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Апстракт

Велковски, Н., Ацевски Ј., Василевски К. и Симовски Б. (2013). Ревитализација на опожарени шумс-
ки екосистеми преку природно обновување. Зборник на трудови од IV Конгрес на еколозите на Македонија 
со меѓународно учество, Охрид, 12-15 октомври 2012 година. Македонско еколошко друштво, посебно из-
дание 28, Скопје.

Шумските екосистеми се еден од најзначајните столбови на растителниот и животинскиот биодивер-
зитет, но нивната стабилност и одржливост често пати е загрозувана од различни биотски, антропогени или 
абиотски фактори. Во одредени случаи настанува и до целосно уништување на одреден шумски екосистем. 
Во таквите случаи многу чест и многу сериозен причинител се шумските пожари, кои за кусо време опожа-
руваат големи шумски површини и значително го нарушуваат или целосно уништуваат шумскиот екосис-
тем. Сепак, способноста за природно обновување како карактеристика на шумската дендрофлора е знача-
ен фактор за повторно воспоставување на шумска вегетација на опожарените шумски површини и целосна 
ревитализација на шумскиот екосистем. Целта на овој труд е да се утврдат основите природни сукцесивни 
процеси на шумската дрвенеста вегетација кои се појавуваат некоку години по силен шумски пожар од кој 
целосно е уништен шумскиот екосистем. Со проучувањето на појавата, развитокот, квалитативните и кван-
титативни карактеристики на единките од природната обнова се добиени податоци за можноста и успеш-
носта на ревитализацијата на опожарениот шумски екосситем. За таа цел извршени се теренски истражу-
вања преку директни мерења и проучувања на природната обнова со методот на пробни површини. Доби-
ените резултати укажуваат на тоа дека опожарената шумска површина постепено се ревитализира, првенс-
твено со пионерски видови од шумската дендрофлора, но за целосна ревитализација на шумскиот екосис-
тем е потребен долг временски период. 

Клучни зборови: шумски екосистем, ревитализација, природна обнова, шумска дендрофлора, пионерски видови.

Abstract

Velkovski, N., Acevski Ј., Vasilevski K. & Simovski B. (2013). Rehabilitation of burned forest ecosystems by 
natural regeneration. Proceedings of the 4th Congress of Ecologists of Macedonia with International Participation, 
Ohrid, 12-15 October 2012. Macedonian Ecological Society, Special issue 28, Skopje.

The forest ecosystems are one of the most important foundations of the biological diversity concerning flora 
and fauna, but forest’s natural balance and sustainability are often on impact and influence by wide spectra of biotic, 
anthropogenic or abiotic factors. In specific circumstances, some of the forest ecosystems can be totally destroyed. 
Namely, the wildfires, in particular forest fires can cause enormous consequences and devastating impact on forest 
ecosystems; for short period of time forest fires can burn large forest mass and make the forest ecosystem an eras-
ure. Even so, the forest vegetation has a very important and essential ability- the dendrofloral capacity for natural 
regeneration, both vegetative and by seed, and for a period of time to re-establish and implicitly rehabilitate, i.e. to 
grew up and become a forest as it once was. The main purpose of this scientific paper is to determine and note the 
basic natural succession processes of the forest dynamics after forest fire, particularly the natural regeneration of the 
forest woody species. Thus, determination of the appearance, development, qualitative and quantitative characteris-
tics of the individuals in a natural regeneration process were made and the data base was analyzed to see the possi-
bility and efficiency of the rehabilitation of the burned forest ecosystem. Therefore, field examinations were made 
using direct measurements and research of the presence of the natural regeneration; the method of the sample plats 

Proceedings of the 4th Congress of Ecologists of 
Macedonia with International Participation 

Ohrid, 12-15 October 2012
Macedonian Ecological Society
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was used. The results indicate that burned forest area gradually and progressively regenerates, primarily with pio-
neer species of the forest dendroflora. After all, for complete rehabilitation of the forest ecosystem there is a need 
of a long period of time; eventually, the forest regenerates slowly, but assuredly.

Keywords: forest ecosystem, rehabilitation, natural regeneration, forest dendroflora, pioneer species.

Вовед

Една од најголемите опасности за шумски-
те екосистеми, која во последните децении е сѐ 
поизразена и за краток временски рок уништу-
ва големи површини под шума се шумските по-
жари. Според податоците од инспекторатот при 
Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство на Република Македонија за пе-
риодот 2000-2011 година, на територијата со која 
управува ЈП „Македонски шуми“-Скопје биле 
регистрирани 3131 шумски пожар во кој е опо-
жарена површина од 128187,45 ha и се изгорени 
1251687,90 m³ дрвна маса. Во многу голем број 
случаи на местото на опожарените шумски еко-
системи се вршат пошумувања, кадешто по ве-
штачки пат се создаваат услови да се подигне и 
воспостави нов шумски екосистем. Сепак, оваа 
активност е недоволна за целосна ревитализа-
ција на опожарените екосистеми. Во процесот 
на ревитализација на  шумскиот екосистем  го-
лема улога има  способноста на шумските ви-
дови дрвја за самостојно природно обновување, 
кое може да биде од генеративно и/или вегета-
тивно потекло. Одредени видови дрвја имаат по-
силни биоеколошки карактеристики од аспект на 
нивната способност за населување на опожаре-
ни шумски површини во однос на другите (Ко-
левски и др. 2009). Во тој контекст, многу важна 
e градбата и големината на семето, како и начи-
нот на негово разнесување. Најдобри предиспо-
зиции за разнесување на поголеми растојанија од 
матичните насади имаат видовите дрвја кои рас-

полагаат со поситно семе, како и семе кое има 
крилца со што се олеснува разнесувањето на се-
мето  со помош на ветар на поголеми растојанија. 
Покрај тоа, од големо значење се и природните 
услови, пред сѐ педолошките, рељефните и кли-
матските услови, кои имаат ограничувачка улога 
врз распространувањето и адаптацијата на сите 
видови на одредено подрачје. Истражувањето на 
природните- еколошките услови е особено важ-
но, бидејќи од нив во голема мера зависи поја-
вата, развитокот и опстанокот на природната об-
нова од шумските дрвја, а од суштинско значење 
за опстојувањето и трајниот одржлив развиток на 
шумските екосистеми е нивното природно обно-
вување (Велковски и др. 2008).

Шумските пожари како природен феномен 
претставуваат многу сериозен и опасен фактор 
кој во краток временски интервал може да униш-
ти големи површини од шумските екосистеми. 
Во тој поглед посебно се загрозени шумските 
екосистеми кои се составени од иглолисни видо-
ви дрвја, бидејќи поради нивниот состав, струк-
тура и голема количина на лесно запалив горлив 
материјал во многу случаи тие најчесто страдаат 
од шумски пожари. Таков шумски пожар, кој за 
кратко време од само неколку часови уништи го-
лем шумски комплекс се случи на 24.07.2007 го-
дина на локалитетот „Паркач“ (Сл. 1), со кој сто-
панисува ШС „Малешево“ од Берово, во состав 
на ЈП „Македонски шуми“-Скопје.

Како последица на овој шумски пожар е опо-
жарена шумска површина од 924 ha, од кои 458 
ha под квалитетни црнборови и белборови шум-

Сл. 1. Момент од шумскиот пожар (2007)
Fig. 1. The forest fire (2007)

Сл. 2. Состојба после пожарот (2008)
Fig. 2. Situation after the forest fire (2008)
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ски насади со возраст од 50 години и дрвна маса 
од повеќе од 60000 m³ (Посебен план за стопани-
сување со шумите од ШСЕ „Брегалница“-Беро-
во, 2005-2014). Опожарените шуми биле наста-
нати по природен пат преку населување на пио-
нерски видови дрвја, пред сѐ црн бор (Pinus nigra 
Arn.) и бел бор (Pinus silvestris L.), на напуштени 
пасишта преку природно обновување. Во овие 
шумски насади во минатото се преземани шум-
ско-одгледувачки мерки во два наврати- каст-
рење на гранки и изведување на прореди со слаб 
до умерен интензитет. Како резултат на тоа беше 
создаден еден стабилен, квалитетен и одржлив 
шумски екосистем во кој беа создадени и услови 
за негово самостојно обновување, како во однос 
на флората така и на фауната. Сепак, шумскиот 
пожар целосно го уништи овој шумски екосис-
тем со што е направена голема штета на целокуп-
ниот растителен и животински биодиверзитет на 
подрачјето (Сл. 2 и 6). 

Во првите две години од опожарувањето на 
шумскиот екосистем од страна на ШС „Мале-
шево“ од Берово се извршени санитарни сечи и 
расчистување на опожарените површини, како и 
спроведување на шумски ред со што се создаде-
ни поволни предуслови за природно обновување 
(Сл. 3 и 4). По пет години од опожарувањето, на 
теренот е забележливо бројно присуство на един-
ки од некои видови дрвја, грмушки и тревна ве-
гетација. Меѓутоа, забележливо е отсуството на 
некои претставници од грмушестата дендрофло-
ра, како што е сината смрека (Juniperus commu-
nis L.), коишто вообичаено се појавуваат по не-
обраснатите терени.

Набљудувајќи и следејќи го овој процес на 
постепено природно обновување, кое веќе 5 го-
дини се одвива на споменатите терени, решивме 
да извршиме теренски истражувања со цел да се 
утврди како се одвива процесот на природно об-
новување и во која насока ќе се движи природна-
та сукцесија на шумската дендрофлора.

Материјал и методи

За проучување на ревитализацијата на опо-
жарени шумски екосистеми преку природно об-
новување на локалитетот „Паркач“ се поставе-
ни 14 пробни површини со правоаголна форма 
и различни димензии. Во зависност од густина-
та и големината на природната обнова, пробните 
површини се поставувани со дијаметри од 3х3 m, 
4х4 m и 5х5 m. Пробните површини се поставу-
вани на репрезентативни места според маршрут-
ната метода и тоа: 4 пробни површини на северна 
експозиција, 3 на источна, 2 на западна, 2 на јуж-
на и 3 на рамен терен. Во рамките на пробните 
површини извршени се биометриски мерења на 
обновата при што се утврдени височините и дија-
метрите како основни биометриски показатели, 
од кои понатаму согласно методологијата на Ша-
фар одредени се и развојните стадиуми на при-
родната обнова. Во текот на мерењето извршена 
е и оцена на квалитетот и виталноста на единки-
те од природната обнова. Сите измерени единки 
во пробните површини се групирани во три гру-
пи и тоа: I група се категоризирани сите единки 
кои се здрави и витални, имаат право стебленце и 
правилно развиена крошна. Во II група се катего-
ризирани сите единки кои според своите квали-
тативни карактеристики заостануваат зад един-
ките од прва категорија, но се во добра здравс-
твена состојба, а во III група се категоризирани 
единките кои имаат лоша здравствена состојба, 
криво или усукано стебленце, неправилна крош-
на или други оштетувања поради што се со слаб 
квалитет и слаба виталност. Добиените податоци 
се запишувани во формулари, а потоа се матема-
тички обработени. Бројноста на обновата на 1 ha 
е одредена како производ од количникот помеѓу 
бројот на единките во пробната површина и голе-
мината на конкретната пробна површина помно-
жен по големината изразена во квадратни метри 
содржани во 1 ha. Од добиените податоци за се-

Сл. 3. Изведување на санитарни сечи (2008) 
Fig. 3. Forest sanitary cuts (2008)  

Сл. 4. Спроведување на шумски ред (2008)
Fig. 4. Forest clean implementation (2008)
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која пробна површина пресметана е бројноста на 
единките на  единица површина од 1 ha, а пода-
тоците се изнесени во табели. Понатаму, изврше-
на е компарација со податоците добиени од други 
истражувања на други локалитети констатирани 
во слични истражувања. Употребената номенк-
латурата на шумските заедници е според Prodro-
mus phytocoenosum Jugoslaviae (1986), а научни-
те и народните називи на шумската дендрофлора 
според Џеков (1988) и Ем (1967).

Истражувано подрачје

За подрачје на истражување е избран лока-
литетот „Паркач“ кој се наоѓа во источниот дел 
на Република Македонија (Сл. 5). Истражува-
ното подрачје опфаќа површина од 924 ha и се 
наоѓа на надморска височина од 950 до 1070 m. 
Според Филиповски и др. (1996), на ова подра-
чје преовладува ладната континентална клима со 
одредено влијание на планинската клима. Сред-
ната годишна температура пресметана според 
кривите на вертикалните градиенти за ова под-
рачје изнесува од 8,6 до 9,6ºC, или средно околу 
9ºC. Просечното количество на врнежи изнесува 
од 800 до 850 mm, а средната годишна релативна 
влажност на воздухот 75%. Геолошката подлога е 
силикатна и на неа е распространета средно дла-
бока почва, свежа, со тенок слој на хумус и ли-

стинец од типот еутричен камбисол. Почвениот 
тип на истражуваното подрачје се карактеризира 
со висок процент на учество на глина и песок. 

Во границите на истражуваното подрачје е 
застапена шумската асоцијација на даб цер и даб 
плоскач Quercetum frainetto-cerris macedonicum 
Em H. at Oberd. 1948.

Резултати

Истражуваното подрачје според климатско-
вегетациско-почвеното реонирање на Република 
Македонија припаѓа во ладно континенталното 
подрачје (Филиповски и др. 1996). И покрај тоа 
што ова е подрачје кадешто вообичаено доми-
нира климазоналната асоцијација Orno-Querce-
tum petraeaе Em 1968 (шумска заедница на дабот 
горун и црниот јасен), во овој дел на Републи-
ка Македонија или поточно на овие ограноци на 
Малешевските Планини тоа е подрачје каде кли-
мазонално е застапена асоцијацијата Quercetum 
frainetto-cerris macedonicum Em H. at Oberd. 1948 
(шумска заедница на даб цер и даб плоскач). Кон 
тоа придонеле севкупните природни услови, ис-
ториски околности, како и биоеколошките осо-
бини на видовите. Во такви природни услови 
на местото на опожарениот шумски екосистем, 
претежно составен од црн и бел бор со единеч-
ни или примеси во мали групи од плоскач и цер, 

Сл. 5. Местоположба и граници на истражуваното подрачје
Fig. 5. Location of the study/investigated area
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веќе после 5 години од опожарувањето се раз-
вива бројна природна обнова од следните шум-
ски видови дрвја: бел бор, плоскач, цер, козја вр-
ба, црн бор и јасика. На подрачјето се застапе-
ни и поголем број на грмушести  и тревести рас-
тенија, а поединечно и некои видови од дивата 
овошна флора, како што се: Epilobium angustifoli-
um, Rosa canina, Rosa arvensis, Rubus tomentosus, 
Rubus fruticosus, Ononis spinosa, Crategus monog-
ina, Cytisus leucantus, Hypericum sp., Sorbus torm-

inalis, Pyrus pyraster, Pyrus amigdaliformis,  Pru-
nus spinosa и др. Со ова истражување се опфате-
ни единките од природната обнова од шумските 
видови дрвја, а добиените податоци се изнесени 
во шест прегледни табели (Таб. 1, 2, 3, 4, 5, 6), ка-
ко што следува подолу.

Од изнесените податоци во Табела 1 се за-
бележува дека на источна експозиција се среќа-
ваат по 25000 единки на хектар. Од нив, најза-
стапена е природната обнова од бел бор со 50% 

Таб. 1. Бројност и квалитет на единките од природната обнова на 1 ha на источна експозиција

Tab. 1. Frequency and quality of the offspring of the natural regeneration on 1 ha on East light meter 
(exposition)

Вид / Квалитет
Species / Quality

добар
good % среден

medium % лош
bad % вкупно

total %

Quercus frainetto (плоскач)    4 667 65    1 622 23     822 12 7 111   28
Quercus cerris (цер)     667 72     134 14     133 14 934     4
Salix caprea (козја врба)    2 600 66    1 222 31     133   3 3 955   16
Pinus silvestris (бел бор)    4 867 39    3 667 29    4 066 32 12 600   50
Pinus nigra (црн бор)     267 67     133 33      -   - 400     2
Вкупно / Total  13 068 52    6 778 27    5 154 21 25 000 100

Таб. 2. Бројност и квалитет на единките од природната обнова на 1 ha на западна експозиција

Tab. 2. Frequency and quality of the offspring of the natural regeneration on 1 ha on West exposition

Вид / Квалитет
Species / Quality

добар
good % среден

medium % лош
bad % вкупно

total %

Quercus frainetto (плоскач)     1 200 67    400 22     200 11 1 800      8
Quercus cerris (цер)      600 60     200 20     200 20 1 000      4
Salix caprea (козја врба)     6 400 49    4 800 36     2 000 15 13 200    60
Pinus silvestris (бел бор)     1 600 47    1 230 36      600 17 3 430    16
Pinus nigra (црн бор)      400 50     200 25      200 25 800      4
Populus tremula (јасика)    1 200 67     400 22      200 11 1 800      8
Вкупно / Total    11 400 52     7 230 33     3 400 15 22030  100

Таб. 3. Бројност и квалитет на единките од природната обнова на 1 ha на северна експозиција

Tab. 3. Frequency and quality of the offspring of the natural regeneration on 1 ha on North exposition

Вид / Квалитет
Species / Quality

добар
good % Среден

Medium % лош
bad %  вкупно

Total   %

Quercus frainetto (плоскач) 1 100 69 200 12 300 19 1 600      5
Quercus cerris (цер) 900 53 500 29 300 18 1 700      6
Salix caprea (козја врба) 3 800 59 2 000 31 600 10 6 400    21
Pinus silvestris (бел бор) 6 800 33 5 800 28 7 900 39 20 500    67
Pinus nigra (црн бор) 100 50 100 50 - - 200      1
Вкупно / Total 12 700 42 8 600 28 9 100 30 30 400  100
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и дабот плоскач со 28% од вкупниот број един-
ки. Значително учество има и козјата врба (Salix 
caprea L.)  со 16%. Најголем број од единките на 
природната обнова на источна експозиција се со 
добар квалитет (52%), потоа со среден квалитет 
(27%), а најмал со лош квалитет (21%).

Од изнесените податоци во Табела 2 се за-
бележува дека на западна експозиција се среќа-
ваат по 22030 единки на хектар. Од нив најзаста-
пена е природната обнова од козјата врба со 60%, 
а потоа белиот бор со 16%. Бројноста на другите 
видови е помала од 10%. Најголем број од един-
ките на природната обнова се со добар квалитет 
(52%), потоа со среден квалитет (33%), а најмал 
со лош квалитет (15%).

Од изнесените податоци во Табела 3 се забе-
лежува дека на северна експозиција се среќаваат 
по 30400 единки на хектар. Од нив најзастапена 
е природната обнова од белиот бор со 67%, а по-
тоа од козјата врба со 21%. Бројноста на другите 
видови е под 10%. Најголем број од единките на 
природната обнова се со добар квалитет (42%). 
Исклучок се забележува кај природната обнова 
од бел бор, каде најголем дел од единките се со 
лош квалитет (39%).

Од изнесените податоци во табела 4 се гледа 
дека на јужна експозиција се среќаваат по 19600 

единки на хектар. Од нив најзастапена е природ-
ната обнова од козјата врба со 32%, а потоа дабот 
плоскач 18%. Со по 14% се застапени дабот цер 
и јасиката (Populus tremula L.), а бројноста на бе-
лиот и црниот бор изнесува 12%, односно 10%. 
Најголем број од единките на природната обнова 
се со добар квалитет (60%), потоа со среден ква-
литет (23%), а најмал со лош квалитет (17%). 

Од изнесените податоци во табела 5 се гледа 
дека на рамен терен се среќаваат по 23377 един-
ки на хектар. Од нив најзастапена е природната 
обнова од белиот бор со 54%, а потоа дабот плос-
кач 16%, дабот цер 11%, козјата врба со 14% и 
црниот бор со 5%. Најголем број од единките на 
природната обнова се со добар квалитет (59%), 
потоа со среден квалитет (31%), а најмал со лош 
квалитет (10%). 

Покрај наведеното, извршени се и истра-
жувања на развојните стадиуми во кои се наоѓа 
природната обнова. Истражувањата се изведени 
според класификацијата на Шафар, согласно која  
единките од природната обнова се двојат во по-
себни развојни стадиуми. Имајќи предвид дека 
се работи за релативно млада природна обнова од 
5 години, проучувањата се насочени кон развој-
ните стадиуми подмладок и младик, а тие, пак, се 
двојат во два потстадиуми:  подмладок (неодрас-

Таб. 4. Бројност и квалитет на единките од природната обнова на 1 ha на јужна експозиција

Tab. 4. Frequency and quality of the offspring of the natural regeneration on 1 ha on South exposition

Вид / Квалитет
Species / Quality

добар
good % среден

medium % лош
bad %  вкупно

Total   %

Quercus frainetto (плоскач) 2 000 59 1 000 29 400 12 3 400    18
Quercus cerris (цер) 1 600 57 800 29 400 14 2 800    14
Salix caprea (козја врба) 4 200 68 1 200 19 800 13 6 200    32
Pinus silvestris (бел бор) 1 000 42 600 25 800 33 2 400    12
Pinus nigra (црн бор) 1 200 60 400 20 400 20 2 000    10
Populus tremula (јасика) 1 800 64 600 21 400 15 2 800    14
Вкупно / Total 11 800 60 4 600 23 3 200 17 19 600  100

Таб. 5. Бројност и квалитет на единките од природната обнова на 1 ha на рамен терен

Tab. 5. Frequency and quality of the offspring of the natural regeneration on 1 ha on plateau / flat terrain

Вид / Квалитет
Species / Quality

добар
good % среден

medium % лош
bad %  вкупно

Total   %

Quercus frainetto (плоскач) 2 148   58 904 25 637 17 3 689    16
Quercus cerris (цер) 1 274   50 770 30 504 20 2 548    11
Salix caprea (козја врба) 2 281   69 637 19 400 12 3 318    14
Pinus silvestris (бел бор) 7 096   56 4 978 39 637   5 12 711    54
Pinus nigra (црн бор) 1 111 100 - - -   - 1 111      5
Вкупно / Total 13 910   59 7 289 31 2 178 10 23 377  100
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Таб. 6. Бројност и застапеност на природната обнова според развојни стадиуми 

Tab. 6. Frequency and representation of the natural representation regarding growth stadium of the species 

Разв. стад./Вид
Growth stad./Sp.

Q. frainetto
(плоскач)

Q. cerris
(цер)

S. caprea
(козја врба)

P. silvestris
(бел бор)

P. nigra
(црн бор)

P. tremula
(јасика)

n % N % n % n % n % n %

Источна експозиција / East exposure (light meter)
НП
a=1-5, h<30 cm 356 5 28 3 237 6 1134 9 40 10 0 0

ОП
a=5-10, h<130 cm 640 9 75 8 3441 87 11466 91 360 90 0 0

НМ
а=10-15, d<3 cm 5902 83 784 84 277 7 0 0 0 0 0 0

ОМ
a=15-20, d<10 cm 213 3 47 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Западна експозиција / West exposure (light meter)
НП
a=1-5, h<30 cm 54 3 20 2 528 4 377 11 64 8 18 1

ОП
a=5-10, h<130 cm 360 20 160 16 11616 88 3053 89 734 92 1764 98

НМ
а=10-15, d<3 cm 1350 75 780 78 1056 8 0 0 0 0 18 1

ОМ
a=15-20, d<10 cm 36 2 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Северна експозиција / North exposure (light meter)
НП
a=1-5, h<30 cm 112 7 102 6 320 5 410 2 4 2 0 0

ОП
a=5-10, h<130 cm 656 41 544 32 5248 82 20090 98 196 98 0 0

НМ
а=10-15, d<3 cm 752 47 901 53 832 13 0 0 0 0 0 0

ОМ
a=15-20, d<10 cm 80 5 153 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Јужна експозиција /  South exposure (light meter)
НП
a=1-5, h<30 cm 170 5 112 4 124 2 24 1 60 3 28 1

ОП
a=5-10, h<130 cm 1088 32 812 29 5580 90 2376 99 1940 97 2492 89

НМ
а=10-15, d<3 cm 2108 62 1820 65 496 8 0 0 0 0 280 10

ОМ
a=15-20, d<10 cm 34 1 56 2 0 0 0 0 0 0 0

Рамен терен / Plateau, flat terrain (up to 5%)
НП
a=1-5, h<30 cm 74 2 51 2 99 3 127 1 33 3 0 0

ОП
a=5-10, h<130 cm 1033 28 611 24 2754 83 12584 99 1078 97 0 0

НМ
а=10-15, d<3 cm 2545 69 1835 72 465 14 0 0 0 0 0 0

ОМ
a=15-20, d<10 cm 37 1 51 2 0 0 0 0 0 0 0 0

нат = НП и одраснат = ОП) и младик (неодраснат 
= НМ и одраснат = ОМ).

Од извршените теренски мерења добиените 
податоци се изнесени во Табела 6.

Од изнесените податоци во Табела 6 се гледа 
дека најголем процент од единките од даб плос-

кач (Quercus frainetto L.) се во развојниот стади-
ум неодраснат младик. Тој процент се движи од 
47% на северна експозиција до 83% на источна 
експозиција. Најмало е учеството на единките во 
развојниот стадиум одраснат младик, кое се дви-
жи од 1% на јужна експозиција и на рамен те-
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рен до 5% на северна експозиција. Во развојниот 
стадиум одраснат подмладок се застапени пого-
лем број единки (од 9% на источна до 41% на се-
верна експозиција), за разлика од неодраснатиот 
подмладок каде процентуалната застапеност на 
единките е меѓу 2% на рамен терен до 7% на се-
верна експозиција.

Кај природната обнова од даб цер (Quercus 
cerris L.) во развојниот стадиум одраснат мла-
дик, единките достигнале меѓу 2% на јужна ек-
спозиција и рамен терен до 9% на северна екс-
позиција. Најголем број од природната обнова 
од овој вид се наоѓа во развојниот стадиум не-
одраснат младик и тоа од 53% на северна експо-
зиција до 84% на источна експозиција. Само мал 
дел од природната обнова е заостаната во развој-
ниот стадиум неодраснат подмладок чиј што број 
се движи од 2% на рамен терен и западна експо-
зиција до 6% на северна експозиција.

Природната обнова од козјата врба (Salix 
caprea L.) сеуште не го достигнала развојниот 
стадиум одраснат младик. Најголем дел од при-
родната обнова од овој вид се наоѓа во развојни-
от стадиум одраснат подмладок и тоа од 82% на 
северна до 90% на јужна експозиција. Развојниот 
стадиум неодраснат младик го достигнале меѓу 
7% од единките на источна експозиција до 14% 
на рамен терен. Бројот на единки кои заостана-
ле во развојниот стадиум неодраснат подмладок 
се движи меѓу 2% на јужна и 6% на источна ек-
спозиција.

Природната обнова од бел бор (Pinus silves-
tris L.) и црн бор (Pinus nigra Arn.) е застапена 
само во развојните стадиуми неодраснат подмла-
док и одраснат подмладок и тоа во доминантен 
број во одраснат подмладок, кој кај белиот бор се 
движи од 89% на северна експозиција до 99% на 
рамен терен и јужна експозиција. Кај црниот бор 
бројот на единки кои се застапени во развојни-
от стадиум неодраснат подмладок се движи меѓу 
2% на северна до 10% на јужна експозиција. Си-
те други единки се во развојниот стадиум одрас-
нат младик.

Природна обнова од јасика (Populus tremula 
L.) е застапена само на јужна и западна експози-
ција и таа генерално се наоѓа во развојниот ста-
диум одраснат подмладок, односно 89% на јуж-
на до 98% на западна. Само 10% од природна-
та обнова од јасика и тоа на јужна експозиција 
достигнал развоен стадиум неодраснат младик, 
а 1% од единките се во развојниот стадиум неод-
раснат подмладок.

Дискусија

Бројноста на единките од природната обно-
ва без разлика за кој дел од теренот се работи е за-
доволителна. Таа е најмала на јужна експозиција 

и изнесува 19600 единки/ha, а најголема на север-
на експозиција и изнесува 30400 единки/ha. Оваа 
бројност се приближува до бројноста на природ-
ната обнова за конкретната возраст (од 5 годи-
ни), која е карактеристична за стопанските шу-
ми кои се предмет на обновителни процеси. Та-
ка при обновување на буковите шуми во централ-
ните делови на Стара планина утврдени се 31000 
до 63000 единки/ha од бука на 6-годишна возраст 
(Неделин 1991). На Шипченска планина во буко-
ви шуми при возраст на подмладокот од 3-5 го-
дини утврдено е дека неговата бројност се дви-
жи од 15000 до 78000 единки/ha (Ефремов 1987). 
Во проучувањата на природната обнова  од бел 
бор на планинскиот масив Ниџе утврден е најго-
лем број на единки при склопеност од 20%. При-
тоа се утврдени 28070 единки/ha (Баткоски 1977). 
Големата  бројност на природната обнова е добар 
показател за целосно обновување на опожарени-
те површини. Сепак, распоредот на застапеност 
на шумските видови дрвја варира во прилично го-
лема мера во зависност од тоа на која експозиција 
се распространети. На рамен терен, на северна и  
источна експозиција преовладува природната об-
нова од бел бор и таа сочинува 50 до 67% од при-
родната обнова. На овие експозиции забележли-
во учество до 28% имаат дабот плоскач и козјата 
врба. На потоплите експозиции, западна и јужна, 
преовладува природната обнова од лисјарски ви-
дови дрвја. Така, на западна експозиција, 60% од 
единките од природната обнова се од козја врба, 
8% од даб плоскач, 4% даб цер и 8% јасика. Учес-
твото на иглолисните видови на оваа експозиција 
е значително помало и за белиот бор тоа изнесу-
ва 16%, а за црниот бор 4%. Ако на ова се дода-
де дека само 47% од единките од бел бор и 50% 
од единките од црн бор се со добар квалитет, тоа 
укажува дека на оваа експозиција развитокот на 
шумскиот екосистем ќе се одвива во насока на до-
минација на лисјарските видови: козјата врба, да-
бовите и јасиката. Слична е состојбата и на јужна 
експозиција со таа разлика што во овој дел учест-
вото на врбата не е толку доминантно и изнесува 
32%, а има зголемено учество на  дабовите и тоа 
на  плоскачот 18% и на церот и јасиката по 14%. 
Таму учеството на иглолисните видови бел бор и 
црн бор е недоволно и изнесува 12 и 10%. Квали-
тетната структура на белиот бор е прилично сла-
ба бидејќи само 42% од единките се со добар ква-
литет, што укажува и на послабата виталност на 
овие единки. Кај црниот бор таа е нешто подоб-
ра и изнесува 60% единки со добар квалитет. Вак-
вата состојба со природната обнова на оваа екс-
позиција создава услови за создавање на мешан 
шумски насад составен од лисјарски и иглолисни 
видови во којшто поголемо учество во смесата во 
следниот временски период ќе имаат лисјарски-
те видови дрвја.
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Во поглед на квалитетот и виталноста на 
природната обнова, забележлив е високиот про-
цент на единки со добар квалитет кој кај дабови-
те се движи меѓу 50 и 72%. На ова придонесу-
ваат вкупните природни услови бидејќи овој тип 
на месторастење е многу поволен за развиток на 
плоскачот и церот. Висок процент на учество на 
единки со добар квалитет има и кај јасиката 64 до 
67%, како и кај козјата врба од 49 до 69%. Меѓу-
тоа, поради послабите биоеколошки карактерис-
тики на овие два вида во однос на другите шумс-
ки видови дрвја, може да се очекува дека во след-
ните развојни стадиуми на шумата нивното учес-
тво постепено ќе се намалува.

Во однос на развојните стадиуми на шума-
та, забележливо е дека природната обнова од бел 
бор и црн бор (од 89% до 99%) е застапена само 

во првите развојни стадиуми неодраснат подмла-
док и одраснат подмладок и значително заоста-
нува во однос на другите лисјарски видови. Во 
понапреден стадиум се јасиката и козјата врба 
чии единки достигнале и во развојниот стадиум 
неодраснат младик со процентуална застапеност 
од 1 до 14%.

Најбрз развиток во петте години после шум-
скиот пожар имаат дабовите плоскач и цер. Тие 
во најголем процент се наоѓаат во развојниот ста-
диум неодраснат младик со застапеност меѓу 47 
и 84%. Одреден дел од природната обнова со за-
стапеност меѓу 1 и 9% веќе е преминат во развој-
ниот стадиум одраснат младик. Во соодносот по-
меѓу двата вида од даб, малку понапреден во раз-
витокот е дабот цер. 

Сл. 6. Опожарени борови и даб (2007)   

Fig. 6. Burned pines and oak (2007)

Сл. 7. Природна обнова од даб (2010)

Fig. 7. Natural regeneration of the oak (2010)

Сл. 8. Природно обновување (2012)

Fig. 8. Natural regeneration (2012)
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Најбрзо после пожарот во првите две годи-
ни се појавила природната обнова од даб плос-
кач и даб цер, која е од изданково потекло (Сл. 
7). Ваквата природна обнова, поради резервите 
од хранливи материи во кореновите системи во 
првите години, многу брзо се развива и затоа са-
мо за 5 години некои единки достигнале во раз-
војниот стадиум одраснат младик. 

За одбележување е отсуството на модрата 
смрека (Juniperus communis L.), пионерски вид 
што обично првенствено ги населува отворени-
те/примарните месторастења (Ацевски и Симов-
ски, 2012), како и малото учество на црниот бор. 

Треба да се има предвид дека изнесената 
фактичка состојба со природното обновување го 
отсликува петгодишниот развиток на шумската 
вегетација после целосно опожарен шумски еко-
систем. Оваа состојба во иднина ќе се менува по-
ради конкурентската борба меѓу единките и ви-
довите. Во тој процес на природна селекција тре-
ба да се очекува преовладување на единките од 
генеративно потекло над оние од изданково, би-
дејќи тие во следниот период побрзо ќе прирас-
нуваат во височина. Бројноста на единките на си-
те експозиции ќе се намалува, а првенствено со 
селекција ќе бидат зафатени оние со лош квали-
тет и слаба виталност. Бидејќи за целосно ревита-
лизирање на шумскиот екосистем ќе биде потре-
бен подолг временски период, јасно се наметну-
ва потребата од понатамошни истражувања и мо-
ниторинг над природните сукцесивни процеси. 
Перманентното следење на овие процеси ќе биде 
значаен придонес кон проучувањето на природ-
ната сукцесија која што се случува на ова подра-
чје и на слични опожарени шумски екосистеми.

Заклучок

Главната улога во процесот на природно об-
новување на опожарениот шумски екосистем 
ја имаат следните видови дрвја: дабот плоскач 
(Quercus frainetto L.), дабот цер (Quercus cerris 
L.), козјата врба (Salix caprea L.), белиот бор (Pi-
nus silvestris L.), црниот бор (Pinus nigra Arn.) и 
јасиката (Populus tremula L.).

Бројноста и квалитетната структура на при-
родната обнова укажуваат на тоа дека опожаре-
ниот шумски екосистем успешно ќе се обнови по 
природен пат. 

Различната застапенот на одредени видови 
во различни делови од локалитетот во зависност 
од експозицијата на теренот укажуваат дека об-
новувањето нема да биде рамномерно во сите де-
лови. На потоплите експозиции во следниот пе-
риод со значително учество ќе бидат лисјарски-
те видови, а на другите делови ќе доминира бе-
лиот бор.

Дабовите се во повисоки развојни стадиу-
ми поради нивното изданково потекло, кое се од-
ликува со силна способност за побрз растеж во 
првите години. Поради тоа, тие се во повисоки 
развојни стадиуми на шумата во однос на други-
те видови, а особено во однос на црниот и белиот 
бор (Сл. 8). Сепак, во следните развојни стадиу-
ми може да се очекува приближување поради тоа 
што видовите од генеративно потекло, се разби-
ра доколку се развиваат во поволни услови, пос-
ле одреден период ќе ги достигнат и надминат 
единките и видовите кои се од изданково потек-
ло.

Опожарениот шумски екосистем на локали-
тетот „Паркач“ целосно ќе се обнови, но со зна-
чително учество на лисјарски видови дрвја и за 
подолг временски период.
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Summary

The forest ecosystems are one of the most important biodiversity foundations, but they are often on im-
pact and influence by various factors. The wildfires, in particular forest fires are one of the most common fac-
tors and can cause enormous consequences and devastating impact on forest ecosystems. In addition, forest 
fires can burn large forest mass and make the forest ecosystem an erasure. But, the forest vegetation has a very 
important ability- the dendrofloral capacity for natural regeneration and for a period of time to re-establish and 
implicitly rehabilitate.

Certain species that have an ability for quickly inhabit and thrive on a burnt area are very significant for 
the natural regeneration of the forest ecosystem. Therefore, in the investigated area at the locality of Parkach 
the main role of the rehabilitation process has been determined by the following species: Hungarian oak (Quer-
cus frainetto L.), Turkey oak (Quercus cerris L.), goat willow (Salix caprea L.), Scots pine (Pinus silvestris L.), 
black pine (Pinus nigra Arn.), and aspen (Populus tremula L.). The frequency and the quality structure of these 
woody species indicate the natural regeneration and rehabilitation of the forest ecosystem. However, the de-
velopment of the rehabilitation would not be simultaneous and equal on the total area, i.e. broadleaf will cover 
warmer sites- southern and western light meters, and the other sites- Scots pine. The oaks due to their vegeta-
tive origin are in higher development stadiums. Therefore, Quercus frainetto L. and Quercus cerris L. have in-
creased growth in the first years compared to the Pinus silvestris L. and Pinus nigra Arn. (because of the seed/
generative origin). These pines will up-growth the oaks subsequently, and gain greater heights afterwards.

It is important to note that the forest regenerates slowly, but assuredly. Eventually, the complete rehabili-
tation of the forest ecosystem by natural regeneration needs a long period of time.


