, бел
бор+молика, дуглазија+црн бор+бел бор и дел од насадите од црн и бел бор се
подигнати по вештачки пат.
Мешаните средностеблени насади се застапени на површина од 659,21 ha и
зафаќаат 5,1 % од вкупната површина под мешани насади. Најголем дел од нив се под
бука и црн бор 32,8 % и под горун и црн бор 25,5 %.
Мешаните нискостеблени насади се застапени на површина од 608,14 ha и
зафаќаат 4,7 % од вкупната површина под мешани насади. Најголем дел од нив се под
бука и даб плоскач 40,6 %, потоа под бука и даб горун 23,3 % и под бука+горун+јасика
18,8 %. Другите видови на мешани насади зафаќаат помалку од 10 % од вкупната
површина под мешани нискостеблени насади.
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Табела 27. Преглед на мешаните насади по видов состав
Површина
Вид на насад

ha

%

Дрвна маса
m³

m³/ha

Тековен прираст
%

m³

m³/ha

%

Мешани високостеблени насади
бука-бел бор
бука-црн бор-бел бор
бука-црн бор
бука-бел бор-црн бор-јасика

бука-црн бор-останато
бука-ела
бука-горун-јасика
бука-јасика
бука-горун
бука-горун-плоскач
бука-плоскач
бука-плоскач-јасика
бука-воден габер
црн бор-бука-горун
црн бор-бука-горун-јасика
црн бор-горун
црн бор-бука-бел бор-ост.
црн бор-бука-јасика
црн бор-бел бор
ц. бор-смрча-ела-дугл.-бреза
бел бор-црн бор-горун-плоск.

бел бор-молика
горун-плоскач
плоскач-цер
дуглазија-црн бор-бел бор
I.Вкупно високостеблени

вид на насад
бука-црн бор-останато
бука-црн бор
бука-бел бор
горун-црн бор
плоскач-цер-црн бор
II. Вкупно средностеблени

вид на насад
бука-плоскач
бука-горун
бука-воден габер
бука-горун-плоскач
бука-горун-јасика
бука-јасика
III. Вкупно нискостеблени

3 138,90
296,40
2 566,07
65,90
66,94
33,30
210,99
440,70
1 427,83
289,35
661,18
132,60
8,00
143,92
192,90
85,49
40,30
181,60
1 046,62
25,00
16,60
3,90

27,8
2,5
22,0
0,6
0,6
0,3
1,8
3,7
12,2
2,4
5,6
1,1
0,1
1,2
1,6
0,7
0,3
1,5
9,0
0,2
0,1
0,1

998 101
92 404
654 853
10 620
16 155
9 734
58 607
124 154
333 937
49 168
130 948
34 524
1 438
38 723
47 877
8 556
12 213
47 639
106 457
1 110
2 014
277

317,98
311,75
255,20
161,15
241,34
292,31
277,77
281,72
233,88
169,93
198,05
260,36
179,75
269,06
248,20
100,08
303,05
262,33
101,72
44,40
121,33
71,03

35,0
3,2
22,9
0,4
0,6
0,3
2,1
4,4
11,7
1,7
4,6
1,2
0,1
1,4
1,7
0,3
0,4
1,7
3,7
0,03
0,06
0,01

21 031
1796
10 912
317
301
172
869
1 707
4 436
629
1 765
504
17
635
881
212
225
727
4 235
89
65
22

6,70
6,06
4,25
4,81
4,50
5,17
4,12
3,87
3,11
2,17
2,67
3,80
2,13
4,41
4,57
2,48
5,58
4,00
4,05
3,56
3,92
5,64

39,5
3,4
20,5
0,6
0,6
0,3
1,6
3,2
8,3
1,2
3,3
1,0
0,04
1,2
1,7
0,4
0,4
1,4
7,9
0,2
0,12
0,04

333,20
118,80
102,8
11 629,29

2,8
1,0
0,8
90,2

41 737
14 426
18 431
2 854 103

125,26
121,43
179,29
245,42

1,4
0,5
0,6
94,9

861
254
523
53 185

2,58
2,14
5,09
4,57

1,6
0,5
1,0
95,7

26,41
216,00
118,90
168,30
129,60
659,21

4,0
32,8
18,0
25,5
19,7
5,1

3,37
2,64
2,49
1,53
1,29
2,09

6,4
41,4
21,4
18,7
12,1
2,5

247,10
141,66
16,40
50,20
114,60
38,18
608,14

40,6
23,3
2,7
8,3
18,8
6,3
4,7

1,38
1,84
1,71
1,79
1,82
1,96
1,65

34,0
25,9
2,8
9,0
20,8
7,5
1,8

Мешани средностеблени насади
4 832
37 686
26 994
10 255
5 108
84 875

182,96
174,47
227,03
60,93
39,41
128,75

5,7
44,4
31,8
12,1
6,0
2,8

89
571
296
258
167
1 381

Мешани нискостеблени насади
27 418
16 553
1 896
6 028
12 901
3 892
68 688

110,96
116,85
115,61
120,08
112,57
101,94
126,10

39,9
24,1
2,8
8,8
18,8
5,6
2,3

341
260
28
90
209
75
1 003

Мешани (високостеблени +средностеблени+ нискостеблени)

IV. Вкупно

12 896,64

100,0

3 007 666

233,21

100,0

55 569

4,31

100,0

Најголем дел од дрвната маса во мешаните насади е сконцентрирана во
високостеблените насади и изнесува 2 854 103 m³ или 94,9 %, потоа во мешаните
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средностеблени насади со 84 875 m³ или 2,8 %, а најмалку во мешаните нискостеблени
насади 68 688 m³ или 2,3 %.
Најголем дел од дрвната маса во мешаните високостеблени насади е
сконцентрирана во насадите од бука+бел бор која изнесува 998 101 m³ и зафаќа 35 %
од вкупната дрвна маса во мешаните високостеблени насади, потоа во насадите од
бука+црн бор со 654 853 m³ или 22,9 % и во мешаните насади од бука+горун со 333 937
m³ или 11,7 %. Учеството на другите мешани насади во вкупната дрвна маса
сконцентрирана во мешаните високостеблени насади е помало од 5 %.
Во мешаните средностеблените насади најмногу дрвна маса има во насадите од
бука+црн бор 37 686 m³ или 44,4 %, потоа во насадите од бука+бел бор 26 994 m³ или
31,8 % и во насадите од горун+црн бор 102 55 m³ или 12,1 %.
Во мешаните нискостеблени насади најголема количество од дрвната маса е
сконцентрирана во насадите од бука+даб плоскач 27 418 m³ или 39,9 %, потоа во
насадите од бука+даб горун 16 553 m³ или 24,1 % и во насадите од бука+даб
горун+јасика 12 901 m³ или 18,8 %.
Во однос на дрвната маса на единица површина од Табела 25 се гледа дека таа е
најголема во мешаните високостеблени насади од бука+бел бор и изнесува 317,98
m³/ha, потоа во мешаните високостеблени насади од бука+црн бор+бел бор со 311,75
m³/ha и кај мешаните високостеблени насади од црн бор+бука+бел бор+останато со
303,05 m³/ha. Најмало количество дрвна маса на единица површина има во
нискостеблените насади, како и во младите средностеблени насади.
Насадите кои имаат најголемо количество дрвна маса на единица површина
имаат и најголем тековен прираст кој изнесува 6,70 m³/ha кај мешаните високостеблени
насади од бука+бел бор, 6,06 m³/ha кај мешаните високостеблени насади од бука+црн
бор+бел бор и 5,58 m³/ha кај мешаните високостеблени црн бор+бука+бел
бор+останато. Ова јасно укажува на тоа дека овие насади имаат и најквалитетна
структура. Мешаните нискостеблени насади имаат најмал тековен прираст, кој
значително заостанува зад мешаните високостеблени насади, како и зад некои
средностеблени насади.

5.4.

Користење на шумите
За користењето на шумите се изготвува план за користење кој е составен дел на

Посебниот план за стопанисување со шумите од секоја шумскостопанска единица и кој
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во описниот дел од Посебниот план е опишан текстуално, а во табеларниот дел се
прикажува во посебени образци. Покрај тоа се изработуваат и карти на сечи за сите
предвидени оддели и пододелли кои се опфатени со планот за користење.
5.4.1. План за користење на шумите
Планот за користење на шумите се состои од план за сеча на шумите и план за
користење на други шумски производи.
5.4.1.1. План за главни сечи на шумите
Кој начин на сеча ќе се одбере зависи пред сè од формата на одгледување, од
начинот

на

стопанисување,

видот

на дрвото,

возраста,

целите

на идното

стопанисување, видот на насадите, потребите, можностите за извршување и друго.
Главниот принос во подрачје Малеш се остварува преку изведување на:
групимични, пребирни, оплодни и чисти сечи.
Групираните и пребирни сечи се изведуваат во високостеблените разновозрасни
насади, оплодните сечи во високостеблените едновозрасни, а чистите сечи во
нискостеблените и деградирани насади.
Главниот принос (етатот) за високостеблените разновозрасни насади се
одредува според Контролниот метод кој се заснова врз големината на вкупната дрвна
маса, прирастот и конкретната состојба на шумата. Тој се пресметува според следнава
формула:
Em = Vx 0,0pk каде што:
V – е вкупна дрвна маса;
pk – претставува годишен интензитет на користење и изнесува 1,0 %.
Интензитетот на користење е во директна зависност од количеството на дрвната
маса на ha и правопропорционален е со големината на истата.
Изведувањето на сечата има пребирен карактер при што се отстрануваат
поединечни и групи на стебла. Со сечата се зафаќаат најпрвин старите, доминантни,
неквалитетни, криви, гранати и заболени дрвја. Главниот принос се остварува од
поголемите класи по дебелина (V, VI, VII и VIII), додека од помалите класи по
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дебелина се отстрануваат само криви, потиснатии неквалитетни дрвја кои се во фаза на
одумирање.
Во табеларниот дел од Посебниот план за стопанисување, во Образец III (во кој
е содржан Планот за користење и евиденција на разновозрасните насади) се прикажани
насадите во кои треба да се врши групимично-пребирна сеча. Етатот (т.е. дозволеното
количество за сеча) е прикажан одделно за секоја класа по дебелина, како и вкупно за
секој насад. Во истиот образец се врши и евиденција на извршените работи.
Во Образецот III се планираат и евидентираат и количествата кои треба да бидат
реализирани и со примената на пребирните сечи. Со пребирниот начин на
стопанисување се врши пребирање низ целиот насад во пребирните шуми, со тоа што
се сечат главно стебла од подебелите класи според дебелина, како би се добила
правилна крива на насадот, а со тоа би се поттикнала обновата и би се осигурало
зголемувањето на дебелинскиот и височинскиот прираст на стеблата.
Со пребирната сеча во одредени временски интервали се сечат дел од најзрелите
стебла, а по отворите што се создаваат со нивното сечење, се јавува подмладок од семе
што е паднато од околните стебла. Како резултат на ваквиот начин на обновување на
шумата се создаваат разновозрасни шуми, бидејќи се застапени стебла од сите
возрасти. Како резултат на различните возрасти и димензии на стеблата, склопот во
пребирната шума е вертикален и степенест, тако што овие шуми можат да се
распознаат и од далеку. Обновителниот процес овде не е временски ограничен, туку тој
трае и е непрекинат, при што се користат сите семени години на стеблата во шумите.
Идеално би било кога од шумата би се ваделе секоја година зрелите стебла за сеча, но
тоа е практично изводливо на мала површина, додека на големи површини е тешко
изводливо и економски неоправдано. Од тие причини целиот шумски комплекс се дели
на помали делови, така што сечата се изведува само на одреден дел секоја година, а од
тој дел се сече целиот етат што е предвиден за целиот шумски комплекс. Во зависност
од бројот на деловите ќе зависи и периодот, односно годините што ќе поминат за
повторно враќање на сечата на исто место. Тој период на повторно враќање на сечата
на едно исто место се вика турнус. Во услови на интензивно стопанисување турнусот
изнесува 10 години, а при екстензивно - 20 години.
При изведувањето на стопанските мерки на регионот Малеш турнусот изнесува
20 години.
Во високостеблените едновозрасни насади се применува оплодна сеча во 3 или
4 сека.
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Оплодната сеча преставува таков начин на природно обновување при која
сечењето на стеблата од матичниот насад се одвива во неколку наврати за подолг
период, обично до 20 години. Целта на овој начин е во текот на овој период да се
создаде квалитетна природна обнова од семето кое паѓа од матичните стебла и во
најпогодниот момент, како што ќе се намалува потребата на подмладокот од заштитата
од старите стебла, тие да се отстрануваат. Сечењето на стариот насад со оплодна сеча
се врши преку следните секови: припремен сек, оплоден сек, дополнителен сек и
завршен сек.
Со припремниот сек започнува процесот на обновување. Со него се зафаќаат 30
% од стеблата од матичниот насад. Со дознаката се бираат стебла кои се криви,
заболени, прекршени, стебла од V класа според Крафт, како и дел од најдоминантните
стебла од I класа според Крафт. Со вадењето на овие стебла се создаваат подобри
услови за плодоносење кај другите стебла кои останале во насадот.
Неколку години по изведениот подготвителен сек се изведува оплоден сек. Со
нега се сечат уште 50 % од стеблата кои останале во насадот. При изборот на стеблата
се внимава по дознаката да останат најквалитетните стебла од II класа според Крафт.
Со овој сек посебно се внимава на просторниот распоред на стеблата, кој требе да биде
рамномерен. Во случаите кога се работи за поволни месторастежни услови и каде што
нема проблем со обновувањето, по оплодниот сек се преминува на завршен. Но
честопати се укажува потреба да се изведе и дополнителен сек, со кој дополнително ќе
се просветли насадот и ќе се продолжи со заштитата на подмладокот од матичниот
насад. Со овој сек се зафаќаат уште 50 % од стеблата кои останале по оплодниот сек.
Обновителниот процес завршува со завршен сек со кој се сечат преостанатите
стебла од насадот. Тој се изведува откако претходно ќе биде создадена природна
обнова, односно кога подмладокот ќе биде со височина околу метар. Тоа е затоа што
подоцнежното сечење на преостанатите стебла ќе предизвикува поголеми штети врз
подмладокот, кој со текот на времето се повеќе ќе одрвенува и полесно ќе се крши.
Со овој тип на сеча треба да се обновуваат чистите црн борови и чистите букови
едновозрасни насади.
Во табеларниот дел од Посебниот план за стопанисување, во Образец III-а (во
кој е содржан Планот за користење и евиденција на едновозрасните насади) се
прикажани насадите во кои треба да се врши оплодна сеча. Етатот (т.е. дозволеното
количество за сеча) е прикажан одделно за секоја пододдел, секоја стопанска класа и
вкупно за секој насад. Во истиот образец се врши и евиденција на извршените работи.
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Во Образецот III-а се прикажуваат и насадите каде што се планираат и
евидентираат и количините кои треба да бидат реализирани и со примената на чисти
сечи. Етатот (т.е. дозволеното количество за сеча) е прикажан одделно за секоја
пододдел, секоја стопанска класа и вкупно за секој насад.
Чистата сеча како метод на природно обновување на шумата се применува во
нискостеблените и деградираните шуми, како и при санитарна сеча. Терените на кои
таа се применува се благи до умерено стрмни, па не постои опасност од појава на
ерозија.
Етатот кај насадите во кои се применува чиста сеча се одредува според
Површинскиот метод според формулата:
E = P/Yx10 каде што:
P - претставува површина на поткласите;
Y - претставува возраста на која се сечат насадите и таа изнесува 50 години.
По терените на регионот Малеш на местата каде што се врши чиста сеча таа
главно се врши на големи површини до 100 ha. Другите типови на чиста сеча како што
се: чиста сеча во вид на кругови, во вид на полиња или во вид на пруги не се
применуваат. Тоа е главно поради економскиот интерес при изведувањето на работите.

Слика 17. Шумски камионски пат во локалитетот „Равна река“
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5.4.1.2. План за проредни сечи
Проредните сечи претставуват претходен принос и тие се изведуваат со цел да
се подобри квалитетот на насадите.
Главно се користат три видови на прореди (ниски, високи и пребирни).
Со ниските прореди се се вадат претежно стебла од подстојниот кат. Насадите
кои се негуваат со ова проредување имаат посебен изглед, бидејќи тие се со
хоризонтален склоп. На тој начин се создаваат едноспратни насади.
Со високите прореди не се вадат само стебла од потстојниот кат, туку се
оставаат и живи стебла од IV и V класа. Стеблата од IV и V група се остават во насадот
од една страна да ја заштитат почвата од заплевување, а од друга страна и за чистење
од гранки на стеблата од горниот кат. На тој начин насадот добива изглед како да е
составен од 2 и 3 ката. Стеблата од потстојниот кат го помагаат правилниот развој на
одбраните стебла.
Пребирните проредувања се изведува во прибирните шуми. Прибирните шуми
се оние каде што има стебла од најразлични возрасти, од најмлади до најстари. Ова
проредување има за цел да им помогне на добро развиените млади стебла кои се
засенети да можат побрзо да се развијат и да станат зрели за сеча.
Интензитетот со кој ќе се изведуваат проредите зависи од повеќе фактори што
се поврзани меѓусебно и кои се зависни едни од друг. Интензитетот на проредите
зависи од: состојбата на насадот, составот на насадот, формата, густината на насадот,
возраста, производните можности на месторастењето, побарувачката од дрвна маса,
потоа од транспортните услови, од расположливита работна сила и друго. Затоа е
многу тешко да се прецизира интензитетот на проредите, бидејќи тој зависи од многу
услови кои треба да се имаат предвид и врз база на конкретните услови посебно за
секој насад, за да се одреди интензитетот на проредите.
Во насадите предвидени за прореди на регионот Малеш, интензитетот на
проредување се движи од 15 до 30 % од дрвната маса.
Проредите како основна одгледувачка мерка во Посебните планови за
стопанисување со шумите за секоја шумскостопанска единица се планираат преку
посебен План за прореди и евиденција на извршените прореди содржан во Oбразец-V,
како составен дел на Посебниот план за стопанисување со шумите.
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5.5.

Одредување на возраст на која се сечат насадите
Возраста на која сечат насадите претставува период од постанокот на насадите

до време на нивната зрелост за сеча. Во зависност од видот на дрвјата и формата на
одгледување, истата е одредена според член 36 од Правилникот за изработка на
посебни планови за стопанисување со шумите. За високостеблените, едновозрасни
насади возраста на која сечат истите за поедини видови изнесува: за буката - 120
години, за белиот и црниот бор - 100 години, а за нискостеблените насади - 50 години.

5.6.

План за користење на други шумски производи
Составен дел на Посебниот план за стопанисување со шумите е и Планот за

користење на други шумски производи. Со него се планира користењето на сите други
шумски производи кои може да се соберат од шумскостопанската единица како што се:
габи, чаеви, шишарки, шумски плодови и др.. Тие се планираат со посебен План за
користење на други шумски производи кој е составен дел на Посебниот план за
стопанисување со шумите. Во него се наведени количествата и видот на производите
кои се планираат и евидентираат во Образец-IV.

5.7.

План за одгледување на шумата
Со планот за одгледување на шумата се определува местото, видот и обемот на

работите поврзани со одгледувањето на шумата.
За подобрување на квалитетот на насадите уште од најраната возраст е потребо
да се спроведуваат соодветни одгледувачки мерки, а наедно да се спроведува и
заштита од биотски, абиотски и зооантрипогени штети.
Со овој план се утврдуваат мерките за: пошумување, потсејување, кастрење,
производство на семе и саден материјал, одгледни и санитарни сечи, како и
обновувањето на шумата.
Планираните активности се содржани во посебен план за Одгледување на
шумите и евиденција на извршените работи за одгледување Образец-VI, кој е составен
дел на Посебниот план за стопанисување со шумите.
Санитарни сечи најчесто се применуваат во ситуациите кога се вршат
расчистувања на опожарени површини, како и површини кои се зафатени со сушење на
делови од насадите (појава особено карактеристична во белоборовите насади).
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Со примената на санитарните сечи се отстрануваат сите стебла кои се оштетени
од пожарите, односно сите оние на кои им е намалена виталноста и се во фаза на
одумирање. Овие стебла се отстрануваат бидејќи претставуваат потенцијална опасност
за појава на разни фитопатолошки заболувања, како и појава на зголемена
ентомолошка активност.
Со планот за одгледување на шумите се планира и заштитата на насадите и
природната обнова од домашни и диви животни, при што се издава и забрана за
испаша во деловите од шумата кои се фаза на обновување.

6.

РАНЛИВОСТ НА ШУМИТЕ (ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА ШУМИТЕ)
Растителните болести досега немаат предизвикано пообемни оштетувања и

сушења на шумите, но во помала мера се секој пат присутни на регионот Малеш.
Забележителна е појавата на трулежи и мали рани кај буковите дрвја и сушење на
гранките, што е резултат на физиолошки ослабнати дрвја.
Речиси секоја година е редовна појавата на имела кај дабот и сушење на
белоборовите насади околу вештачкото езеро на градот Берово.
Како најприсутни причинители на заболувања на шумите од регионот Малеш се
следниве:
Microsphera alphitoides, син. Microsphera querciana која ги напаѓа листовите и
младите изданоци на дабовите. Се јавува рано во мај и тоа на двете страни од лисјата,
со светло пепелеста боја. Болеста се јавува во вид на мозаични дамки со различна
големина. За време на својот развој болеста физиолошки го истоштува стеблото со што
го намалува прирастот.
Enomonia quercina, дамкавост на дабовите лисја - Дејствува заедно со
пепелницата и предизвикува опаѓање на лисјето кое во рок за еден месец целосно опаѓа
со што се намалува прирастот на стеблата.
Armilaria mellea, гниеж на дрвесината, напаѓа на коренот и на паднатиот
материјал без разлика дали е од широколисни или иглолисни видови. Поради тоа доаѓа
до сушење на коренот, гранките и лисјата. Најмногу штета нанесува на боровите
култури на возраст од 5 до 10 години.
Fomes fomentaria, бел дамчест гниеж кој најчесто ги напаѓа буката, габерот и
тополата, при што предизвикува гниење на на дрвесината и деструкција на стеблото.
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Trametes radciperda, гниеж - Ги напаѓа боровите на сите возрасти. Во раната
младост нападнатите единки брзо се сушат, а старите стебла остануваат.
Карактеристично е што го напаѓа коренот и приземниот дел на дрвјата и навлегува во
дрвесината. Како индикатор за инфекцијата од ова габно заболување е појавата на
смола на инфицираните места. Овој паразит често се појавува во четинарските шуми
при што доаѓа до масовно заболување.
Trametes pini, црвен гниеж кај боровите - Паразитира на сите четинарски
видови, најмногу на боровите. Се јавува на механички оштетените места или скршени
гранки, при што ја разорува дрвесината кај стеблата.
Lophodermium pinastri, пожолтување на боровите иглици - Најмногу ги напаѓа
стеблата од белиот бор и тоа иглиците, кои напрвин пожолтуваат, а потоа
поцрвенуваат. Се јавува од март или април, а паразитира сè до септември. На тој начин
стеблото физиолошки го истоштува.
Dothistroma pini, црвена дамкавост кај боровите иглици - Ова заболување
најнапред предизвикува хлоротични дамки на иглиците кои подоцна добиваа
црвенкава боја. Сушењето на иглиците почнува од врвот кон коренот, така што цели
насади добиваат црвенкаста боја. Иглиците почнуваат да опаѓаат наредната година, со
чие опаѓање се намалува брјот на асимилациоите органи, со што стеблото физиолошки
ослабнува.
Genangium ferruquinosum, сушење на боровите гранки - Оваа габа ги напаѓа
терминалните и страничните пупки, а потоа се проширува и на гранките, каде што ги
оштетува боровите леторасти. Предизвикува масовно сушење на боровите култури.
За заштита на шумите од фитопатолошките заболувања се применуваат
следниве мерки и тоа:
- Превентивните мерки кои се состојат и делуваат како на пример во
производство и употреба на здрав посадочен материјал, формирање на мешани насади
од иглолисни и листопадни дрвни видови, правилно стопанисување, одржување на
шумски ред и друго.
- Директни мерки кои се состојат во отстранување на заболените стебла или
делови од стебла, а во случај на масовна појава и употереба на хемиски средства.
Покрај штетните фитопатолошки влијанија во шумите на регионот Малеш се
среќаваат и ентомолошките причинители на штети, кои претставуваат разни видови
инсекти кои со своето штетно делување, поготово после пожарите, нанесуваат големи
штети во шумите, особено ако нивната појава е каламитетна.
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Најчести ентомолошки причинители на штети се:
Lymantria dispar, губар - кој е еден од најголемите штетници во широколисните
шуми и тоа во стадиум на гасеница кога ги јаде листовите, а гранките остануваат голи.
Со тоа наполно го уништува асимилациониот апарат, при што прирастот на стеблата се
доведуваат во состојба на стагнација.
Euproctis chrysorroea, жолтомешка - Исто како и губарот штетна е во фаза на
гасеница кога се храни со лисјето од дабот, при што го скелетира и прави пајажани во
која презимува. Напролет повторно ги напаѓа пупките и изданоците и го оневозможува
нивниот прираст.
Taumatopea proccesionea, дабов четник - Овој вид нанесува штети на
повозрасните стебла. Препознатлив е по пајажинестите гнезда што ги прави на
чаталестите гранки. Во лисјето и гранките прави гнезда каде што го поминува денот,
додека преку ноќ ги брсти лисјата. Физиолошки ги ослабува стеблата и го намалува
прирастот.
Tortrix viridana, дабов свиткувач - Овој инсект е голем штетник. Се рои во мај и
ги положува своите јаца на младите гранки во близина на петелките од листот. Така
презимува и во наредната година во април се формираат гасеници кои ги јадат
новоформираните пупки, а постарите гасеници ги јадат и листовите, па дури и
цветовите. Брстот на листовите почнува од врвот на крошната па надолу. Во вториот
стадиум се свиткува во листовите на дабот по што го добила и името.
Platipus cylindrus, дабов срчикар - Овој инсект ја напаѓа дрвесината на стеблото
правејќи во неа радијални и вертикални ходници. Со своето растење, ларвата ги
проширува ходниците со што се намалува техничката вредност на дрвесината. Напаѓа
и режана граѓа во стоваришта.
Orhestes fagi, буков скокач - Истиот прави мали ходници во мезодермот од
листот, како ларва, а во фаза на имаго прави мали дупчиња на листовите.
Evetria buoliana, боров свиткувач - Ги напаѓа боровите култури на возраст од 3
до 15 години. Има едногодишна генерација. Женката јајцата ги положува во петелките
на иглиците или пупките. Изведените гасеници ги нагризуваат иглиците и изданоците
и навлегуваат во пупките од кои тече смола. Делуваат деструктивно во развојот на
стеблото, при што се јавуваат стебла со лиреста форма, во колку е уништена
терминалната пупка.
Thaumatopea pitiocampa, боров четник - Најчесто ги напаѓа боровите култури.
Јајцата, женките ги положуваат при крајот на јуни и тоа на иглиците. По две недели се
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формираат гасениците кои се собираат во групи правејќи гнезда во вид на пајажина на
терминалните делови од крошните на стеблата. Од далеку се приметливи бидејќи
имаат изглед на бели пластични ќеси кои висат на гранките. Преку ден мируваат, а со
брстење почнуваат ноќе. Во гнездата презимуваат. Напролет продолжуваат со брст, а
потоа се спуштаат на земја и се преобразуваат во кукли. Најчесто напаќаат на борови
шуми и култури кои имаат поредок склоп и успеваат на посиромашни почви.
Diprion pini, борова осица - Претежно ги напаѓа боровите култури. Штетите ги
прави во стадиумот на гасеница кога ги гризе иглиците. Генерацијата се развива во
текот на една сезона во иста календарска година.
Како борба против нападите од ентомолошките оштетувања се практикуваат
три начини и тоа: механички начин со отстранување на гнездата и нивно запалување;
хемиски со третирање по пат на хемиски сретства во одредени стадиуми на развиток и
биолошки со предизвикување заболувања од кои угинуваат инсектите од одреден вид.
Во практиката на регионот Малеш се користат механички и хемиски средства. За да не
дојде до масовни појави или каламитети на инсектите се спроведуваат превентивни
мерки кои се состојат во редовно следење на развојот на популациите на инсектите.
Со цел заштита на шумите во Посебниот план за стопанисување со шумите се
изработува План за заштита на шумата.
Тој план се состои од План за заштита на шумата од растителни болести и
штетни инсекти, како и од План за заштита на шумата од пожари. Со цел поголемо
превентивно делување во Образец-IХ од Посебниот план за стопанисување со шумите
се издвојуваат сите насади кои се со повисок степен на загрозеност. Ова издвојување се
врши според посебен Правилник за посебни мерки за заштита на шумите од пожар
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/2001).
Покрај тоа од посебна важност за здравствената состојба на шумите е и
следењето на сите промени поврзани со: елементарните непогоди, појавата на штетни
инсекти и болести, бесправни сечи, појава на екстремни температури, пожари и други
појави кои имаат влијание врз здравствената состојба на шумата. За таа цел се води
евиденција на сите споменати

појави во Образец-Х од Посебниот план за

стопанисување со шумите.
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7.

КОНЗЕРВАЦИЈА НА ШУМИТЕ

7.1.

Семенски насади и семенски плантажи
Облагородувањето на шумските дрвја ги одразува резултатите на еволутивниот

процес насочено од страна на човекот кон неговите цели. Процесот на облагородување
се заснова на насочено користење на генетската разновидност преку процесот на
селекција, што претставува негово пренасочување кон пожелни карактеристики низ
процесот на конзервација на индивидуи со наведени карактеристики. Целта на
работата на облагородувањето е производство на адаптибилен репродуктивен
материјал кој ќе продуцира индивидуи со висок квалитет.
Техниките на облагородување на дрвјата, како што се модерната селекција,
облагородувањето и методите на селекција, се важни во потрага за подобрување на
економските и еколошките карактеристики кои се од интерес за нас. Важно е
техничкото достигнување во облагородувањето на шумските дрвја кое е развиено во
последниве години, а главно се фокусира на ефективно формулирање на опитите на
терен, принципот на ефективно вкрстување на напредни генерации на облагородување,
како и многу специјализирани техники и алатки за оценување на карактеристики од
економски или еколошки интерес. Се верува дека програмите за селекција,
облагородување и тестирање претставуваат наједноставните и најефикасни методи за
облагородување на шумските дрвја со кои можат да се исполнат целите на
конзервација и облагородување во некои реални временски рамки. Во повеќето случаи,
само една генерација на селекција и тестирање може да ги исполни повеќето од целите,
а на програмата може да продолжи со следниот по ред важен вид.
Добро е познато дека шумарството сè повеќе ќе биде потиснато на земјишта со
слаб квалитет, поради порастот на бројот на населението на Земјата, и зголемената
побарувачка за квалитетни земјишта за земјоделски култури, како и пренамена на
земјиштето во урбаните средини. Затоа ќе мора да се изнајдат различни видови и
популации на дрвја кои ќе бидат приспособени на овие маргинални живеалишта. Со
тестирање на видовите и провиниенциите, програмите на предоблагородување или
облагородување ќе имаат за цел да произведат различни популации на дрвја кои ќе
можат да бидат приспособени на различни климатски и почвени услови. Со тоа ќе мора
да се развие нова димензија на планирање и управување со шумските генетски
ресурси. Единствениот начин да се постигне ова е да има пристап до широк круг на
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генетскиот диверзитет, со релевантни информации за распространетоста на видовите,
генетската варијабилност и разбирање на биологијата на видот. Во оваа смисла,
истражувањето ќе продолжи да биде важен дел од нашата способност да управуваме со
шумските генетски ресурси во иднина. Кога станува збор за видови кај кои може да се
покрене кој било тип на истражување, без разлика дали е во однос на молекуларните
генетски истражувања, или во рамките на меѓувидовите истражувања на терен кои ќе
развијат некои добри предоблагородувачки или облагородувачки можности, ние
можеби ќе треба да се фокусираме на одржување на приносот и производството од
дрво, наместо конвенционалната цел на подобрување и оптимизирање на приносот. На
пример, маргинално подобрување на одредени својства, како што опстанокот или
отпорноста на штетници, тоа може да биде поважно од подобрување на прирастот.
Во практиката постојат различни стратегии за конзервација на шумските
генетски ресурси. In situ (на самото место) укажува на конзервација и на континуирано
одржување на популацијата во средина каде што тие првобитно се развиле под
претпоставка дека таа се адаптирала на условите на месторастење (Frenkel 1976). Овој
тип на заштита е најчесто се применува на дивите популации кои природно се
регенерираат во заштитени или стопанисувани шуми, но исто така и на вештачка
регенерација за време на сеидба или садење, без директна селекција во истиот простор
каде што семето било собрано. Оваа форма на конзервација на генетските ресурси е
веројатно најважната стратегија, а понекогаш претставува единствен оддржлив
пристап. Ова е особено видливо во земјите во развој, каде што издвоените средства за
конзервација се мали и недостасуваат основни податоци за дрвните видови и нивната
дистрибуција. In situ конзервацијата обично се користи како стратегија за зачувување
на повеќето од дивите растителни видови, и вклучува некои од дивите роднини на
земјоделските култури, бидејќи им овозможува на опфатените популации да
продолжат и понатаму да бидат предмет на еволутивни процеси.
Предноста на in situ конзервацијата е нејзината функција за зачувување на
екосистемите, а не само на видовите или гените. Ова значи дека програмите за in situ
конзервација на избраните видови често резултира со успешна конзервација на голем
број поврзани животински и растителни видови. Повеќето видови не може да се
конзервираат во ex situ насади или ген-банки поради биолошките и техничките
ограничувања и ограничените ресурси. Затоа, зачувувањето на мноштвото растителни
генетски ресурси во светот се потпира на in situ конзервација.
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На самиот почеток треба да се забележи дека in situ конзервацијата на шумските
генетски ресурси се потпира главно на резервaтите гени, односно генетска
конзервација на шумите (Eng. Gene Reserves или Gene Conservation Forests). Во двата
случаја, тие немаат директна врска со системот за строга заштита на природата. Исто
така, треба да се нагласи дека генетската конзервација на шумите не е многу различна
од редовното стопанисување со шумите. Има само три клучни барања:
1. Во согласност со пан-европските минимални барања за признавање на
површина за генетска конзервација на шумските дрвја, секоја регистрирана единица
треба да биде официјално признаена од страна на надлежниот државен орган.
2. Минималната површина е еден хектар. На помала површина е дозволено во
случај на ретки, загрозени и исклучително вредни локални популации.
3. Природна обнова. Доколку природната обнова не успева од која било
причина, дозволено е користење на репродуктивен материјал од истата единица за
генетска конзервација. Садници од природната обнова на други делови на истата
единица може да се користат за таа цел. Тампон зона: со цел да се спречи генетската
контаминација, само репроматеријал со потекло од локалното провениенциско
подрачје може да се користи во граничниот дел од регионот на генетската
конзервација.

7.2.

In situ конзервација на генетските ресурси во стопански шуми
In situ конзервацијата на шумските генетски ресурси, ги вклучува следниве

активности:
- Поставување приоритети по пат на идентификување на приоритетните
генетски ресурси, обично на ниво на видови. Ова треба да се заснова на тековните или
потенцијалните социо-економски вредности на видовите, како и статусот на нивната
конзервација на важно ниво во екосистемот.
- Одредување на севкупната генетичка структура на приоритетните видови.
- Проценка на сегашното ниво на заштита на одредени видови и нивните
популации.
- Препознавање на конкретните приоритети за конзервација, имено: за
поединечните видови на ниво на популација, а за групи на видови - во екосистемот,
вклучувајќи идентификација на географската распространетост на популациите, штој е
опфатен во програмата за конзервација.
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- Стратегијата на конзервација и идентификација на мерки за заштита биолошки и економски опции.
- Организација и планирање на специфични конзервација акција.
- Услови и развој на упатства за управување.
Практичните искуства покажуваат дека управувањето со генетските ресурси
вклучува две стратегии кои делумно да се преклопуваат, а тоа се: управувањето со
природните шуми, во која се посветува внимание на нивните генетски ресурси, како и
воспоставувањето на мрежа на помали области за конзервација на гените, како и други
стратегии. Тоа не значи дека треба да се вклучат сите видови во конзервација на
генетските ресурси во сите природни стопански шуми или во сите шуми под заштита.
Да се пронајде рамнотежа и синергија помеѓу овие два пристапа е голем предизвик.
Ова ќе зависи од биолошките фактори (составот, дистрибуција и екологија), како и
сегашните и идното користење на шумите. Во двата вида на подрачја може да се
основаат области за специфични генетски ресурси. Покрај тоа, општите принципи на
управување со природните стопански шуми, како и заштитените подрачја треба да ја
земат предвид заштитата на генетските ресурси.
Стратегија 1. Одржливо управување со природните шуми кое во практика води
кон in situ конзервација на гените. Поголемиот дел од шумските генетски ресурси може
да се сочуваат во природните стопански шуми, во посебно определени површини за
генетска конзервација. Затоа е важно сопствениците на шуми како и оние кои
управуваат со нив, да се добро информирани за тоа како тие може да се зачуваат,
управуваат и да имаат корист од шумските генетски ресурси во природните стопански
шуми.
Стратегија 2. Заштитените подрачја, како клучна компонента на програмата за
конзервација на шумските генетски ресурси. Во повеќето земји, воспоставена е мрежа
на заштитени подрачја. Сепак, заштитените подрачја не обезбедуваат автоматско
зачувување на шумските генетски ресурси. Прво, тоа може да биде недостаток на
соодветна застапеност на важни популации. Второ, одржливите популации не можат да
бидат присутни, и вообичаените промени може, без соодветни мерки за управување, да
влијаат врз видовите избрани за конзервација. Заштитените подрачја често го создаваат
„„рбетот“, од кој подоцна може да се формира повеќе специфични мрежи на одредени
насади за конзервација на приоритетните видови, вклучително и видовите кои не се
комерцијални.
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7.3.

Еx situ конзервација и користење на шумските генетски ресурси
Ex situ конзервацијата на генетските ресурси од шумските дрвја главно се

занимава со предизвикување и одржување на што е можно поголема генетска
варијабилност во рамките на/и помеѓу популациите на избраните дрвни видови.
Шумарски експерти во голема мера треба интервенираат кога станува збор за процесот
на ex situ конзервација било во форма на едноставни збирки на семиња, складирање
или садење на терен или поинтензивно облагородување на растенијата и подобар
пристап. За разлика од облагородувањето и селекцијата на земјоделските растенија,
облагородувањето на шумските дрвја не може така брзо да произведе нова сорта, ниту
пак може брзо да се создаде раса за постоечките варијации меѓу популациите. Значи,
постоечката генетската варијабилност во популациите е важен и од фундаментално
значење е за конзервација на шумските генетски ресурси, особено поради тоа што
може да влијае врз долгорочно одржување на генетскиот диверзитет во одржливите
популации. Посебно внимание треба да се посвети на зачувување на генетската
варијабилност во рамките на еден вид кај периферните или изолирани популации, со
цел да се манифестираат карактеристики на повисоко ниво, како што се отпорност на
суша, толеранција на различни услови на почвата (Sterne и Roche, 1974), или
карактеристики кои ќе помогнат во заштитата od идните климатски промени (MullerStarck и Schubert, 2001).
За детална програма за конзервација на гените ќе биде потребно да се
комбинира in situ и ex situ конзервација. Сепак, постојат многу ситуации во кои ex situ
конзервацијата станува централна точка на програмите за генска конзервација. Ова е
исклучително важна компонента на многу планови за конзервација и генски мрежи за
повеќето видови, но, исто така, може да имаат важна улога во шумските дрвја.
Важна факти за ex situ конзервација на кој било дрвен вид се:
• да биде важна резервна мерка, ако сите други мерки за in situ заштита се
непрактични или недостапни;
• да се обезбеди широкиот круг на варијабилноста (фенотипска и генотипска) да
биде на располагање за видовите кои се во процес на конзервација и
• да се управува со регенерацијата надвор од опсегот на неговото оригинално
природни (потекло), на повеќе контролиран начин.
Расположливите ресурси треба да играат клучна улога кога станува збор за
одредувањето на стратегијата за развој на која било програма за ex situ генска
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конзервација. Поради недостаток на технологија и ресурси за евалуација на голем број
генетски варијации достапни во рамките или популациите, ex situ колекциите главно се
засноваат врз збирки што ги претставуваат популации од различни региони или
еколошки зони, како и единки во рамките на овие популации што може да
претставуваат типични или специфични фенотипски варијации на морфолошки
својства. Иако е пожелно да се земаат примероци од популации за кои имаме сознанија
за генетиката на видот, многу од принципите на земање генетски примероци се
доволно силни за да го фатат генетскиот диверзитет и без такво познавање и претходни
податоци. Покрај тоа, различните видови ткива или семиња кои може да се соберат, а
потоа да се чуваат, архивираат, засеат или засадат, играат важна улога во способноста
за одржување и зачувување на ex situ генетскиот диверзитет.

7.4.

Шумски екосистеми и дрвни видови за кои веќе постои одреден степен на
in situ и ex situ заштита
Со примена на масовна селекција во периодот од 1960 до 1970 година на

територијата на Република Македонија во природните насади беа издвоени семенски
насади од стопански поважните дрвни видови.
Во регионот на Берово-Пехчево, односно на регионот Малеш во тој период беа
издвоени 2 семенски насада, чии основни карактеристики се изнесени во Табела 28.
Табела 28. In situ конзервација на шумските ексосистеми преку издвојување на семенски
насади во Берово-Пехчево (1960-1970 год.)

Ред.
број

Општина

Pinus nigra – црн бор
1.
Берово
Пехчево
Вкупно црн бор:
Pinus silvestris - бел бор
2.
Берово
Пехчево
Вкупно бел бор:

Број
семенски
насади

Површина (ha)
Вкупна

Редуцирана

3
1
4

38,5
10,0
48,5

24,0
8,0
32,0

2
1
3

21,0
5,0
26,0

16,8
4,0
20,0

Треба да се напомене дека дел од овие семенски насади веќе не постојат или
нивната површина е намалена поради непридржувањето нa пропишаните норми од
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страна на шумските стопанства што стопанисуваат со нив, како и поради долгиот
временски период.
Со новиот Закон за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07) и Правилникот за условите за
признавање на типовите на основен материјал кои стапија на сила во 2007 година, се
започна со пререгистрација на старите семенски насади и регистрација на нови насади.
Taka, насадите треба да ги задоволуваат условите за признавање на основен материјал
наменет за добивање на СЕЛЕКТИРАН материјал, и тоа според следниве критериуми:


Семенскиот материјал да има утврдено потекло.



Во непосредна близина, односно на оддалеченост до 200 метри да не се
наоѓаат насади во кои доминираат стебла со непожелни фенотипски
карактеристики.



Семенскиот насад да има површина поголема од еден хектар.



Семенскиот насад да е составен од стебла на возраст кога можат редовно,
масовно и обилно да плодоносат.



Фенотипските карактеристики на стеблата во семенскиот насад да се
оценети, односно извршено е бонитирање, кое ќе потврди постоење на
нормален

степен

на

еднообразност,

односно

мала

индивидуална

варијабилност, во однос на оценуваните морфолошките карактеристики.


Семенскиот насад да е адаптиран на еколошките услови кои преовладуваат
во даденото климатско-вегетациско-почвено подрачје (Во моментот на
бонитирањето на семенскиот насад, уште не беа издвоени провениенциски
подрачја за овој вид).



Семенскиот насад се одликува со добра здравствена состојба.



Производноста на семенскиот насад, односно неговата дрвна маса на
единица површина е поголема од просечната на стеблата во останатите
насади од ист вид, со слични еколошки и стопански услови.



Во семенскиот насад да преовладуваат стебла со одлични морфолошки
карактеристики.

Семенските насади во Берово-Пехчево т.е. на регионот Малеш кои се
предложени за пререгистрација или нова регистрација, односно кои се регистрирани
или се наоѓаат во фаза на регистрација според Законот за репродуктивен материјал од
шумски видови дрвја и Правилникот за условите за признавање на типовите основен
материјал, се дадени во Табела 29.
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Табела 29. Семенски насади во регионот Малеш
Ред.
бр.

Општина

Дрвен
вид

1.

Пехчево

дуглазија

2.

Пехчево

дуглазија

3.

Пехчево

ариш

4.

Берово

бел бор

5.

Берово

даб горун

6.

Берово

црн бор

7.

Берово

бел бор

8.

Берово

црн бор

9.

Берово

даб горун

10.

Берово

бука

11.

Берово

дуглазија

12.

Берово

ела

13.

Берово

бука

1 1401 330

14.

Берово

бука

15.

Берово

бука

16.

Берово

бука

17.

Берово

бел бор

18.

Берово

црн бор

19.

Берово

црн бор

1 2101 440
1 1601 360
1 1601 360
1 1601 365
920980
9001 083

20.

Берово

бел бор

1 250

21.

Берово

бел бор

22.

Берово

бука

1 1901 250
1 1601 360

23.

Берово

црн бор

н.в.
1 0301 225
1 0601 110
1 0301 190
1 1901 250
700950
9201 250
1 3001 356
1 0201 238
770940
1 1401 300
1 1401 300
1 3001 350

9201 060

Старост
год.
46
35
37
85
85
85
96

ШСЕ
Буковик
Бајаз Тепе
Буковик
Бајаз Тепе
Буковик
Бајаз Тепе
Мал. пл.2
Ратев. Река
Мал. пл.
Обешеник
Мал. пл.
Губенек
КО
Мал. пл.
Обешеник
Мал. пл.
Обешеник

Оддел

Површ.
Вкупна
[ha]

Површина
Семенски насад
[ha]

126 а

40,8

0,5

125 б

2,0

1,2

125 а

28,0

0,1

38 б

8,6

4,0

69 а

24,7

4,5

18 а

49,7

3,5

-

16,5

17 а

40,0

5.0

61 а

10,5

3,0

-

-

Огражден

20 а

13,6

3,5

35

Огражден

17 б

2,1

2,1

26 б

8,3

4,0

54 а

66,8

6,0

37 а

60,2

3,0

68 а

34,4

8,0

34 а

69,5

4,0

32 а

53,4

4,0

100
-

Мал. пл. 2
Обешеник
Мал. пл.
Губенек
Паруца
Мал. пл. 2
Ратев. Река
Мал. пл. 2
Ратев. Река
Мал. пл. 2
Ратев. река
Мал. пл. 2
Ратев. Река

55

Брегалница

19 в

-

5,0

60

Брегалница

45 а

-

8,0

-

-

-

38 б

8,6

4,0

68 а

34,4

5,0

18 а

49,7

5,0

40-90
30-80
20-100
85

КО
Двориште
Мал. пл. 2
Ратев. Река
Мал. пл. 2
Ратев. Река
Мал. пл.
Губенек
Паруца

Со вкупно 23 семенски насади од кои повеќето се регистрирани, а другите во
фаза на регистрација и вкупна површина од 100 хектари во регионот Малеш, а во
рамките на Република Македонија се наоѓа најголемата и најзначајната површина на
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шумски насади за in situ конзервација на генетските ресурси во стопански шуми, а кои
треба да ги даваат најголемите количества на квалитетен репродуктивен материјал со
добри генетски карактеристики за потребите на шумарството во Република
Македонија.
Од многу важен аспект ќе биде понатамошното управување со овие насади од
страна на подружниците на ЈП „Македонски шуми“ во Берово и Пехчево. Преку
принципите на оддржливо стопанисување со шумите треба да се изведуваат
селективни прореди во семенските насади. Со проредите се дава можност за развој на
доминантните стебла, а се отстрануваат штетни стебла кои се пречка за развојот на
квалитетните и здрави стебла наречени „стебла на иднината“. Тие неминовно треба
да се отстранат од насадот, бидејќи нивните негативни карактеристики при
полинацијата на стеблата во насадот ќе се пренесат на потомството, и така ќе добиеме
семенски материјал кој содржи особини и од добрите фенотипови и од негативните
фенотипови, а потребно е да се добие репродуктивен материјал (семе) само со добри
генетски особини. Покрај ова се отстрануваат и стеблата кои во секаква смисла немаат
иден развој во насадот. Не се изземени ниту сувите, заболени, превршени и
физиолошки ослабени стебла кои во насадот може да придонесат за појава на болести.
Исто така, потребно е да се изврши обележување на граничните стебла со права
жолта линија на градна височина. Се обележува секое гранично стебло на растојание
од околу 20 метри.
На приодот кон објектот треба да се постави табла со следниве податоци за
семенскиот насад: видот на дрвото (научно-латинско и народно име), типот на основен
материјал, потеклото, провениенциското подрачје, површината, надморската височина
и годината на внесување во Регистарот на признат основен материјал во Република
Македонија.
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Слика 18. Регистриран семенски насад од бука (Fagus moesiаca) на локалитетот
Преведена, ШСЕ „Огражден“ – Берово

Слика 19. Регистриран семенски насад од црн бор (Pinus nigra) на локалитетот Свети
Илија, ШСЕ „Брегалница“ – Берово
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Слика 20. Кандидат на родителско стебло
за добивање квалификуван
репродуктивен материјал во
регистрираниот семенскиот насад од
бука (Fagus moesiаca) на локалитетот
Влатиште-Клепало, ШСЕ „Малешевски
Планини 2 - Ратевска Река“ – Берово

Слика 21. Кандидат на родителско
стебло за добивање квалификуван
репродуктивен материјал во
регистрираниот семенскиот насад од
даб горун (Quercus petraea) на
локалитетот Безгаштево, ШСЕ
„Обешеник“ – Берово
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Во регионот Малеш индивидуалната селекција е започната во 1962 година со
издвојување на „плус“ стебла од црн бор како стопански најзначаен дрвен вид во
Република Македонија.
Издвоените „плус“ стебла од црн бор со нивните основни карактеристики се
изнесени во Табела 30.
Табела 30. Издвоени „плус“ стебла од црн бор во Берово-Пехчево со индивидуална
селекција

Ред.
број

Масив

Општина

1.

Малешевски

Пехчево

2.

Малешевски

Берово

Локалитет

Број на
„плус“
стебла

Висина
(H m)

Граден
дијаметар
(D 1,30 m)

Мал
Требомир
Дабовец

10

31 - 36

39 - 60

14

27 - 40

46 - 67

Во 1987 година е подигната првата генеративна семенска плантажа за еx situ
генетска конзервација на генетските ресурси од црниот бор во Република Македонија
на површина од еден хектар на локалитетот Обозна, Берово.

Слика 22. Генеративна семенска
плантажа од црн бор
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Паралелно со црниот бор во Берово-Пехчево беше изведена индивидуалната
селекција на белиот бор со издвојување на „плус“ стебла од овој дрвен вид, а кој се
прикажани во Табела 31.
Табела 31. Издвоени „плус“ стебла од бел бор во Берово-Пехчево со индивидуална
селекција

Ред.
број

Масив

Општина

Локалитет

1.

Малешевски

Пехчево

2.

Малешевски

Пехчево

3.
4.

Малешевски
Малешевски

Берово
Берово

Равна река
Мал
Требомир
Клепало
Црново

Број на
„плус“
стебла
10

31 - 35

Граден
дијаметар
(D 1,30 m)
40 - 50

5

33 - 46

42 - 60

11
14

34 - 39
29 - 39

36 - 58
36 - 48

Висина
(H m)

Слика 23. Вегетативна семенска плантажа од црн бор
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Слика 24. Селектирано „плус“ стебло од бел бор на локалитет „Равна река“

Во 1978 година на локалитетот Изгорела барака – Џами тепе, Беровско,
подигната епрвата генеративна семенска плантажа на површина од 5 ha од генеративно
потомство на 20 „плус“ стебла од Малешевска и Мариовска провениенција, односно
генетски најквалитетните и најсупериорните стебла од овој дрвен вид во Република
Македонија.
Истата година е подигната и првата вегетативна семенска плантажа од бел бор
на локалитетот Грошец, Беровско, на површина од 2,5 ha од клонови на истите 20
„плус“ стебла од кои е подигната и генеративната плантажа.
Во моментот овие семенски плантажи се наоѓаат во фаза на пререгистрација
според Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја и Правилникот за
условите за признавање на типовите основен материјал.
Со нивната пререгистрација во Малешевскиот регион ќе се наоѓаат
најзначајните и најголемите семенски плантажи од бел и црн во рамките на Република
Македонија за еx situ конзервација на генетските ресурси, а кои треба да го даваат
најквалитетниот репродуктивен материјал со најдобри генетски карактеристики и
потенцијал за потребите на шумарството во Република Македонија од овие два
стопански најзначајни иглолисни дрвни вида. Затоа во иднина ќе биде од многу важен
аспект начинот на стопанисување со овие семенски плантажи, а за кое ќе биде
надлежна подружницата на ЈП „Македонски шуми“ од Берово.
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Слика 25. Вегетативна семенска плантажа од бел бор

Слика 26. Калемено стебло од бел бор во вегетативна семенска плантажа
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7.5.

Опис на старите (девствени) шуми без значително нарушување
На територијата на регионот Малеш досега не се издвојувани стари (девствени)

шуми или шуми со висока вредност. Исклучок од ова е само локалитетот Мурите, каде
што согласно Законот за заштита на природата овој локалитет е прогласен за споменик
на природата. Вакви шуми во минатото имало повеќе, но тие досега не добиле
соодветен третман и интерес за издвојување или заштита. Поради тоа тие се
подложени на редовни стопански активност поради што тие се претвораат во класични
стопански шуми. Сепак во одредени делови сè уште може да се најдат фрагменти
(остатоци) од такви шуми и тие требе да добијат соодветен третман. Посебен проблем
е што со Правилникот за содржината на Посебните планови за стопанисување со
шуми, Посебните планови за одгледување и заштита на шуми и Годишните изведбени
планови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/98) не е предвидено
издвојување на таквите шуми и затоа тие не се евидентираат при изработката на овие
плански документи. Затоа е потребно да се спроведат теренски истражувања и да се
утврдат одредени локалитети кои сè уште останале без значително влијание на
човекот, ги исполнуваат критериумите за девствени шуми и да се издвојат како такви.

Слика 27. Стара букова шума во
близина на Требомирска Река
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7.6.

Упатства за екосистемски ориентирано управување со шумите
Екосистемски одржливото управување со шумите претставува повеќенаменско

стопанисување со шумите кое има за цел да се обезбеди да се намали капацитетот на
шумските производи и услугине текот на времето (ФАО 1993). Тоа вклучува примена
на практики за управување со шумските екосистеми кои овозможуваат употребата на
дрво и на другите шумски ресурси да биде одржлива и употребена за развој на
нацијата, како и за доброто на корисниците кои живеат во шумата или во нејзина
близина. Екосистемски одржливото стопанисување со шумите и конзервацијата на
шумските генетски ресурси се меѓузависни. Многу од избраните видови не се
соодветно застапени во заштитените подрачја, ниту пак се вклучени во програмите за
пошумување. Како резултат на тоа, усогласувањето на целите за конзервација и
управување, како и практиките во стопанските шуми или мултифункционалните
природни шуми, од суштинско значење е зазачувувањето на шумските генетски
ресурси на овие дрвни видови. Овие фактори дополнително нагласуваат дека
централната улога во процесот на зачувување на шумските генетски ресурси ја имаат
економски продуктивните шумски екосистеми со кои се стопанисува. Континуиран
процес на конзервација на шумските генетски ресурси, кој е, исто така, во голем обем,
може да се постигне само со вклучување на можните проблеми на конзервација во
практиките на управување со стопанските шуми.
Главната цел на екосистемски одржливото стопанисување со шумите ќе биде
одржување на виталните популации за одгледување на комерцијалните дрвни видови,
како и видови кои обезбедуваат споредни шумски производи за локалните заедници.
Екосистемски одржливото стопанисување со шумите мора да ја земе предвид и врската
со животински опрашувачи и дисперзијата на семето од комерцијалните и
некомерцијалните дрвни видови.

7.7.

Усогласување на сечите со екосистемски одржливото управување со
шумите и шумските генетски ресурси
Управувањето со процесот на производство на дрво со себе носи ризик од

исчезнување на локалните ендемични видови, особено оние кои се осетливи на
физичко нарушување на живеалиштата. Сечата во моментов е единствена мерка во
многу од нашите шуми. Последиците од сечи може да се намалат со намалување на
обемот на сеча на стопански позначајните видови, особено оние со многу висока
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вредност. Зонирањето на уредените и стопанисувани шуми, во рамките на кое се
усвоени различни режими за управување и мерки, може значително да го намали
влијанието на сечите врз биолошката разновидност. Еден циклус на селективна сеча не
мора да го намали богатството на видови меѓу дрвните популации, доколку се
обезбеди адекватна обнова на растот, и нема голема штета за време на сечата, или ако
семето за регенерација е достапно во почвата или во соседните области. Влијанието на
сечата врз шумските генетски ресурси ќе зависи од неколку клучни фактори:


Интензитетот, фреквенцијата и времето на изведување на сечите;



Постапките за утврдување кои стебла ќе бидат исечени или зачувани;



Нивото на планирање, вклучувајќи го и спроведувањето на конкретни мерки
за конзервација;



Спроведување на самата сеча;



Системот на обнова и



Управување по сечата.

Покрај проценката на обемот на сечата, одржливиот принос и природната
обнова, инвентаризацијата на шумскиот фонд треба да биде така планирана и
осмислена за да обезбеди основни информации за континуирано следење. Ова ќе
вклучува воспоставување на постојани примероци или континуирани парцели за
инвентаризација на шумскиот фонд. Овие информации може да се користат за да се
истражуваат импликациите и влијанието на различни мерки на сеча и одгледувачки
мерки.
Во однос на примената на екосистемско управување со шумите на регионот
Малеш, може да се каже дека овој систем сè уште не се применува. Односот спрема
активностите во шума е традиционален и со примена на класичните мерки за
одгледување и обновување на шумите. Потребно е поголем ангажман во поглед, пред
сè, на едукативниот дел за потребата и за бенефитите кои ги овозможува
екосистемското управување со шумите во насока на придобивките, како за шумските
екосистеми така и за пошироката општествена заедница, а посебно за човекот кој е
поврзан со шумата.
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8.

СОЦИОЕКОНОМСКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА РЕГИОНОТ

8.1.

Динамика на население
Динамиката на населението преставува основен елемент на демографската

структура на населението. Од основно значење се: бројното движење на населението,
структурата според пол, населението според старосна структура и пол, природниот
прираст на населението, домаќинства и структура на домаќинства според број на
членови, население според писменост и школска подготвеност, население според
занимање и население според националност.

8.1.1.

Бројно движење на населениетo
Бројното движење на населението го покажува вкупниот број на население на

одредено подрачје. Од посебно значење е динамиката на движење на населението,
како и условите и причините, кои имаат влијание врз тоа.
Територијата во регионот Малеш може да се кажа дека не е густо населена. Тоа
може деа се види и од изнесените податоци во Табела 32.
Табела 32. Вкупен број население во регионот Малеш
Вкупен број
Станови и видови на
Домаќинства
население
живеалишта
Берово
13 941
4 715
6 742
Пехчево
5 517
2 026
2 877
Вкупно
19 458
6 741
9 619
Извор: Статистички годишник, 2013 г., Завод за статистика на Р. Македонија
Општини

Од изнесените податоци во Табела 32 се гледа дека вкупниот број население на
регионот Малеш во 2013 година изнесува 19 458 жители кои живеат во 6 741
домаќинствo. Вкупниот број на станови и други видови на живеалишта за регионот
Малеш изнесува 9 619.
Динамиката на бројното движење на населението во овој регион не е еднаква
меѓу градското и селското население. Од средината на минатиот век во ова подрачје
се јавува голем пораст на градско население, додека селското население е во опаѓање.
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Бројниот однос и движење на градското и селското население во Малеш е изнесен во
Табела 33.
Табела 33. Динамика на бројното движење на селско и градско население за регионот
Малеш за период 1948-2013 година
Малеш
Година
Градско
Селско
1948
5 306
13 711
1953
5 926
14 512
1961
6 116
13 932
1971
6 974
12 987
2013
9 442
10 016
Извор: Малеш и Пијанец II (1980 г.) и Статистички годишник на Република Македонија (2013)

Од податоците изнесени во Табела 33 се гледа дека во подрачjeто има
континуирано намалување на селското население, а зголемување на градското
население.
Ваквото движење на населението од село в град придонело до значително
намалување на големината на селските населби.
Најголем број од луѓето во селските населби од регионот Малеш живеат во
селски населби од 501 до 1 000 жители. Само една селска населба има над 1 000
жители, а тоа е селото Русиново. Како општа карактеристика на селата во Малеш е што
тие се од збиен тип.
8.1.2. Население според старосна структура и пол
Старосната структура претставува значаен демографски елемент бидејќи
укажува на виталноста на населението, која се одразува во многу сфери на
опшествениот живот и на економскиот развиток.
Според податоците од Заводот на статистика за 2013 година, во регионот
Малеш најголем дел од населението е со возраст од 19 до 60 години, а со најмала
застапеност се лица над 60 годишна возраст. Според процентуалната застапеност,
лицата со возраст од 19 до 60 години се застапени со 59 %, лицата со возраст од 0 до 19
години со 26 %, а лицата со возраст над 60 години со 15 %.
Покрај старосната структура, значаен демографски елемент преставува и
половата структура на населението. Таа го покажува бројниот однос меѓу машките и
женските лица.
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Според податоците од Заводот на статистика за 2013 година, во регионот
Малеш се застапени 49 % женска популација и 51 % машка популација.

Слика 28. Планинска куќа на локалитет „Kлепало“

Слика 29. Рурален планински туризам на локалитет „Равна река“
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8.2.

Природен развој на населението
Природното движење на населението зависи од односот меѓу наталитетот и

морталитетот и во ова подрачје покажува значајни разлики, не само според години,
туку и според општини.
Основните податоци за демографската структура на населението, како што се:
живородените лица, умрените, природниот прираст, склучените и разведени бракови за
регионот Малеш и Пијанец, по општини за 2010 година се изнесени во табела 34.
Табела 34. Динамика на природното движење на населението по општини
Општини
Берово
Пехчево
Живородени
117
40
Умрени
164
78
Природен прираст
-46
-38
Склучени бракови
60
27
Разведени бракови
9
2
Извор: Статистички годишник, 2011 г., Завод за статистика на Република Македонија

Од податоците изнесени во Табела 34 се гледа дека во двете општини има
негативен природен прираст. Во општина Берово тој изнесува -46, а во општина
Пехчево -38.
8.2.1.

Население според школска подготовка
Школската подготвеност на населението е од голема важност за современиот

развиток на секое подрачје. Образовната структура на населението во регионот Малеш
е изнесена во Табела 35.
Табела 35. Образовна структура на населението во регионот Малеш во %
Неформално
Основно
Средно
Виша
Високо
образование
образование
образование
подготовка
образование
Малеш
19,6
32,5
36,2
3,6
5,7
Извор: Статистички годишник, 2011 г., Завод за статистика на Република Македонија

Од изнесените податоци во Табела 35 за состојбата на населението според
школска подготовка во регионот Малеш, се гледа дека најголем процент од
населението во Малеш е со средно и основно образование.
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8.2.2.

Население според етничка припадност
Во однос на етничката структура на населението во регионот Малеш се

застапени повеќе видови националности. Нивната бројност и учество во вкупниот број
на население за регионот севкупно, како по општини и посебно е изнесено во Табела
36.
Табела 36. Етничка структура на населението во регионот Малеш
Берово
Пехчево
Вкупно
Број
%
број
%
број
%
Македонци
13 335
95,60
4 737
85,90
18 072
92,80
Албанци
-0
-0
0
0
Турци
91
0,70
357
6,50
448
2,30
Роми
459
3,30
390
7,1
849
4,40
Власи
6
0,04
2
0,04
8
0,06
Срби
20
0,14
12
0,20
32
0,20
Бошнаци
3
0,02
-0
3
0,04
Останати
27
0,20
19
0,30
46
0,20
Вкупно
13 941
100,00
5 517 100,00
19 458
100,00
Извор: Статистички годишник, 2011 г., Завод за статистика на Република Македонија
Општини

Од изнесените податоци во Табела 36 се гледа дека најголем број од вкупното
население во регионот Малеш кое изнесува 19 458 жители се Македонци - 18 072 и тие
зафаќаат 92,8 % од од вкупното население. Потоа следуваат Ромите со 849 или 4,4 %, и
Турците со 448 или 2,3 %. Учеството на другите етнички заедници е под 1 %.

8.3.

Миграциски движења
Миграциските движења се значаен популациски елемент кој го покажува

движењето на населението во поглед на неговото доселување и иселување.
Миграциите претставуваат просторно движење и територијална разместеност на
популацијата. Овие процеси произлегуваат од биолошкиот развиток на човекот и се
тесно поврзани со условите за живеење, опшествено-економските прилики,
политичките и други видови на настани, кои имаат големо влијание во преселувањето
на населенито од едно на друго место. Миграциите предизвикуваат значајни промени
во демографската структура на одреден простор каде што се одвиваат. Колкав ќе биде
обемот на миграции на одреден простор ќе зависи од тоа дали на тој простор ќе се
зголеми или намали бројот на население. Во одвивањето на миграциите, од големо
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значење е мотивот на миграција и формирањето на потенцијална миграциска маса,
чинот на преселување на населението од едно место во друго и приспособувањето на
мигрантите на новите услови на живот.
Во зависност од изборот и критериумите, миграциите можат да бидат од
различни типови. Влијание имаат причините кои ги поттикнуваат миграциите,
времетраењето, просторната дистанца и сл. Од тие причини миграциите се издвојуваат
како: доселеничка миграција или имиграција и иселеничка миграција или емиграција.

8.3.1.

Доселувања (имиграција)
Имиграцијата е процес кој во различен обем и интензитет одамна е присутен во

регионот Малеш. Во оваа област во средината на минатиот век се одвивале значајни
внатрешни миграции, како и впрочем

на целата територија на Р. Македонија.

Интересно е што имиграцијата се одвива од село в град, додека имиграција од село во
село речиси и да не постои.
Според податоците од Статистичкиот годишник на Р. Македонија може да се
види колкав е вкупниот број на доселени лица во рамките на општините, како и колкав
е бројот на доселени лица во рамките на други држави.
Табела 37. Вкупен број доселени лица во Малеш во 2012 г.
Општини

Вкупно
доселени

Доселени во
рамките по општини

Доселени во рамките на
други држави

Берово
66
44
--Пехчево
27
22
1
Вкупно во Малеш
93
66
1
Извор: Статистички годишник, 2013 г., Завод за статистика на Република Македонија

Од податоците изнесени во Табела 37 се гледа дека вкупно доселени лица во
регионот има 93 од кои само 1 во рамките на други држави.
8.3.1.1. Доселување на населението според полот
Доселувањето на населението според полот е важен
може да се види

показател, според кој

миграциското движење на машкото и женско населението.

Податоците за бројот на доселени лица според полот за 2012 година се изнесени во
Табела 38.
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Табела 38. Доселени според полот во 2012 г.

Општини
Берово
Пехчево
Вкупно во Малеш

Вкупно доселени по
општини
44
22
66

Машки

женски

6
6

38
22
60

Извор: Статистички годишник 2013 г., Државен завод за статистика на Република
Македонија

Од податоците изнесени во Табела 38 се гледа дека поголем број од доселените
лица во сите општини во регионот Малеш се од женски пол.
8.3.1.2. Доселено население според етничка припадност
Доселеното население според етничката припадност покажува колкав е бројот
на доселени и отселени лица, според етничките групи и припадност. Овој демографски
елемент за дадениот регион може да се види од Табела 39.
Табела 39. Доселени граѓани според етничката припадност во 2012 г.
Општини
Берово
Пехчево
Вкупно
Вкупно
44
22
66
Македонци
41
19
60
Албанци
--0
Турци
1
-1
Роми
2
2
2
Власи
--0
Срби
--0
Бошнаци
--0
Останати
--0
Непознато
-1
1
Извор: Статистички годишник, 2013 г., Завод за статистика на Република Македонија

Од податоците изнесени во Табела 39 се гледа дека најголем дел од доселените
граѓани се Македонци. Покрај Македонци се забележува и доселување на Роми.

8.3.2.

Иселувања (емиграција)
Отселувањето на населението е негативна демографска појава. Таквата состојба

се јавува поради голем број социоекономски фактори кои имаат големо влијание врз
овој регион.
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Според

податоците од Заводот за статистика на Р. Македонија за 2012 г.,

вкупниот број на отселено население од регионот Малеш е со релативно високи
вредности, кои може да се видат во Табела 40.
Табела 40. Вкупен број отселени лица по општини за 2012 г.
Вкупен број
Отселени граѓани во
Отселени граѓани надвор
отселени граѓани рамките на Р. Македонија
од Р. Македонија
Берово
117
95
-Пехчево
32
28
-Вкупно
149
123
-Извор: Статистички годишник на Р. Македонија, 2013 г., Завод за статистика
Општини

Од податоците изнесени во Табела 40 се гледа дека од регионот Малеш во 2012
година се отселени вкупно 149 граѓани.
8.3.2.1. Отселување на населението според полот
Отселувањето на населението според полот е важен показател според кој може
да се види емиграциското движење на машкото и женското население. Податоците за
бројот на отселени лица според полот за 2012 година се изнесени во Табела 41.
Табела 41. Отселени лица според полот во 2012 г.

Општини
Берово
Пехчево
Вкупно

Вкупно отселени
по општини
95
28
123

Машки

Женски

23
6
29

72
22
94

Извор: Статистички годишник, 2013 г., Државен завод за статистика на Република
Македонија

Од податоците изнесени во Табела 41 се гледа дека поголем број од отселените
лица од сите општини во регионот Малеш се од женски пол.
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8.3.2.2. Отселено население според етничка припадност
Отселеното население според етничката припадност покажува колкав е бројот
на отселени лица, според етничките групи и припадност. Овој демографски елемент за
дадениот регион може да се види од Табела 42.
Табела 42. Отселени граѓани според етничката припадност во 2012 г.
Општини
Берово
Пехчево
Вкупно
Вкупно
95
28
123
Македонци
89
26
115
Албанци
--0
Турци
1
1
2
Роми
4
1
5
Власи
--0
Срби
--0
Бошнаци
--0
Останати
--0
Непознато
--0
Извор: Статистички годишник, 2013 г., Завод за статистика на Република Македонија

Од податоците изнесени во Табела 42 се гледа дека најголем дел од отселените
граѓани се Македонци. Покрај Македонци се забележува и отселување и на Роми и
Турци.
Ваквата ситуација се јавува, бидејќи регионот не нуди големи социо–економски
можности за унапредување, вработување, инвестирање и слично, со што би можело да
го задражи населението и да му понуди подобра егзистенција.

8.3.3.

Миграциско салдо
Од миграциското салдо може да се види вкупниот сооднос на доселените и

отселените лица на ниво на одредено подрачје или општина. Податоците за
миграционото салдо на регионот Малеш ,вкупно и посебно по општини се изнесени во
Табела 43.
Од изнесените податоци во Табела 43 се гледа дека во двете општини на
регионот Малеш има негативно миграциско салдо, што значи дека повеќе се
отселуваат отколку што се доселуваат.
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Табела 43. Миграциско салдо по општини за 2012 г.
Миграциско салдо во
Миграциско салдо надвор
рамките на Р. Македонија
од Р. Македонија
Берово
-51
-51
-Пехчево
-5
-6
1
Вкупно
-56
-57
1
Извор: Статистички годишник на Р. Македонија, 2013 г., Завод за статистика
Општини

8.4.

Вкупно салдо

Просторна разместеност и положба на населбите
Во формирањето на мрежата на населби во регионот Малеш голема улога имале

природно географските фактори, кои непосредно ја определиле просторната
разместеност и локалната положба на населбите. Свое влијание имале и опшественоекономските фактори, кои во голема мера влијаеле на развојот на населбите.
Карактеристично за регионот Малеш е што населбите се формирани на релативно
поголеми надморски височини. Средната апсолутна надморска височина за регионот
Малеш изнесува околу 800 метри. Податоците за разместеноста на населбите во однос
на надморската височина за населбите во регионот Малеш се изнесени во Табела 44.
Табела 44. Вкупен број населени места според надморската височина
Населби
до 750 m
Малеш
-Извор: Малеш и Пијанец II, Скопје (1980 г.)

Населби од
751-900 m
10

Населби над
901 m
6

Од изнесените податоци во Табела 44 се гледа дека 10 населби се
распространети на надморска височина од 751 до 900 метри, а 6 населени места се над
901 метар надморска височина.
Низ регионот поминуваат две главни сообраќајни мрежи и тоа: Кочани –
Каменица – Делчево – Пехчево - Берово - Струмица и Кочани – Виница – Берово.
Посебно значаен е меѓународниот пат Берово-Делчево–Благоевград, со кој регионот се
поврзува со Република Бугарија. Со цел подобро поврзување на регионот со Бугарија,
планирани се уште три премини и тоа: Клепало, Ајдучки Кладенец и Црна Скала, кои
се во почетна фаза на изградба.
Неповолните социо–економски фактори во минатото, како и близината на
границата, условиле градските населби да се развијат во посебни фунционални јадра во
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кои се доселувале луѓе од околните селски населби. Врз ова влијаела и оддалеченоста
на селските населби од градските, како и лошата селска инфраструктура.
Регионот Малеш со најблиските метрополи е оддалечен: со околу 170 km од
Скопје, 162 km од Солун и 165 km од Софија.

8.5.

Локална и регионална положба на населбите
Во регионот Малеш постојат две градски населби и тоа Берово и Пехчево.
Преовладуваат населби со средна големина. Резултатот од ваквата релативно

слаба густина на мрежата на населби е резултат на преовладување на ридскопланинскиот релјеф, како и на неповолните социоекономски услови од минатото.
Значаен фактор во оформувањето на мрежата на населби во Малеш имале природно
географските услови кои непосредно ја определиле просторната разместеност, односно
локалната положба, но и опшествено–економските фактори, под чие влијание се
развиле населбите. Типот на населбите и густината на мрежата на населби пред сè е
одраз на релјефните карактеристики на областа, додека просторната организација,
големината и фунционалното значење се последица од можностата за искористување
на природните богатства, што е пак условно од карактерот на социо –економскета
положба во минатото. Како резултат на севкупните влијанија и потенцијали на
регионот Малеш се формирани 16 населени места од кои 9 во општина Берово и 7 во
општина Пехчево. Нивната застапеност по општини и според број на жители се
изнесени во Табелите 45 и 46.
Табела 45. Населени места во општина Берово
Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Населено место
Берово
Будинарци
Двориште
Мачево
Митрашинци
Ратево
Русиново
Владимирово
Смојмирово
Вкупно

Број на жители
7 002
681
757
206
729
844
2 095
861
765
13 941
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Табела 46. Населени места во општина Пехчево
Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.

Населено место

Број на жители

Пехчево
Негрево
Панчарево
Робово
Умлена
Црник
Чифлик
Вкупно

2 440
270
707
580
520
928
411
5 517

ИНФОРМАЦИИ ЗА СОПСТВЕНОСТА НА ШУМИТЕ И НИВНОТО
КОРИСТЕЊЕ
Шумите согласно Законот за шумите („Службен весник на Република

Македонија“ бр. 64/09) се во државна и приватна сопственост. Во регионот Малеш
значителен дел од шумите се во приватна сопственост. Како посебна карактеристика на
шумите во приватна сопственост е тоа што тие се со релативно мали парцели, кои не се
издвоени во посебен комплекс туку се измешани со државни парцели, како и со
парцели кои во катастерската евиденција се водат како „недифинирана сопственост“
бидејќи сопствениците не си го впишале или докажале своето сопственичко право.
Во границите на шумскостопанските единици главно е опфатено државно
земјиште, но сепак

во сите шумскостопански единици има и приватно.

Карактеристично е тоа што приватните земјишта се многубројни со релативно мала
површина (најчесто помали од еден хектар) и се измешани со државни земјишта.
Во некои делови и шумскостопански единици каде што катастерската
евиденција е понапредна, постојат солидни податоци за сопственоста на земјиштето и
тие се употребени и вградени во плановите. Во некои Посебни планови за
стопанисување со шумите е водена евиденција за парцелите во приватна соптвеност и
во прилог на планот се даваат соодветни податоци, но во повеќето планови такви
податоци нема, бидејќи во поголем дел од регионот повеќе површини не се издвоени и
обележани на терен и затоа тие не се разграничени.
Најверодостојни податоци за сопственоста на земјиштето може да се добијат
само од Одделението за премер и катастер во Берово, кое е под директна управа на
Државниот завод за геодетски работи во Скопје. Сепак и тие податоци е потребно
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дополнително да се обработуваат бидејќи Одделението за премер и катастер ги
класифицира податоците спрема катастерски општини, не спрема шумскостопански
единици. Бидејќи границите на шумскостопанските единици не се поклопуваат со
границите на катастерските општини, потребно е пообемна работа за нивно
издвојување и затоа недостасуваат податоци за споственста на сите парцели кои
припаѓаат во една шумскостопанска единица.
До 2013 година користењето на шумите во приватна сопственост се одвиваше
на тој начин што сопственикот поднесуваше барање до подружниците на ЈП
„Македонски шуми“- Скопје, кое го разгледуваа и одобруваа стручните служби во
Претпријатието. Од 2013 година користењето на приватните шуми се одвива преку
посебни приватни лиценцирани фирми кои се регистрирани за работа во шумарството.
Тие ги примаат барањата од сопствениците на приватни шуми, вршат дознака на дрва
за сеча и издаваат документи.
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10.

ПРЕДЛОЗИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ИДНОТО СТОПАНИСУВАЊЕ
(УПРАВУВАЊЕ) СО ШУМИТЕ
Врз основа на анализираните податоци и прегледот на Посебните планови за

стопанисување со шумите за сите девет шумскостопански единици во регионот
Малеш, може да се дадат следниве предлози и препораки за идното стопанисување
(управување) со шумите во регионот по горниот тек на Брегалница:
 Површините на шумското земјиште и шумските насади кои се опфаќаат со
шумскостопанските единици за периодот до 2014 година се одредувани со помош на
планиметрирање на карти. Со оглед на тоа што денес веќе има на располагање
посовремени и попрецизни методи, со користње на дигитални податоци, сателитски
слики и ГИС-техника, потребно е во иднина истите да се воведат и редовно
применуваат при изработката на Посебните планови за стопанисување со шумите. Со
нивната примена ќе се добијат прецизни и точни информации за површините и
квалитетот на шумите потребни за конзервација и стопанисување со шумите.
 Постоечките начини на стопанисување треба внимателно да се анализираат од
аспект на пошироките цели на управување со шумите, како и нивната точност и
соодветност за регионот Малеш. Може да се предвиди изработка на експериментален
регионален план за развој на шумите, кој би се се користел за воведување нови
технологии, но, исто така и за развој на капацитетите и целите на партиципативното
планирање.
 Со цел добивање на поцелосни податоци за дрвните маси и прирастот, потребно
е тие да се одредуваат или проценуваат и кај шумските култури, без разлика дали
истите се наоѓаат во помлада возраст или не. Исто така, потребно е да се направи
анализа на теренот каде што ќе се утврди намалувањето на површините под шуми,
како и нивното враќање на теренот преку природна сукцесија.
 Кај поголем дел од посебните планови за стопанисување со шумите во регионот
Малеш, средностеблените насади не се издвојувани посебно, иако тие се среќаваат на
теренот. Поради тоа се предвидувани и некои несоодветни мерки за стопанисување со
истите. Потребно е нивно посебно издвојување и соодветен стручен третман во поглед
на нивното идно стопанисување и управување. Постои, навистина, добар потенцијал да
се претворат некои од нискостеблените насади во функционални и богати со
биодиверзитет средностеблени насади.
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 Во повеќето од посебните планови за стопанисување со шумите средностеблените насади не се земени предвид, иако тие постојат на самата површина. Затоа,
досега се предложени некои несоодветни мерки за нивно стопанисување. Исто така,
овие насади треба да бидат земени во предвид при подготовка на новите планови за
стопанисување со шумите во регионот Малеш, и потребно е на експериментално ниво
да се развијат соодветни одгледувачки мерки кои ќе се применат при идното
стопанисување. Постои добар потенцијал за конверзија на ниско-стеблените насади во
средно-стеблени.
 Во регионот Малеш досега не се издвојувани шуми со висока вредност, т.н.
девствени или прашумски шуми. Вакви шуми има сè уште на мали површини и тие
треба да се идентификуваат, опишат и регистрираат, како и да се вреднуваат нивните
биоеколошки вредности за заштита и унапредување на биолошката разновидност во
шумските екосистеми.
 Посебен проблем во управувањето со шумите од регионот Малеш се недоволно
и нејасно разграничените имоти во приватна и државна сопственост и нивната
измешаност. За надминување на овој проблем потребна е соработка со Агенцијата за
катастар на Република Македонија и примена на современи ГИС-техники.
 Како посебен проблем во зачувувањето на шумите се јавува појавата на
бесправни сечи во одредени делови од шумите. Затоа е потребно да се зајакнат
капацитетите на службите за заштита на шумите и соодветното санкционирање на
сторителите. Основните причини за нелегални активности треба да бидат утврдени и
широко дискутирани, како и да се воведат на мерки за спречување на истите.
 Здравствената состојба на шумите генерално е добра, но има појава на сушење
во групи на белоборовите шумски насади, со што може да се каже дека тие се
загрозени во одредена мера. Затоа потребно е да се применуваат соодветни
одгледувачки практики во овие шуми со кои ќе се стимулира нивното природно
обновување, како и одржување на нивната виталност и здравствена состојба на
повисоко ниво.
 Во регионот Малеш сè уште се применуваат традиционални и класични
обновителни и одгледувачки мерки. Принципите на екосистемско одржливо
управување со шумите и шумските генетски ресурси сè уште не се применуваат. Затоа
во иднина треба да се посвети повеќе внимание на овој пристап.
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 Во регионот Малеш се издвоени семенски насади и подигнати се семенски
плантажи кои имаат голема вредност во зачувувањето на автохтониот шумски
генофонд. Тие треба да бидат предмет на посебен третман, управување и заштита.
 Во однос на динамиката на движење на населението се забележува поголема
миграција од село в град.
 Во однос на динамиката на движењето на населението, се забележува
зголемување на миграцијата од руралните во урбаните средини. Ова се случува поради
подобрите услови за живот во урбаните средини, како и можноста за вработување на
населението. Регионот има негативно миграциско салдо, со тоа што поголем број од
населението се иселува отколку што се доселува. Треба активно да се бараат и нудат
опции за вработување, вклучувајќи и развој на екотуризмот, како и внимателно
планиран инфраструктурен развој кој вклучува дистрибуција и развој на шумите.
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ПРИЛОЗИ
 Фитоценолошка карта
 Карта на насадите
 Педолошка карта
 Карта на шумска патна инфраструктура
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