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Вовед

Проучувањето на фауната на Oligochaeta  
ги започнаа Pujin et al. (1974, 1978) во различни 
водени екосистеми на подрачјето на Војводина. 
Џукич и соработниците (1975, 1979), Џукич 1979, 
спровеле значајни истражувања  на Ologochaeta 
во Дунав и во неговите притоки. За познавање-
то на водената фауна на олигохаетите на цело-
то подрачје на Војводина допринел Miljanović, 
(2006) со своите истражувања.

За познавањето на диверзитетот и дистри-
буцијата на фауната на Oligochaeta во копнени-
те води во централниот дел на Србија, со своите 
трудови допринеле Јаковчев (1983, 1986а, 1986б), 
Јаковчев и сор., 1996. Меѓутоа, фауната на воде-
ните олигохети во јужните делови на Република-
та не е истражувана. Први податоци за диверзи-
тетот и дистрибуцијата на заедниците олигохети 
на Косово и Метохија наоѓаме во трудовите на 
Живич (1998) Живич и соработниците (2007). 

Според својата местоболожба реката Сит-

ДИВЕРЗИТЕТ И ДОМИНАНТНОСТ НА ТАКСОНСКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ НА Oligochaeta ВО СЛИВОТ НА РЕКАТА СИТНИЦА

В. Н. ЖИВИЧ1, Б. МИЛЈАНОВИЧ2  и В. КОСТОВ3

1Природно математички факултет, Универзитет во Косовска Митровица, 
2Природно математички факултет, Универзитет во Нови Сад

3ЈНУ Институт за сточарство, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје 
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Живич, В. Н., Милјанович, Б. и Костов, В. (2008): Диверзитет и доминантност на таксонските за-
едници на Oligochaeta во сливот на реката Ситница. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на 
Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко 
друштво, Кн. 8, Скопје.

Во текот на осумгодишниот период од 1990-1997 година спроведени се хидробиолошки испиту-
вана кои за основа имаа за првпат да го забележат квалитативно - квантитативниот состав на водените 
Oligochaeta во сливот на реката Ситница. Истражувањата се изведени на 20 локалитети на лонгитудинал-
ниот профил на реката и на поголемите притоки. Примероци се земани со Сурберова мрежа и Екманов ба-
гер. Во колекцираната фауна oligochaeta утврдено е присуство на 37 таксони. Фамилијата Tubificidae е заста-
пена со 17 таксони, Nididae со 12, Enchytridae со 3, Lunbriculidae со 4 и Lumbricidae со 1. Според пресме-
таниот ранг на доминантност видовите Limnodrilus hoffmeisteri, Limnodrilus sp., Tubifex tubifex, Tubifex sp., 
Limnodrilus udecemianus, Limnodrilus claperedeanus се со најголем процент на доминација и поради тоа сли-
вот на реката Ситница го дефинираат како еутрофен. Со добиените резултати за прв пат се дава приказ за 
диверзитетот и дистрибуцијата на заедницата на Олигохетите во сливот на реката Ситница.

Клучни зборови: Диверзитет, дистрибуција, Oligochaeta, Ситница, процент на доминантност.

ница претставува главна река во Косовската 
Котлина. Заради тоа е многу интересна за имуно-
лошки истражувања (Labus1977/78; Plana 1974). 
Таа е собиралиште на целокупната хидрографска 
мрежа на Косовската Котлина. Нејзиното сливно 
подрачје зафаќа површина од 2861 км2. Должина-
та на водотокот на реката изнесува 109 км и дви-
жејќи се прима бројни притоки од југ кон север, 
каде се слева во реката Ибар. Бидејќи поминува 
низ густо населено подрачје со бројни индустри-
ско-рударско-енергетски комплекси Ситница е 
главен реципиент на отпадните води, кои ги ме-
нуваат нејзините еколошки услови (Maloseja et 
al. 1983;  Plana 1982; Plakoli 1988). Ова истражу-
вање е преземено со цел да се утврди доминант-
носта на таксоните на фауната Олигохети во ре-
ката Ситница.

Материјал и методи на работа

Собирањето на фаунистичкиот материјал 
на групата Oligochaeta е изведен во текот на раз-

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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лични сезони во периодот од 1990-1997 година. 
Примероци од фауната од дното се земани од 18 
профили на реката Ситница и нејзините притоки 
(Сл. 1). Обработени се вкупно 144 примероци. За 
собирање на примероците е користена Сурберо-
ва мрежа и Екманов багер. Собраниот материјал 
е подготвен по стандардни методи за квалитатив-
на и квантитативна анализа. Врз основа на ква-
литативниот состав пресметана е фреквенција 
на присутност (PF), фреквенција на доминант-
ност (DF) и ранг на доминантност на застапени-
те видови во сливот на Ситница, според следни-
те формули:

PF=m/n x 100, 
DF=md/n x 100, 
DR=DF/PF x 100
n- вкупен број на примероци,
m- број на примероци во кои видот бил 

присутен
md- број на примероци во кој видот бил 

доминантен

Резултати и дискусија

Диверзитетот на видовиот состав на 
Oligochaeta и нивната абунданција во водените 
екосистеми на копнените води е во тесна врска 
со абиотичките фактори кои владеат во нив. Во 
сливот на реката Ситница олигохетната фауна е 
претставена со 37 таксони од 16 родови (Таб.1). 
Фамилијата Tubificidae е застапена со 17 таксо-
ни  и 10 родови, Naididae со 12 таксони и 5 рода, 
Enchytridae со 3 таксони, Lunbriculidae со 4 так-
сони и 3 рода и Lumbricidae со 1 таксон. Утврде-
ниот диверзитет на родовите во сливот на реката 
Ситница представува 44,4 %, а диверзитетот на 

Сл. 1. Слив на реката Ситница
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Сл. 2. Просечна годишна бројност на Oligochaeta во сливот на реката Ситница
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видовите 34,6 % од веќе константираните родови 
и видови во копнените води на Република Србија 
(Jakovčev et al. 1996; Miljanović 2006).

Со истражувањето на квалитативниот со-
тав на заедницата Oligochaeta во сливот на река-
та Ситница, утврдено е дека се присутни видови 
карактеристични по својот широк ареал, дека по-
големиот дел од нив се широко распростанети. 
Недостатокот на посебност во фауната на Олиго-
хаетите во сливот на Ситница пред се се должи 
на нејзините еколошки одлики. Според многу ис-

тражувања (Dauti 1983; Labus 1977/’78; Maloseja 
et al. 1983; Plana 1974, 1982; Plakoli 1988), Сит-
ница се одликува со неповолни физичко-хемиски 
услови затоа што е оптеретена со слевањето на 
бројни ефлуенти од различно потекло. Во так-
ви услови се развила заедница на Oligochaeta во 
која според пресметаниот ранг на доминација 
видовите Limnodrilus hoffmeisteri, Limnodrilus 
sp., Tubifex tubifex, Tubifex sp., Limnodrilus 
udecemianus, Limnodrilus claperedeanus имале 
најголем процент на доминација и ја дефинира-

Таб. 1. Квалитативен состав и ранг на доминантност на Oligochaeta во сливот на реката Ситница
T  A K S O N I PF DF DT

Limnodrilus hoffmeisteri  Claparede,1862  78,8 44,3 55,9
Tubifex tubifex  Muller,1774 63,5 21,2 32,5
Limnodrilus sp. 61.5 17,3 28,8
Limnodrilus udekemianus Claparede,1901 30.8 11,5 37,3
Limnodrilus claparedeanus Ratzel,1868 10,5
Dero digitata  Muller,1773 9,65 1,9 24,9
Psammoryctides albicola Michaelsen,1901 9,65 2,9 3,3
Tubifex sp. 9,65
Limnodrilus helveticus  8,65 0,95 11,0
Aulodrilus pluriseta  Piguet,1906 7,65 1,95 33,9
Potamothrix hammoniensis  Michaelsen,1901 5,75 1,95 33,9
Enchitraeus sp. 4,8
Nais sp. 3,85
Ophidonais serpentina  Muller,1773 3,9 0,95 24,4
Isochaetides michaelseni Lastockin, 1937 3,9
Tubifex ignotus Stolc,1886 3,9
Nais elinguis  Muller,1773 3,9
Nais barbata Muller,1773 3,9
Pristina rosea  Piguet,1906 2,9
Nais christinae Kasparzak,1973 1,95
Frdericia sp. 1,95 10,9 50,6
Fridericia ssp. 1,95
Eiseniela tetraedra Savingy,1826 1,95
Lamprodrilus mrazeki Hrabe,1828 1,95
Tubifex nerthus  Michaelsen,1908 1,95
Isochaetides sp. 1,95
Lumbriculus svariegatus Grube,1884 1,95
Nais communis Piguet,1906 0,95
Spirosperma ferox , Eisen 1879 0,95

Embolocephalus velutinus, Grube 1879 0,95

Psamoryctides barbatus Grube,1861 0,95
Nais stolci  Hrabe,1977 0,95
Dero sp.  0,95
Pristina sp. 0,95
Chaetogaster diastrophus, Gruithuisen,1828 0,95
Bythonomus lemani Grube,1879 0,95
Bythonomus sp. 0,95



В. Н. ЖИВИЧ и др.

Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија16

ат средината во која живеат како еутрофна (Lang 
1984). Ваквата состојба во сливот на реката Сит-
ница се јавила како последица на антопогеното 
дејство на нејзиниот екосистем.

Во сите примероци на фауната на дното 
заедницата на Oligochaeta беше присутна. Бројот 
на идивидуи имаше тенденција на пораст (Сл.2). 
Овие промени се поврзани со еколошките усло-
ви на средината, кои погодуваат на развојот на 
еутофни видови и нивна доминација.

Заклучок

Со истражувањето на диверзитетот и 
доминантноста на таксоните на фауната на 
Oligochaeta  во сливот на реката Ситница е кон-
стантирано дека:

Олигохетната фауна е претставена со 1. 
37 таксони и 16 родови.
Фамилијата Tubificidae била застапе-2. 
на со 17 таксони и 10 родови, Naididae 
со 12 таксони и 5 рода, Enchytridae со 
3 таксони, Lunbriculidae  со 4 таксо-
ни и 3 рода и Lumbricidae со 1 таксон.
Утврдениот диверзитет на родовите 3. 
претставува 44,4 %, а диверзитетот на 
видови 34,6 % од веќе константирани-
те родови и видови во копнените води 
во Република Србија.
Ранг на доминација остваруваат 11 так-4. 
сони, а најголема доминантност поседу-
ваат видовите: Limnodrilus hoffmeisteri, 
Limnodrilus sp., Tubifex tubifex, 
Tubifex sp., Limnodrilus udecemianus, 
Limnodrilus claperedeanus.
Најголем процент на доминација има-5. 
ат видовите кои сливот на реката Сит-
ница го дефинираат како еутрофна 
средина.  
Абунданцијата на Олигохети имаше 6. 
тенденција на пораст
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Introduction

Strandzha Mountain (Southeastern Bulgaria) 
has specific geological, climatical, and biogeograph-
ical characteristics. It belongs to the European de-
ciduous forest region, in the Euxinian province. It 
is characterised with an ancient, mostly, mesofilous 
and, partly, hygrophilic deciduous forest vegetation 
with Euxinian floristic elements. This leads to the 
formation of characteristic ecosystems with a large 
biological diversity, in which, up till now, a consid-
ereable amount of natural and seminatural habitats 
have been established. The pesence of thirthy one 
species of small mammals in Strandzha Mountain is 
established and this characterized the region as the 
most representative for the small mammal’s biodi-
versity in Bulgaria.

The aim of the present investigation is to car- aim of the present investigation is to car-aim of the present investigation is to car- of the present investigation is to car-of the present investigation is to car- the present investigation is to car-the present investigation is to car- present investigation is to car-present investigation is to car- investigation is to car-investigation is to car- is to car-is to car- to car-to car- car-car-
ry out the cytogenetical characteristic of Insectivora 
species Crocidura suaveolens and Neomys anoma- anoma-anoma-
lus in Strandzha Mountain. These species are includ-Strandzha Mountain. These species are includ- Mountain. These species are includ-Mountain. These species are includ-
ed in Bern Convention on Concervation of European 
Wildlife and Natural Habitats, appendix three, which 
involves protected species with regulated use. 

The genus Crocidura shows a high degree 
of karyotype evolution. The karyotype of C. suave-

CYTOGENETICAL CHARACTERISTIC OF INSECTIVORA 
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ABSTRACT

Atanasov I. N. & Chassovnikarova G. T. (2008): Cytogenetical characteristic of Insectivora species in 
Strandzha Mountain (Southeastern Bulgaria). Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of 
Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological So-
ciety, Vol. 8, Skopje.

The Insectivora species lesser white-toothed shrew (Crocidura suaveolens Pallas, 1811) and Southern wa-Pallas, 1811) and Southern wa-, 1811) and Southern wa- and Southern wa-
ter shrew (Neomys anomalus Cabrera, 1907), inhabiting Strandzha Mountain, were cytogenetically characterized. 
For the first time, the male karyotype of lesser white-toothed shrew from Bulgaria were studied (2n=40, NFa=46, 
NF=50) and morphology and size of the Y-chromosome were determined. The Х-chromosome is a large submeta-
centric and the У-chromosome is acrocentric. The karyotype analysis of the Crocidura suaveolens confirms its 
karyotype’s relative stability. The karyotype of Neomys anomalus in Bulgaria (2n=52; NF = 98; NFa = 94) is de-
scribed for the first time. The X chromosome is subtelocentric and the Y chromosome is submetacentric. 

Key words: Insectivora, Crocidura suaveolens, Neomys anomalus, karyotype, Bulgaria

olens was described as 2n=40 (Meylan & Hausser 
1974). The chromosome polymorphism is rare for 
the populations of white-toothed shrews and it is a 
result mainly of pericentric inverions and different 
patterns of heterochromatin distribution (Zima et al. 
1998). In C. suaveolens, additional В-chromosomes 
(Meylan & Hausser 1974) and changes in the size 
and location of the centromere in the Х-chromosome 
(Ivanitskaia 1989) were found. The Х-chromosome 
is usually biarmed - submetacentric and includes 
6-8% of the haploid genome (Madalena & Rue-& Rue- Rue-
di 1994), while the Y-chromosome is acrocentric 
(Meylan 1966; Rimsa et al. 1978; Catzeflis et al. 
1985; Vogel еt al. 1986; Graphadatsky et al. 1988, 
1993; Zima et al. 1998).

Based on karyological studies and isoenzyme 
analyses, only two species have been determined in 
Bulgaria – bicolored white-toothed shrew (C. leu-
codon) and lesser white-toothed shrew (C. suaveo-
lens) (Poitevin 1984; Belcheva & Kolevska 1992). 
The karyotype of C. suaveolens (1 female from Do-
brich) was identified as 2n=40, NF=50. 

The genus Nеomys is remarcable by the fact, 
that the species inhabiting Europe N. аnomalus (Ca-
brera 1907) and N. fodiens (Pennant 1771) have a 
simmilar karyotype (2n = 52, NF=90-98). The auto-2n = 52, NF=90-98). The auto-n = 52, NF=90-98). The auto- = 52, NF=90-98). The auto-, NF=90-98). The auto-=90-98). The auto-90-98). The auto-
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somes are twenthy two biarmed pairs and three ac-
rocentric pairs. Sex chromosomes polymorphism in 
the genus is described. The X chromosome is subte-
locentric, submetacentric or metacentric, while the 
Y chromosome is subtelocentric, submetacentric or 
acrocentric (Maylan 1964; Fredga & Levan 1969; 
Rimsa et al. 1978; Zima 1983, 1984; Jimenez et al. 
1984; Ivanitskaia 1989; Belcheva & Kolevska 1992; 
Graphadatsky et al. 1993). 

The karyotype investigations of N. anoma-
lus in Europe are insufitient. The diploid chromo-
some number is identically with those of N. fodi-. fodi-fodi-
ens (2n=52), NF varies from 94 to 98 (Maylan 1966; 
Rimsa et al. 1978; Zima et al. 1998). Only in the 
Spanish populations the sex chromosomes are de- populations the sex chromosomes are de-populations the sex chromosomes are de- the sex chromosomes are de-the sex chromosomes are de- sex chromosomes are de-sex chromosomes are de- chromosomes are de-chromosomes are de- are de-are de- de-de-
scribed as subtelocentrics (Jimenez et al. 1984). 

In Bulgaria the genus Neomis includes the 
sympathric species Northern water shrew (N. fodi-. fodi-fodi-
ens) and Southern water shrew (N. аnomalus). On-
ly the karyotype of the Northern water shrew is de-

scribed. Intraindividual polymorphism of the mor-
phology and the size of the sex chromosomes is es-
tablished (Belcheva & Kolevska 1992). 

Material and Methods

Three males of the lesser white-toothed shrew 
(C. suaveolens) and three males and two females of 
the Southern water shrew (N. anomalus) from the 
Strandzha Mountain were studied.

Because of the difficulty in the external mor-
phologic determination between the two Neomys 
species, the N. anomalus species diagnostic is car-
ried out according to morphometric and craniomet-
ric criteria (Peshev et al. 2004). All investigated in-. 2004). All investigated in-All investigated in-
dividuals have a tail length less than 55 mm, tail 
without keel or poorly developed keel, confined to 
the terminal third of the tail. The hind foot length 
is less than 18,4 mm. The craniometrical criteria in-
clude the height of coronoid process usually under 

Fig.1. Metaphase plate and karyotype of male lesser white-toothed shrew (C. suaveolens) from 
Strandzha Mountain.
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4,8 mm and the length of mandible with lower inci-
sor usually under 14,2 mm.

The karyotype in bone marrow cells was ana-
lyzed by the standard method using hypotonization in 
0.56 % solution of KCl for 30 min, fixing of the chro-
mosomes in methanol and acetic acid (3:1), and prep-
aration of air-dried slides. A total of 148 metaphases 
were analyzed, with the chromosomes in the karyo-
type organized by morphology and decreasing size.

Results

Lesser white-toothed shrew (C. suaveolens)
The diploid chromosome number of all the 

specimens studied was 2n=40, NFa=46, NF=50. The 
autosomes were 15 pairs acrocentric chromosomes 
and 4 pairs were biarmed chromosomes, of which, 1 
pair metacentric chromosomes, 1 pair submetacen-
tric and 2 pairs subtelocentric chromosomes. The 
Х-chromosome was large submetacentric, in size 

between first and second autosome pairs, while the 
У-chromosome was acrocentric, as large as the lon-
ger arm of the Х-chromosome (Fig. 1).

Sauthern water shrew (Neomys anomalus)
All investigated individuals have a diploid 

chromosome number 2n= 52, NF = 98, NFa = 94. 
This karyotype is identical with the species karyo-
type described in Europe (Maylan, 1966; Rimsa et 
al., 1978; Jimenez et al., 1984; Zima et al., 1998). 
The autosomes are biarmed: 10 metacentric, 10 sub-
metacentric, 2 subtelocentric and 3 acrocentric pairs 
(Fig.2 and Fig. 3).

No sex chromosome polymorphism is es-
tablished. The subtelocentric X chromosome is be-
tween the 4th and the 5th autosome pairs by its size. 
The Y chromosome is submetacentric as long as the 
longe arm of the X chromosome (Fig.2). It differs 
from the subtelocentric Y chromosome, described in 
Spanish populations (Jimenez et al., 1984).

Fig. 2. Metaphase plate and karyotype of male sauthern water shrew (Neomys anomalus) from 
Strandzha Mountain.
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Discussion

For the first time, male specimens of less-
er white-toothed shrew from Bulgaria were stud-
ied and morphology and size of the Y-chromosome 
were determined. The morphology of autosomes and 
sex chromosomes do not differ from this described 
of the only female specimen from Dobrich (Belche-
va, Kolevska, 1992) and of the specimens from the 
populations in France (Maylan 1966), Switzerland 
(Meylan & Hausser 1974), Tajikistan (Ivanitskaia et 
al. 1977; Slovakia (Slivka 1977), Yugoslavia (Rimsa 
et al. 1978), Czech Republic (Zima, Kral 1984), It-
aly, Hungary, Greece, Cyprus, Israel (Catzeflis et al. 
1985). This confirms the conservatism of the kary-
otype of C. suaveolens in the Palearctics and the 
hypothesis about its earlier formation from the hy-
pothetic ancestor karyotype. The karyotype evolu-
tion of the species is demonstrated in the increased 
number of chromosomes and the chromosome arms. 
The karyotype analysis of the Crocidura suaveolens 
from the region of Strandzha has illustrated the rela-

Fig. 3. Metaphase plate and karyotype of female sauthern water shrew (Neomys anomalus) from 
Strandzha Mountain.

tive stability of the karyotype. 
For the first time the karyotype of the South-

ern water shrew in Bulgaria was described. The car-
ried out karyotype analysis of Strandzha Mountain 
population demonstrates that there are differences 
between the considered as identical karyotypes of 
the water shrews in Bulgaria. According to Belche-
va & Kolevska (1992) the karyotype of the Northern 
water shrew has 10 metacentric, 10 submetacentric, 
2 subtelocentric and 3 acrocentric autosome pairs. 
Intraindividual sex chromosome polymorphism in 
morphology and size of Y chromosome is described. 
The X chromosome is a large submetacentric, but 
in some metaphases the Y chromosome is small ac-
rocentric, shorter than the longe arm of the X chro-
mosome. In other metaphases the Y chromosome is 
submetacentric or metacentric, longer than the longe 
arm of the X and in the last metaphases is a very 
long submetacentric, longer than the longe arm of 
the X. Such polymorphism in morphology of the Y 
chromosome do not exists in the investigated popu-
lations of N. anomalus in Strandzha Mountain. The 
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X chromosome in N. fodiens is a large submetacen-
tric, while the X in N. anomalus is middle-sized sub-
telocentric. This established difference in the kary-
otype of N. anomalus cytogenetically defines the 
Strandzha Mountain population. 
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Introduction

The Short-toed Snake-eagle (Circaetus gal-
licus Gm.) is distributed from the north-west Afri-
ca and south-west Europe to the Gulf of Finland and 
east to Asia, with disjunct populations in India and 
on the Lesser Sundas (BirdLife International, 2007). 
The total world population is estimated to be 10,000-
100,000 individuals (Ferguson-Lees & Christie, in 
BirdLife International 2007), and its conservation 
status has been evaluated as Least Concern (IUCN 
2007). In Europe its population is estimated to be 
8400-13000 pairs (BirdLife International, 2004), 
with highest population (2000-3000 pairs) in Spain. 
On the Balkan Peninsula, it is most numerous in 
Greece (300-500 pairs), and the other countries have 
similar population sizes (Albania: 50-100, Bulgaria: 
80-200, Croatia: 100-250, Serbia and Montenegro 
together: 130-170, BirdLife International 2004).

The Short-toed Snake-eagle is a migratory 
species, in Europe arriving at breeding territories in 
mid-March to mid-April, earlier in the south of the 
continent. It leaves the breeding areas mostly from 
mid-September to mid-October. Eastern Europe-
an populations winter in India, occasionally South-
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ABSTRACT

Velevski M. & Grubač B. (2008): Distribution and estimation of the population size of the Short-toed 
Snake-eagle Circaetus gallicus in Macedonia. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of 
Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological So-
ciety, Vol. 8, Skopje.

Data on the distribution of the Short-toed Snake-eagle Circaetus gallicus in Macedonia were gathered in 
the period 2000-2007. Presence of 61-77 pairs was confirmed, and estimation of the total Macedonian population 
was done to 120-150 pairs, with presently stabile trend. Estimated breeding density in Southern Macedonia was 
20,3 km2/pair. Most of the territories were located in the degraded oak forests in Southern Macedonia, on altitude 
of 300-800 m asl. (range 65-1200 m asl). However, the estimated breeding density was much higher in the Greek 
Juniper scrublands and pseudomaquies (5,8 km2/pair), and therefore we consider these habitat types as typical for 
this species in Macedonia.

Key words: Short-toed Snake-eagle Circaetus gallicus, Macedonia, distribution, population size

east Asia, while western populations in sub-Saha-
ran Africa (Cramp & Simmons, 1980). Occasional-
ly, is known to winter in southern Europe, e.g. Spain 
(Martinez & Sanchez-Zapata, 1999), or possibly 
Greece (Handrinos & Akriotis, 1997).

In Macedonia the species has been recorded 
by many authors, but the total number of published 
observations is surprisingly low. Short overview is 
presented in Tab. 1.

Methods

Survey of the Short-toed Snake-eagle was 
performed in the period 2000-2007. All records were 
noted either as „territorial behaviour“ (pair or fam-
ily, or single bird seen soaring, foraging or taking 
prey to the nest) or „movements“ (dispersion, migra-
tion or observations of birds flying high above un-
suitable habitat for breeding). No special search for 
nests or roosting places was done. All individual re-
cords (n=162) were presented on a topographic map 
(1:100000), using ArcMap software. All records of 
single birds far from other known territories or other 
records were considered as „territory“, unless they 
were previously classified as „movements“, or were 
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done in period before March 15th and after Septem-
ber 1st. In some areas where more pairs exist in close 
proximity, the „territories“ were established on the 
basis of clusters of data, but most valuable were the 
field observations, especially contemporary con-
tacts. Data on altitude were extracted from the map.

Study area

Study area included large regions in Central 
and Southern Macedonia (Kumanovo region, Sko-
pje region, Veles region, Štip region, Sveti Nikole 
region, Vardar valley, Tikveš region, Demir Kapija 
region, Mariovo region, Pelagonia Plain, Ogražden 
Mt., Osogovo Mt., Babuna Mt., Prilep region, Pelis-
ter Mt., Nidže Mt., Kožuf Mt., Dojran region) and 
less attention was paid to the mountains and val-
leys in western (Korab Mt., Bistra Mt., Stogo-
vo Mt., Karaorman Mt.), south-western (Jablanica 
Mt., Galičica Mt., Ohrid and Prespa Lake), central 
(Jakupica Mt.), south-eastern (Belasica Mt., Stru-
mica valley) and eastern parts (Maleševski Mts, 
Plačkovica Mt., Goten Mt.). Some areas (Bilina Mt., 
Skopska Crna Gora Mt., Žeden Mt., Šar Planina Mt., 
Čeloica Mt., Ilinska-Plakenska Mts, Bigla Mt., Dešat 
and Krčin Mts.) remained almost completely unsur-
veyed. Most of these regions have been surveyed by 
the authors in the period before 2000, and no breed-
ing records of the species were found. In all these 
regions extensive montane forests develop, that are 
mostly not suitable for sustaining significant number 
of breeding pairs of the Short-toed Snake-eagle. 

Results and Discussion

In the period 2000-2007, 68 (61-77) terri-
tories of Short-toed Snake-eagle were located in 
Macedonia, distributed in central, eastern and espe-
cially southern regions (Fig. 1.). 

Within these regions, they occupy mostly de-
graded oak habitats (n=37 territories), and Greek Ju-
niper scrublands or pseudomaquies (n=19 territo-
ries). Some pairs (n=5) also occupy territory largely 
on pastures, where they probably breed on individu-
al trees or in neighbouring woodlands, and 4 territo-
ries are in Black Pine Pinus nigra stands.

Most of the territories (n=37) are on altitude 
between 300 and 800 m asl (range 65 -1200 m, mean 
= 576 m, median = 560 m).

Estimated breeding density in southern Mace-
donia (regions of Mariovo, Tikves Lake and Demir 
Kapija) is 20,3 km2/pair (ranging from 29,8 km2/pair 
in Mariovo to 5,8 km2/pair in Demir Kapija). Mean 
neighbouring nest distance is estimated to ca. 5 km 
(minimum 1,1 km), but the average can be as low as 
2,4 km at Demir Kapija. 

Based on these data, population size of the 
Short-toed Snake-eagle in Macedonia is estimated 
on 120-150 pairs. No major changes in the occupied 
territories have been noted in the study period, and 
therefore we consider the present population trend 
of the species in Macedonia as stabile.

Although it seems that largest part of breed-
ing population of the Short-toed Snake-eagle in the 
country is found in the oak forests (mostly Pubes-
cent oak, Quercus pubescens), the breeding densi-

Tab. 1. Literature data for the presence of the Short-toed Snake-eagle in Macedonia

Date Location Autor(s)
29.04.1916 southern Vardar Valley von Viereck (1917)
< 1949 Skopje Valley, few pairs between Taor and 

Lisice Karaman (1949)
21.07.1959 near Veles Terrasse & Terrasse (1961a)
23.07.1959 Demir Kapija Terrasse & Terrasse (1961a)
25.07.1959 Mountains around Prespa Lake Terrasse & Terrasse (1961b)
1955-1959 Skopje Valley Dimovski (1967)
08.04.1969 Badar Gorge Danko & Sczilard (1971)
15.06.1969 Raec Gorge Limbruner (1988)
01.06.1971 v. Kadrifakovo Limbruner (1988)
19.04.1973 Babuna Gorge Geiger et al. (1974)
05.08.1976 near Prilep Ritzel (1979)
08.08.1976 south of Veles Ritzel (1979)
1978 Prespa Lake Vasić et al. (1985)
1980 Vardar Valley Vasić et al. (1985)
? southwest Macedonia Vasić et al. (1985)
11.05.1980 near v. Peštani Dijksen & Dijksen (1984-1985)
07.08.1982 Plačkovica Puzović (1987)
1989 Konečka Mt. Vogrin (1990)
? Bistra Mt. Ivanovski (1998)
10.07.2000 Gorčovski Rid, Ogražden Mt Velevski et al. (2002)
23.07.2000 Kravičevo, Ogražden Mt Velevski et al. (2002)
12-14.05.2006 Bregalnica River region, Nogaevci-Ubogo Škorpikova et al. (2006)
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ty is much higher in the typical sub-Mediterranean 
parts of Macedonia, especially at Demir Kapija and 
around Tikves Lake. In these regions, xerophylous 
vegetation dominates, with number of Juniper (Ju-
niperus excelsa, Juniperus foetidisima) trees and ev-
ergreen Kermes Oak (Quercus coccifera). Juniper 
trees seems to be of great importance, as the spe-
cies is known to have preference of conifer to de-
ciduous species (e.g. at Dadia-Lefkimi-Soufli for-
est in Greece, Bakaloudis et al. 2001). With our re-
search, three out of four nests were found on Greek 
Juniper (J. excelsa), while the fourth one was found 
on Black Pine (Pinus nigra). The estimated breed-

ing densities found in Macedonia are comparable to 
those found by other authors in Europe, and the den-
sity at Demir Kapija is higher to the density found in 
Dadia Forest in Greece (Tab. 2).

In Europe, the species is found to breed at 
wide range of altitudes, even up to 1700 m (Thiol-
lay, in Bakaloudis et al. 2001). Bocca (1989) found 
it at 1200 m in northwest Italy, which is the same 
as the highest breeding altitude found in Macedonia 
(1200 m asl., Konjarnik, Mariovo region.). There-
fore, it can be expected that in Macedonia the Short-
toed Snake-eagle also breeds at higher altitudes, with 
lower densities. When foraging, the species has been 

Fig. 1. Map of territories of the Short-toed Snake-eagle in Macedonia

Tab. 2. Breeding densities and mean nest distance for the Short-toed Snake-eagle in some European 
countries

Country/region density (km2/
pair)

mean nest dis-
tance Reference

Spain, southwest 8,5 Amores & Franco (1981)
Greece/Dadia-Lefkimi-Soufli 13,71 2,2 km Vlachos & Papageorgiou (1994)
Greece/Dadia-Lefkimi-Soufli 16,9 2,7 km Bakaloudis et al. (2005)
Italy, central 48,6 4,4 km Petretti (1988)
Belarus 6 km Ivanovsky (1992)
Italy, central 13-34 km Bocca (1989)
France, southern 166,6 Cheylan (1981)
Macedonia, southern, estimation 20,3 5 km this work
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often observed significantly higher, even at moun-
tain pastures of Bistra Mt., Galicica Mt (1600 m asl), 
Jablanica (2000 m) or Kozuf Mt. (2100 m).

Summary

During the survey on the distribution of the 
Short-toed Snake-eagle Circaetus gallicus in Mace-
donia, presence of 61-77 pairs was confirmed, and 
the total population was estimated to 120-150 pairs, 
with stabile trend. The breeding density was great-
est in Juniper shrubs and pseudomaquies in Demir 
Kapija region (5,8 km2/pair), and the average den-
sity in Southern Macedonia was estimated to 23,3 
km2/pair. These results correspond with the find-
ings in other European countries. Typical habitats of 
the species in Macedonia are the Greek Juniper and 
Kermes Oak shrubs, and the first species is of great 
importance for breeding.

The altitude range where territories were lo-
cated spans from 65 to 1200 m, with higher num-
ber of pairs (n=37) having territories in from 300 to 
800 m asl.
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Introduction

In the conditions of today the badger is a 
widely spread predator in the lowland and forest-
ed regions of Europe (except for the northern parts 
of the Scandinavian Peninsula and some Mediterra-
nean islands) and the temperate parts of Asia (east-
ward including China and Japan, south to Israel). In 
Bulgaria the species is spread throughout the coun-
try in deciduous and mixed forests, fields and parks. 

There is lack of profound scientific research 
and systematic observations of the species in Bul-
garia till now. The reasons for that are probably the 
steadily high population density and its poor eco-
nomic value. In Europe most continued and detailed 
monitoring is done in England where the badger is 
the largest predator and is protected by law (Badger 
Action plan, 2000).

Badgers are part of the Mustelids family. 
They are carnivorous – omnivorous species, living 
in groups - clans. They have very secretive way of 
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The purpose of the study is to asses the biology and ecology of badger in Bulgaria through identifying the 
parameters of its home range and social organisation, monitoring of its behaviour and distribution and utilisation of 
setts, food and foraging behaviour, and the human attitude towards the species. The field studies have are performed 
within different pattern types of habitat in order to identify the specific variables of each of them. The collected da-
ta is used to build a digital model of spatial distribution of badger. This way the project and its expected results are 
intended to enhance the knowledge about the badger in Bulgaria throught advanced research methods that will pro-
vide comparability with those from other countries. 

In order to achieve these aims several methods of study are used - radio-telemetry and tracking of the 
tagged animals, bait with indigestible plastic colour pellets, as well as other methods. Also, information of scat 
analyses, pattern habitat assessments and interviews with locals will be provided .

Key words: badger, ecology, modelling.

life because they are fossorial and active at dusk. 
The aims of the project must be fulfilled in 

three years period. The long-term goals are: 
Defining the size of the individual and - 
group territory and finding out if there 
are differences in two pattern type of 
habitats - forests and lowland; 
Characterizing the social structure of the - 
species; 
Identifying the food spectrum of the spe-- 
cies and comparison in the different pat-
tern types of habitats; 
Creating a GIS model of the potential - 
distribution of the species in Bulgaria. 

The short-term aims are focused on monitor-
ing of the behaviour (diurnal, seasonal, parental if 
possible) of the badger, observation of its relations 
with other species, mainly foxes, defining the crite-
ria for choosing sites for setts, research of the human 
attitude toward badgers, and creating a GIS model of 
habitat suitability for badgers.
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Material and methods

The main method for collecting data is radio-
telemetry. In the period of the project four animals 
must be trapped and marked (two in each pattern 
type of habitat). Radio implants will be used because 
of the head structure of the badgers, their fossori-
al way of living and the differences in body weight 
in spring and autumn. The implants will be surgical-
ly implanted in the animals, Ågren (2000). Two of 
the implants are equipped with temperature sensors 
which will give us information if the intern body 
temperature of the badgers changes during the win-
ter in the climate conditions of Bulgaria. The trap-
ping process is an arduous task because badgers are 
living close to human settlements and fields and they 
are cautious and suspicious. As omnivores also they 
have a lot of alternative food sources and are diffi-
cult to be lured with food. Once trapped, the animals 
will be monitored in order to collect data about their 
individual territories, seasonal and daily activity and 
social behavior. 

Another method for collecting data is the 
bait-marking method, used and described by d-r R. 
J. Delahay (Delahay et al.; 2000a). Baiting is done 
with plastic pellets for defining the group size terri-
tory. This is possible because badgers are social an-
imals and they are marking the boundaries of their 
territories with their latrines. 

The analyses of the scats found in the latrines 
are giving precise information about the food pref-
erences of the species in different seasons and hab-
itats. 

Computer modeling is one of the project pri-omputer modeling is one of the project pri- is one of the project pri-
mary aims and instruments in order to compensate 
eventual insufficiency of data while predicting spe-
cies distribution and habitat preferences. Our ap-
proach is a deductive modeling based on overlay of 
classified variables. Ranks reflect the suitability of 
each habitat feature for badgers. The ranking scale 
is from one to four, where one is most suitable, four 
is unsuitable. Verification of the reclassified data is 
done by field data, published information and expert 
opinion (Diamond, 2006). 

Variables used:
Corine land cover, 2000 (EEA,1995),- 
Soils in Bulgaria, 1:40 000,- 
DEM with resolution 100x100 pixels,- 
Slope.- 

The input data is pre-processed by prelimi-
nary reclassification. Tables 1, 2 and 3 are present-
ing the reclassification data of Slope, Digital Eleva-
tion Model (DEM), and soil types.

Corine land cover is reclassified from 37 in-
to four classes:

Class 1: natural grassland, moors and heath-
land, non-irrigated arable lands, fruit trees and berry 
plantations, sparsely vegetated areas, land principal-

Tab. 1. Reclassification of slope
Slope

(degrees) Rank

0-30 1
31-50 2
51-70 3
> 71 4

Tab. 2. Reclassification of Digital Elevation Model
Elevation
(meters) Rank

0-700 1
701-1200 2
1201-1800 3

> 1801 4

Tab. 3. Reclassification of soil types
Soil type Rank
Fine Sandy Loam 1
Gravelly Loam
Shaly Loam
Coarse Loam

2

Stony Loam 3
Clay and clay
composites
Hydric soils (all types)

4
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ly occupied by agriculture with significant areas of 
natural vegetation, transitional woodland/ shrubs;

Class 2: permanently irrigated land, pastures, 
broad leaved forest;

Class 3: coniferous forest, vineyards, com-
plex cultivation patterns, mixed forest;

Class 4: airports, beaches dunes sands, wa-
ter bodies, inland marshes, bare rock, green urban 
areas, burnt areas, industrial or commercial units, 
coastal lagoons, mineral extraction sites, sea and 
ocean, discontinuous urban fabric, rice fields, port 
areas, road and rail networks and associated land, 
continuous urban fabric, dump sites;

Investigated area

The study areas was initially planned at Os-
ogovo Mountain as a forest habitat, and at the Thra-
cian valley as a grassland habitat. Fig 1 presents a 
map of the two investigated areas in Bulgaria. 

At the lowland habitat we came across signif-
icant obstacles which forced us to change the place. 
Badgers in this area are claimed to cause a lot of 
damages, eating the eggs of pheasants (Phasianus 
colchicus), partridges (Perdrix perdrix), and quails 
(Coturnix coturnix), which are the main game in the 
area. So the locals are treating the badgers as pest 

Fig. 1. Map of the two investigated areas in Bulgaria – in white oval

Fig. 2. Badger locations in the study areal ti i th t d
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and exterminate them whenever is possible. This at-
titude makes the future of an implanted badger very 
uncertain and the lowland study area is moved at the 
foot of Osogovo Mauntain as it is presented at Fig 
2. 

The Osogovo Mountain is situated in the 
western part of Bulgaria, bordering the Republic of 
Macedonia. The highest pick in the mountain is Ru-
en - 2251 m. The region is 95 km away from the cap-
ital Sofia. In the mountain the badger setts are situ-
ated under rocks in beech forests habitat. The grass-
land badger habitat is at the foot of the mountain 
and the setts are in fields near agricultural areas, sur-
rounded with acacia trees, dog rose, hawthorn and 
walnut-trees.

Results

During the first year of the project nine clans 
were described and mapped. All found setts (74) 
were measured. The mean length of badgers’ setts 
is 34,23 cm, and the mean height is 31,79 cm. The 
setts in the forest conditions have been found mainly 
under rocks in a beech-tree habitat. The badger clans 
living in the lowland are always situated near water 
under very thicket vegetation and briers.

Nineteen latrines were found and 37 scats 
have been analyzed. The results show that badgers 
prefer mainly plant food. In the forest habitat the diet 
is consisted mainly of prunes in summer, in the pe-
riod before the beech nut is ready they are consum-

Fig. 3. Badger modeld l

Fig. 4. Badger model of Osogovo Mountain regiond l f O M i i



First results of the project for studying the biology and ecology of badgers (Meles meles L.) in ...

31Proceedings of the III Congress of Ecologists of Macedonia

ing vegetation mass and in October they eat mainly 
beech nuts. The badgers living in the lowland hab-
itat often visit corn fields and fruit gardens without 
causing much damage. A low percentage of badger 
food in both habitats consists of insects and rodents. 
For the moment there are no found excrements con-
taining earthworms which is a very significant dif-
ference from the same analysis done in other parts of 
Europe (Kruuk, 1978, Balestrieri et al., 2004).

Tab. 4. Suitability class distribution – from 1 (most suitable) to 4 (least suitable)
Class Area/km %
One 35377,42 31,8
Two 70760,57 63,7

Three 4985,66 4,5
Four 0,08 0

Fig. 5. Badger locations in Osogovo Mountain 

The collected data and knowledge about the 
species requirements towards the habitat are used for 
the creation of the GIS model of the potential badger 
distribution in Bulgaria as its present at Fig. 3. 

Tab. 4 presents the suitability class distri-
bution. Fig. 4 shows the badger model of Osogovo 
Mountain region. 

The mountain habitat of the species as shown 
in Fig 5 is with suitability Class Two which deter-

Fig. 6. Badger locations in the lowland region of Osogovo (Sovoljano)
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mines the lower badger density there. 
The grassland habitat is with suitability Class 

1 which sustains higher badger density and clans 
consisted of more individuals. Badger locations in 
the lowland region of Osogovo (Sovoljano) are il-
lustrated on Fig 6. 

All the badger locations collected in the re-
gion of the Thracian valley before changing the 
study area are also in suitability Class One (Fig 7). 
The fact that most of the locations collected during 
the field work are situated in suitability Class One is 
a validation of the model.

Discussion

Badgers being fossorial and nocturnal ani-
mals are quite difficult target of investigation. The 
fact that they are living close to human settlements 
makes them very cautious and suspicious about any 
interference in their environment. That’s why trap-
ping badgers in the conditions of Bulgaria takes long 
time and efforts. 

Although omnivorous, badgers are main-
ly plant eaters with preference for fruits and beech 
nuts. The main differences in the diet of the lowland 
and mountainous badgers come from the fact that 
the first ones live near to people’s fields and orchard 
and have access to human activity related sources 
of food. 

According the GIS model the biggest part 
of the territory of the country is suitable Class Two 
(63,7 %) and 31,8% is suitable Class One (Tabl. 4). 
Both classes with highest suitability for badgers cov-
er 95.5 % of Bulgaria. This is a proof why badgers 
are so widely spread in the country and the limiting 

Fig. 7. Badger locations in the Thracian valley

factors for their distribution are not the existing en-
vironmental realities but the anthropogenic factor. 

Conclusions

In Bulgaria there are very good natural condi-
tions for badgers (95.5% suitability Class One). The 
limiting factors for their distribution are the hunting 
of the species and the influence of road infrastruc-
ture (road kills). The proximity of the setts of this 
omnivorous species to human settlements is one of 
the main reasons for conflicts with local people.

The habitat suitability model presented in this 
paper is a preliminary, and is a subject to improve-
ment based on newly collected data.
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Introduction

The common vole (Microtus arvalis Pall., 
sensu lato) widely spread in Bulgaria, recurrently 
causes severe damages and therefore it is a subject 
of permanent observation by the National Plant Pro-
tection Service.

The reasons for the enormous fluctuations in 
its population number and all the contributing fac-
tors are constantly being investigated but they are 
not yet fully and synonymously elucidated. A gener-
ally held view is that the dynamics of the vole num-
bers is determined by a complex of many different 
factors, climatic conditions being among the most 
important ones (Hamar et al. 1964; Gladkina 1976).

The purpose of the present study is to analyze 
in the course of a comparatively long period of time 
(1961–2004) the type of the vole population devel-
opment in Vidin district where an intensified injuri-
ousness has been observed in the recent years and al-
so to examine the relationship of the changes in the 
voles number with some basic climatic factors af-
fecting the population level and its dynamics.
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ABSTRACT

Dekov O. & Markov G. (2008): The type of the Common Vole (Microtus arvalis Pall.) population devel-
opment in Bulgaria. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International 
Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The common vole (Microtus arvalis Pall., sensu lato) is a main rodent pest in Bulgaria. The analysis of 
long-term data of its occurrence and population levels in alfalfa and winter cereal fields resulted in classifying the 
territory of the country into five categories in regard to the degree of vole’s harmfulness: very strong, strong, me-
dium, low and very low. It was found that several new zones of high vole’s harmfulness have recently arisen. They 
are situated mainly in North-eastern and North-western Bulgaria and in the region of high fields in West Bulgar-
ia as well. 

The investigation of the numbers dynamics of the vole population under the specific climatic conditions in 
the agricultural ecosystems in the new North-western zone of high harmfulness, carryout on the grounds of the de-
velopment of the vole populations over a period of 44 years, revealed the relationship between the vole’s numbers 
and some climatic parameters affecting the population. 

Key words:  Common vole; Microtus arvalis; population development; climatic factors.

Material and methods

The dynamics of the vole population number 
has been established on the basis of an analysis on 
the development of its populations during the 1961–
2004 period in alfalfa and winter cereals fields. The 
state of the populations is characterized through the 
size of the infested areas and the population density 
there at the end of each year (Godichni otcheti Vid-
in, 1961–2004).

Colonization Coefficient (C.C.) (Gladkina & 
Polyakov 1973; Michaylova et al. 1982), modified 
by Dekov (1999), has been used as an integrating 
numerical index for the state of the populations. It 
represents an average number of colonies per con-
ditional hectare of the areas sown with alfalfa and 
winter cereals.

According to the general criteria for evalua-
tion of cyclicity in the development of the vole pop-
ulation and the specific conditions of its develop-
ment in Bulgaria, the phases in its population de-
velopment have been differentiated according to the 
following grade evaluation (Dekov 1999):
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Grade 1 /depression/ – populations are char-
acterized with predominantly low numbers (varying 
between only individual to 20 colonies/ha) mostly 
in their main habitats – the alfalfa stands. (C.C. till 
0. 3).

Grade 2 /rise in numbers/ – higher density in 
alfalfa stands and increase of the colonized areas, 
limited infestation of low density in the winter ce-
reals.

Grade 3 /spreading/ – increase of the alfalfa 
stands colonization from average to high density and 
stable colonization of winter cereals with low to av-
erage density. (C.C. 1. 3 – 4. 4).

Grade 4 /mass reproduction/ – heavy coloni-
zation of the alfalfa stands with high density (above 
80 colonies/ha) and an ever greater spreading in the 
winter cereal crops with average to high density. 
(C.C. 5. 0 – 9. 1)

Grade 5 /peak of the voles reproduction/ – 
maximum numerical densities and territories of the 
colonized areas. (C.C. above 9. 5).

The effect produced by the climatic condi-
tions on the number of the populations has been in-
vestigated by correlation analysis using Multiple lin-
ear regression in the forward stepwise variant. The 
full cycle of the populations development in the pe-
riods without and with high injuriousness is investi-
gated according to duration, succession in which the 
population passes into its various phases of develop-
ment, average grade of its phasal state and values of 
the attained relative numeral level of the population 
density in the separate phasal states by using a stan-
dard method of description. The methods used are 
realized in the algorithms given in the Win stat pro-
gramme (Statistics for Windows 1995).

Investigated area

On the all territory of Bulgaria has been es- has been es-has been es-
tablished recent station of the vole population num- of the vole population num-of the vole population num- the vole population num-the vole population num-
ber in alfalfa and winter cereals fields. The investi-. The investi-The investi-
gation of the numbers dynamics of the vole popula-
tion under the specific climatic conditions in the ag-
ricultural ecosystems in the new North-western zone 
of high harmfulness has been carried out in Vidin 
district (Fig. 1).

Vidin district is situated in the Northern cli-
matic region of the Danube hilly plain of Bulgaria 
which belongs to the Moderate continental climat-
ic subregion of the European continental climatic re-
gion. The above-sea level of the agricultural areas 
there reaches from 35 m in the Northwestern part 
and around the Danube river to 295 m in the South-
ern flat part of the region. During the examined peri-. During the examined peri-During the examined peri-
od of time alfalfa stands have been grown in inves-
tigated region Vidin district on an average area of 
13,500 ha and winter cereals on an 45,000 ha.

Results 

The state of the vole population number ex-
pressed by the annual values of the Colonization Co-
efficient (Fig. 2) and the phase of the population de-
velopment (Fig. 3) clearly delineate the changeable 
course of the population number during the period 
of investigation.

In the first years of the investigated period the 
number is very low. After 1971 an upsurge has been 
observed as well as entering a 7 to 10 year long cycle 
of the population development between two consec-
utive passing of the populations through a depres-

Fig. 1. Type of the zones of Vole harmfulness in Bulgaria 
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sive phase. Moreover, no mass reproduction have 
been reached-no phase 4 and 5.

Following 1981 and especially after 1990 the 
phasal cycle has been shortened and already attain-
ing its maximum value – the population reaches de-
velopment in phase 5. the cycle of the population 
development after 1996 is characterized by full lack 

of phase 1, while retention of its state in phase 3 is 
observed which serves as a staring base to entering 
phase 4 and 5 (Fig. 4).

The interrelationship between main climat-
ic factors and numeral states of the populations has 
been investigated by regression analysis. The suit-
ably chosen model of multiple regression conformed 
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Fig. 2. Vole density by Colonization Coefficient, as an integrating numerical index for the state of the 
populations, in the Vidin region for time periods between 1961 and 2004.
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Fig. 3. Vole population dynamics by phases of development, in the Vidin region for time periods between 
1961 and 2004
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Fig. 4. Average number of Colonization Coefficient and phases of the vole populations in the Vidin region 
generalized for ten-year periods between 1961 and 2004 



The type of the Common Vole (Microtus arvalis Pall.) population development in Bulgaria

Proceedings of the III Congress of Ecologists of Macedonia 37

to biologic conditions in the development of the vole 
reveals high rate of its numbers dependence on the 
some main climatic factors in the investigated re-
gion (Tab. 1).

The correlative dependence between the 
number of voles and main climatic characteristics: 
average monthly temperatures during January, Feb-

Tab. 1. Rate of relationship (Model: Multiple linear regression; Computation method: Forward stepwise) 
between the population numbers of common vole and some of the main climatic factors.

Regression Summary for Dependent Variable: Colonization Coefficient
R= 0,99998589; R2= 0,99997177; Adjusted R2= 0,9994072
F(20,1)=1771,4; p<0,01872; Std. Error of estimate: 0,01324

N=22 Beta Std. Err. B Std.Err. t(1) p-level
Intercept 5,724101 0,325255 17,5988 0,036135

R12 0,594817 0,021008 0,009697 0,000342 28,3137 0,022475
T3 -0,684072 0,016958 -0,156942 0,003891 -40,3389 0,015779
S2 -0,743576 0,020029 -0,043217 0,001164 -37,1245 0,017144
A -0,226066 0,009715 -0,009233 0,000397 -23,2702 0,027341
T9 -0,547792 0,010834 -0,193178 0,003820 -50,5641 0,012589
T1 -0,623826 0,045981 -0,129411 0,009539 -13,5670 0,046839
T2 -0,317785 0,012391 -0,079682 0,003107 -25,6461 0,024811
R4 0,352834 0,021699 0,006630 0,000408 16,2607 0,039102
T4 -0,798226 0,021105 -0,258913 0,006846 -37,8218 0,016828
T5 0,206632 0,041050 0,072554 0,014414 5,0337 0,124846
U 0,224435 0,015161 0,011961 0,000808 14,8032 0,042940

T12 0,423601 0,016528 0,136661 0,005332 25,6286 0,024828
S3 -0,063261 0,021409 -0,005167 0,001749 -2,9549 0,207742
R7 0,398154 0,017732 0,004210 0,000188 22,4538 0,028334
R1 0,090227 0,010354 0,002598 0,000298 8,7139 0,072739
S1 -0,672339 0,030510 -0,037560 0,001704 -22,0364 0,028870
T11 -0,438523 0,024669 -0,114326 0,006431 -17,7765 0,035775
T7 0,142064 0,010993 0,067889 0,005253 12,9237 0,049162
R5 -0,255127 0,030893 -0,003050 0,000369 -8,2584 0,076714
W -0,066290 0,019957 -0,002043 0,000615 -3,3216 0,186165

Legend: T–average monthly temperature for the respective month; R–monthly amount of precipitation for the respectively month; S– 
number of days with snow cover for the respectively month; A–threshold of stable transition to above 5°С in the spring; U– threshold of 
stable transition to under 5°С in the autumn; W– duration of the winter period with temperatures below 5°С before the year under review; 
index from 1 to 12 – the number of calendar month; 

Predicted vs. Observed Values
Dependent variable:  Colonization Coefficient 
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Fig. 5. Degree of conformity of the found model to the interrelation between the voles numbers and the 
main climatic characteristics in the Vidin region, generalized for the voles yearly life span. Dotted 
line outlines the 95% confidence limit of the regression dependence.

ruary, March, May, July, September, November and 
December; monthly amount of precipitation in Jan-
uary, April, May, July and December; number of 
days with snow cover during January and Febru-
ary; threshold of stable retention of the temperatures 
above 5° С during the spring and threshold of tem-5° С during the spring and threshold of tem- during the spring and threshold of tem-
perature decrease under 5° С in the autumn; the du-5° С in the autumn; the du- in the autumn; the du-



Orlin DEKOV & Georgi MARKOV

Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија38

ration of the cold period with temperatures below 5° 
С is strongly expressed (R = 0. 99998589) and the 
conformity of the model found with the real interre-
lation of vole numbers and the investigated climatic 
factors is high (Fig. 5).

Fig. 5. Degree of conformity of the found 
model to the interrelation between the 
voles numbers and the main climatic 
characteristics in the Vidin region, 
generalized for the voles yearly life span. 
Dotted line outlines the 95% confidence 
limit of the regression dependence.

Discussion

The analysis of the numeral and spatial 
changes in the long-term course of the vole popula-
tion’s state in Vidin district shows an abrupt change, 
especially during the last 20 years.

The comparative analysis made by decades 
within the investigated period shows an abrupt in-
crease in the voles number and in their phase of de-
velopment after 1981 when a drought period lasting 
from 1982 to 1994 has been recorded in this country 
(Knight et al., 2004). The type of the full cycle of the 
voles population development during the drought pe-
riod differs from the one in the former period not on-
ly by its duration and the consecutiveness of enter-
ing the separate phases but also by the average grade 
of the phasal state and by the values of relative nu-
meral level of the voles population density reached 
in the separate phasal states. The maximum value of 
the vole‘s population number during this period ex-
ceeds its minimum more than 3 times 

All values of the of the regression coefficients 
and their significance account obtained as a result of 
this analysis show unidirectionally and unequivocal-
ly that the vole population number in the investigat-
ed agroecosystems is connected with the character 
of the ecologic conditions during this long-term cy-
cle of development.

The comparative analysis of the common 
vole population density behavior and the phase of its 
development in the course of the 44-year long period 
and the established character of its number dynam-
ics show that there has been a change in the course 
of its populations development during the drought 
period.

Summary

Peculiar to the development of common vole 
in Vidin district during the drought period is the out-
lining tendency toward an increase and stable reten-
tion of their population number at a higher level, ex-

tension of the colonized areas and regions, reduction 
of the depressions, retention and higher frequency 
of the large-scale multiplications. The change in the 
climatic conditions obviously comes under the adap-
tive norm of response of the population density of 
the species which reacted with intensive reproduc-
tion and colonization of new territories. This kind of 
response in the development of the vole during the 
drought period is in conformity with its evolutional-
ly determined biologic peculiarities of a steppe spe-
cies, adapted to existence under an wide range of the 
climatic conditions changes in the ecosystems that it 
usually inhabits.

No matter how dependent it many be on the 
environmental factors, the numeral dynamics of the 
common vole cannot be considered as being affect-
ed only and directly by them. In different periods of 
time and in different places, periodicity of the cycles 
and their causative factors might be different (Big-
on et al. 1989).

The combined study on the effect of both bio-
genic and abiogenic factors over the number of the 
voles is of extreme importance to the applied zoolo-
gy and plant protection. It is a necessary base for the 
development of scientifically consistent strategy for 
prediction and regulation of the numbers of this ro-
dent.
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Summary

The common vole (Microtus arvalis Pall. sen-
su lato) presents urgent problems in Bulgaria and it 
is a main rodent pest. Periodic heavy damages trace 

three dangerous zones: The Northeastern, the North-
western and the region of high fields in West Bulgar-
ia. The dynamics of the vole population numbers un-
der the specific microclimatic conditions in the ag-
ricultural ecosystems in the Vidin district, situated 
in the new Northwestern zone of high injuriousness 
was analyzed on the grounds of the development of 
the vole populations throughout a period of 44 years 
(1961-2004). There is a trend of increase and stabili-
zation of the voles numbers at higher level as well as 
extension of the affected areas and regions. The re-
lationship between the voles numbers and some cli-
matic parameters affecting the development of the 
biota was found.
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Introduction

Plants produce a large number of organic 
compounds of diverse structure and class tradition-
ally referred as secondary metabolites. Plant second-
ary metabolites have multiple functions throughout 
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ABSTRACT

Trpevski M., Lozanovska I., Talevska A., Ugurovska D., Spasenoski M., Pavlova V. & Gadzovska S. 
(2008): Phenolic and flavonoid contents of some medicinal plants from Jablanica Mt., Republic of Macedonia. 
Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-
09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Phytochemicals as chemotaxonomic markers are extensively found at different levels in many medicinal 
plants. This work evaluates the total phenolic or flavonoid contents of 20 medicinal plants from Macedonia grown 
on the mountain Jablanica (Gorna Belica) at the altitude from 1450 to 2000 m. The used plant parts for phenol and 
flavonoid analyses were leaves, stems and flowers. The amount of total phenolic compounds and flavonoids in all 
tested plants varied between different organs. Results show a significant high total amount of the phenolics. Accord-
ing to the phenolic amounts, Mentha longifolia L., Geum coccineum L., and Sideritis raeseri Boiss. should be con-
sidered as plants rich with soluble phenolics. In other, flavonoids were the main phenolic subgroup in Lotus cor-
niculatus L., Stachys jacquini L., and Mentha longifolia L. Upon achievement of this survey, and using more sam-
ples, an extra benefit of these medicinal plants may be found. Flora of Macedonia appears to be a rich and interest-
ing source for supplementary ethnomedicinal and phytochemical studies.

ИЗВОД

Трпевски М., Лозановска И., Талевска А., Угуровска Д., Спасеноски М., Павлова В. & Гадзовска С. 
(2008): Содржина на феноли и флавоноиди во некои медицински растенија од планината Јабланица, Репу-
блика Македонија. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 
06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Лековитите растенија содржат различни секундарни метаболити, кои претставуваат специфични хе-
мотаксономски маркери. Во овој труд се презентирани резултати за содржината на феноли и флавоноиди 
кај 20 лековити растенија колекционирани на планината Јабланица (Горна Белица) на надморска височи-
на од 1450 до 2000 m. Содржината на феноли и флавоноиди беше анализирана во листот, стеблото и цве-
тот на растенијата. Според добиените резултати, Mentha longifolia L., Geum coccineum L. и Sideritis raeseri 
Boiss. беа селектирани како растенија богати со феноли. Lotus corniculatus L., Stachys jacquini L. и Mentha 
longifolia L.  беа  забележани како растенија со висока содржина на флавоноиди. Имајќи ги предвид овие 
какрактеристики на растенијата може да се зголеми и нивната примена во фитохемиските студии. Флората 
на Република Македонија претставува богат извор на секундарни метаболити, кои можат да имаат примена 
во фитофармацевтската индустрија.

the plant’s life cycle. A range of physiological and 
ecological functions have been reported for these 
phytochemicals, such as hormone regulation, or-
ganogenesis, plant defense against biotic and abi-
otic agents, chemical signaling to guide pollina-
tors or fruit dispersers and symbionts (Bourgaud et 
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al., 2001). These functions could classify secondary 
metabolites as defensive and signal compounds in 
the interaction of plants with its environment (Ver-
poorte and Memelink, 2002). Secondary metabo-
lites in plants are unique to particular plant species 
or groups and the combinations of secondary prod-
ucts are often taxonomically distinct (Montesano et 
al., 2003). Secondary metabolic pathways are more 
characteristic for the particular family or genus and 
are related to the mechanism of evolution of spe-
cies (Torssell, 1997). These specific constituents in 
certain plant species have been used to help in sys-
tematic determination and groups of secondary me-
tabolites being used as markers for botanical clas-
sification-chemotaxonomy (Wink, 2003). Second-
ary metabolites are derived from the primary prod-
ucts, by modifications, such as methylation, hydrox-
ylation, and glycosylation (Harborne, 1999). Three 
large families of secondary metabolites are gener-
ally considered: phenolics, terpenoids and steroids, 
and alkaloids.

Plant phenolics are generally characterized 
as chemically heterogeneous group of aromatic me-
tabolites of nearly 10.000 individual compounds 
(Heath, 2002). In keeping with their chemical diver-
sity, phenolics play a variety of roles in plants. Most 
plant phenolics are derived from three aromatic ami-
no acids phenylalanine, tryptophan and tyrosine. 
Plant phenolics are generally characterized as aro-
matic metabolites that possess one or more “acid-
ic” hydroxyl groups attached to the aromatic phenyl 
ring. When exposed to air, plant phenolics readily ox-
idize and turn brown, generating products that form 
complexes with proteins and inhibit enzyme activi-
ty. Phenolic compounds are increasingly being rec-
ognized for their profound impact on plant growth, 
development, reproduction and defense. These func-
tions and others performed by phenolics are essen-
tial for the continued survival of all types of vas-
cular plants. The flavonoids are three benzene rings 
phenolic compounds. They constitute an enormous 
class of phenolics with more than 4500 different rep-
resentatives. The flavonoids consist of various class-
es of plant metabolites, which include anthocyanins 
and anthocyanidins (flavan-3,4-diols), tannins, iso-
flavonoids, flavones, flavonols, chalcones, aurones 
and catechins (Winkel-Shirley, 2002).

Many medicinal plants contain large amounts 
of polyphenols including flavonoids which can play 
an important role as antioxidants in adsorbing and 
neutralizing free radicals, quenching singlet and 
triplet oxygen, or decomposing peroxides (Ander-
son et al., 2001). Although it remains unclear which 
of the compounds, of medical plants are the active 
ones, polyphenols recently have received increasing 
attention because of some interesting new findings 
regarding their biological activities. From pharma-
cological and therapeutic points of view, the antiox-

idant properties of polyphenols, such as free radi-
cal scavenging and inhibition of lipid peroxidation, 
are the most crucial (Djeridane et al., 2006). Even 
though a variety of herbs are known to be sources 
of phenolic compounds, studies isolating polyphe-
nols and evaluating their antioxidative effects have 
rarely been carried out. However, the search for new 
plant derived chemicals should thus be a priority in 
current and future efforts toward sustainable conser-
vation and rational utilization of biodiversity (Vanis-
ree et al., 2004).

The choice of our investigated plants is 
based on two criteria: first, in this domain there is 
no study in Republic of Macedonia that deals with 
these plants, and the second criterion is that these 
plants have ethnopharmacological data indicating 
their traditional utilization in the treatment of vari-
ous diseases (Tab. 1). In addition, they have been de-
scribed as antioxidant, antimicrobial, antiseptic, an-
tispasmodic, diuretic, sedative, anti-inflammatory, 
antipyretic agents. Due to their traditional utilization 
and active components, these plants are also consid-
ered to be efficient for the treatment of free radical 
related disorders. The purpose of this study was to 
evaluate a variety of 20 medicinal plants that are of 
the same location and have grown in the same con-
ditions. This evaluation is related to the total pheno-
lic and flavonoid contents to find out new potential 
sources of natural products. Therefore, the objective 
of our research was to develop an efficient protocol 
for extraction and quantification of phenolic com-
pounds and flavonoids in some medicinal plants col-
lected on the mountain Jablanica, Republic of Mace-
donia. 

Material and methods

Plant material
Twenty plants have been evaluated in this 

study, namely Achillea abrotanoides L., Achillea atra-
ta L., Achillea chrysocoma L., Achillea holosericea 
L., Achillea millefolium L. s.l., Atropa belladonna L., 
Echium vulgare L., Epilobium angustifolium L., Ga-
lium verum L., Gentiana verna L., Geum coccineum 
L., Lotus corniculatus L., Mentha longifolia L., My-
osotis sylvatica L. s.l., Onobrychis scardica Griseb., 
Salvia verticillata L., Sideritis raeseri Boiss., Stachys 
alpina L., Stachys jacquini L., and Stachys sylvatica 
L. The medicinal plants were collected in July 2006 
on the mountain Jablanica (Gorna Belica), Republic 
of Macedonia at the altitude from 1450 to 2000 m. 
The used plant parts for phenol and flavonoid analy-
ses were leaves, stems and flowers. 

Phenolic compounds assay 
Phenolic quantification was performed as de-

scribed by Torti et al., (1995). The method used to de-
termine total soluble phenolic content was based on 
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Tab. 1. Ethnopharmacological data of the studied plants.

Plant species Family Active ingredient Medicinal properties References

Achillea abrotanoides L.
Achillea atrata L.          
Achillea chrysocoma L.
Achillea holosericea L.
Achillea millefolium L. s.l.

Asteraceae 
(Compositae)

Asparagin, Coumarins,
Essential oils, Flavonoids, 
Isovalerianic acid, Salicylic acid, 
Sterols, Tannins

antiseptic, antispasmodic, as-
tringent, carminative, chol-
agogue, diaphoretic, diges-
tive, emmenagogue, odon-
talgic, stimulant, vasodilator, 
vulnerary

Candan et al., 
2003

Atropa belladonna L. Solanaceae

Alkaloids Asparagine, Choline, 
Hyoscyamine (atropine), Phytos-
terol, Scopolamine (hyoscine), 
Scopoletin, Scopolin, Suninic 
acid, Tannins

analgesic, antidote, antispas-
modic, diuretic, hallucinogen-
ic, mydriatic, narcotic, sed-
ative

Kursinszki et 
al., 2005

Echium vulgare L. Boraginaceae
Kaempferol-3-neohesperidoside, 
Uridine, Dihydroxyphenyllactic 
acid, Rosmarinic acid

antimicrobial, antitussive, 
aphrodisiac, demulcent, di-
aphoretic, diuretic, pectoral, 
vulnerary

Kuruüzüm-Uz 
et al., 2004

Epilobium angustifoli-
um L. Onagraceae

Caffeic acid, Chlorogenic acid, 
Cinnamic acid, Ferulic acid, 
Gallic acid, Gentisic acid, Pro-
tocatechuic acid, Vitamin 
A,Vitamin C

antimicrobial, antispasmodic, 
astringent, demulcent, emolli-
ent, hypnotic, laxative, tonic

Battinelli et 
al., 2001

Galium verum L. Rubiaceae Anthraquinones, Coumarin, Iri-
doid glucosides, Tannins

antispasmodic, astringent, di-
uretic, foot care, lithontripic, 
vulnerary

Skovgaard 
Rasmussen et 
al., 2006

Gentiana verna L. Gentianaceae
Gentisein, Isoorientin,
Loganin, Secologanin, Swero-
side, Xanthones

analgesic, antibacterial, an-
ticholinergic, anti-inflamma-
tory, antipsychotic, antiviral, 
hepatoprotective, hypoglyce-
mic, sedative

Jensen and 
Shripsema, 
2002

Geum coccineum L. Rosaceae
Ellagic acid, Glycosides, Proan-
thocyanidins, Tannins, Triter-
penoids

antioxidant, vasorelaxant, hy-
potensive

Oszmianski et 
al., 2007

Lotus corniculatus L.
Fabaceae (Le-
guminosae)

Flavonoids, Glycosides, Phy-
toalexins (Sativan and Vestitol), 
Polyphenols, Proanthocyanidins, 
Tannins

anti-inflammatory, antispas-
modic, cardiotonic, carmina-
tive, febrifuge, hypoglycae-
mic, restorative, sedative, ton-
ic, vermifuge

Hedqvist et 
al., 2000

Mentha longifolia L. Lamiaceae 
(Labiatae)

Essential oils (Carvone, Men-
thol, Menthone, Menthofuran, 
Piperitone, Pinene, Sabinene) 

abortifacient, anodyne, anti-
septic, antispasmodic, carmi-
native, cholagogue, diaphoret-
ic, refrigerant, stomachic, ton-
ic, vasodilator

Ruiz del Casti-
llo et al., 2004

Myosotis sylvatica L. Boraginaceae Essential oils, Flavonoids, Tan-
nins astringent, ophthalmic Winkworth et 

al., 2002

Onobrychis scardica 
Griseb. Fabaceae (Le-

guminosae)

Flavonoids, Flavanols, Isofla-
vones (Formononetin, Texasin, 
Afrormosin), Glycosides, Proan-
thocyanidines

stomachic, tonic Lu et al., 2000

Salvia verticillata L. Lamiaceae 
(Labiatae) 

Cryptotanshinone, Essential oils 
(Thujone, Cineol, Camphor, 
Borneol, Sabinyl acetate), Gly-
cosides, Lithospermic acid B, 
Rosmarinic acid, Tannins

antihydrotic, antiseptic, an-
tispasmodic, astringent, car-
minative, cholagogue, galac-
tofuge, stimulant, tonic, va-
sodilator

Tepe et al., 
2007

Sideritis raeseri Boiss. Lamiaceae 
(Labiatae)

Essential oils, Flavonoids, Fla-
vones, Glycosides, Terpenoids

analgesic, antibacterial, anti-
oxidant, anti-inflammatory

Gabrieli et al., 
2005

Stachys alpina L.
Stachys jacquini L.
Stachys sylvatica L.

Lamiaceae 
(Labiatae)

Betulinic-acid, Camphor, Del-
phinidin, Hyperoside, Oleano-
lic acid, Rosmarinic-acid, Rutin, 
Ursolic acid, Tannins

alterative, antibacterial, anti-
pyretic, antiseptic, antispas-
modic, astringent, carmina-
tive, diuretic, febrifuge, hy-
potensive, stomachic, styptic, 
tonic, vermifuge, vulnerary

Skaltsa et al., 
2003
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the reduction of phospho-molybdene/phospho-tung-
state present in the Folin–Ciocalteau reagent. Phe-
nolics were extracted from air dried powdered plant 
material (0.2-0.5 g) with 80 % (v/v) methanol for 
1 hour at 4ºC. After centrifugation (10 min at 3000 
rpm), supernatant was used for quantification of 
phenolic compounds. Total phenol content was de-
termined as follows: methanolic extract was mixed 
with Folin-Ciocalteau reagent (Carlo Erba Reagenti, 
Rodano, Italy) and 0.7 M Na2CO3. Samples were in-
cubated for 5 min at 50ºC and then cooled 5 min at 
room temperature. Absorbance was measured spec-spec-
trophotometrically at 765 nm. The concentration 
of total phenolic compounds was calculated using 
(+)-catechin (0-10 mg⋅mL-1) as a standard.

Flavonoids assay
Flavonoid contents were determined in metha-

nolic extracts with the method described by Markham 
(1993). The extracts were filtered through Sep-pack 
C18 cartridges to exclude chlorophyll and carotenoid 
pigments. Spectrophotometric measurements of the 
absorbance were made at 360 nm. Molar extinction 
coefficient of quercetin (ε360=13.6 mM-1⋅cm-1) was 
used to determine total flavonoid contents.

Statistical analyses
The extractions were independently repeat-

ed twice under the same conditions and all analyses 
were performed in triplicate. Error bars of graphs show 
the standard error of mean value (±SE). The statistical 
analyses were performed with the SPSS statistical soft-
ware program (SPSS version 11.0.1 PC, USA, IL). 

Results

In this study, we selected the plant species 
on the basis of their traditional medicinal properties. 
A higher priority was given to the medicinal plants, 
specific for the mountain of Jablanica, Republic of 
Macedonia. All of these plants have been recognized 
for their therapeutic value and/or usage for the treat-
ment of different disorders (Tab. 1). 

Phenol contents
The amount of phenolic compounds detect-

ed in the analyzed samples is shown in Fig. 1. The 
content of phenolic compounds varied in different 
plants, as well in plant organs. Total phenolic lev-
els were ranged from 65 to 500 mg⋅g-1 DM in leaves, 
from 25 to 210 mg⋅g-1 DM in stems and from 95 to 
450 mg⋅g-1 DM in flowers.

The highest phenolic contents in leaves have 
been detected in Sideritis raeseri Boiss., Mentha 
longifolia L. and Geum coccineum L., and the low-
est in Salvia verticillata L. (Fig. 1). In stem extracts, 
the highest phenolic levels have been found in Ep-
ilobium angustifolium L., Geum coccineum L. and 
Stachys jacquini L., and the lowest in Galium verum 
L., Atropa belladonna L. and Echium vulgare L. 
(Fig. 1). The highest phenolic amounts in flower ex-
tracts have been noticed in Mentha longifolia L., Ge-
um coccineum L. and Sideritis raeseri Boiss., and 
the lowest in Achillea abrotanoides L. and Stachys 
sylvatica L. (Fig. 1). It has been noted that amount of 
total phenolic compounds in Lamiaceae and Rosace-
ae species is higher then the other families.
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Fig. 1. Total phenol contents for the studied plants. DM: dry mass.
Plants: 1. Achillea abrotanoides L., 2. Achillea atrata L., 3. Achillea chrysocoma L., 4. Achillea holosericea L., 5. Achillea millefolium L., 
6. Atropa belladonna L., 7. Echium vulgare L., 8. Epilobium angustifolium L., 9. Galium verum L., 10. Gentiana verna L., 11. Geum coc-
cineum L., 12. Lotus corniculatus L., 13. Mentha longifolia L., 14. Myosotis sylvatica L., 15. Onobrychis scardica Griseb., 16. Salvia ver-
ticillata L., 17. Sideritis raeseri Boiss., 18. Stachys alpina L., 19. Stachys jacquini L., 20. Stachys sylvatica L.
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Flavonoid contents
The content of flavonoids identified in the 

same plant extracts is shown in Fig. 2. The amount 
of flavonoids varied in different plants, as well in 
plant organs. Total flavonoid contents were ranged 
from 1.3 to 3.4 mol⋅g-1 DM in leaves, from 0.8 to 2.9 
mol⋅g-1 DM in stems and from 1.1 to 3.3 mol⋅g-1 DM 
in flowers.

In leaves, the highest flavonoid levels have 
been found in Lotus corniculatus L., and the low-
est in Salvia verticillata L. (Fig. 2). The highest fla-
vonoid contents in stem extracts have been detected 
in Lotus corniculatus L., and the lowest in Mentha 
longifolia L. and Salvia verticillata L. (Fig. 2). In 
flower extracts, the highest flavonoid amounts have 
been noticed in Mentha longifolia L., and the lowest 
in Myosotis sylvatica L. (Fig. 2). Additionally, re-
search results showed that amount of flavonoid com-
pounds varied between different families.

Discussion

Republic of Macedonia constitutes an apt ex-
ample where medicinal plants are widely used in 
everyday life as part of folk medicinal remedies. 
Macedonian flora is remarkable for its diversity and 
it is a rich source of approximately 3500 vascular 
plant species, of which 700 have medicinal proper-
ties. However, it is still needed to explore the useful-
ness of many of them for modern therapy. Little is 
known about the phenolic and flavonoid contents of 
Macedonian medicinal plants. The aim of this study 

was to establish the phenolic and flavonoid contents 
of some selected medicinal plants on the mountain 
Jablanica. The data presented in Fig. 1 and 2 are con-
sidered as indicative of phenolic and flavonoid con-
tents of these aromatic plants. Phenolic compounds 
are found usually in nature as esters and rarely as 
glycosides or in free form (Rice-Evans et al., 1996). 
Thus, hydrolysis was needed for their identification 
and quantitative determination. Flavonoids are also 
present in plants in the form of glycosides. Any fla-
vonoid may occur in a plant in several glycosidic 
combinations. For this reason, hydrolysis was used 
to release the aglycones which they can be further 
investigated by High Performance Liquid Chroma-
tography (HPLC).

The amount of total phenolic compounds and 
flavonoids in all tested plants varied between differ-
ent organs. From analysis, we can conclude that all 
these plants are rich in secondary metabolites. How-
ever, we can state here that in such studies, an ex-
traction produce must be remove non phenolic sub-
stances such as sugars, proteins and pigments which 
may interfere during the total phenolic evaluation. 
Upon such extraction, we have obtained results 
which show a significant high total amount of the 
phenolics. We also mention here that an increase of 
the phenolic metabolism in these plants may be re-
lated to the summer climate conditions (hot temper-
atures, high solar exposure, dryness, short growing 
season). According to the phenolic amounts, Men-
tha longifolia L., Geum coccineum L., and Sideri-
tis raeseri Boiss. should be considered as plants rich 
with soluble phenolics. In other, flavonoids were 
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Fig. 2. Flavonoid contents for the studied plants. DM: dry mass.
Plants: 1. Achillea abrotanoides L., 2. Achillea atrata L., 3. Achillea chrysocoma L., 4. Achillea holosericea L., 5. Achillea millefolium L., 
6. Atropa belladonna L., 7. Echium vulgare L., 8. Epilobium angustifolium L., 9. Galium verum L., 10. Gentiana verna L., 11. Geum coc-
cineum L., 12. Lotus corniculatus L., 13. Mentha longifolia L., 14. Myosotis sylvatica L., 15. Onobrychis scardica Griseb., 16. Salvia ver-
ticillata L., 17. Sideritis raeseri Boiss., 18. Stachys alpina L., 19. Stachys jacquini L., 20. Stachys sylvatica L.
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the main phenolic subgroup - Lotus corniculatus L., 
Stachys jacquini L., and Mentha longifolia L. In ad-
dition, some of these medicinal plants are known for 
their high antioxidant activities and are widely used 
in phytopharmaceutical industry (Tab. 1). The re-
sult of the present study showed that the extract of 
Mentha longifolia L., contains the highest amount 
of flavonoid and phenolic compounds. According to 
Djeridane et al., (2006), the extract of Mentha offici-
nalis exhibited the greatest antioxidant activity. The 
high scavenging property of M. officinalis may be 
due to hydroxyl groups existing in the phenolic com-
pounds’ chemical structure that can provide the nec-
essary component as a radical scavenger.

Papers about most of the examined plant ex-
tracts are very scarce in the literature. Among oth-
ers, time of harvest, storing conditions is considered 
responsible for the observed variations in the phe-
nolic and flavonoid contents. There are no publica-
tions on phenolic and flavonoid contents and relat-
ed antioxidant properties of medicinal plants, tra-
ditionally used in Macedonia. The existing data re-
fer usually to separate species or a selected fami-
ly. In this study the bioactive compound concentra-
tion of plants grown in field conditions was com-
pared. It has been noted that amount of total pheno-
lic compounds in Lamiaceae and Rosaceae varieties 
is higher then the other families. Based on the recent 
literature (Zgorka and Glowniak, 2001), the family 
Lamiaceae seems to be a rich source of plant species 
containing large amounts of phenolic acids (e.g. ros-
marinic, gentisic, chlorogenic, caffeic acids). 

The discussion of plant phenolic substanc-
es is a discussion of plant diversity itself. Medicinal 
plant species from the flora of East-European coun-
tries become an increasingly important source for 
the pharmaceutic industry, as the area of the natural 
habitats of plants constantly decrease due to indus-
trialization and pollution. The pastures of the Jablan-
ica Mountain can offer an important number of me-
dicinal species appreciated in phytotherapy, but al-
so a constant source for the research and discovery 
of new medicines. There were identified about 100 
plants of pharmaceutic interest, among which the 20 
presented are of a particular importance because of 
their higher occurrence and importance in therapy.

Summary

The present study demonstrates the high phe-
nolic and flavonoid content of some of the Macedo-
nian medicinal plants and may help in the identifi-
cation of the beverages that could contribute to sus-
tain antioxidant status and protect against free rad-
ical damage. Therefore, further research should be 
directed on the development of appropriate methods 
for antioxidant properties of plant extracts. The re-
sults of these investigations should be helpful in bet-

ter explaining the complex pharmacological activi-
ty of some medicinal plants. More and more studies 
carried out in numerous research centers show that 
this activity is strictly connected with the presence 
of phenolics in these plants.

References

Anderson, K.J., Teuber, S.S., Gobeille, A., Cremin, 
P., Waterhouse, A.L., Steinberg, F.M. (2001). 
Walnut polyphenolics inhibit in vitro human 
plasma and LDL oxidation. Biochemical and 
molecular action of nutrients. J. Nutrition 
131: 2837–2842.

Battinelli, L, Tita, B., Evandri, M.G., Mazzanti, G. 
(2001). Antimicrobial activity of Epilobium 
spp. extracts. Il Farmaco 56: 345-348.

Bourgaud, A., Milesi, S., Gontier, E. (2001). Produc-
tion of plant secondary metabolites: a histori-
cal perspective. Plant Sci. 161: 839–851.

Candan, F., Unlu, M., Tepe, B., Daferera, D., Po-
lissiou, M., Sökmen, A., Askin Akpulat, H. 
(2003). Antioxidant and antimicrobial activi-
ty of the essential oil and methanol extracts 
of Achillea millefolium subsp. millefolium 
Afan. (Asteraceae). J. Ethnopharm. 87: 215-
220.

Djeridane, A., Yousfi, M., Nadjemi, B., Boutassouna, 
D., Stocker, P., Vidal, N. (2006). Antioxidant 
activity of some algerian medicinal plants ex-
tracts containing phenolic compounds. Food 
Chem. 97: 654–660.

Gabrieli, C.N., Kefalas, P.G., Kokkalou, E.L. (2005). 
Antioxidant activity of flavonoids from Side-
ritis raeseri. J. Ethnopharm. 96: 423-428.

Harborne, J.B. (1999). The comparative biochemi-
stry of phytoalexin induction in plants. Bio-
chem. Syst. Ecol. 27: 335-367.

Heath, M. (2002). In this issue: more secondary me-
tabolites-phenolics. Physiol. Mol. Plant Pa-
thol. 61: 1-2.

Hedqvist, H., Mueller-Harvey, I., Reed, J.D., Krue-
ger, C.G., Murphy, M. (2000). Characterisa-
tion of tannins and in vitro protein digesti-
bility of several Lotus corniculatus varieties. 
Anim. Feed Sci. Techn. 87: 41-56.

Jensen, S.R., Shripsema, J. (2002). Chemotaxo-
nomy and pharmacology of Gentianaceae. 
In L Struwe, Albert, V.A., ed, Gentianaceae 
- systematics and natural history. Cambridge 
University Press, Cambridge, pp 573- 632.

Kursinszki, L., Hank, H., László, I., Szoke, E. (2005). 
Simultaneous analysis of hyoscyamine, sco-
polamine, 6ß-hydroxyhyoscyamine and apo-
atropine in Solanaceous hairy roots by rever-
sed-phase high-performance liquid chroma-
tography. J. Chromatography A 1091: 32-39.

Kuruüzüm-Uz, A., Güvenalp, Z., Ströch, K., Demi-



Mirko TRPEVSKI et al.

Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија46

rezer, O., Zeeck, A. (2004). Phytochemical 
and antimicrobial investigation of Echium 
vulgare growing in Turkey. Biochem. Sy-
stem. Ecol. 32: 833-836.

Lu, Y., Yan Sun, L., Foo, Y., McNabb, W. C., Molan, 
A. L. (2000). Phenolic glycosides of forage 
legume Onobrychis viciifolia. Phytochemist-
ry 55: 67-75.

Montesano, M., Brader, G., Palva, E.T. (2003). Pa-
thogen derived elicitors: Searching for recep-
tors in plants. Mol. Plant Path. 4: 73–79.

Oszmianski, J., Wojdylo, A., Lamer-Zarawska, E., 
Swiader, K. (2007). Antioxidant tannins from 
Rosaceae plant roots. Food Chem. 100: 579-
583.

Rice-Evans, A., Miller, N., Paganga, G. (1997). An-
tioxidant properties of phenolic compounds. 
Trends Plant Sci. 2: 152-159.

Ruiz del Castillo, M.L., Blanch, G.P., Herraiz, M. 
(2004). Natural variability of the enantio-
meric composition of bioactive chiral terpe-
nes in Mentha piperita. J. Chromatography A 
1054: 87-93.

Skaltsa, H.D., Demetzos, C., Lazari, D., Sokovic, 
M. (2003). Essential oil analysis and antimic-
robial activity of eight Stachys species from 
Greece. Phytochemistry 64: 743-752.

Skovgaard Rasmussen, L., Rank, C., Jensen, S. 
(2006). Transfer of iridoid glucosides from 
host plant Galium verum to hemiparasitic 
Euphrasia stricta. Biochem. System. Ecol. 
34: 763-765.

Tepe, B., Eminagaoglu, O., Akpulat, H.A., Aydin, E. 
(2007). Antioxidant potentials and rosmari-
nic acid levels of the methanolic extracts of 
Salvia verticillata (L.) subsp. verticillata and 
S. verticillata (L.) subsp. amasiaca (Freyn & 
Bornm.) Bornm. Food Chem. 100: 985-989.

Torssell, K.B.G. (1997). Natural Product Chemistry, 
A Mechanistic Biosynthetic and Ecological 
Approach. In KBG Torssell, ed, Chem. Ecol. 
Swedish Pharmaceutical Press, p. 42–79.

Vanisree, M., Lee, C., Lo, S., Nalawade, S., Lin, C., 
Tsay, H. (2004). Studies on the production of 
some important secondary metabolites from 
medicinal plants by plant tissue cultures. Bot. 
Bull. Acad. Sin. 45: 1-22.

Verpoorte, R., Memelink, J. (2002). Engineering 
secondary metabolite production in plants. 
Plant Biotechnol. 13: 181–187.

Wink, M. (2003). Evolution of secondary metaboli-
tes from an ecological and molecular phylo-
genetic perspective. Phytochemistry 64: 
3–19.

Winkel-Shirley, B. (2002). Biosynthesis of flavo-
noids and effects of stress. Plant Biol. 5: 218–
223.

Winkworth, R.C., Grau, J., Robertson A. W., 
Lockhart, P.J. (2002). The origins and evo-
lution of the genus Myosotis L. (Boraginace-
ae). Mol. Phylog. Evol. 24: 180-193.

Zgorka, G., Glowniak, K. (2001). Variation of free 
phenolic acids in medicinal plants  belonging 
to the Lamiaceae family. J. Pharm. Biom. 
Anal. 26: 79–87.

Acknowledgment

We acknowledge Dr. Ljupco Melovski, Dr. 
Slavco Hristovski and Mare Velickovska (Depart-
ment of Plant Еcology) and Dr. Mitko Kostadinovs-cology) and Dr. Mitko Kostadinovs-
ki (Department for Systematic of Higher Plants), In-In-
stitute of Biology, Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics, University “Ss. Cyril and Methodius, 
Skopje, Macedonia for their help in plant taxono-
my.



47

Introduction

The production of secondary metabolites us-
ing in vitro plant cells and tissue cultures has been 
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ABSTRACT

Gadzovska S., Pavlova V., Dimovska K., Spasenoski M. (2008): Phenylpropanoid productions in in vitro 
shoot cultures of St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.). Proceedings of the III Congress of Ecologists of the 
Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Eco-
logical Society, Vol. 8, Skopje.

Investigations have been made to develop an efficient protocol for micropropagation allowing to improve 
phenylpropanoid productions in Hypericum perforatum L. in vitro cultures. The role of growth regulator treatments 
has been particularly studied. Multiplication of apical segments from sterile germinated seedlings was obtained 
on solid MS/B5 culture medium in the presence of N6-benzyladenine (0.5 mg⋅L-1 BA). Regenerative potential of 
shoots was assessed on medium supplemented with auxins: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (1.0 mg⋅L-1 2,4-D) and 
α-naphthaleneacetic acid (0.1 mg⋅L-1 NAA). The specific accumulation of secondary metabolites in in vitro cultures 
was influenced by phytohormonal supplementation of the medium. Results indicated that the production of second-
ary metabolites can be increased by carefully adapted in vitro cultures. H. perforatum in vitro production systems 
described here has several advantages: (a) cultures can be grown in sterile and standardized conditions, (b) produc-
tion of secondary metabolites is possible for a short time period by addition of phytohormones, (c) cultures could 
be used for mass production of secondary metabolites for biochemical and clinical research.

ИЗВОД

Гаџовска С., Павлова В., Димовска К. и Спасеноски М. (2008): Phenylpropanoid productions in in vitro 
shoot cultures of St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.). Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на 
Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко 
друштво, Кн. 8, Скопје.

Истражувањата во оваа студија беа направени со цел да се развие успешен протокол за 
микропропагација на кантарионот (H. perforatum L.) и да се испитаат можностите за продукција на 
секундарни метаболити во in vitro услови. Кај изолираните апикални сегменти од стерилно из‘ртеното семе 
беше постигната успешна мултипликација на MS/B5 медиум во присуство на цитокининот N6-бензиладенин 
(0.5 mg⋅L-1 BA). Регенеративниот потенцијал на изданоците беше испитан на медиум со ауксините: 
2,4-дихлорофеноксиоцетна киселина (1.0 mg⋅L-1 2,4-D) и α-нафтилоцетна киселина (0.1 mg⋅L-1 NAA). 
Продукцијата на секундарни метаболити кај in vitro културите беше зголемена зависно од присуството 
на фитохормони во медиумот за култивирање. Синтезата на секундарни метаболити кај in vitro културите 
од H. perforatum L. има неколку предности: (a) in vitro културите растат и се развиваат во стерилни и 
стандардизирани услови, (б) in vitro културите синтетизираат секундарни метаболити за краток временски 
период зависно од присуството на фитохормони во медиумот за култивирање, (в) in vitro културите може да 
се користат за масовно производство на секундарни метаболити во фармацевтската индустрија. 

subject of extended research. It was expected that 
the biosynthetic capacity of plants could be exploit-
ed using plant cell and tissue systems. An important 
requirement for the improvement of secondary me-
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tabolite synthesis is the understanding of the meta-
bolic pathways and the enzymology of the biosyn-
thesis of particular products. The knowledge of plant 
metabolic pathways is still very limited. In depth 
studies of pathways in whole plants is often diffi-
cult because the biosynthetic activities may only be 
expressed in particular cell types within a specific 
plant organ or at a certain time of season. It has al-
ready been mentioned that natural habitats for me-
dicinal plants (wild species) are disappearing fast 
by environmental factors and it is increasingly dif-
ficult to acquire plant-derived compounds. This has 
prompted industries, as well as scientists to consider 
the possibilities of investigation into in vitro culture 
as an alternative supply to traditional agriculture for 
the production of plant secondary metabolites. The 
well known advantages of in vitro culture are: in-
crease the propagation rate of plants; rapid multipli-
cation of plants which do not give seeds or whose 
seeds have a low germination    capacity; availability 
of plants throughout the year, i.e. in all seasons; re-
sistance of plants to insects, disease and herbicides; 
uniform plants of a selected genotype; production 
of uniform clones from highly heterozygous plants; 
production of plants with changed genotypes (poly-
ploid, haploid hybrids); conservation of genetic re-
sources of species and threatened plants; plant im-
provement by regeneration technique in conjunction 
with in vitro cell manipulation. Two types of in vit-
ro cultures are currently used for secondary metabo-
lite production: undifferentiated cultures (callus and 
cell suspensions) and differentiated cultures (shoots 
and hairy roots). 

The importance of H. perforatum as a medic-
inal plant is mainly due to the presence of naphto-
dianthrones such as hypericin and pseudohypericin, 
and their precursors: protohypericin, protopseudo-
hypericin and cyclopseudohypericin (Briskin, 2000). 
In the presence of light, hypericins act as photosen-
sitizers and are thereby capable of destroying sur-
face structures of viruses. Hypericin show antiviral 
effect against Human immunodeficiency virus type 
1 (HIV-1) by reduction of its spread and might be an 
agent for the photodynamic therapy of AIDS, an im-
munodeficiency syndrome (Vlietinck et al., 1998). 
The flavonoid glycosides (rutin, hyperosid, isoquer-
citrine, quercitrine) and aglycones (quercetin, kae-
mpferol and luteolin) found in Hypericum are also 
considered to be potentially therapeutic compounds 
due to their antiinflammatory and spasmolytic ef-
fects (Berghöfer and Hölzl, 1987). Since hypericin 
and pseudohypericin are important as therapeutic 
agents, the production of these constituents by plant 
in vitro cultures has been examined. Consequent-
ly, many investigations have been directed at un-
derstanding and enhancing hypericin production by 
studying leaf structure (Fornasiero et al., 1998), field 
cultivation (Büter et al., 1998) and in vitro tissue cul-

ture establishment (Čellárová et al., 1995). Hyperi-
cin was detected in regenerated plantlets of H. per-
foratum cv. Topas (Čellárová et al., 1995). Dias et 
al., (1999) identified 22 compounds including fla-
vonoids, hypericin, pseudohypericin, phlorogluci-
nols and phenolic acids present in in vivo and in vit-
ro biomass of H. perforatum. These results showed 
clearly evidenced distinguish phenolic composition 
between in vivo plants and in vitro cultures. There-
fore, the objective of our research was to develop an 
efficient protocol for micropropagation to improve 
secondary metabolite productions in H. perforatum 
in vitro shoot cultures. The consequences of growth 
regulator concentrations according to the develop-
mental stages of in vitro multiplied shoots have been 
examined.

Material and methods
Plant material

Seeds of H. perforatum L. were washed over 
night, air dried and surface sterilized with 1 % NaO-
Cl for 20 minutes, rinsed 3 times in sterile deionized 
water and germinated on the MS/B5 medium (Mu-
rashige and Skoog, 1962; Gamborg, 1968) without 
growth regulators. Nutrition medium contained MS 
salt mixture, B5 vitamin solution, 3 % sucrose and 
0.7 % agar. The medium was adjusted to pH 5.6 be-
fore autoclaving (20 minutes at 120°C).

Apical segments and cotyledons were iso-
lated from 2 weeks old in vitro grown plants. They 
were used as a source of explants for establishment 
of tissue cultures. The explants were cultured on 
MS/B5 medium with 100 mg·L-1 myo-inositol, 200 
mg·L-1 casein enzymatic hydrolisate and supple-
mented with different concentrations of cytokinin 
N6-benzyladenine (0.5 mg⋅L-1 BA) or auxins: 2,4-
dichlorophenoxyacetic acid (1.0 mg⋅L-1 2,4-D) and 
α-naphthaleneacetic acid (0.1 mg⋅L-1 NAA). Mul-
tiple shoots formation was developed on medium 
with 0.5 mg·L-1 BA. Tissue cultures were maintained 
in a growth chamber at 26±1°C under a photoperi-
od of 16-h light and 8 h dark, irradiance of 50 μmol 
m-2 s-1 and 60% relative humidity. The in vitro cul-
tures were harvested by vacuum filtration on Days 
7, 14, 21, 28 and 35 of culture, weighted for growth 
analysis, frozen in liquid nitrogen or lyophilized and 
stored at -80°C, until analysis.

Phenolic compounds assay 
Phenolic quantification was performed as de-

scribed by Torti et al., (1995). The method used to de-
termine total soluble phenolic content was based on 
the reduction of phospho-molybdene/phospho-tung-
state present in the Folin–Ciocalteau reagent. Phe-
nolics were extracted from air dried powdered plant 
material (0.2-0.5 g) with 80 % (v/v) methanol for 
1 hour at 4ºC. After centrifugation (10 min at 3000 
rpm), supernatant was used for quantification of 
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phenolic compounds. Total phenol content was de-
termined as follows: methanolic extract was mixed 
with Folin-Ciocalteau reagent (Carlo Erba Reagenti, 
Rodano, Italy) and 0.7 M Na2CO3. Samples were in-
cubated for 5 min at 50ºC and then cooled 5 min at 
room temperature. Absorbance was measured spec-
trophotometrically at 765 nm. The concentration 
of total phenolic compounds was calculated using 
(+)-catechin (0-10 mg⋅mL-1) as a standard.

Flavonoids assay
Flavonoid contents were determined in 

methanolic extracts with the method described by 
Markham (1993). The extracts were filtered through 
Sep-pack C18 cartridges to exclude chlorophyll and 
carotenoid pigments. Spectrophotometric measure-
ments of the absorbance were made at 360 nm. Mo-
lar extinction coefficient of quercetin (ε360=13.6 mM-

1⋅cm-1) was used to determine total flavonoid con-
tents.

Anthocyanin assay
Anthocyanin determination was performed 

as described by Giusti et al., (1999). Anthocyanins 
were extracted from freeze-dried lyophilized and 
powdered plant material (0.2-0.5 g) with 2 mL solu-
tion of 1% HCl/CH3OH (15/85, v/v) ultrasonicated 
for 60 min at 4°C and than centrifugated at 20 000 g 
for 30 min. The absorbance of supernatant was mea-

sured at 530 nm. The anthocyanin content was cal-
culated using the molar extinction coefficient of cy-
anidin-3-glucoside (ε530=34300 M-1⋅cm-1) in acidic 
methanol. 

Statistical analyses
The experiments were independently repeat-

ed twice under the same conditions and all analy-
ses were performed in triplicate. Error bars of graphs 
show the standard error of mean value (±SE). The 
statistical analyses were performed with the SPSS 
statistical software program (SPSS version 11.0.1 
PC, USA, IL). Means were expressed with their 
standard error and compared by one-way ANOVA 
(GML procedure). All statistical tests were consid-
ered significant at P ≤ 0.05.

Results

Secondary metabolite productions were eval-
uated in in vitro multiplied shoots of H. perforatum 
L. (Fig. 1) cultivated on medium with cytokinin N6-
benzyladenine (0.5 mg⋅L-1 BA). The in vitro cultures 
were harvested on Days 1, 4, 7, 14, 21, 28 and 35 of 
culture for secondary metabolite analysis (phenolic 
compounds, flavonoids and anthocyanins).

Phenolic compounds
Contents of phenolic compounds in control 

Fig. 1. In vitro multiple shoot formation of H. perforatum L. isolated cotyledons cultivated on medium with 
cytokinin N6-benzyladenine (0.5 mg⋅L-1 BA).
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shoots cultivated on basal medium from Day 1 to 
Day 14 were from 22 to 25 mg·g-1 (Fig. 2). Signif-
icantly high production of phenolics was noticed 
on Day 21 (35.4 mg·g-1), but after decreased (17-19 
mg·g-1) until the end of the experiment. In control 
shoots, nonsignificant negative correlation between 
phenolic contents and days of cultivation was found 
(r=-0.174). 

In multiple shoots cultivated on medium with 
cytokinin N6-benzyladenine (0.5 mg⋅L-1 BA), phe-
nolic amounts were significantly high on Day 4 and 
14 (40-60 mg·g-1) compared to control shoots (Fig. 
2). Singificantly negative correlation between phe-
nolic contents and days of cultivation was noted (r=-
0.444, p<0.05). On Day 21, significantly low con-
tents of phenolics (14.3 mg·g-1) was found in multi-
ple shoots compared to control. 

Flavonoids 
Flavonoid contents in control shoots cultivat-

ed on basal medium from Day 1 to Day 14 were from 
3 to 5 mol·g-1 (Fig. 3). Significantly higher produc-
tion of flavonoids was noticed on Day 21 (9 mol·g-1), 
but after decreased (2.4-2.8 mol·g-1) until the end of 
the experiment. In control shoots, nonsignificant 
negative correlation between flavonoid amounts and 
days of cultivation was noted (r=-0.041). 

In multiple shoots, cultivated on medium 
with cytokinin N6-benzyladenine (0.5 mg⋅L-1 BA), 
favonoid contents were significantly high from Day 
4 to Day 14 (9-13.6 mol·g-1) compared to control 
shoots (Fig. 3). Linear negative correlation between 
flavonoid contents and days of cultivation was found 
(r=-0.515, p<0.01). In multiple shoots, content of 
flavonoids on Day 21 was significantly low (3.3 
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mol·g-1) compared to control.  

Anthocyanins
Anthocyanin contents in control shoots culti-

vated on basal medium from Day 1 to Day 14 were 
from 165 to 232 μg·g-1 (Fig. 4). Significantly high-
er production of anthocyanins was noticed on Day 
21 (332 μg·g-1), but after decreased (126-133 μg·g-1) 
until the end of the experiment. In control shoots, 
nonsignificant negative correlation between antho-
cyanin amounts and days of cultivation was found 
(r=-0.364). 

In multiple shoots, cultivated on medium 
with cytokinin N6-benzyladenine (0.5 mg⋅L-1 BA), 
anthocyanin amounts were significantly high from 
Day 4 to Day 14 (425-722 μg·g-1) compared to con-
trol shoots (Fig. 4). Linear negative correlation be-
tween anthocyanin contents and days of cultivation 
was found (r=-0.602, p<0.01). In multiple shoots, 
content of flavonoids on Day 21 was significantly 
low (214 μg·g-1) compared to control.  

Discussion

In this study, optimal concentration of cyto-
kinin N6-benzyladenine (0.5 mg⋅L-1 BA) for shoot 
multiplication and secondary metabolite production 
was used. 

Optimization of cytokinin supplementation 
for Hypericum in vitro culture growth and secondary 
metabolite productions has been examined (Gadzovs-
ka et al., 2005). Cytokinins N6-benzyladenine (0.1-2.0 
mg·L-1 BA) and kinetin (0.5-2.0 mg·L-1 KIN) did not 
show a straightforward pattern of change in second-
ary metabolite production, but influenced growth in 
Hypericum shoots. At low BA levels (0.1-1.0 mg·L-1)

shoot multiplication and secondary metabolite pro-
duction were induced. A higher capability of explant 
multiplication was observed in the presence of 0.1-
1.0 mg·L-1 BA and lead to consider BA as an efficient 
promoter of shoot multiplication and secondary me-
tabolite productions. On the contrary, higher BA lev-
els (1.0-2.0 mg·L-1) inhibited shoot growth, decreased 
secondary metabolite contents and promoted callus 
formation (Gadzovska et al., 2005). 

Shoot formation and regeneration has been 
shown at H. perforatum L. cv. Topas seedling ex-
plants cultivated in the presence of 0.1-1.0 mg·L-1 
BA and 0.1-0.5 mg·L-1 KIN, while high KIN level 
(1.0 mg·L-1) induced tissue necrosis (Čellárová et al., 
1992). These authors examined the content of total 
hypericin in regenerated plantlets but did not found 
a correlation between hypericin content and BA con-
centration. The influence of cytokinins on secondary 
metabolite productions in various in vitro cultures of 
different plant species has been examined. The re-
sults are in accordance with those from our experi-
ments. For example, W. somnifera shoots produced 
withaferin A in the presence of 1.0 mg·L-1 BA (Ray 
and Jha, 2001). The content of plumbagin, a naph-
thoquinone derivative was decreased in the fresh 
biomass of Drosophyllum lusitanicum Link. cell 
suspension culture with increasing of BA concentra-
tion from 0.5 to 5.0 mg·L-1. A small addition of cyto-
kinin BA (0.25 mg·L-1) was advantageous for over-
all production of plumbagin (Nahalka et al., 1996). 
Also, cucurbitacins accumulation in Ecballum elat-
erium callus cultures was decline with an increase 
of BA concentrations from 0.01 to 5.0 mg·L-1 (At-
tard et al., 2001). 

The effect of cytokinins on secondary metab-
olite accumulation in in vitro cultures could be dif-
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ferent depending of the plant species. For example, 
kinetin stimulated the production of anthocyanins in 
Haplopappus gracilus but inhibited the anthocya-
nins formation in Populus cell cultures (Seitz and 
Hinderer, 1988). Low levels of kinetin (0.1 mg·L-1) 
enhanced growth and alkaloid production in P. som-
niferum callus cultures (Furuya et al., 1972). Kinetin 
used at low concentration (0.2 mg·L-1) formed fast 
division of tobacco callus cells. The opposite corre-
lation was found between tobacco callus growth in-
duced by different types of cytokinins and accumu-
lation of total phenols. An initial fast accumulation 
of phenols which stopped at the end of a lag-peri-
od was established, but the stage of intensive callus 
growth was accompanied with the accumulation of 
total phenols. It may be due to the injury of tobacco 
callus and its adaptation to the new nutrition medi-
um (Angelova et al., 2001). Kinetin at growth inhib-
iting concentrations increased the synthesis of sol-
uble phenolic compounds in the long-passaged C. 
sinensis tissue culture (Zagoskina and Zaprometov, 
1983) and decreased it in Cassia fistula tissue culture 
(Shah et al., 1976). This is probably due to specific-
ity of the tissue cultures as artificial biological sys-
tems in which the basic function of phenols is to in-
terfere in cell proliferation. Although kinetin is one 
of the most popular cytokinins, 4-chloro-2-dipheny-
lurea was reported to stimulate production of tripdi-
olide an antitumor compound by Triptorygium wil-
fordii cell cultures (Misawa, 1985). It is well known 
that some phenylurea cytokinins are more active as 
compared to purine cytokinins as growth promot-
ers in tissue cultures, however there is no enough 
available information about their influence on phe-
nolic metabolism. Moreover, there were cytokin-in-
dependent calluses in growth, but not in phenol ac-
cumulation. In this connection it is difficult to spec-
ulate about the specific cytokinin action. On the oth-
er hand, several lines of evidence indicate that kine-
tin can regulate callus growth by influencing some 
enzymes interfering with secondary metabolism (Fi-
lonova, 1985). Thus, we can consider that cytokinins 
have different effects depending on the type of me-
tabolites and species concerned. 

Summary

This study indicates that secondary metabo-
lite productions in Hypericum in vitro cultures can 
be partially changed by phytohormone supplemen-
tation. Phytohormones are one of the most important 
factors effecting cell growth, differentiation and me-
tabolite production in in vitro cultures. Results from 
our study lead to conclude that plant growth regu-
lators and culture conditions may support continu-
ous secondary metabolite production. The type and 
concentration of phytohormones could alter plant 
growth and secondary metabolite production in in 

vitro shoots. Results from this study can be useful 
for observing the possibilities for increasing the sec-
ondary metabolite productions by using in vitro cul-
tures. In vitro shoots could be used as a source for 
rapid production of different secondary metabolites 
and associated pharmacological compounds. 
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Introduction

Marigold (Calendula officinalis L.) is an an-
nual plant of ancient medicinal repute. In tradition-
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ABSTRACT

Gadzovska S., Pavlova V., Nasteska M., Neskoska A., Spasenoski M. (2008): Secondary metabolite pro-., Pavlova V., Nasteska M., Neskoska A., Spasenoski M. (2008): Secondary metabolite pro-
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The aim of the present work was to determine whether secondary metabolite production could be enhanced 
in Calendula in vitro cultures by exogenous application of phytohormones. This study has been focused on two ar-
eas: (a) consequences of phytohormonal treatments on biomass production of in vitro cultures; (b) relationships be-
tween growth regulator treatments and in vitro culture ability to produce phenylpropanoids (phenolic compounds, 
flavonoid and anthocyanins). Multiplication of apical segments from sterile germinated seedlings was obtained 
on solid MS/B5 culture medium in the presence of cytokinin N6-benzyladenine (0.5 mg⋅L-1 BA). Regenerative po-BA). Regenerative po-
tential of shoots was assessed on medium supplemented with auxins: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (1.0 mg⋅L-1 

2,4-D) and α-naphthaleneacetic acid (0.1 mg⋅L-1 NAA). Phytohormones stimulated growth after 7 days in Calendu-
la shoots. Shoot cultures did not give clear cut answer to exogenously applied phytohormones. C. officinalis in vit-
ro shoots could be proposed as a source for rapid production of pharmacological compounds of interest.

ИЗВОД

Гаџовска С., Павлова В., Настеска М., Нескоска А., Спасеноски М. (2008): Secondary metabolite 
production in in vitro shoots of marigold (Calendula officinalis L.). Зборник на трудови од III Конгрес на еко-
лозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското 
еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Во оваа студија беше испитано влијанието на егзогено аплицираните фитохормони врз продукција-
та на секундарни метаболити кај in vitro културите од невен (C. officinalis L). Во текот на истражувањата беа 
поставени две цели: (а) да се испита влијанието на фитохормоните врз продукцијата на биомаса кај in vitro 
културите; (б) да се испита корелацијата помеѓу концентрацијата на фитохормоните и продукцијата на фе-
нилпропаноиди. За иницијација на мултиплицирани изданоци, од стерилно из‘ртеното семе беа изолира-
ни апикални сегменти кои беа култивирани на MS/B5 медиум во присуство на цитокиниот N6-бензиладенин 
(0.5 mg⋅L-1 BA). Регенеративниот потенцијал на изданоците беше испитан во присуство на ауксините: 2,4-
дихлорофеноксиоцетна киселина (1.0 mg⋅L-1 2,4-D) и α-нафтилоцетна киселина (0.1 mg⋅L-1 NAA). Егзогено 
аплицираните фитохормони го стимулираа растот и развитокот на изданоците во in vitro услови. Мултип-
лицираните изданоци не покажаа значајни промени во продукцијата на секундарни метаболити зависно од 
концентрацијата на фитохормони. In vitro културите од C. officinalis би можеле да се користат во производ-
ството на секундарни метаболити кои имаат примена во фармацевтската индустрија.

al and homeopathic medicine it has been used for 
skin complaints, wounds and burns, conjunctivi-
tis and poor eyesight, menstrual irregularities, var-
icose veins, hemorrhoids, duodenal ulcers, etc. Ca-
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lendula has a flower consists of orange-yellow pet-
als which are used for medicinal purposes to re-
duce inflammation and control bleeding. Herbal 
preparations are used to treat stomach ulcers, liver 
complaints, conjunctivitis and wounds (Newall et 
al., 1996). Marigold grows as a wild and common 
garden plant throughout Europe and North Amer-
ica. The yellow or golden-orange flowers of mari-
gold are used as spice, tea and medicine. They may 
be used as fresh or dried, and can be made into tea, 
tinctures, ointments and creams. Marigold is a com-
mon flower, well known for its potential against skin 
problems. The plant and its extracts present sever-
al properties important to phytotherapy as well as to 
dermatology and cosmetology. The extract obtained 
from the flowers can stimulate bile production, pres-
ents anti-fungi activity and is also used for digest in-
fection and for gastric and duodenal ulcer treatment. 
The therapeutic characteristic of the marigold ex-
tract is partially due to the terpene content, especial-
ly glycol triterpenoids, with sedative action against 
ulcer (Bako et al., 2002). It has been indicated that 
the marigold extract does not affect the cardiovas-
cular system, the liver or kidney functions and has 
been shown anti-HIV activity (Campos et al., 2005). 
The most important components of the extract are 
the triterpenoids, especially the faradiol with anti-in-
flammatory activity (Kalvatchev et al., 1997). Oth-
er components in the chemical composition of the 
marigold extract are flavonoids, essential oil and 
sesquiterpenes.

The pharmacological activity of marigold is 
related to the content of several classes of second-
ary metabolites such as essential oils, flavonoids, 
sterols, carotenoids, tannins, saponins, triterpene al-
cohols, polysaccharides, a bitter principle, mucilage, 
and resin (Vidal-Ollivier et al., 1989). Bilia et al., 
(2001) found that marigold flowers contain rutin, 
isoquercitrin, quercetin-3-O-rutinosylrhamnoside, 
isorhamnetin-3-Orutinosylrhamnoside, isorhamne-
tin-3-O-glucosylglucoside, and isorhamnetin-3-O-
glucoside.

Recently, in vitro culture systems have be-
come worth studying as a useful alternative because 
of increased demand by pharmaceutical industry and 
unequal quality of products caused by environmen-
tal factors. Moreover, in vitro cultures play an im-
portant role in the studies of plant secondary metab-
olism. Phytohormone concentrations are often a cru-
cial factor of secondary metabolite accumulation in 
in vitro cultures. The type and concentration of aux-
in or cytokinin or the auxin/cytokinin ratio could al-
ter growth and secondary metabolite production in 
cultured plant cells. A large number of in vitro cul-
tures cultivated on medium with phytohormones 
produced specific medicinal compounds at a rate 
similar or superior to that of intact plants (Vanisree 
et al., 2004). The response of cells, tissues, and or-

gans in vitro to exogenously applied phytohormones 
can vary with cultural conditions, the type of ex-
plant, and the genotype. Therefore, it is necessary to 
find an optimal concentration of phytohormones for 
growth and secondary metabolite production of dif-
ferent in vitro cultures.

The objective of our research was to develop 
an efficient protocol for micropropagation to improve 
secondary metabolite productions in C. officinalis in 
vitro cultures. The consequences of growth regulator 
concentrations according to the developmental stages 
of in vitro cultures have been examined. To determine 
whether secondary metabolite productions could be 
enhanced by phytohormone supplementation, in vit-
ro cultures have been exposed to exogenous appli-
cation of these chemicals. The effects of cytokinins 
on secondary metabolite productions in Calendula in 
vitro shoots cultures have been examined. The main 
goal of the research was to summarize the influence 
of cytokinin N6-benzyladenine on particular second-on particular second-
ary metabolites as phenolic compounds, flavonoids 
and anthocyanins. 

Material and methods

Plant material
Seeds of C. officinalis L. were washed over 

night, air dried and surface sterilized with 1 % NaO-
Cl for 20 minutes, rinsed 3 times in sterile deionized 
water and germinated on the MS/B5 medium (Mu-
rashige and Skoog, 1962; Gamborg, 1968) without 
growth regulators. Nutrition medium contained MS 
salt mixture, B5 vitamin solution, 3 % sucrose and 
0.7 % agar. The medium was adjusted to pH 5.6 be-
fore autoclaving (20 minutes at 120°C).

Apical segments, cotyledons and hypocotyls 
were isolated from 2 weeks old in vitro grown plants. 
They were used as a source of explants for establish-
ment of tissue cultures. The explants were cultured 
on MS/B5 medium with 100 mg·L-1 myo-inositol, 
200 mg·L-1 casein enzymatic hydrolisate and supple-
mented with different concentrations of cytokinin 
N6-benzyladenine (0.5 mg⋅L-1 BA) or auxins: 2,4-
dichlorophenoxyacetic acid (1.0 mg⋅L-1 2,4-D) and 
α-naphthaleneacetic acid (0.1 mg⋅L-1 NAA). Mul-
tiple shoots formation was developed on medium 
with 0.5 mg·L-1 BA. Tissue cultures were maintained 
in a growth chamber at 26±1°C under a photoperi-
od of 16-h light and 8 h dark, irradiance of 50 μmol 
m-2 s-1 and 60% relative humidity. The in vitro cul-
tures were harvested by vacuum filtration on Days 
7, 14, 21, 28 and 35 of culture, weighted for growth 
analysis, frozen in liquid nitrogen or lyophilized and 
stored at -80°C, until analysis.

Phenolic compounds assay 
Phenolic quantification was performed as de-

scribed by Torti et al., (1995). The method used to de-
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termine total soluble phenolic content was based on 
the reduction of phospho-molybdene/phospho-tung-
state present in the Folin–Ciocalteau reagent. Phe-
nolics were extracted from air dried powdered plant 
material (0.2-0.5 g) with 80 % (v/v) methanol for 
1 hour at 4ºC. After centrifugation (10 min at 3000 
rpm), supernatant was used for quantification of 
phenolic compounds. Total phenol content was de-
termined as follows: methanolic extract was mixed 
with Folin-Ciocalteau reagent (Carlo Erba Reagenti, 
Rodano, Italy) and 0.7 M Na2CO3. Samples were in-
cubated for 5 min at 50ºC and then cooled 5 min at 
room temperature. Absorbance was measured spec-spec-
trophotometrically at 765 nm. The concentration 
of total phenolic compounds was calculated using 
(+)-catechin (0-10 mg⋅mL-1) as a standard.

Flavonoids assay
Flavonoid contents were determined in 

methanolic extracts with the method described by 
Markham (1993). The extracts were filtered through 
Sep-pack C18 cartridges to exclude chlorophyll and 
carotenoid pigments. Spectrophotometric measure-pectrophotometric measure- measure-
ments of the absorbance were made at 360 nm. Mo-. Mo- Mo-
lar extinction coefficient of quercetin (ε360=13.6 mM-

1⋅cm-1) was used to determine total flavonoid con-
tents.

Anthocyanin assay
Anthocyanin determination was performed 

as described by Giusti et al., (1999). Anthocyanins 
were extracted from freeze-dried lyophilized and 
powdered plant material (0.2-0.5 g) with 2 mL solu-
tion of 1% HCl/CH3OH (15/85, v/v) ultrasonicated 
for 60 min at 4°C and than centrifugated at 20 000 g 
for 30 min. The absorbance of supernatant was mea-
sured at 530 nm. The anthocyanin content was cal-
culated using the molar extinction coefficient of cy-

anidin-3-glucoside (ε530=34300 M-1⋅cm-1) in acidic 
methanol. 

Statistical analyses
The experiments were independently repeat-

ed twice under the same conditions and all analy-
ses were performed in triplicate. Error bars of graphs 
show the standard error of mean value (±SE). The 
statistical analyses were performed with the SPSS 
statistical software program (SPSS version 11.0.1 
PC, USA, IL). Means were expressed with their 
standard error and compared by one-way ANOVA 
(GML procedure). All statistical tests were consid-
ered significant at P ≤ 0.05.

Results

In vitro culture of C. officinalis L.
Surface sterilized C. officinalis seeds pro-

duced normal seedlings with almost 100 % germi-
nation on MS/B5 medium without hormones. After 
2-3 weeks, in vitro grown seedlings produced 10-
12 nodes (Fig. 1). Apical segments with 2-4 leaves 
were isolated as primary explants and cultivated on 
MS/B5 medium supplemented with 0.1 to 5.0 mg·L-1 

BA (Fig. 2). After 20-30 days of culture, on medium 
with 0.5 mg·L-1 BA, multiple shoots were obtained 
(Fig. 3). 

Secondary metabolite production in C. officinalis 
L. shoots

The objective of the experiment was to ex-
amine the influence of cytokinin N6-benzyladenine 
(0.5 mg⋅L-1 BA) on secondary metabolite production 
in marigold in vitro shoots. Cytokinin BA did not in-
fluence phenolic contents in in vitro shoots (Fig. 4). 
Contents of phenols were not significantly different 
compared with those in control shoots. From Day 7 to 

Fig. 1. Germinated seedlings from C. officinalis L. on medium without phytohormones.1 G i d dli f C ffi i l L di i h h h
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Day 28, phenolic contents in in vitro shoots were from 
8.5 to 9.8 mg·g-1. During the treatment non-significant 
positive correlation (r = 0.32) between phenolic con- between phenolic con-between phenolic con-
tents and days of cultivation were noted (Fig. 4). 

Flavonoid contents were higher on Day 7 

and Day 14 but after decrease compared with con-
trol levels (Fig. 5). Flavonoid production in in vit-
ro shoots from Day 21 to Day 35 (2.1-2.5 mol·g-1) 
was lower compared with Day 7 and Day 14 (6.2-
6.4 mol·g-1). Linear negative correlation (r=-0.86, 

Fig. 2. Isolated apical segments from C. officinalis L. sterile germinated seedlings. cal segments from C officinalis L sterile germinated seedlings

Fig. 3. Shoot formations and multiplication of C. officinalis L. apical segments.Sh f i d l i li i f C ffi l L i l
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p<0.001) between flavonoid amounts and days of 
cultivation was found (Fig. 5). 

Anthocyanin contents were higher on Day 7 
and Day 14 but after decrease compared with con-
trol levels (Fig. 6). Production of anthocyanins in in 
vitro shoots from Day 21 to Day 35 (50-74 μg·g-1) 
was lower compared with Day 7 and Day 14 (171-
176 μg·g-1). Linear negative correlation (r = -0.82, 
p<0.001) between anthocyanin amounts and days of 

cultivation was noticed (Fig. 6). 

Discussion

In vitro shoot cultures can easily be 
established simply by removing the top from sterile 
seedlings. The tips of shoots which contain the shoot 
apical meristem can be cultured in vitro, producing 
clumps of shoots from either axillary or adventitious 
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buds. Shoots are potential alternatives to the more 
commonly used methods for plant regeneration as 
they are less genotype-dependent and more efficient. 
Shoot cultures exhibit genetic stability and good 
capacities for secondary metabolite production.

Plant regeneration from shoot and stem mer-
istem has been successful in many medicinal and ar-
omatic plants. Shoot culture, often produces a high-
er rate of secondary metabolites than callus and sus-
pension cultures. For example, some secondary me-
tabolites (e.g. terpenoids and essential oils) have 
not been regularly synthesized in undifferentiated 
cultures and this is generally considered to be due 
to lack of specialized compartment in in vitro cul-
tures (Stafford and Warren, 1991). In many cases 
low levels of secondary metabolites in the whole 
plant could be detected in undifferentiated cell cul-
tures growing under normal conditions. The high-
est levels of secondary metabolites have been ob-
served when the culture differentiates the accumu-
lating structures normally found in the whole plant. 
It has been mentioned earlier that these structures 
or more often, complex multicellular glands or glan-
dular hairs, may be an important feature of the cul-
tures. However, shoot culture technique is a promis-
ing possibility to produce secondary metabolites as-
sociated specifically with shoots or leaves. 

Many aspects of cell growth, cell differen-
tiation, and organogenesis in tissue and organ cul-
tures have been found to be controlled by an interac-
tion between cytokinins and auxins. The auxin-con-
trolled rooting assay and the cytokinin-induced mor-
phogenetic assay are based upon the ability of aux-
ins to induce adventitious root formation and cyto-
kinins to induce adventitious shoots (DiCosmo and 
Misawa, 1995). Although both auxin and cytokinin 
are usually required for growth and morphogenesis, 
auxin can inhibit cytokinin accumulation, whereas 
cytokinins can inhibit at least some auxin actions 
(Gaspar et al., 1996).

Phytohormone concentrations are often a 
crucial factor of secondary metabolite accumula-
tion in in vitro cultures. The type and concentra-
tion of auxin or cytokinin or the auxin/cytokinin ra-
tio could alter growth and secondary metabolite pro-
duction in cultured plant cells. A large number of in 
vitro cultures cultivated on medium with phytohor-
mones produced specific medicinal compounds at a 
rate similar or superior to that of intact plants (Vanis-
ree et al., 2004). The response of cells, tissues, and 
organs in vitro to exogenously applied phytohor-
mones can vary with cultural conditions, the type of 
explant, and the genotype. Therefore, it is necessary 
to find an optimal concentration of phytohormones 
for growth and secondary metabolite production of 
different in vitro cultures. 

Micropropagation of C. officinalis L. has 
been subject of research activities in recent years. 

Çöçü et al., (2004) reported successful adventitious 
shoot regeneration of marigold from hypocotyl, cot-
yledon and cotyledonary node explants cultured on 
MS media supplemented with various concentra-
tions of thidiazuron (TDZ), kinetin (KIN), NAA and 
IBA. The highest frequency of adventitious shoot 
regeneration has been achieved from hypocotyl and 
cotyledon explants on MS media supplemented with 
0.75 mg·L-1 TDZ and either 0.25 or 0.50 mg·L-1 IBA. 
Efficient in vitro propagation has been also induced 
from cotyledonary nodes on a range of media sup-
plemented with 0.75 mg·L-1 TDZ and 0.05 mg·L-1 
NAA or 2 mg·L-1 KIN and 1 mg·L-1 NAA. Regener-
ated Calendula shoots have been rooted on MS me-
dium supplemented with 1 mg·L-1 NAA. The rooted 
plantlets have been finally transferred to pots (Çöçü 
et al., 2004). Accordingly with these authors, our re-
sults showed that phytohormone concentrations are 
often a crucial factor for successful regeneration of 
in vitro cultures. The type and concentration of aux-
in or cytokinin or the auxin/cytokinin ratio could al-
ter growth in cultured plant tissues. Grzelak and Jan-
iszowska (2002) reported callus and cell suspension 
induction from Calendula officinalis L. isolated ex-
plants in the presence of auxins and cytokinins. Cal- Cal-Cal-
lus cultures have been induced on MS medium with 
different concentrations of auxins: 2,4-dichlorophe-
noxyacetic acid (2,4-D) or IAA and cytokinins: ki-
netin (KIN) or N6-(2-isopentyl) adenine (2iP). Of 
all hormone combinations used in the medium, two 
have been the most efficient in promoting callus de-
velopment: 1.81 μM (0.4 mg·L-1) 2,4-D and 1.85 μM 
(0.4 mg·L-1) kinetin or 0.45 μM (0.1 mg·L-1) 2,4-D 
and 2.02 μM (0.5 mg·L-1) 2iP. These combinations 
have been selected to induce cell suspension cul-
tures. The suspension cultures have been maintained 
under light or dark conditions. The light stimulated 
cell aggregation in the cultures. In both cultures cells 
have been undifferentiated under darkness, where-
as in the light, rhyzogenesis has been observed. Cell 
biomass production has been similar under light and 
dark conditions. After 7–8 months, cell growth has 
been reduced by approximately 30% in the light. 
These authors reported for the first time that callus 
and suspension cultures could be induced from the 
Calendula plant. Additionally, our results showed 
that manipulation of the auxin to cytokinin ratio in 
the medium can lead to the development of de no-
vo shoots on callus surface from which whole plants 
can subsequently be produced.

Optimization of cytokinin supplementation 
for Calendula in vitro culture growth and second-
ary metabolite productions has been examined. Cy-
tokinin BA (0.5 mg·L-1) did not show a straightfor-
ward pattern of change in secondary metabolite pro-
duction, but influenced growth in Calendula shoots. 
The effect of cytokinins on secondary metabolite ac-
cumulation in in vitro cultures could be different de-
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pending of the plant species. For example, kinetin 
stimulated the production of anthocyanins in Hap-
lopappus gracilus but inhibited the anthocyanins 
formation in Populus cell cultures (Seitz and Hin-
derer, 1988). Low levels of kinetin (0.1 mg·L-1) en-
hanced growth and alkaloid production in P. som-
niferum callus cultures (Furuya et al., 1973). Ki-
netin at growth inhibiting concentrations increased 
the synthesis of soluble phenolic compounds in the 
long-passaged C. sinensis tissue culture (Zagoskina 
and Zaprometov, 1983) and decreased it in Cassia 
fistula tissue culture (Shah et al., 1976). This is prob-
ably due to specificity of the tissue cultures as arti-
ficial biological systems in which the basic function 
of phenols is to interfere in cell proliferation (Nosov, 
1994). Thus, we can consider that cytokinins have 
different effects depending on the type of metabo-
lites and species concerned. 

Summary

Discrepancy in the results for capability of 
in vitro biomass to produce secondary metabolites 
could be attributed to different growth conditions, 
utilization of phytohormones from the medium, con-
tinuous light or the differences in the cell lines. Con-
necting these investigations with our results, we sug-
gest that cytokinin (BA) could induce differentiation 
in C. officinalis in vitro cultures. Recently, the path-
ways of secondary metabolite production have been 
subject of extended research. The knowledge about 
the biosynthetic routes and mechanisms responsible 
for the production of plant metabolites are still very 
limited. The biosynthetic pathway and mechanisms 
for stimulation of secondary metabolite production 
remain yet unclear. Whether phytohormones in-
duce different biosynthetic enzymes responsible for 
the biosynthesis of naphtodianthrones is not known. 
Thus, the improvement of secondary metabolite pro-
duction in plants is linked to the understanding of 
the metabolic pathways and to the knowledge of the 
enzymology of specific biosynthesis pathways.

Thus, secondary metabolite production in in 
vitro cultures can be partially changed by phytohor-
mone supplementation and well controlled C. offic-
inalis in vitro cultures could be used as a source for 
rapid and increased production of secondary metab-
olites and associated pharmacological compounds.

References

Bako, E., Deli, J., Toth, G. 2002. HPLC study on the 
carotenoid composition of Calendula pro-
ducts. Journal of Biochemical and Biophysi-
cal Methods, 53: 241-250.

Bilia, A. R., Salvini, D., Mazzi, G., Vincieri, F. F. 
2001. Characterization of calendula flower, 
milk-thistle fruit, and passion flower tinctu-

res by HPLC-DAD and HPLC-MS. Chroma-
tographia, 53: 210–215.

Campos, L., Michielin, E., Danielski, L., Ferreira, 
S. 2005. Experimental data and modeling 
the supercritical fluid extraction of marigold 
(Calendula officinalis) oleoresin. J. Supercri-
tical Fluids, 34: 163-170.

Çöçü, S., Uranbey, S.,  Ipek, A., Khawar, K.M., Sa-
rihan, E.O., Kaya, M.D., Parmaksiz, I., Öz-
can, S., 2004. Adventitious shoot regenera-
tion and micropropagation in Calendula offi-
cinalis L. Biologia Plantarum, 48: 449-451.

DiCosmo, F., Misawa, M. 1995. Plant cell and tis-
sue culture alternatives for metabolite pro-
duction. Biotech. Adv. 13: 425-453.

Furuya, T., Kojima, H., Syono, K., Ishi, T., Uotani, 
K., Nishio, M. 1973. Isolation of saponin and 
sapogenins from callus tissue of Panax gin-
seng. Chem. Pharm. Bull. 21.

Gamborg, O. L., Miller, R. A., Ojima, K., 1968. Nu-
trient requirements of suspension cultures 
soybean root cells. Exp. Cell Res., 50: 148-
151.

Gaspar, T., Kevers, C., Penel, C., Greppin, H., Reid, 
D. M., Thorpe, T. A. 1996. Plant growth re-
gulators in plant tissue culture. In Vitro Cell. 
Dev. Biol. Plant 32: 272–289.

Giusti, M.M., Rodriguez-Saona, L. E., Wrolstad, 
R.E. 1999. Spectral characteristics, molar ab-
sorptivity and color of pelargonidin deriva-
tes. J. Agric., Food Chem. 47: 4631-4637.

Grzelak A., Janiszowska W., 2002. Initiation and 
growth characteristics of suspension cultures 
of Calendula officinalis cells. Plant Cell, Tis-
sue and Organ Culture, 71: 29-40.

Kalvatchev, Z., Walder, R., Garzaro, D., 1997. Anti-
HIV activity of extracts from Calendula of-
ficinalis flowers. Biomedicine and Pharma-
cotherapy, 51: 176-180.

Markham, K.R. 1993. Flavones, .avonols and 
their glycosides. In: Methods in Plant Bio-
chemistry, ed. J.B. Harbone, London: Acade-
mic Press, 197-235.

Murashige, T., Skoog, F., 1962. A revised medium 
for rapid growth and bioassays with tobacco 
tissue cultures. Physiologia Plant., 15: 473-
497.

Newall, C., Anderson, L., Phillipson, J., 1996. Her-
bal Medicines: A Guide for Health-care Pro-
fessionals. London: Pharmaceutical Press, 
58-59.

Nosov, A.M. 1994. The functions of plant seconda-
ry metabolites in vivo and in vitro. Russian 
Plant Physiol. 41: 873–878.

Seitz, H.U., Hinderer, W. 1988. Anthocyanins. In: 
Cell Culture and Somatic Cell Genetics of 
Plants, ed. I.K. Vasil, New York: Academic 
Press, 49–76.



Secondary metabolite production in in vitro shoots of marigold (Calendula officinalis L.)

Proceedings of the III Congress of Ecologists of Macedonia 61

Shah, R.R., Subbaiah, K. V., Mehta, A. R. 1976. Hor-
monal effect on polyphenol accumulation in 
Cassia tissues cultured in vitro. Can. J. Bot. 
54: 1240–1245.

Stafford, A., Warren, G. 1991. Plant Cell and Tis-
sue Culture. Open University Press: Buck-
ingham, UK.

Torti, S.D., Dearing, M.D., Kursar, T.A. 1995. Ex-
traction of phenolic compounds from fresh 
leaves: a comparison of methods. J. Chem. 
Ecol. 21: 117–125.

Vanisree, M., Lee, C., Lo, S., Nalawade, S., Lin, C., 
Tsay, H. 2004. Studies on the production of 

some important secondary metabolites from 
medicinal plants by plant tissue cultures. Bot. 
Bull. Acad. Sin. 45: 1-22.

Vidal-Ollivier, E., Elias, R., Faure, F., Babadjamian, 
A., Crespin, F., Balansard, G., Boudon, G. 
1989. Flavonal Glycosides from Calendu-
la officinalis flowers. Planta Medica, 55: 73–
74.

Zagoskina, N.V., Zaprometov, M. N. 1983. Effect 
of kinetin on formation of phenol compoun-
ds in the long-passaged tea plant tissue cultu-
re. Physiology and biochemistry of cultivated 
plants 15: 250–253.



62

Introduction

The “adaptive response” (AR) is an evo-
lutionarily developed mechanism of living organ-
isms to protect the genome from the harmful action 
of different genotoxic agents, i.e. for adaptation to 
environmental stress (Hillova & Drasil, 1967). The 
AR could be considered as a non-specific phenome-
non – exposure to minimal stress could result in in-
creased resistance to higher levels of the same or 
other types of stress given several hours later (Join-
er et al., 1996; Wolff, 1998; Joiner et al., 1999; Pa-
tra et al., 2003; Yan et al., 2006). In the last few de-
cades the AR has been extensively studied in differ-
ent model systems using various endpoints. Howev-
er, the molecular mechanisms underlying this phe-
nomenon are still poorly understood, as there are a 
lot of contradictory results. 

A basic hypothesis is that the AR could be in-
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duced by reactive oxygen species (ROS) (Feinende-
gen et al, 1996, 1999; Jones et al., 1999; de Saint-
Georges, 2004; Shankar et al., 2006) which can gen-
erate a low level of damage, e.g. DNA double-strand 
breaks (DSB DNA). The AR could be triggered by a 
low level of DNA damage (SSB and DSB DNA, etc.) 
(Boreham & Mitchel, 1991; Wolff, 1998; Matsumo-
to et al., 2004). The AR probably involves the tran-
scription of many genes and the activation of numer-
ous signaling pathways which could activate: DNA 
repair systems (Chankova & Bryant, 2002; Sedg-
wick & Lindahl, 2002; Coleman et al., 2005; Lan-
za et al., 2005), de novo protein synthesis (Bryant, 
1979; Wolff, 1998; Chankova & Bryant, 2002; Cole-
man et al., 2005), detoxification processes (Assis et 
al., 2002; Sasiadek et al., 2002) and enhanced an-
ti-oxidant production (Mendez-Alvarez et al., 1999; 
Neill et al., 2002; Pajovic et al., 2001; Girigoswami 
and Ghosh, 2005). However, these probable molec-
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ular mechanisms still remain open questions as there 
are contradictory experimental data.

Here we summarize our results which sup-
port the suggestion that a small level of initial DNA 
damage can trigger an AR in Chlamydomonas rein-
hardtii measured as acceleration of DSB DNA re-
joining. C. reinhardtii has been used as a model sys-
tem for studying the mechanisms underlying the AR 
(Bryant, 1974, 1975, 1976, 1979; Chankova & Bry-
ant, 2002; Rubinelli et al., 2002; Chankova et al., 
2005a; Chankova et al., 2007) because it is a pho-
tosynthetic unicellular eukaryote with a world-wide 
distribution, with a haploid genome (recessive mu-
tations are manifested in the first generation), and a 
relatively short life cycle and inexpensive techniques 
for routine laboratory cultivation. C. reinhardtii has 
a cell structure and genome organization typical for 
plants which allows extrapolation of results to high-
er plants. Strain CW15 used by us is cell-wall-less 
and is advantageous for molecular studies because 
DNA and proteins are easily accessible.

Material and Methods

Strain CW15(+) (CCAP 11/32CW15+) is 
maintained at our lab. It has been kindly provided 
from the Culture Collection of Algae and Protozoa 
(CCAP), Ambleside, UK, many years ago. CW15(+) 
is a cell-wall-less mutant strain with wild-type ra-
dio-resistance (Darling, 1993), protoplast structure 
and organization typical for the genus Chlamydomo-
nas (Harris, 1989; Chankova et al., 2005b). 

Cultivation: The strain was maintained on 
solid Sager-Granick (SG) medium (Harris, 1989) 
under continuous light of 5000-5500 lx and t=25 ±3 
оС. For experimental purposes vegetative cells of 
Chlamydomonas reinhardtii CW15 were cultivated 
in TAP and/or EG medium (Harris, 1989) under the 
same conditions. Cell suspensions were allowed to 
grow 4-5 days to reach stationary phase.

Irradiation:Irradiation was carried out as de-
scribed previously (Chankova & Bryant, 2002). A 
137Cs gamma-ray source (Bute Medical School, Uni-
versity of St Andrews), giving a dose-rate of approx-
imately 4 Gy min-1, was used. Cells were irradiated 
with a priming dose of 5, 25, 50 or 100 Gy and a test 
dose of 500 Gy.

Zeocin treatment: Zeocin belongs to the 
bleomycin family of antibiotics which have radiomi-
metic properties (InvivoGen, www.invivogen.com). 

A cell suspension at the beginning of the sta-
tionary phase was used in all experiments. Cell den-
sity was 106 cells ml-1.1ml cell suspension was treat-
ed with zeocin for 1 min on ice. The samples were 
centrifuged at 400 x g on ice. The pellet was washed 
in cooled fresh SG medium and cells were harvested 
for 10 min at 400 x g on ice. A priming dose of 10, 
20 or 30 μg ml-1 zeocin was given 4 hrs before a test 

dose of 300 μg ml-1 zeocin.
Adaptive response experiments:Intertreatment 

time of 4 hrs between the priming and the test dose 
was used. The repair kinetics was studied 1, 2, 3, and 
4 hrs after the test dose treatment. 

Measurment of DNA double-strand breaks: 
The fraction of induced DSB DNA was assayed by 
constant field gel electrophoresis (CFGE) as de-
scribed by Chankova & Bryant (2002), Chankova et 
al. (2005a, 2007). The method is based on incorpo-
ration of cells into agarose blocks before cell lysis, 
which avoids the risk of accidental induction of DSB 
during the manipulation procedures. Electrophore-
sis conditions were as previously described (Chank-
ova & Bryant, 2002): 40 hrs at a constant field of 20 
V and 10 mA. Following electrophoresis, the lev-
el of induced DSB DNA was evaluated as the frac-
tion of DNA released (FDR) from wells by measure-
ment of ethidium bromide fluorescence with Gene 
Tool Analyser G:Box Syngene.

Data Analysis: Experiments were repeated 
at least three times from independently grown al-
gal cultures. Data points in figures are mean values. 
Error bars represent standard errors of mean values. 
Where no error bars are evident, errors were equal to 
or less than the symbols. The fraction of damage re-
maining after split-dose treatment was represented 
by the normalized fraction of DNA released (Chank-
ova & Bryant, 2002; Chankova et al., 2005a). The 
mean fractions of DNA released (FDR) after split-
dose treatments were normalized with respect to the 
mean FDR released after the priming dose (Chanko-
va et al., 2005). The statistical assessment of the re-
sults was done by the Student t-test (Snedecor & Co-
chran, 1967).

Results

To check whether a small level of initial DNA 
damage can trigger an AR in Chlamydomonas rein-
hardtii, we compared our results obtained for gam-
ma-rays (Fig. 1) and zeocin-induced AR (Fig.2). 

Comparing the two figures, it was found that 
pretreatment with gamma-rays and zeocin led to in-
duction of AR measured as a reduced level of DSB 
DNA remaining. It was obtained that when the mag-
nitude of the gamma-rays priming dose was progres-
sively increased, there was a corresponding decrease 
in the FDR at 4 hrs after the test dose. However, the 
reduction of the level of DSB DNA remaining did 
not depend statistically significantly on the magni-
tude of the zeocin priming dose (P>0.05). 

Next we compared the rejoining of DSB DNA 
in the samples with and without a priming dose of 
gamma-rays (Fig. 3) or zeocin (Fig. 4). Our results 
showed that in primed cells the level of DSB DNA 
remaining was lower than that measured in the non-
primed cells in both experimental schemes. Both 
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gamma-rays and zeocin-induced AR involved accel-
eration of the rate of DSB-DNA rejoining which was 
maximal at 4 hrs after the test dose. That indicates an 
up-regulation of DSB DNA rejoining following ex-
posure of cells to the priming dose. 

We wished to compare whether DSB DNA 
repair up-regulation would also be involved in the 
zeocin-induced AR in strain CW15, similar to that 
observed for gamma-rays induced AR. For this pur-

pose we measured the kinetics of DSB DNA rejoin-
ing 1, 2, 3, and 4 hrs after a test dose of 300 μg ml-1 

with or without a priming dose of 10 μg ml-1. The 
priming dose (10 μg ml-1) was chosen such as to in-
duce a comparable level of DSB DNA to that in-
duced by 50 Gy gamma-rays irradiation, and the test 
dose – also an approximately 10-fold higher level of 
DSB DNA. The statistical analysis showed that the 
priming dose of 10 μg ml-1 led to a marked statisti-

Fig. 1. The effect of increasing the magnitude of 
the priming dose on the fraction of DSB 
DNA remaining after a test dose 500 Gy 
and a 4 h incubation, in C. reinhardtii 
CW15. Redrawn from Chankova & 
Bryant (2002).

Fig. 2. Effect of a priming dose on residual 
the fraction of DSB remaining at 3 h 
following a test dose of 300 μg ml-1 
zeocin with or without various priming 
doses (P≤0.05). Mean data are from 3 
independent experiments. Error bars 
represent standard errors of mean values. 
Where no error bars are evident, errors 
were equal to or less than the symbols. 
Redrawn from Chankova et al. (2007).

Fig. 3. Rejoining kinetics of DNA double-strand 
breaks in C. reinhardtii CW15 following 
a test dose of 500 Gy, with or without a 
priming dose given 4 hrs before the test 
dose. Redrawn from Chankova & Bryant 
(2002).

Fig. 4. Kinetics of DSB DNA rejoining following 
a test dose of 300 μg ml-1 zeocin with 
(○) or without (♦) a priming dose of 10 
μg ml-1 given 4 h before the test dose. 
The fraction of DSB DNA remaining 
at different times is represented by the 
normalized fraction of DNA released 
from wells of an agarose gel. Differences 
between the two curves are statistically 
significant (P≤0.05 at 1 h and 2 h and 
P≤0.01 at 3 h and 4 h). Mean data from 
three independent experiments. Error bars 
represent standard errors of mean values. 
Where no error bars are evident, errors 
were equal to or less than the symbols. 
Redrawn from Chankova et al. (2007).
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cally significant acceleration (P≤0.05) in DSB DNA 
rejoining as compared with controls. As it is seen 
in Figure 4, the rejoining of DSB DNA occurred 
much more slowly in the non-primed cells. A max-
imum acceleration of DSB DNA rejoining was ob-
served 4 hrs after the test dose in both experimen-
tal schemes.

Discussion

Our results showed that a priming dose of 
either gamma-rays or the radiomimetic zeocin giv-
ing a low initial level of DSB DNA could induce 
AR in C. reinhardtii CW15. This was in agreement 
with other reports that a low level of DSB could be a 
triggering event for the development of AR (Wolff, 
1996, 1998; Pettersen, 2002; Stoilov et al., 2007). In 
support of this idea, there is evidence that low lev-
els of initial damage could be triggering events that 
signal the activation of DNA repair systems (Bore-
ham & Mitchel, 1991; Wolff, 1998; Matsumoto et 
al., 2004). 

Although we observed such a similarity be-
tween the gamma-rays and zeocin-induced AR in 
C. reinhardtii, there was also a difference. Increas-
ing the magnitude of the gamma-rays priming dose 
resulted in a corresponding decrease in the level of 
DSB DNA remaining. This result was in accordance 
with the earlier finding that the AR in the unicellu-
lar green alga C. reinhardtii was dependent on the 
magnitude of the priming dose when cell survival 
was used as an endpoint (Bryant, 1976). Interesting-
ly, in the case of zeocin-induced AR we did not ob-
tain such a dose-dependence of the magnitude of the 
induced AR.

There are conflicting views concerning the 
possible involvement of DNA repair up-regulation 
in the formation of AR. For example, DNA repair 
could underlie the AR induced by low radiation dos-
es in animal cell lines (Azzam et al., 1994), human 
cells (Lambin et al, 1994), and plant cells (Patra et 
al., 2003), by increasing the amount and rate of DNA 
repair (Joiner et al., 1996; Joiner et al., 1999). For in-
stance, reduction in deletion-type mutants in adapted 
cells is thought to be a result of DSB DNA repair in 
various cell systems (Rigaud & Moustacchi, 1996). 
It has been postulated that the AR can be interpret-
ed in terms of increased non-homologous end-join-
ing of DSB (Marples et al., 2004) or increased ho-
mologous recombination (Raaphorst et al., 2006). 
In agreement with these findings, our results indi-
cated that the rate of DSB rejoining was accelerated 
in C. reinhardtii following a priming dose of gam-
ma-rays or a radio-mimetic chemical. However, as 
Szumiel (2005) pointed out, not all the available da-
ta supports the view that DNA repair is stimulated 
in the primed cells. For instance, maybe at least in 
some cases the AR has no connection with modifica-

tion of repair processes (Tskhovrebova & Makedon-
ov, 2004) and could be partly due to diminished fix-
ation of DSB DNA (Szumiel, 2005). 

Conclusions

In our model system Chlamydomonas rein-
hardtii CW15 and the experimental design used it 
was found that:

AR was induced by two DNA-damaging - 
agents (physical and chemical agents).
A small level of initial DSB DNA can - 
trigger an AR in C. reinhardtii.
Acceleration of DSB DNA rejoining is - 
involved in the development of AR to 
these two DNA-damaging agents.
It could be speculated that the AR in this - 
organism is a result of up-regulated DSB 
DNA rejoining.
Zeocin could be used as a substitute for - 
gamma-radiation in radio-adaptive re-
sponse studies.
Since unicellular green algae are a robust - 
model for the plant cell and organism, 
the results obtained for Chlamydomo-
nas reinhardtii could be extrapolated to 
higher plants.
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Paradigm shifts in European forest manage-
ment

The availability of wood was a prerequisite 
for the expansion and development of all the ear-
ly civilizations (Perlin, 1991). The search for new 
woodland to exploit resulted in wars and conquests 
of adjoining territories. When this no longer proved 
successful, conservation attempts started to be made. 
Kimmins (1992) identifies four basic stages in the 
history of the human interactions with the forests in 
Europe:

Unregulated exploitation of local forests - 
and clearing for agriculture and grazing;
Institution of legal and political mecha-- 
nisms or religious taboos to regulate ex-
ploitation;
Development of an ecological approach - 
to silviculture and timber management 
and the goal of sustainable management 
of the biological resources of the forest;
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The sustainable development concept is broadly accepted as a guiding principle in the development of hu-
man societies. It requires new approaches to the management and use of natural ecosystems. The adaptive manage-
ment is believed to provide the framework for sustainable ecosystem management. These ideas were applied to the 
natural sweet chestnut forests in Belasitza Mountain. A tendency towards decline of the chestnut stands has been 
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Social forestry, which recognizes the - 
need to manage the forest as a multi-
functional resource in response to the di-
verse demands of modern society.

Few civilizations have ever proceeded be-
yond the second stage in the history of human inter-
action with the forest, even though some silvicultur-
al techniques were known in the pre-Christian era. 

The establishment of the main forestry 
schools (i.e. German, Austrian and French) in the 
late 18th and early 19th centuries reflected a chang-
ing attitude towards manipulation of “nature”. The 
importance of site productivity was emphasized, 
as expressed by the cumulative increment of trees 
on an area basis, as a control on forest exploitation. 
Such an approach has seen the forest as a resource to 
be utilized, but, very importantly, to be utilized in a 
controlled, sustainable manner (Ernst, 1998). 

The scientific approach to forest manage-
ment has been based upon the maintenance of a sus-
tained yield of wood. Modern ideas of sustainability 
include all the goods and services of the forest and 
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suggest that “sustained yield” should be replaced by 
the broader concept of “sustainable forest manage-
ment” (Wiersum, 1995). 

Sustainable Forest Management is the main 
subject of several international, regional and nation-
al processes. For example, the Ministerial Confer-
ence on the Protection of Forests in Europe (MCP-
FE) and the Montreal Process represent two differ-
ent and highly visible international efforts to imple-
ment the UNCED Forest Principles, Agenda 21 and 
the Convention on Biodiversity. The MCPFE has 
formulated a definition of Sustainable Forest Man-
agement and has developed criteria and indicators 
for Sustainable Forest Management (Anon, 1993). 
Sustainable management requires the satisfaction of 
two sets of potentially conflicting demands. To con-
serve the ecosystem, the forest manager requires a 
sufficiently understanding of ecosystem processes 
and the ability to develop methods for appropriate 
manipulation of forest ecosystems, when required. 
However, forest management is also an economic 
activity, and so it requires understanding of the so-
cio-economic potential of forest ecosystems togeth-
er with the wisdom to moderate society’s demands 
so that they do not exceed ecological capacity of the 
forest.

Multifunctional Forestry is a concept that 
emphasises the multiple uses of forest resources. It 
is an approach to forestry that avoids maximizing 
timber production with the aim of generating sever-
al different types of benefits, including environmen-
tal ones.

Ecosystem Management is a concept that 
has been developed over the past 20 years. Its goal is 
the simultaneous use of biological resources and the 
maintenance of the integrity of the ecosystems that 
produce the resources. Ecosystem Management is 
based on a series of principles. It can be considered 
as the basis of Sustainable Forest Management 
and the Ecosystem Approach.

The Ecosystem Approach is a concept that 
has been developed in the context of the Conven-
tion on Biological Diversity (CBD). It is defined as a 
strategy for the management of land, water and liv-
ing resources that promotes conservation and sus-
tainable use in an equitable way. The Ecosystem Ap-
proach was adopted at the Second Conference of the 
Parties of the CBD as the primary framework for ac-
tion under the Convention. 

The premise of the traditional approach to 
ecosystem management (anticipatory management) 
is that it is possible to predict and anticipate the con-
sequences of decisions. Once all the necessary infor-
mation is gathered to make a forecast the “right” de-
cision can be made. Deviations from prediction are 
seen as mistakes. These views are rooted in the “eco-
system health” concept according to which the pos-
sibility exists to define a normative state of natural 

ecosystems and limits for human impact. In fact all 
ecosystems change in time and space and it is im-
possible to define a “normal” state of communities 
which have flows as measurable characteristics due 
to natural disturbances or internal reasons. 

The ecosystem approach is different in that it 
is trans-disciplinary, synthetic, adaptive and multi-
scale in focus and is grounded in complex systems 
theory. Ecosystems are practically always far from 
equilibriums that can be viewed as “healthy” states. 
Given the limitations of complexity management 
and decision making must focus on maintaining the 
capacity of the system to adapt to changing environ-
mental conditions. 

In Adaptive Management, differences be-
tween how the future actually unfolds and how it 
was envisioned are seen as opportunities for learn-
ing. Much of the adaptive management is learning 
through experimentation rather than focusing on er-
ror avoidance.

The DPSIR framework in decision making 
context

The DPSIR (Driving force – Pressure – State 
– Impact - Response) framework was originally de-
veloped by the European Environmental Agen-
cy (EEA) for environmental reporting purposes. A 
prerequisite for the reporting and assessment on the 
state of the environment and its evolution as affect-
ed by human activity is the identification of indica-
tors to be surveyed and the definition of a function-
al scheme to describe cause-effect linking the state 
of the various ecological, economic, social, techno-
logical indicators. Relevant examples are the PSR 
scheme (Pressure – State - Response), adopted by 
the organization for Economic Cooperation and De-
velopment (OECD, 1994), and the DSR (Driving 
force – State – Response) of the UN Commission on 
Sustainable Development (UN, 1997). More recent-
ly the DPSIR framework was proposed by the EEA 
and adopted by many national and European insti-
tutions. 

The DPSIR framework formalizes the rela-
tionships between various sectors of human activ-
ity and the environment as casual chains of links. 
The environmental management process may thus 
be described as a feedback loop controlling a cycle 
consisting of five stages (Fig. 1). Driving forces are 
the underlying causes, which lead to environmen-
tal pressures. Examples are the human demands for 
agricultural land, wood, energy, industry etc. These 
driving forces lead to Pressures on the environ-
ment, for example the exploitation of resources and 
the emission of pollution. The pressures in turn af-
fect the State of the environment. This refers to the 
quality of the various environmental media (air, soil, 
water etc.) and their consequent ability to support 
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the demands placed on them (for example support-
ing human life, supplying resources, etc.). Changes 
in the state may have an Impact on human health, 
ecosystems, biodiversity, value, financial value etc. 
Impact may be expressed in terms of the level of en-
vironmental harm. The Responses demonstrate the 
efforts by society (e.g. politicians, decision makers) 
to solve the problems identified by the assessed im-
pacts, e.g. policy measures, and planning actions. 

Within this framework the task of decision 
makers is to analyze the territorial system and assess 
the acting Driving forces, their Pressures, the con-
sequences on State variables and their ultimate Im-
pact, i.e. their negative externalities if any. From the 
assessment of Impacts they should determine appro-
priate responses, in order to direct the final effect in 
the desired direction (a reduction in environmental 
harm). Therefore in a decisional context related to 
natural resource management, Impacts describe the 
existing problems (Fig. 1) arising from the change 
detected in State variables, which reduces the val-
ue (either in quantitative, economic, or qualitative 
terms) of the natural resource.

The decision making, using the DPSIR ap-
proach, can range from high level (national and in-
ternational) policy makers to local managers and ad-
ministrators. In general, local managers may not be 
able to intervene on the main socio-economic Driv-
ing forces, but may effectively deal with the State 
of the environment, or with some of the Pressures. 
Conversely, the higher level policy making bodies 
act on Driving forces and Pressures, having instead 
fewer possibilities to deal directly with environmen-
tal conditions or State.

From the above, the potentials of the DPSIR 
approach for decision making in the field of natural 
resource management should become clear. Never-
theless the implementation of a decisional process in 

the DPSIR framework is not yet well developed. Re-
cent work to adapt the DPSIR approach to decision 
making is going on, water management (Kristensen, 
2004) and assessment of forest management strate-
gies (Vacik et al., 2006) being good examples. 

The example of sweet chestnut forests in Be-
lasitza Mountain (BULGARIA)

The chestnut (Castanea sativa Mill.) has re-
stricted natural distribution in Bulgaria and forms 
unique ecosystems. Chestnut stands are present at 
several localities in Bulgaria but a relatively large 
area of natural chestnuts forests is situated in the Be-
lasitza Mountain, SW Bulgaria. The species is high-
ly evaluated for its wood and fruits. Chestnut forests 
are included in the list of natural habitats with Euro-
pean significance (Directive 92/43/ЕЕС for habitats) 
and NATURA 2000. Here, as in many other Medi-
terranean countries where the chestnut is distribut-
ed, a tendency towards decline of the chestnut natu-
ral stands is present. 

A detailed investigation of the chestnut for-
ests in Belasitza Mountain was carried out focusing 
on ecosystem structure and functioning (Bratanova-
Doncheva et al., 2003; Bratanova-Doncheva, Chipev, 
2005a) as the basis for an adaptive ecosystem ap-
proach in sweet chestnut management. The notion of 
the ecosystem approach (and adaptive management) 
is only recently being discussed in Bulgaria (Bra-
tanova-Doncheva, Chipev, 2004, 2005b) and is still 
not well understood by forest managers.  

During the last decades the chestnut forests 
in Bulgaria have been managed according to the tra-
ditional silvicultural practices. For the local peo-
ple both wood and fruits are important resources the 
main goal of this management was and still remains 
the wood and fruit production. On the other hand 

Fig. 1. The DPSIR framework as decisional support tool
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however, the importance increases of the conserva-
tion of this tree species and sustaining the functional 
integrity of the unique chestnut ecosystems. This re-
quires the sustainable management of these ecosys-
tems by taking into consideration both ecological, 
and local social and economical goals. 

During our study on the chestnut ecosystems 
in Belasitza Mountain numerous variables were 
measured describing the state of the ecosystems. Af-

ter statistical processing using neural networks and 
genetic algorithms (Varbanov et al., 2005) 52 param-
eters were selected as state descriptors of the ecosys-
tem (Tab. 1). An integrated modeling approach was 
used to represent the general structural and function-
al organization of the studied ecosystem (Fig. 2). Al-
though the model did not include many of the char-
acteristics of the system it captured sufficiently well 
(for the purpose of management) the basic relation-

Tab. 1. Main groups of state indicators of the chestnut ecosystems in Belasitza Mountain

Indicators for structure Indicators for functioning
Pl

an
t c

om
m

u-
ni

ty
1. Change in plant cover, composition and struc-
ture, change in  abundance of perennial and an-
nual species, decrease of plant diversity, chang-
es in community structure;
2. Change in ratio between biological types, 
spectrum of life forms;
3. Decrease of aboveground phytomass;

1. Productivity; change in year growth;
2. Succession;
3. Degree of defoliation;
4. Presence of regeneration;
5. Physiological weakness of tree stands, suscepti-
bility to diseases and pests;

Microbial com-
munity 4. Microbial biomass;  6. Nitrogen use efficiency;

So
il

5. Physical degradation of soils – depth, struc-
ture, acidity, polluters,  C/N ratio, erosion of or-
ganic matter and the soil layers, decrease of the 
soil moisture and stability, diversity of soil bi-
ota; 

7. Decrease of organic matter in the soil; deficiency 
of macro and microelements;
8. Biological turnover

Climate Intensity of rainfall, water deficiency, drought periods
Landscape indi-

cators
6. Change in use, fragmentation.

Anthropogenic 
pressure

goat grazing; incorrect collection of fruits; recreational pressure;  intensive water collection, acid 
rains

Fig. 2. Integrated general model to describe basic relationships between main structural and functional 
parameters of the chestnut ecosystems in Belasitza Mountain
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ships between the measured variables.  
The evaluated structural and functional vari-

ables, presented in the model can be interpreted as 
indicators of ecosystem state in the context of the 
DPSIR approach and also for monitoring purpos-
es in adaptive management. In order to use the PD-
SIR approach for decision making in chestnut for-
est management some adaptation of the framework 
originally used in environmental conservation was 
needed. This means to add social and economical in-
dicators to the ecological. There are two ways in do-
ing this. The first was to revise the definition of State 
by broadening its meaning to include social and eco-
nomic indicators. The second was to maintain the 
more restrictive ecological meaning and place so-
cio-economic analyses within the D component. 
We preferred the second approach because in repre-
sents better causal links between social and econom-
ic drivers and the state of the ecosystem through the 
DPS chain. 

The adapted DPSIR framework for deci-
sion making in chestnut ecosystem management is 
presented in Fig. 3. The main objective was to im-
prove the system of decision making by disclosing 
the casual relationships in the chain SIR (State-Im-
pact-Reaction). At the Driving force stage we iden-
tified three main groups of factors – natural, social 
and economical, including for example climate and 
endogenic processes together with the wood mar-

Fig. 3. Adapted DPSIR framework for decision making in sustainable management of the chestnut forests 
in Belasitza Mountain

kets and local employment rates. These factors are 
expected to exert pressures which may change the 
State of the chestnut ecosystems. The description of 
the state of the ecosystem was the main objective of 
the study we carried out. The environmental indica-
tors were related to the physical state, the biological 
community state and the ecosystem. Changes in the 
state of the chestnut forests may have impact both 
on ecological variables and on the local population 
and economy. Taking this into account the necessary 
general, specific and environmental policies (Reac-
tion) can be agreed upon (Fig. 3) by decision mak-
ers. For example, it becomes necessary to set clear 
objectives for the multi-functionality of the forest 
use and hence taking into account a broader set of 
ecological and socio-economical needs. Changes in 
the applied silvicultural techniques are also required 
in order to decrease the decline and keep trees in a 
healthy state, and to support natural regeneration. 
Decreasing of the rotation period may be an eco-
nomic improvement. 

Conclusion

The DPSIR framework is sufficiently broad 
to allow the formalization of the whole procedure 
of decision making in the context of adaptive for-
est management. For particular cases however, as 
for example the chestnut forests, much more analyt-
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ical work is required including social and economi-
cal parameters and models, so that a dynamic and in-
tegrated decision support system can be build-up. A 
key issue from a methodological viewpoint is to feed 
decisional matrices with sufficient social, econom-
ic and environmental criteria, to allow decisions to 
be taken in the perspective of long term sustainable 
management. In conclusion, the well known in envi-
ronmental conservation DPSIR approach has signif-
icant potentials to be used for decision making in the 
field of sustainable forest management. 
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Вовед

Подземната фитомаса во шумските еко-
системи е многу помалку истра жувана во од-
нос на надземната фитомаса. Причините за тоа 
се мако трп ните деструктивни и нестандардизи-
рани методолошки пристапи за определување 
на подземната фито ма са (Brown 2002; Bolte et 

ПОДЗЕМНА ФИТОМАСА И ПРОДУКЦИЈА ВО БУКОВИОТ 
ЕКОСИСТЕМ Calamintho grandiflorae-Fagetum ВО 

НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „МАВРОВО“.  I. МЕТОДОЛОШКИ 
АСПЕКТИ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ПОДЗЕМНАТА 

ФИТОМАСА НА ДРВЈАТА И ГРМУШКИТЕ
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Основна цел на овој труд е да го прикаже методолошкиот пристап во определувањето на  подземна-
та фитомаса и продукцијата во буковиот екосистем Calamintho grandiflorae-Fagetum во Националниот парк 
"Маврово". Подземната фитомаса и продукцијата беа определувани во трите катови (кат на дрвја, грмушки 
и тревест кат) на екосистемот во периодот 1998-2005 година.

Посебно внимание е посветено на употребената методологија за определување на фитомасата на 
крупните корења (> 2 mm) на дрвјата и грмушките. Фитомасата на крупните корења беше измерена на 10 
моделни дрвја и 14 моделни грмушки. Алометриските регресии беа поставени за зависноста на кореновата 
маса од DBH или D2H. Посебни алометриски равенки беа добиени за моделни корења со кои беше опреде-
лувана масата на моделните корења од нивниот базален дијаметар.

ABSTRACT

Hristovski, S., Melovski, Lj., Šušlevska, M., Grupče, Lj. (2008) Belowground phytomass and production  
in the beech ecosystem Calamintho grandiflorae-Fagetum in Mavrovo National Park. I. Methological aspects in es-
timation of belowground phytomass of trees and shrubs. Proceedings og the III Congress of Ecologists of Macedo-
nia with International Participation. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The aim of this paper is to present the methodological approach in the investigation of belowground phy-
tomass in the beech ecosystem Calamintho grandiflorae-Fagetum in Mavrovo National Park. Belowground phyto-
mass was estimated in three layers of the ecosystem (tree, shrub and herb layer) in the period 1998-2005.

Special attention was paid to the applied methodologie for the determination of coarse roots (> 2 mm) of 
trees and shrubs. Coarse roots phytomass was estimated on 10 model trees and 14 model shrubs. Allometric regres-
sions were established for the relationship of root phytomass from DBH or D2H. Separate allometric equations were 
obtained for model roots in order to estimate their phytomass from the basal diameter. 

al. 2004) и помалото економско значење на под-
земната фито ма са од аспект на искористување на 
шумските екосистеми. Со зголемениот интерес 
за влијанието на ацидификацијата сè по го лемо 
внимание се посветува и на подземната фитома-
са (Power & Ashmore 1996). Определувањето на 
подземната фитомаса е многу важно од аспект на 
кли матските промени бидејќи се смета дека во 
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услови на повисока темпе ра ту ра и поголема кон-
центрација на CO2 во воздухот доаѓа до поголемо 
про цен ту ално врзување на јаглеродот во корења-
та во споредба со надземните органи (Pritchard 
et al. 2001). 

Кога станува збор за големината на под-
земната фитомаса, најголемо внимание заслу жу-
ваат крупните корења кои сочинуваат над 70% од 
вкупната ко ренова ма са. Затоа, неопходно е раз-
вивање на соодветни алометриски мо дели со кои 
мо же да се процени подземната фитомаса врз ба-
за на DBH (Cairns et al. 1997). 

Подземната фитомаса игра значајна улога 
во вкупниот метабо ли зам на шумските екосисте-
ми. Не сметајќи ја општата улога на коренови-
от систем за прицврстување и снабдување со во-
да и минерални материи од почвата, многу зна-
чајно е и тоа што во својата фитомаса коренови-
от сис тем складира големи количества јаглерод 
и минерални материи, а уште пого лемо е него-
вото зна че ње во кружењето на материја низ еко-
системот, осо бено на ситните тро фич  ки корења 
(Burke & Raynal 1994). Сепак, поради обемноста 
на рабо тата, до нео дам на многу малку било по-
знато за фито ма сата и продукцијата на коре ња-
та во шумските екосистеми (Cairns et al. 1997). 
Во последната деценија на овој дел од шумската 
екологија и се придава особено значење. Затоа, 
во тек на ис тра жувањата во буковиот екосистем 
во НП „Маврово” беа спроведени ис тра жувања 
на подземната фитомаса на корењата во катот на 
дрвјата, катот на гр мушките и катот на тревести-
те растенија. Во овој труд е прикажани методо-
лошкиот пристап во определувањето на подзем-
ната фитомаса на крупните корења во катот на 
дрвјата и катот на гр мушките.

Објект на истражување

Со оглед на значењето на буко ви те шу-
ми за Македонија, во тек на 1996 година за поч-
наа активностите за орга ни зација на ком плексен 
проект во бу ков екосистем во НП "Маврово". 
Стацио на рот за комплексни еко сис тем ски ис тра-
жу вања (41o43' СГД и 20o48' ИГШ) се на оѓа на 
масивот Влаиница на пла ни ната Бис тра, 1 km се-
верно од село то Леуново на надморска височина 
од око лу 1350 m. Ста ционарот е сместен во бу-
кова шу  ма која при паѓа на екосис те мот Cala min-
tho grandiflorae-Fagetum и истои мената рас ти  тел -
на заед ница. Тој опфаќа оградена повр ши на од 1 
ha во која се нумерирани стеб лата. 

Климата во горското планинско под рач-
је во западниот дел на Маке до нија е пла нинска 
континентална со изра зен пла нин ски карактер 
(Филиповски и др. 1996). Средно го диш ната тем-
пература из      не    сува 7,1 oC. Средното годишно ко-
личество врне жи изнесува 1103 mm. Од ок том-

ври до март, месечната преци пи тацијата е над 
100 mm, ап рил и мај се ка рак теризираат со 80-
100 mm, а јули и август имаат помалку од 50 mm 
вр не жи. Пос то јана снежна покривка трае од 30 
до 110 денови, додека снежниот пе риод трае 166 
денови во просек. Во тек на годината ариден 
период не постои, додека се ми аридниот пе ри од 
е краток и карак те ристичен за летото.

Почвата во истражуваниот еко сис тем е 
дистричен камбисол  кој при паѓа во типот на 
кафеави шумски почви. Геолошкиот суп страт се 
кисели хло рит ски шкрилци. Поч   ва та е безкар-
бо натна ситно песок лива иловица до пе сок   ли во 
гли неста ило ви ца, скелетоидна до силно скеле то -
идна со профил Ol-AOf/h-Aum-(B)v–(B)C–C–R 
(Петковски и др. 2008)

Истражуваниот екосистем прет ста вува 
разнодобна букова шума и е во фаза на развој. 
Екосистемот се наоѓа под опре де лено човеково 
вли  ја ние, нај многу заради искористување на 
дрвната маса и изградбата на шумските па-
тишта.

Истражуваниот екосистем се одли кува 
со добро дефинирана катов ност во над зем ниот 
дел. Се разликуваат три добро раз ви ени катови 
на дрвја и слабо развиени катови на грмушки 
и на тревести растенија. Во катот на дрвјата 
апсолутно доми ни ра буката (Fagus syl va tica). 
Катот на грмушките е прет ста вен со грмушки од 
бука и ела (Сл. 2). 

Биомасата на надземниот опад из не сува 
5,37 t·ha-1 (Šušlevska et al. 2001 и необјавени 
податоци). Главната маса ја да ва ат лис то вите со 
околу 70 % од вкуп ни от опад. Вкупната биомаса 
на шумската простирка во буко виот еко систем 
во Маврово изнесува 20,58 t·ha-1 со мак си мум 
во ноември по глав ниот лис топад (23,80 t·ha-1) и 
минимум во јуни по поинтензивно разградување 
(Христовски 2004). 

Користени методи

Истражувањата на фитомасата и нејзина-
та продукција започнаа во април 1998 година со 
првите ме ре ња на дија метарот на градна височи-
на (DBH) на сите дрвја во оградената по вршина 
од 1 ha. Мерењата на DBH беа вршени и во на-
редните години (ноември 1998, 1999, 2001, 2004 
и 2005 година).

За одредување на фитомасата на подзем-
ните органи (корења и ризо ми) во различни ка-
тови од буковиот екосистем беа применети раз-
лични ме то ди. Тие се модификации на методите 
за одредување на фитомасата и про дук  цијата во 
современите екосистемски истражувања (Mak- екосистемски истражувања (Mak-екосистемски истражувања (Mak- истражувања (Mak-истражувања (Mak- (Mak-
konen & Helmisaari 1999; Vogt et al. 1998). Овие 
методи се базираат на екстракција на корењата 
од почвата, нивно чистење и корекција на скр-
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шените корења со помош на ало мет риски регре-
сиски равенки.

Корењата на дрвенестите растенија во 
шумските екосистеми се делат главно според 
нивната дебелина, што ја имплицира и нивната 
функција. Така Le Goff & Ottorini (2001) ги де-
лат корењата на крупни (d>5 mm), мали (d = 2-5 
mm) и ситни (d < 2 mm). Но, во тек на нашите 
истражувања, беше прифатена најчесто користе-
ната поделба во литературата: ситни (d<2 mm) и 
крупни корења (d>2 mm). При екстракцијата на 
корењата на дрвјата и грмушките беа мерени са-
мо фракциите со дијаметар >1 mm.

Определување на масата на крупните корења 
во катот на дрвјата

Подземната фитомаса на дрвјата беше 
одредувана со помош на ало мет риски регресиски 
равенки. За пос та  ву вање на равенките и 
одредување на коефициентите беа соборени 
(иско па ни или природно искорнати) 10 моделни 
дрвја со дијаметри од 5 до 38 cm (Сл. 1). 
Теренските истражувања и мерења на моделните 
дрвја се одвиваа во тек на септември и октомври 
2004 година.

Од повеќе стебла беа одбрани поголем 
број моделни корења со раз лич ни дијаметри 
во основата (на одделувањето од основната 
пенушка). Так ви те корења беа целосно 
екстрахирани следејќи ги низ почвениот профил 
од ос  но вата до ограноците <1 mm во дијаметар, 
или до крајните делови што за вр   шуваат на 1 mm 
во дијаметар. Сличен приод е опишан од Helmis- дијаметар. Сличен приод е опишан од Helmis-дијаметар. Сличен приод е опишан од Helmis-. Сличен приод е опишан од Helmis-Сличен приод е опишан од Helmis- приод е опишан од Helmis-приод е опишан од Helmis- е опишан од Helmis-е опишан од Helmis- опишан од Helmis-опишан од Helmis- од Helmis-од Helmis- Helmis-
aari et al. (2002). 

Моделните корења беа детално анализира-
ни. Беше мерена нивната дол     жина (максимална 
должина - од основата до најоддалечениот крај), 
бројот на примарни, секундарни и терциерни 
разгранувања, масата на фракциите (0,1-0,5 cm, 
0,5-1,5 cm, 1,5-3,0 cm, 3,0-5,0 cm, 5,0-10,0 cm и 
>10 cm). Масата на на ве дените фракции беше 
мерена по нивно сушење во сушилник на темпе-
ра ту ра од 105 oC во тек на 24 h. Вкупната маса 
беше определена како збир на од дел  ните суви 
фракции на моделните корења. Прецизноста на 
мерењето за ви се ше од масата на материјалот: 
малите корења (0,1-0,5 cm) беа мерени со пре циз  -
ност од 0,0001 g, корењата со маса до 800 g беа 
мерени на вага со прециз  ност од 0,1 g, а корењата 
со поголема маса беа мерени на вага со прециз-
ност од 0,5 g.

Должината и масата на моделните 
корења, како и масите на одделните фракции беа 
анализирани во однос на дијаметарот во основа. 
Беа поставени прости регресиски равенки на 
завиноста на должината и масата од дијаметарот 
кои во најголем дел имаа висока статистичка 
значајност. 

Корењата на моделните дрвја со 
поголем дијаметар (над 5 cm) беше тешко да се 
екстрахираат комплетно од почвата. Откинатите 
странични ко ре ња на мо дел ните корења беа 
мерени во основата и според поставените рег-
ресиски равенки за помалите корења беше 
пресметана нивната маса. Ваков приод опишуваат 
и Le Goff & Ottorini (2001) за букови корења.

Во тек на теренските истражувања 
беа обработувани откорнатите бу ко ви дрвја. 

Сл. 1. Моделно стебло # 26 искористено за определување на фитомасата на крупните корења (Фото: 
Љ. Ме лов ски).

Fig. 1. Model tree #26 that was used for estimation of coarse root phytomass (Photo: Lj. Melovski).
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Времетраењето на работата зависеше од 
големината на ископа ни те дрвја т.е. нивните 
корења. За најголемите дрвја беа потребни 2-3 
денови, до дека за помалите беа доволни неколку 
часови. Како и да е, анализата на ко ре новите 
системи беше вршена веднаш по откопувањето 
на кореновите сис теми. 

Од корењата од наведените фракции 
и пеновите беа пресечени по вкупно 3-5 дис-
ко ви (од различни корења и моделни стебла) 
кои служеа за опре де лување на влаж носта т.е. 
сувата маса и процентуалното учество на ко-
рата и дрвесината. Затоа, на терен беше мерена 
масата на пресечените дис кови и по излупу ва-
њето на кората од дрвесината беа мерени овие 
две фрак ции од делно. Кората и дрвесината беа 
сушени во сушилник на темпе ра тура од 105 oC 
во тек на 24 h. По постигнувањето на апсолутно 
сува маса, пов торно беа мерени кората и др ве-
сината. На крај, беше пресметувана влаж нос та 
на ко  ра та, дрвесината и целите дискови, како и 
процентуалното учест во на ко ра та и дрвесината 
во сувата маса.

Сите корења на едно дрво беа сечени во 
основата со што преостануваше пенот. Масата 
на пенот беше мерена на терен, а потоа беше 
корегирана за влажноста за да се пресмета 
апсолутно сувата маса.

Дијаметарот на корењата во основа беше 
мерен во две насоки т.е. бе ше мерен максималниот 
и минималниот дијаметар. Со оглед на тоа што не-
кои од корењата имаа многу неправилни основи, 
беа мерени и по неколку дијаметри од кои беше 
пресметувана просечна вредност. Кај корењата 
со мно гу непра вил на форма беше извршено 
пресликување на нивната површина во основа 
на хартија. Од повр ши ната (P) беше определен 
дијаметарот на корењата (d):

Со помош на претходно поставените рег-
ресиски равенки беше оп ре де ле на масата на ко-
рењата врз база на измерените дијаметри во 
осно ва та. Под зем ната маса на моделните дрвја 
беше определена како

каде Фпмд е вкупна подземна фитомаса на 
моделните дрвја, mпен е маса на пенот, mn е маса 
на корењата определена со регресиските равенки 
или, до кол ку се работи за моделен корен, тогаш 
масата на моделните корења, n е бројот на 
примарни корења на моделното дрво.

Со помош на статистичките анализи беа 
поставени регресиски модели на зависноста на 
Фпмд од DBH и D2H. Овие математички модели беа 

приме не ти на дрвјата кои се наоѓаат во оградената 
површина и чиј DBH беше следен во пе ри-
одот 1997-2005 година. Всушност, регресиските 
модели беа применети на дебелинските класи т.е. 
за секоја класа беше пресметан просечниот DBH 
и просечната H. Добиената вредност за просечна 
подземна фитомаса (Фпд) беше помножена со 
бројот на дрвјата во класата со што беше добиена 
вкуп на та подземна маса во дадената класа. 
Нивниот збир ја дава Фпд:

Определување на масата на крупните корења 
во катот на грмушките

Во катот на грмушките, подземната 
фитомаса беше одредувана со алометриски 
регресиски равенки за зависноста на масата 
од дија ме та рот на стеблото во основата на 
грмушката. За одреду ва ње на кое фи циентите 
беа ископани 14 единки со различен дијаме тар 
во основата (0,4-4,5 cm). Корењата на помалите 
примероци беа целосно ек стра хирани, фрак ци о-
нирани на четири фракции (< 2 mm, 2-5 mm, 5-15 
mm и 15-30 mm), испрани под млаз вода на сита 
со окца 2 x 2 mm. Поголемите примероци беа 
третирани на ист начин како и моделните корења 
од дрвјата.

Резултати

Подземната фитомаса во екосистемот бе-
ше определена преку посебни алометриски рег-
ресиски равенки добиени од анализата на модел-
ните дрвја и моделните грмушки. 

Подземна фитомаса во катот на дрвјата
Фитомасата на крупните корења во катот 

на дрвенестите растенија бе ше определена слич-
но како и надземната фитомаса. На Таб. 1 се при-
кажани регресиските модели за определување на 
фито ма сата и дол жи ната на коре ња та што при-
паѓаат кон различни фракции. При тоа, фрак-
циите на корења 3,0-5,0, 5,0-10,0 и корења поде-
бели од 10 cm мо же да се срет нат само кај дрвја-
та. Во сите модели, како независна промен лива 
беше земен дијаметарот во основа (d).

Прикажаните математички модели на Таб. 
1 беа искористени за оп ре  де лување на масата на 
корењата од моделните стебла. Вкупната под зем-
на фи то маса, како и масата на пенот и корењата 
со различни дија мет ри во ос но ва беа анализирани 
во однос на DBH и D2H како независни промен   -
ливи (Таб. 2 и 3). Во случај кога независна 
променлива беше DBH, најголем дел од мо де-
лите беа мултипликативни. Слични модели беа 
упо требени и кога неза вис на променлива беше 
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D2H со тоа што за најкруп ните корења, пенот и 
вкупната подземна фитомаса беа употребени 
лине ар ни модели. 

Притоа, пови со ки коефи ци ен ти на коре-
лација покажаа моделите каде независна промен-
лива беше D2H. Затоа, моделите на Таб. 3 беа 
искористени за определување на под зем ната 
фито ма са на корењата од дрвјата во огра де ната 
површина од 1 ha. Пода то ците за дијаметарот на 

градна височина (D=DBH) и височината (H) на 
дрвјата беа добиени од делот на истражувањата 
кој се однесува на определување на над земната 
фитомаса и продукција во катот на дрвјата 
(Grupče et al. 2003). 

Подземна фитомаса во катот на грмушките
Фитомасата на крупните корења во ка-

тот на грмушките беше опре де лена на иденти-

Таб. 1. Зависност на должината и масата од дијаметарот во основа (d) кај мо дел   ните корења од 
различни фракции

Tab. 1. Relation of length/mass of diameter at ground level (d) for model roots of different fractions
d Променлива

Dependent variable
Модел
Model a b p R2 F n

d<0,5 cm
L adb 1.02806 1.46824 0.0000 34.36 123.05 236
Mtot. adb 8.30013 2.5453 0.0000 59.61 341.04 233

d=0,5-1,5 cm
L a+bd -0.099789 0.665167 0.0006 44.01 16.51 23
M( 1-5 mm) a+bd 0.0639477 2.61206 0.0002 45.58 19.26 25
Mtot. a+bd -0.515857 3.4599 0.0000 55.68 27.65 24

d=1,5-3,0 cm

L n.s.
M(15-30 mm) a+bd0,5 -141.614 127.425 0.0000 80.87 29.61 9
M(5-15 mm) a+bd0,5 -158.49 136.916 0.0000 95.34 122.87 10
М(1-5 mm) a+bd0,5 -14.7958 11.3859 0.0000 92.68 101.28 10
Mtot. (a+bd)2 -2.59846 4.73597 0.0000 96.35 184.69 9

d=3,0-5,0 cm* Mtot. adb 9.19769 2.55656 0.0004 84.70 38.76 9
d=5,0-10,0 cm** Mtot. adb 39.5313 1.49167 0.0040 48.33 12.16 15
d> 10,0 cm*** Mtot. adb 43.5961 1.67789 0.0217 86.62 19.41 5
L - должина (length); M - фитомаса (phytomass); tot. - вкупна маса (total mass)
* Во регресиската анализа е земена и фракцијата 1,5-3,0 cm (Fraction 1.5-3.0 cm was included in the calculation)
** Во регресиската анализа се земени и фракциите 1,5-5,0 cm (Fractions 1.5-5.0 cm were included in the calculation)
*** Во регресиската анализа се земени и фракциите 3,0-10,0 cm(Fraction 3.0-10.0 cm were included in the calculation)

Таб. 2. Зависност на вкупната подземна маса, пенот и корењата со различни ди мензии од DBH (D).
Tab. 2. Relation between belowground phytomass, stump mass or coarse root mass and DBH (D).

Фракција 
Fraction

Модел
Model a b p R2 F n

<0,5 a+bln(D) 49.4576 -159728 0.0002 99.47 564.31 5
0,5-1,5 a+bD0,5 145.445 -26.2758 0.0115 75.19 15.15 7
1,5-3,0 aDb 0.0663334 2.43251 0.0021 97.07 99.56 5
3,0-5,0 aDb 1.93753 2.18986 0.0075 86.19 24.97 6
5,0-10,0 aDb 13.8137 2.05626 0.0137 81.51 17.63 6
>10,0 aDb 19.9212 2.3905 0.0000 99.21 624.49 7
Вкупно корења
(Coarse roots) aDb 99.7222 1.93654 0.0000 97.60 244.38 8
Пен (Stump) aDb 16.0409 2.31588 0.0000 95.17 138.04 9
Вкупна фитомаса
(Belowground phytomass) aDb 88.1179 2.08597 0.0000 96.89 218.41 9

Таб. 3.  Зависност на вкупната подземна маса, пенот и корењата со различни ди мензии од D2H (X=D2H).
Tab. 3.  Relation between belowground phytomass, stump mass or coarse root mass and D2H (X=D2H).

D2H Модел
Model a b p R2 F n

<0,5 1/(a+bX) 0.007739 0.0000537 0.0002 99.37 469.94 5
0,5-1,5 a+bln(X) 147.99 -12.7219 0.0148 80.83 16.86 6
1,5-3,0 aXb 0.0197626 0.949363 0.0001 99.74 1143.95 5
3,0-5,0 aXb 1.20234 0.780315 0.0048 88.86 31.92 6
5,0-10,0 aXb 532.682 0.248341 0.0026 96.65 86.58 5
>10,0 aXb 8.94311 0.890649 0.0003 94.43 84.72 7
Вкупно корења
(Coarse roots)

a+bX 4497.4 3.5455 0.0000 99.47 1122.84 8

Пен (Stump) a+bX 860.508 1.70384 0.0000 98.44 441.04 9
Вкупна фитомаса
(Belowground phytomass) a+bX 629.16 5.22843 0.0000 98.13 366.47 9
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чен начин како и фитомасата на корењата во ка-
тот на дрве нес ти те растенија. Како што веќе бе-
ше кажано, беа конструирани заеднички моде-
ли за зависноста на масата од дијаметарот во ос-
нова кај моделните ко ре ња од дрвјата и грмуш-
ки (Таб. 2 и 3). Овие модели беа искористени за 
прес ме тување на вкупната подземна фитомаса 
на модел ните дрвја. Единствено беше потребно 
познавање на дијаметарот во основа на корења-
та за да може да се пресмета нивната вкупна ма-
са или масата на различните фракции.

Беше извршена регресиска анализа на не-
колку независни промен ли ви (вкупна маса, маса 
на пен, дрвесина и кора на корења со различни 
дијаметри) во однос на dag (дијаметарот во осно-
ва) и d2h. Повисоки коефициенти на корелација 
беа добиени во слу чајот кога независна промен-
лива беше d2h. Математичките модели се при ка-
жани на Таб. 4. Зависноста на вкупната подзем-
на фитомасата на гр муш  ките од dag беше опиша-
на со помош на моделот „квадратен корен од Y” 
(Таб. 28). Овој модел и експоненцијалниот мо-
дел покажаа најдобри резул тати при опишување-
то на зависноста на различни параметри од dag. 
Прикажаните мо  дели беа применети на мерења-
та на грмушките со цел да се определи вкупн ата 
подземна фитомаса.

Дискусија

Алометриските регресиски равенки за да-
дено подрачје може да бидат ис користени за „бр-
зо“ определување на фитомасата и продукција-
та со помош на некои други методи како што се: 
обработка на сателитски снимки или ави онски 
снимки, GIS, фотограметрија, пулсирачки ласе-
ри (scanning lidar), хипер спек трално далечинско 
определување преку содржината на азотот итн. 
(Par resol 1999; Smith et al. 2002; Brown 2002). 
Регресиските равенки за еден регион ги одразу-

ваат својствата на станиш та та и не треба да се 
користат за други региони со различни својства 
би деј ќи се прават големи грешки (Whittaker & 
Woodwell 1968; Rochow 1974; Mar tin et al. 1998). 
За избегнување на овој проблем Ter-Mikaelian & 
Korzukhin (1997) пред ла гаат неколку приоди:

да се користат регресиски равенки од - 
географски најблиски лока ли тети,

 да се користат неколку регресиски - 
равенки за дадениот вид со цел да 
се определи опсегот во кој се движи 
фитомасата и

 да се конструира нова алометриска ра-- 
венка врз база на неколку пос тоечки.

За жал, ниту еден од овие услови не може 
да се примени во македонски ус лови. Најблиските 
регресиски равенки, за кои има податоци во 
достапната лите ра тура, се однесуваат на малку 
букови состоини во Грција (Zianis & Men cu ccini 
2001, 2003), и тоа само за надземната фитомаса 
и продукција.

Алометриски равенки за подземната 
фитомаса на дрвјата

Како и во случајот со надземната фитома-
са, во регресиските равенки за определување на 
подземната фитомаса, како независна променли-
ва се ко рис ти DBH. Ваквите равенки базираат 
на претпоставката дека растот на струк турните 
корења зависи од дебелината на стеблото и де-
ка надземните и под зем ните делови на дрвјата ја 
одржуваат алометриската рамнотежа. (Drexhage 
& Colin 2001). 

За определување на подземната фитома-
са на букови дрвја се познати многу помал број 
регресиски равенки (Таб. 5). Како што може да 
се види, овие равенки се конструирани во земји-
те од западна, централна и северна Европа, а ни-
ту една не ни е позната за Балканскиот Полуос-
тров. 

Таб. 4. Зависност на некои параметри на подземната фитомаса на грмушки од d2h (=X) и од 
надземната фитомаса.

Tab. 4. Relation between beloground phytomass parameters and d2h or aboveground phytomass.

Променлива
Variable

Модел
Model a b p r F n

Над зем на/подземна маса
Aboveground/belowground ratio 1/(a+bX) 1.46065 0.0347096 0.0000 81.34 47.96 13
Подземна фитомаса
Belowground phytomass (a+bX)2 0.895483 1.11392 0.0000 99.26 1483.20 13
Маса на пен
Stump mass A+bX -14.2391 12.8411 0.0000 98.19 599.57 13
d = 1-5 mm: Mtot. (a+bX)2 1.23767 0.188716 0.0000 99.74 4317.86 13
d = 5-15 mm:  Mtot (a+bX)2 2.25897 0.28437 0.0000 94.48 136.71 10
d = 5-15 mm: кора (bark) (a+bX)2 0.896221 0.111503 0.0000 93.22 109.86 10
d = 5-15 mm: дрвесина (wood) (a+bX)2 2.07352 0.261573 0.0000 94.67 142.27 10
d = 15-30 mm:  Mtot ea+bX 3.05284 0.0540844 0.0010 98.19 163.39 5
d = 15-30 mm: дрвесина (wood) ea+bX 2.9063 0.0541188 0.0010 98.21 164.52 5
d = 15-30 mm: кора  (bark) ea+bX 1.06098 0.0538484 0.0011 98.11 155.68 5
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Коефи ци ентите на корелација имаат ви-
соки вредности (Таб. 5), но сепак, нешто пони-
ски во однос на равенките за надземна фитомаса 
на дрвјата (Христовски 2007). Тоа укажува на по-
тешкотиите во мерењето на подземната фито ма-
са и можеби на поголемата варијабилност во ма-
сата на кореновите системи во однос на надзем-
ната фитомаса.

Алометриски регресиски равенки на 
буковите грмушки

Во достапната литература не најдовме 
алометриски регресиски равен ки кои ја опишуваат 
зависноста на фитомасата на буковите грмушки 
од нив ни от дијаметар и височина (постојат 
равенки за зависноста на височината од dag). 
Причините за тоа се веќе споменатите: истражу-
ва њата на фитомасата на шумските екосистеми 
во Европа се вршени во нај го лем дел од аспект на 
шумарството, а во студиите каде основна цел била 
поз навање на фитомасата заради дефинирање на 
метаболизмот на еко сис те мот (Nihlgård 1972; 
Duvi gneaud et al. 1977; Santa Regina et al. 1997) 
фито масата на грмушките била делумно или 
целосно занемарена. Постои возможноста во 
некои од прика жа ните алометриски равенки на 
Таб. 5 да се вклучени и бу ко ви грмушки.

Таб. 5. Преглед на студиите и алометриските равенки за подземната фито ма са на буковите дрвја 
(Fagus sylvatica) во Европа (дијаметарот на градна височина D е дадена во cm; височината h е 
во m, а фитомасата во kg; C-периметар на градна височина).

Tab. 5. Overview of the studies and allometric regression for belowground phytomass of beech (Fagus 
sylvatica) in Europe (D=DBH is given in cm; height - H in m; phytomass in kg; C - circumference 
at breast height).

Земја
Country СГШ

LAT.
ИГД
Long

Модел
Model a b n r Референца

Reference
Шведска - Sweden (ПФ) 55°29 13°10 a+lg[H·(D2)]·b -2,8434 1,104 - - Nihlgård (1972)
Шведска - Sweden (ПФ) 55°29 13°10 a+lg[H·(D2)]·b -2,4279 0,8636 - - Nihlgård (1972)
Холандија - Holland aDb·Hc 0,0183 3,614 38 0,93 Bartelink (1997)
Белгија* - Belgium a+b·lg(D) 3,448 1,162 6 0,88 Duvigneaud et al. (1977)
Германија (ПФ) - Germany a+b·lg(D) -2 -2,7 8 0,98 Drexhage & Colin (2001)
Германија - Germany 51°44 09°31 aDb 0,1143 2,503 - n/a Pretzsch (2000)
Франција - France (КК) 48°40 07°04 a+b·ln(D) -4,1302 2,6099 16 0,99 Le Goff & Ottorini (2000)
Франција - France (СК) 48°40 07°04 a+b·ln(D) -5,7948 2,1609 16 0,94 Le Goff & Ottorini (2000)
Франција - France (МК) 48°40 07°04 a+b·ln(D) -5,4415 2,082 16 0,95 Le Goff & Ottorini (2000)
Франција - France (ПФ) 48°40 07°04 a+b·ln(D) -3,8219 2,5382 16 0,99 Le Goff & Ottorini (2001)
Франција - France (ПФ) 48°40 07°04 a+b·lg(D) -1,66 2,54 8 0,98 Drexhage & Colin (2001)
Франција - France (ПФ)- 8 г. 48°20 01°10 aCb 5,97·10-5 2,02681 10-16 0,96 Huet et al (2004)
Франција - France (ПФ)- 25 г. 48°20 01°10 a+bC+cC2 (C=1,3·10-4) 0,2401 -1,1·10-2 10-16 0,99 Huet et al (2004)
Франција - France (ПФ)- 50 г. 48°20 01°10 aCb 2·10-5 2,2396 10-16 0,99 Huet et al (2004)
Франција - France (ПФ)- 81 г. 48°20 01°10 aCb 1,64·10-5 2,3141 10-16 0,99 Huet et al (2004)
Франција - France (ПФ)- 145 г. 48°20 01°10 a+b·lg(C) -4,5221 2,1985 10-16 0,99 Huet et al (2004)
Германија - Germany (ПФ) a+b·ln(D) -4,00 2,32 27 0,97 Bolte et al. (2004)
Германија - Germany (ПФ-
ПЕН)

a+b·ln(D) -4,04 2,27 27 0,96 Bolte et al. (2004)

Македонија - Macedonia a+b·D2H 629,16 5,22843 10 0,99 Оваа студија/this paper
* фитомасата е изразена во g (phytomass in g)
ПФ -вкупна фитомаса на корењата (total phytomass); КК-фитомаса на крупните корења, >10 cm)  (coarse roots phytomass > 10 cm); МК - 

фитомаса на корења со помали димензии (до 10 cm); (coarse roots phytomass < 10 cm); СК-фитомаса на ситни корења <2 mm (fine root biomass <2 
mm); ПЕН - фитомаса на пенот (stump mass)

Заклучоци

Методите кои беа искористени за опреде-
лување на подземната фитомаса во буковиот еко-
систем Cala min tho grandiflorae-Fagetum во На-
ционалниот парк „Маврово“ претста ву ваат мо-
дификации на веќе познати методи од литерату-
рата. Определувањето на масата на крупните ко-
рења се базира на алометриски регресиски ра-
венки. 

За првпат во Македонија се конструирани 
алометриски регресиски равенки за букови др-
вја за определување на подземната фитомаса од 
DBH. Слични алометриски регресиски равенки 
беа добиени и за подземната фитомаса на грму-
шките. Коефициентите на коре лација во поголе-
миот број случаи беа високи што укажува на ви-
сокиот степен на зависност на подземната фито-
маса од DBH или D2H. Притоа, поточни резулта-
ти се добиваат доколку наместо DBH се корис-
ти волуменскиот коефициент D2H кој ја вклучу-
ва и височината на дрвјата и грмушките во ра-
венката.

Алометриските регресиски равенки беа 
конструирани врз база на одбрани моделни дрвја 
(10) и моделни грмушки (14). Моделните дрвја и 
грмушки треба да ги претставуваат различните 
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дебелински класи во екосистемот и да ја претста-
вуваат разновидноста во структурата на дрвјата 
и грмушките во екосистемот. Бројот на моделни 
дрвја и грмушки беше сосема доволен за доби-
вање на статистички значајни регресиски моде-
ли.

За полесно определување на масата на ко-
реновите системи на моделните дрвја и грмушки 
беа употребени „моделни корења“. За моделни-
те корења беа добиени засебни алометриски рег-
ресиски равенки кои овозможуваат пресметка на 
масата на корењата познавајќи го нивниот дија-
метар во основа.
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TREES AND SHRUBS
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Summary

The aim of this paper is to present the methodological approach in the investigation of belowground 
phytomass in the beech ecosystem Calamintho grandiflorae-Fagetum in Mavrovo National Park. Belowground 
phytomass was estimated in three layers of the ecosystem (tree, shrub and herb layer) in the period 1998-
2005.

Presented work was conducted in the frames of the project „Complex ecosystem investigation in stati o-
nary conditions in the beech ecosystem Calamintho grandiflorae-Fagetum in Mavrovo National Park“. Statio-
nary (20o48‘ E, 41 o 42‘ N) is situated in well-developed middle aged beech forest on Bistra Mt., village Leu-
novo dystric, near Mavrovo Lake at the elevation of 1400 m. The community is developing on dystric cambi-
sol soil type. Climate is mountain-continental with Mediterranean influence (Filipovski et al 1996). Beech (Fa-
gus sylvatica) absolutely dominates in the investigation locality with a density of 1200 trees·ha-1. Mean DBH 
of trees is about 16 cm.

Applied methods represent modifications of the methods described in literature. The estimation of be-
lowground phyttomass was based on allometric equations, separate for trees and shrubs. Correlation coeffi-
cient in most of the equations were high which shows that the belowground phytomass is well correlated with 
DBH or D2H. Better results can  be obtained if volume coefficient D2H is used due to the inclusion of tree/shrub 
height in the equation.

Allometric equations were obtained on the basis of model trees (10) and model shrubs (14). Model trees 
and model shrubs should be representative for the diameter classes and for the variability of the tree/shrub 
structure in the investigated ecosystem. The number of model trees and shrubs was satisfactory for obtaining 
statistically significant allometric models.

Model roots were analyzed in order to avoid hard excavation work of total root systems. Allometric 
equations for model roots were used to estimate their phytomass from their basal diameter.
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Introduction

Forest reserves are especially valuable and 
conserved forests which constitute a rich part of the 
genetic archive of Serbia.

In spite of the invaluable natural value, for-
est reserves can often be classified in the category of 
neglected vegetation spaces, because of the absence 
of research during long periods. Forest reserves are 
the ideal models for the directing of other stands de-
pending on their use, and they are the most favour-
able areas for the research of forest ecosystem evo-
lution. However, often the absence of permanent re-
search in such areas results in the insufficient knowl-
edge of their condition, development and productiv-
ity. One of such reserves in which the research was 
undertaken half a century after the legal designation, 
is the reserve “Jarešnik“. The results reported in this 
paper point to the significance of the existence, con-
servation and monitoring of the successive changes 
within this rare and unique protected coniferous pine 
forest in our country. They refer to the basic stand 
characteristics of the Crimean pine forest in which 
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the spontaneous process of natural regeneration has 
been going on for already 46 years.

A Crimean pine forest was mentioned for 
the first time by Adamović, L. (1909): “In kleiner-
er Menge sind Schnjarzfohren auch...bei Jarešno zu 
sehen“, but no data were given and it was not pre-
sented on his maps. Rajevski L. (1950) was the first 
to report the site of Crimean pine on the territory of 
Serbia, at the locality Jarešnik in the surroundings of 
Bosilegrad. Rajevski writes that the site on Jarešnik 
was discovered by another author several years be-
fore him: “This pine forest site and the pine forest 
site on limestone rocks in the gorge Polom near Zlot 
Cave, which was discovered in 1948 by S. Matvejev, 
are the two last remnants of pine forests which by all 
means had wide distribution in east Serbia not long 
ago“. Mišić (1981) described the community Taxo-
Pinetum nigrae in the gorge of the Lazareva Reka 
near Zlot, which actually refers to ssp. pallasiana as 
edificator species of this community. P. Fukarek al-
so researched Crimean pine in 1958, when he made 
the distribution map of Austrian pine «relatives» in 
the region of the Balkan Peninsula. In Macedonia, 
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Crimean pine forests were researched near Strumica, 
on the mountain Pljačkovica by Vidaković (1957), 
and in Poreče in the middle course of the river Tres-
ka and on the mountain Kožuf by Em, (1962). 

Considering the above research and the fact 
that Crimean pine forests in East Serbia had a wider 
range in the past and were component parts of the to-
tal range which covers Crimea, Asia Minor, Greece, 
Bulgaria and Macedonia, and that nowadays, apart 
from the site near the village Jarešnik, and several 
individual conserved trees in Zlotska Klisura (Zlot 
Gorge) near Bor, there are no other known sites, the 
Institute for Nature Protection and scientific study of 
natural rarities of Serbia, designated a Strict Nature 
Reserve named “Jarežnik” in 1961, with the remains 
of the Crimean pine forest.

Study area

The protected area - Reserve “Jarešnik“ is lo-
cated under the highest peak of the mountain Crnook 
– “Čukar‘‘ (1488 m) near Bosilegrad. It is known for 
its unique Crimean pine forest (Pinus nigra ssp. pal-
lasiana (Lamb) Holmb. The range of Crimean pine 
is mainly on Crimea and in Asia Minor. Today its 
range is considerably reduced. It occurs on Crimea, 
near the Black Sea, at the altitude of 700 – 800 m. 
It is a tree of the maritime area with low soil mois-
ture demands. In Macedonia, it occurs in the river 
Vardar valley, south of Skopje. It grows near Stru-
mica and in the surroundings of Đevđelija togeth-
er with evergreen species: Quercus coccifera, Phil-
lyrea media and Cistus villosus. In Serbia, it occurs 
more to the north, near the Bulgarian border, on the 
south slopes of the mountain Crnook, on schists. The 
solitary trees attain the height of up to 30 m, with 
long and strong branches, and in the dense canopy, 
they have long and clean stems with poorly devel-
oped crowns and thin branches It was introduced to 
plantations and it is also valued as park tree. Its stem, 
which is often divided, its strong branches and very 
wide crown reduce its significance in silviculture 
(Jovanović, B. 2000).

The Reserve “Jarešnik“ is the only reserve of 
pure Austrian pine forest in Serbia. It is the Crime-
an pine (Pinetum nigrae ssp. pallasiana prov.) for-
est on the extreme northwest boundary of its range, 
growing in the southeast part of Serbia, in Pčinjski 
District, below the highest peak of the mountain 
Jarešnik – “Čukar“ (1488 m), in the vicinity of Bo-
silegrad. It is about 2.5 km far from the highest peak 
of the mountain Crnook (1881 m), and about 0.5 km 
far from the Jarešnička Reka in south direction. The 
relief of the Reserve is an undulated mountain mas-
sif which descends towards the Jarešnička Reka in 
the south. The ridges ascend and descend alterna-
tively and form numerous cuts and streams. 

Methods

To determine the main stand characteris-
tics of the Crimean pine forest at the site Jarešnik, 
the greater part of the reserve “Jarešnik“ was meas-
ured completely, with the complete inventory of the 
number of trees, including also their height. Diame-
ters at breast height of Crimean pine trees were meas-
ured to the precision of 1 mm and the heights were 
measured by Blume-Leiss hypsometer, to the near-
est 0.1m. The number of trees per diameter classes 
was presented in absolute amounts. Wood volume 
was determined in absolute and relative amounts. 
The volume of Crimean pines was calculated by Bo-
hmerle’s (1893) tables for Austrian pine. The distri-
bution of trees per diameter classes and the distribu-
tion of volume per diameter classes were also cal-
culated. The main elements of the study stand struc-
ture were studied as the indicators of its state and de-
velopment. 

Results

The altitude of the Reserve is about 1400 m. 
The aspect is south - southwest. The shape of the 
terrain is the slope of the uniform inclination (about 
28 degrees). In the area of the Reserve, the Crime-
an pine forest grades into a mixed forest of Crimean 
pine and beech. This coniferous-broadleaf ecosys-
tem is distinguished from the surrounding broadleaf 
forests by its highest and thickest pine trees which 
render the stand its graduated structure and the dif-
ferent colour. The Crimean pine forest has special 
stand and structural characteristics thanks to the eco-
logical conditions (climate conditions, geology, etc.) 
which support the natural regeneration and the sur-
vival of the rare Austrian pine subspecies in our re-
gion. 

Parent rock in the area of the Reserve con-
sists of schists on which dystric brown or acid brown 
soil is formed. The soil is of medium depth, from 40 
to 80 cm, fresh and medium-skeletal (30 – 60 %). 
The percentage of dead cover is medium with fa-
vourable humification.

The west side of the ridge in the Reserve ar-
ea is covered with pure beech stand (Fagetum moe-
siacae montanum), while the east side is under grass 
vegetation. Between the pure montane beech stand 
in the west and the grass cover in the east, Crime-
an pine regenerates successfully and forms a stable 
stand. The pure stand of Crimean pine is character-
ised by a dense canopy with the trees of various ag-
es – from the seedlings to the mature trees. In the 
younger and middle-aged parts of the stand, there are 
a great number of individuals per unit area. The trees 
are high, clear, with a very short and poorly devel-
oped vaulted crowns. The diameters at breast height 
of the oldest trees are above 1 m, and the heights are 
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30 m, and their age is about 250 years.
In the extremely small areas in the Reserve, 

with the mixed communities of Crimean pine and 
beech (Fago-Pinetum pallasianae), pine trees are 
better quality compared to beech trees, with better 
heights and diameters at breast height. The above 
facts point to the biological characters of the edifi-
cator and to the possibilities of competition. In the 
better and higher-quality environmental conditions 
in the Reserve, Austrian pine, as a pioneer species 
with low demands, has better growth. Beech at the 
altitudes of 1400 m has poorer growth and growth 
structure and it does not attain its ecological opti-
mum. They are the altitudinal belts where the mon-
tane beech forest (Fagetum moesiacae montanum) 
grades into a subalpine beech forest (Fagetum sub-
alpinum). Along with Crimean pine Pinus nigra spp 
pallasiana, the principal edificator and beech (along 
the fringe of the protected area) in the protected area 
there is also the admixture of other representatives 
of woody and shrubby vegetation, such as: Pinus sil-
vestris L., Juniperus communis L., Corylus avellana 
L., Crategus sp., Rosa sp., Vaccinium myrtillus L.. 
The species of grass vegetation are: Sanicula euro-
paea, Thymu serpyllum, Euphorbia sp., Heleborus 
odorus, etc.

Nature reserve “Jarešnik“, based on the ty-
pological classification, belongs to the complex of 
mesophilous beech, beech – coniferous and basiphi-

lous pine forest types: i.e. Montane forest of beech 
(Fagetum moesiacae montanum) and Crimean pine 
forest (Orno-Pinetum).

From the phytocoenological aspect, accord-
ing to Tomić, Z. (1992), Crimean pine forests be-
long to the sub-alliance Orno-Pinenion pallasianae 
Em (1978). They are characterised by a disjunc-
tive range and relic communities in Macedonia and 
east Serbia. They grow at the extreme sites and alti-
tudes, very similar to the forests of the Illyrian Aus-
trian pine. The stand physiognomy is characterised 
by low growth with curved, branched and often flat-
ly cut crowns. 

The research of stand structure of the Crime-
an pine forest during the 46-year period of protec-
tion shows some changes of the number of trees, es-
pecially the trees above the taxation limit. At the be-
ginning of the protection period (1961), there were 
201 Crimean pine trees in the Reserve area. Based 
on the last measurement (Tab. 1), the number of 
Crimean pine trees has increased and it amounts to 
875 trees above the taxation limit. The increase of 
the total number of trees points to the fact that dur-
ing the protection period there was an abundant nat-
ural regeneration, growth, development and the to-
tal positive change in stand structure of the Crime-
an pine forest. Along with the successful regenera-
tion on the protected area, special values are also the 
natural regeneration on the clearings within the Re-

Tab. 1. Main measurement data and volume of the Crimean pine forest in the Reserve “Jarešnik“
Diameter in cm Number of trees VI tariff series m3 Volume m3

6-10 80 0.048 3.84
11-15 85 0.146 12.41
16-20 90 0.303 27.27
21-25 75 0.529 39.67
26-30 90 0.827 74.43
31-35 95 1.203 114.28
36-40 100 1.656 165.60
41-45 70 2.195 153.65
46-50 65 2.817 183.10
51-55 15 3.538 53.07
56-60 15 4.343 65.14
61-65 20 5.235 104.70
66-70 28 6.231 174.47
71-75 10 7.321 73.21
76-80 13 8.517 110.72
81-85 8 9.806 78.45
86-90 3 11.203 33.61
91-95 2 12.716 25.43

96-100 2 14.60 29.20
101-105 3 16.00 48.00
106-110 3 17.50 52.50
111-115 1 19.50 19.50
116-120 1 21.00 21.00
121-125 0 0 0
126-130 1 25.00 25.00
TOTAL 875 1,688
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serve, diameter and height increment and the pres-
ence of individual trees with the diameter above 1 m 
and height about 25m.

The production potential and the value of the 
protected Crimean pine stand is 875 trees, i.e. 141 
tree/ha and wood volume of 1688 m3, or on average 
272 m3/ha. If the above values are compared to the 
average value of wood volume of the natural Aus-
trian pine forests in Serbia, which amounts to about 
200 m3/ha (Medarević et al., 2006), it can be con-
cluded that the total production potential of the pro-
tected relic Austrian pine stand, at the site Jarešnik 
exceeds the average value of natural pure Austrian 
pine forests in Serbia.

Based on the total measurement data, the nec-
essary distributions were calculated for the analysis 
of the study stand stucture. 

The distribution of the number of trees per di-
ameter classes (Fig. 1) points to the existence of two 

high maxima in the thinner diameter degrees (17.5 and 
37.5cm) and two rather lower maxima in the thicker 
diameter degrees (67.5 and 107.5cm), which are fol-
lowed by the continuous decrease. The distribution 
indicates that this is an even-aged stand in which the 
tree groups of different ages are dominant. The distri-
bution curve points to a superior regeneration.

The distribution of volume per diameter 
classes (Fig. 2) indicates that there are several maxi-
ma in the higher and the highest diameter degrees, 
where there is a lower number of trees with the su-
perior diameters, heights and ages. From the devel-
opment aspect, the stand shows the tendencies of 
even-age stand. This type of untypical distribution 
of Austrian pine is the consequence of the virgin or-
igin, thanks to half a century of protection without 
any interventions.

Austrian pine is an expressive heliophyte 
and pioneer species which forms mainly even-aged 

Fig. 1: Distribution of the number trees per diameter classes (N/ha)

Fig. 2: Distribution of volume per diameter classes (m3/ha)
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stands. However, stand structure of the study Crime-
an pine forest shows some deviations and the charac-
teristics of typical even-aged stands, in which there 
are trees of all age classes, which overlap. For this 
reason, the total age of the Crimean pine stand in the 
reserve area cannot be assessed, it is only possible to 
assess the age of individual trees or groups of trees 
which are in the same age class.

At the site Jarešnik, Crimean pine will devel-
op successfully and regenerate naturally if there are 
no undesirable situations, such as fires, snow breaks, 
windbreaks and similar causes or the adverse an-
thropogenic effect.

Conclusions

Special nature reserve “Jarešnik“ is the on-
ly site of Crimean pine Pinus nigra spp. pallasiana 
(Lamb) Holmb in Serbia and the only reserve of pure 
Austrian pine forest in Serbia. For this reason, it was 
placed under protection 46 years ago and it has been 
protected in the greatest part in its original structure 
and floristic composition to date. 

The analysis of the structural elements of the 
Crimean pine forest shows that it is a stable and un-
disturbed ecosystem which has the characteristics of 
virgin stand. Thanks to the natural and spontaneous 
process of regeneration, which excludes the forms 
of interventions, this forest has the characteristics 
of an all-aged stand, which contains all age classes 
of Crimean pine trees. In the study stand, there is a 
constant alteration of the terminal phase, destructive 
phase and regeneration phase, with the presence of 
initial regeneration gaps.

During 46 years of stand protection, the 
number of Crimean pine trees increased from 201 
to 875 trees. Today, the average number of Crime-
an pine trees in the reserve is 141 trees per ha. The 
stand productivity value and potential (wood vol-
ume) is 272 m3/ha, which exceeds the average pro-
ductivity of natural pure Austrian pine forests in Ser-
bia. 

Individual older Crimean pine trees have di-
ameters at breast height above 1.20 m therefore they 
deserve to be protected also on the account of the 
sizes and age (above 200 years). They are the main 
carrier of Crimean pine forest structure which, in 
the favourable and ideal site conditions and circum-
stances, such occur in the Reserve, point to the ex-
treme possible biological maxima of the species.

The change of the Reserve status and the 
regime of protection resulted as a consequence of 
the progressive development changes in the Crime-
an pine stand which regenerates successfully, sur-
vives and shows the spreading tendency to the ex-
treme northwest boundary of its range in southeast 
Serbia, near Bosilegrad. In the aim of its further pro-
tection, monitoring and direction, the Strict Nature 

Reserve with the absolute protection regime was 
changed into a Special Nature Reserve with the re-
gime of the second degree of protection. Special Na-
ture Reserve, according to the Law of Environmen-
tal Protection (“Official Gazette of the Republic of 
Serbia”, No. 66/91, 83/92) is a “landscape in which 
one or more natural values are especially expressed, 
which should be especially protected or with natural 
phenomena which should be monitored or directed“. 
A new area of the Special Nature Reserve is pro-
posed and it amounts to 6.21 ha, as well as the new 
categorisation by which the Reserve belongs to the 
I (first) category, i.e. PROTECTED AREA OF EX-
CEPTIONAL SIGNIFICANCE. Based on the inter-
national IUCN Categories, the Reserve is classified 
in IV Biotope, where the protected species are man-
aged predominantly for the protection, by means of 
management interventions. 

Successful natural regeneration of Crimean 
pine in the Reserve “Jarešnik“ offers the possibility 
of collecting good-quality and viable seeds from the 
protected area, as a valuable gene pool and the base 
for the production of good-quality planting stock. 
The planting material can be used for the reforesta-
tion of the reserve parts which could not be naturally 
regenerated and for the restitution of Crimean pine 
on its previous sites. This is only one of the methods 
of the species gene pool conservation, its success-
ful spreading and the increase of the total biodiver-
sity in the country.

The analysis of the changes in forest ecosys-
tems which are left to the spontaneous method of 
natural regeneration requires a long period of sev-
eral decades or several management periods. As the 
Reserve “Jarešnik“ has been protected for already 46 
years, the study results have enabled a good-quality 
analysis of stand structure and the phenomenon be-
cause of which the Reserve is protected.
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CHARACTERISTICS OF CRIMEAN PINE (PINUS PALLASIANA LAMB.) FORESTS IN 
THE RESERVE “JAREŠNIK” IN THE DISTRICT OF BOSILEGRAD

Dragana OSTOJIĆ & Biljana JOVANOVIĆ

Summary

On southwest slopes of the mountain Crnook, near the village Jarešnik, in the municipality Bosilegrad, 
there is a unique forest and the only site of Crimean pine - Pinus nigra spp. pallasiana (Lamb.) Holmb in Ser-
bia. The survival of these forests on the extreme northwest boundary of the range has a special ecological val-
ue. 46 years ago, the site “Jarešnik” was designated as the Reserve with the strict regime of protection. Between 
pure beech stand in the west and the grass cover in the east, Crimean pine Pinus nigra ssp pallasiana, forms a 
stable stand (Pinetum nigrae ssp. pallasiana prov.), which is classified as the sub-alliance Orno-Pinenion pal-
lasianae Em (1978). The value of the reserve is reflected in its origin, i.e. the fact that Crimean pine originat-
ed in natural conditions (autochthonous origin), that it is protected in its original and floristic composition and 
that it regenerates successfully.

The results of the research carried out in the aim of revision of the Reserve show what has happened in 
the Reserve since the moment of its designation to date, and also the direction of the natural succession. 

The research of Crimean pine stand structure during the 46-year protection shows some changes in the 
number of trees, especially the trees above the taxation limit. The increase of the total number of Crimean pine 
trees from 201 to 875 trees, results from the abundant natural regeneration, growth, development and the to-
tal positive change in the Crimean pine stand. It is a stable and undisturbed forest ecosystem with elements of 
virgin character in which there is a permanent spontaneous process of natural regeneration which excludes all 
the forms of interventions. The production potential of the study Crimean pine forest is 1688 m3 of wood vol-
ume, or 272 m3/ha. Compared to the average potential which is about 200 m3/ha in natural pure Austrian pine 
forests in Serbia (Medarević et al., 2006), it can be stated that the protected relic Austrian pine stand, at the site 
Jarešnik, exceeds the average value. It consists of Crimean pine trees of all age classes, so its structure is un-
typical for natural Austrian pine stands. 

Along with the successful regeneration on the protected area, its special values are the diameter and 
height increment and the presence of individual trees with the diameter above 1 m and the height about 25 m 
at the ages above 200 years. These trees are the principal carriers of Crimean pine forest structure. They point 
to growth capacity, development and extreme biological maxima of the species in the favourable and ideal site 
conditions, such as prevail in the reserves. 

Also, the above study results confirm that the analysis of the change in forest ecosystems left to spon-
taneous natural regeneration requires a long period, i.e. a period of several decades or several management pe-
riods. 

The goal of further protection of the Crimean pine Reserve “Jarešnik“ on the mountain Crnook near the 
village Jaresnik includes the gene pool conservation as the base of the extension of the part of the range, with 
the production of good-quality seeds which will support the regeneration or the establishment of new Crimean 
pine forests on the sites which are favourable for this rare and threatened Austrian pine subspecies.
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Вовед

Буката претставува најраспространет и 
најзначаен вид на дрво во Република Македо-
нија. Се среќава скоро на сите планини и планин-
ски масиви и тоа на Козјак, Осоговските Плани-
ни, Плачковица, Влаина, Малешевските Плани-
ни,  Огражден, Беласица, Кожув, Ниџе, Баба, Ка-
раорман, Јабланица, Дешат, Кораб, Караџица, Ја-
купица, Даутица, Голешница, Бистра, Шар Пла-
нина, Скопска Црна Гора, како и на некои помали 
планини и енклави.

БИОЕКОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИРОДНАТА 
ОБНОВА ОД БУКА-Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czezott

Николчо ВЕЛКОВСКИ, Коле ВАСИЛЕВСКИ и Димитар БАТКОСКИ

Шумарски факултет, Скопје, Македонија

ИЗВОД

Велковски Н., Василевски К., Баткоски Д. (2008): Биоеколошки карактеристики на природната      
обнова од бука-Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czezott. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на 
Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко 
друштво, Кн. 8, Скопје.

Во овој труд се прикажани резултатите од истражувањата на биоеколошките карактеристики на 
природната обнова од бука (Fagus moesiaca), кои се од суштинско значење за трајниот одржлив развиток на 
буковите шуми. За таа цел вршени се истражувања на појавата и развитокот на природната обнова од бука 
почнувајки од нејзината најрана возраст односно од почетокот на `ртење на семето па сè до 20-годишна 
возраст. Тоа е периодот во кој се создава и диференцира младиот шумски насад создавајќи предуслови за 
стабилен шумски екосистем. Успешноста на природното обновување зависи директно од биоеколошките 
карактеристики на видот и неговата способност да се прилагодува и развива под влијание на различни 
услови на надворешната средина.

Клучни зборови: Биоеколошки карактеристики, природна обнова, бука

ABSTRACT

Velkovski N., Vasilevski K. & Batkoski D. (2008): Bio-ecological characteristics of beech natural regen-
eration-Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czezott. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of 
Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological So-
ciety, Vol. 8, Skopje.

In this paper, we present results obtained from research on bio-ecological characteristics of beech native re-
generation. This is very important for the sustainability of the beech forest. For this purpose, we carried out research 
of the appearance and development of beech native regeneration from 0-20 years old. It is a period of establishing 
and differencing of the young forest stand, which conditions for sustainable forest ecosystems. 

Success of the native regeneration depends on bio-ecological characteristics of the species and its capabil-
ities for development and adoption of different environmental conditions. 

Key words: bio-ecological characteristics, natural regeneration, beech

На одредени делови гради чисти насади, а 
на други мешани со други видови на дрвја, како 
што се: бел бор (Pinus silvestris), црн бор (Pinus 
nigra), даб горун (Querqus petreae), ела (Abies 
alba) и други. Некои од буковите насади се од ве-
гетативно, а некои  од генеративно потекло.

Според податоците од последниот попис 
на шумите во Република Македонија (1979), бу-
ката  зафаќа вкупна површина од околу 270 000 
хектари, што е близу 30% од сите шуми. Од таа 
површина околу 220 000 хектари или 81,5% се 
чисти насади од бука, а останатите 50 000 хекта-

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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ри или 18,5% се мешани насади на буката со дру-
ги дрвни видови. Овие податоци јасно укажува-
ат на тоа дека  од биоеколошка гледна точка, бу-
ката е изразито важен вид на дрво за Република 
Македонија.

Буката претставува вид на дрво кој е ши-
роко распространет на подрачјето на северна-
та хемисфера. Односот на човекот кон овие шу-
ми во минатото не бил соодветен на нивната уло-
га и значење во целокупниот екосистем. Имајќи 
ги во предвид пред се економските и производни 
карактеристики на шумските видови дрвја, како 
и потрагата по попроизводни и побрзорастежни 
видови на дрвја, големи комплекси на букови шу-
ми во Европа биле сечени, а на нивно место саде-
ни иглолисни видови на дрвја. Оваа практика не 
дала позитивни резултати и со тоа покасно е пре-
кинато. Вакви активности се превземани и во Ре-
публика Македонија со цел создавање на меша-
ни шуми со поголема производност и со подобра 
здравствена перспектива. Со таква намера во бу-
ковиот шумски појас веќе 50 години се внесува-
ат садници од ела, смрча, дуглазија, бел бор и др.  
Голем дел од нив во одреден стадиум од нивниот 
развиток угинуваат поради конкурентската борба 
со природната обнова од бука која има силни  би-
оеколошки карактеристики. (Велковски, Н., Ва-
силевски , К., Баткоски, Д., Рфремов, Р., 2007).

Во денешно време покрај производствени-
те и квалитативни вредности на буковите шуми 
се поголемо значење добиваат и нивните општо-
корисни функции. Буковите шуми имаат голема 
улога во производството на кислород, заштита-
та на почвата од ерозија, намалувањето на тем-
пературните екстреми, одржувањето на поволен 
воден режим во природата и големи рекреацио-
ни и туристички можности. Покрај тоа тие фор-
мираат и една посебна еколошка средина во која 
егзистираат голем број на различни растителни 
и животински видови. Тие даваат и силен при-
донес во кружното движење на водата во приро-
дата. Скоро секаде во буковите шуми има голем 
број на водотеци, кои се од суштинско значење за 
опстојувањето на целиот растителен и животин-
ски свет. Правилно разгранетиот коренов систем 
кај буката допринесува за зачувување на плодни-
от почвен слој од ерозија. Буковите шуми има-
ат силно влијание и во подобрувањето на микро-
климата на одредено подрачје. Главното внима-
ние во современото одржливо стопанисување 
со шумите е насочено спрема следните 6 катего-
рии: Поддржување и зголемување на шумските 
ресурси и нивниот принос, одржување на здрави 
и одржливи шумски екосистеми, поддржување 
и насочување на производните функции на шу-
мите, поддржување, зачувување и постојано зго-
лемување на биолошката разновидност во шум-
ските екосистеми, поддржување и соодветно за-

силување на заштитните функции при стопани-
сувањето со шумите  и поддржување на други-
те социоекономски функции. (Starr, Loiskekoski, 
Granholm, 1995).

Тргнувајќи од напред изнесеното, јасна е 
потребата од пообемни и посеопфатни проучу-
вања на буковите шуми воопшто.

Во Република Македонија, со проучување 
на буковите шуми се занимавале повеќе научни 
работници и истражувачи. Ивановски (1978): ја 
проучувал структурата и продуктивноста на чис-
тите букови насади со прашумски карактер на 
Осоговските Планини и установил дека во нив 
е сконцентрирана дрвна маса од 535-782 m3·ha-1, 
а тековниот годишен прираст се движи од 5,6 до 
9,0 m3·ha-1. Ристевски (1984): ги проучувал струк-
турните елементи и продуктивноста на букови-
те насади на планината Кожув и установил де-
ка во нив е сконцентрирана дрвна маса од 495-
558 m3·ha-1. Трајков (1997): ја проучувал завис-
носта на производноста од составот на насадот 
во мешаните буково-црн борови насади во ис-
точниот шумски регион на Република Македо-
нија и установил дека во нив е сконцентрирана 
дрвна маса од 186-675 m3·ha-1, а тековниот годи-
шен прираст се движи од 2,5-9,9 m3·ha-1, во зави-
сност од возрасната група и степенот на мешави-
на т.е. учеството на црниот бор во смесата. Вел-
ковски (1999): ја истражувал; структурата и про-
изводноста на чистите букови насади на Мале-
шевските Планини и установил дека дрвната ма-
са се движи од 331-487 m3·ha-1, а годишниот те-
ковен прираст од 3,96-5,76 m3·ha-1. Сепак во овие 
проучувања главно е опфатена надземната бруто 
дрвна маса од катот на дрвјата, како суштински 
дел од буковиот екосистем, кој се одликува со  
својата продуктивност во однос на другите ка-
тови (грмушките и тревестите растенија). Поде-
тални проучувања околу буковиот екосистем има 
вршено Христовски (2007), кој установил дека 
просечната вкупна фитомаса во буковиот екосис-
тем во Маврово за периодот 1997-2005 изнесува-
ла 346686kg·ha-1, од што во катот на дрвјата вкуп-
ната фитомаса изнесувала 346504 m3·ha-1, во ка-
тот на грмушките 157,1 m3·ha-1 и во катот на тре-
вестите  растенија 25,39 m3·ha-1. Просечната над-
земна фитомаса изнесувала 297710,8 m3·ha-1 или 
85,87%, додека просечната подземна фитомаса 
48975,8 kg·ha-1 или 14,13%. Според истиот автор 
просечната вредност на нето-примарна продук-
ција изнесувала 19,7 t·ha-1год-1 а бруто примарна-
та продукција е проценета на 43,78 t·ha-1.год-1.

Посебно значајни се проучувањата на  би-
оеколошката структура, развитокот и природно-
то обновување на буковите шуми, бидејќи без 
квалитетна обнова не може да се одржува квали-
тетен шумски екосистем. 

Природното обновување во буковите шу-
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ми има големи предности над вештачкото, не са-
мо пради економски причини туку пред сè и по-
ради големиот број на предности од биоеколош-
ки карактер.

Биоеколошките карактеристики на при-
родната обнова од бука, јасно ја наметнуваат тен-
денцијата на шумите од овој вид дрво да се гле-
да како на посебен шумски екосистем во кој мо-
ра да се имаат во предвид сите широки можности 
на овие шуми пред се од биоеколошки, заштитен, 
а потоа од шумскостопански и економски инте-
рес. Имајќи ги во предвид и некои од совреме-
ните тенденции како што се: климатските про-
мени, глобалното затоплување и  намалувањето 
на чистата вода за пиење, сметаме дека зачуву-
вањето, обновувањето и одгледувањето на буко-
вите шуми требе да биде од посебен интерес и 
на пошироката општествена заедница. Најсигу-
рен начин за трајно одржување и опстојување на 
буковите шуми е проучување, одгледување и не-
гување на нивната природна обнова. Затоа цел-
та на овој труд е насочена кон проучување на би-
оеколошките карактеристики на природната об-
нова од бука.

Материјал и методи

Во ова истражување како материјал е ко-
ристена природната обнова од бука. Опфатени се 
единки на возраст од 1 до 20 години. Како метод 
на проучување е користена класификацијата од 
Шафар според која природната обнова од своја-
та најрана возраст поминува низ следните раз-
војни стадиуми: поник, подмладок и младик, со 
тоа што стадиумите подмладок и младик се делат 
уште на неодраснат подмладок и одраснат под-
младок и неодраснат младик и одраснат младик. 
Според оваа класификација под поимот природ-
на обнова се подразбира млади шумски дрвја до 
10cm дијаметар на градна височина. На терен се 
поставени вкупно 10 пробни површини со голе-
мина 20х20m според ортогонална метода. Во се-
која од нив поставувани се мерни површини со 

големина 2х2m. Од нив се собрани податоци за 
бројноста, квалитетот, здравствената состојба и 
развитокот на природната обнова од бука.  Про-
учувањата се вршени во чисти високостеблени 
разновозрасни букови шуми. 

Истражувано подрачје

За подрачје за истражување во овој труд 
се избрани Малешевските Планиин. Тие се на-
оѓаат во источниот дел на Република Македонија 
и се надоврзуваат на планината Влаина, а потоа 
на Огражден. По дел од нив минува и гранична-
та линија меѓу Република Македонија и Републи-
ка Бугарија. 

Буковите шуми на овие планини се наста-
нати по природен пат и како такви многу успеш-
но се обновуваат и развиваат. Над 90% од овие 
шуми се од генеративно потекло и во нив веќе 
пет децении се врши стопанисување. Најголем 
дел од нив се разновозрасни,  во кои се среќа-
ваат стебла со најразлични возрасти. Единечно 
сеуште се среќаваат и доминантни стебла од бу-
ка со возраст од над 250 години, кои се сеуште  
здрави. На овие планини се среќаваат сите раз-
војни фази на шумата.

Резултати

Буката (Fagus moesiaca) цвета едновреме-
но со пролистувањето, од втората половина на ап-
рил па до втората половина од мај, во зависност 
од климатските услови и надморската височина. 
Таа редовно и интензивно се обновува од семе. 
Во насад почнува да плодоноси од 60 до 70-та 
година од возраста. Семето од буката е долго до 
16mm со кафеава боја. Созрева кон крајот на ме-
сец септември и почетокот на октомври. Семето 
е сместено во купола која во време на зреењето е 
долга од 13 до 35mm, без рачка и при врвот отво-
рена на четири дела.       

Појавата на природна обнова е услове-
на од паѓањето на  семето на плодна почва. Во-

Сл. 1. Истражувано подрачје
Fig 1. Reseach area

Малешевски
Планини
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обичаено за условите на Малешевските Плани-
ни семето од бука опаѓа во месеците октомври и 
првата половина на ноември, а неговото `ртење 
започнува во април следната година, кога сред-
нодневните температури почнат да достигнува-
ат 8-10˚C. `Ртењето на семето започнува со поја-
ва на младо коренче кое е отпорно на ниски тем-
ператури и се одликува со силна пробивна спо-
собност низ почвената простирка. За негово ус-
пешно `ртење и појава на младо коренче, а по-
касно и стебленце, неопходни се поволни хидро-
термички и светлосни услови. Топлината и влаж-
носта го стимулираат `ртењето на семето, како и 
распаѓањњето и хумификацијата на  шумската 
простирка, а светлината го поттикнува растење-
то на единките кои веќе ги формирале првите два 
надземни лисја. Во текот на развитокот во прва-
та година единките достигнуваат височина до 10 
сm. Овие единки всушност го сочинуваат развој-
ниот стадиум поник. Кога се појавува поникот 
во склоп од (0,6-0,7) тој развива коренов систем 
со големина од 13+/-0,2 до 16,6+/-0,1cm, додека 
кога се појавува во отвори во шума со големи-
на (20х20m) развива коренов систем со големина 
од 20+/-0,2cm. Во втората и третата година при-
растот на кореновиот систем по должина е незна-
чителен. (Гарелков, 1979). Поникот претставува 
првиот развоен стадиум на шумата и ги опфаќа 
единките со едногодишна возраст. Тој се појаву-
ва во пролет пред разлистувањето на старите ма-
тични стебла во шумата.

Важен предуслов за појавата и почетното 
одржување на младиот поник е заштитата од ста-
риот насад, затоа што во текот на првите годи-
ни од својот развиток, подмладокот е осетлив на 
температурните екстреми.

Според своите биолошки карактеристики 
буката е вид на дево кое продуцира тешко семе 
и  плодоноси  преку подолг период на години. На 
различни локалитети се забележани и разлики во 

повторувањето на годините со полн род на семе. 
Така Третјак (1954) за регионот на Карпатите из-
несува дека годините со полн род на семе се пов-
торуваат на 10 години. Според M. Badea, J. Vlase 
и M. Michalach (1956) годините со полн род на 
семе кај буката во Романиа се повторуваат на 5 
години, а на повисоките месторастења и полоши 
растежни услови на 10 години. Според Г. Неде-
лин (1974) во Берковскиот дел на Стара Планина 
годините со обилен род на семе се повторуваат 
преку 2 до 7 години, при што строга цикличност 
не е установена. Според нашите истражувања  за 
Малешевските Планини годините со полн род на 
семе се повторуваат на 5 до 12 години. Поради 
тоа и бројноста на поникот е многу варијабил-
на од година во година. Меѓутоа за подрачјето на 
Малешевските Планини таа е доволна да обез-
беди квалитетно природно обновување. Во раз-
војниот стадиум неодраснат подмладок младите 
единки од природната обнова до својата 3-4 годи-
на се силно сенкоподносливи. Со понатамошни-
от развиток поради пинтензивната асимилација 
и потребите од светлина се зголемуваат. Веќе на 
крајот од развојниот стадиум одраснат подмла-
док тие се со средна големина околу 1 метар и 
возраст од 10 години. 

Со понатамошниот развиток во развојни-
те стадиуми неодраснат младик и одраснат мла-
дик природната обнова има сè поголеми потре-
би од светлина. Во овие стадиуми младите рас-
тенија развиваат поголем коренов систем и црпат 
поголеми количини на хранливи материи од поч-
вата, а воедно имаат и потреба од поголема аси-
милација па поинтензивно ја развиваат и своја-
та лисна маса во крошната. Поради меѓусебната 
конкуренција и недоволната осветленост един-
ките кои заостанале во развитокот угинуваат. Во 
овие развојни стадиуми бројот на единките сил-
но се намалува.

Според досегашните истражувања за при-

Сл. 2. Природна обнова во развоен стадиум поник
Fig. 2. Natural regeneration –  up to age 1 year
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родната обнова од бука од различни автори на 
различни локалитети утврдени се големи раз-
лики во поглед на бројноста на природната об-
нова особено во развојниот стадиум поник. Та-
ка Assman (1960) утврдил дека бројот на единки-
те во природно обновен буков насад во развојни-
от стадиум поник има 4.300.000 ед·ha-1. Тој број 

во десетата година изнесувал 530.000, а во два-
есеттата 50.000 ед·ha-1. Гарелков (1976) утврдил 
дека во реонот на Берковица на 1.600 m надмор-
ска височина количеството на поник под склоп 
од (0,6-0,7) изнесува 430.000 до 1.700.000 ед·ha-1, 
во реонот на Лопјан на 1.500 m надморска ви-
сочина од 300.000 до 610.000 ед·ha-1,  а во рео-

Сл. 3. Природна обнова во развоен стадиум подмладок 
Fig. 3. Natural regeneration –  age up  10  year  

Сл. 4. Природна обнова во развоен стадиум младик
Fig. 4. Natural regeneration –  age up to 20  year
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нот на Петрохан на 1300m надморска височина 
од 700 до 1.480.000 ед·ha-1. Според нашите ис-
тражувања извршени на подрачјето на Малешев-
ските Планини во 2007 година, бројноста на по-
никот во кружни отвори со големина до 500 m2 
изнесува 1.200.000 ед·ha-1, во отворите 500-1.000 
m2 750 000 и во отворите 1.000-1.500 m2 450.000 
ед·ha-1. Бројноста на природната обнова во раз-
војниот стадиум  поник е многу варијабилна, би-
дејќи директно зависи од родот на семето во пре-
дходната година, како и обилноста и квалитетот 
на плодоносењето.

Појавата на природната обнова од бука 
(Fagus moesiaca) зависи и од достапот на директ-
на и дифузна сончева светлина во насадот. Недо-
волната количина на светлина може да биде преч-
ка за појавата, а особено за понатамошниот раз-
витокот на природната обнова. Меѓутоа и прего-
лемата количина на светлина особено во помлада 
возраст негативно делува на природната обнова 
од бука, бидејќи таа е вид кој за чија што обнова 

во првите 3-5 години од својот развиток бара од-
редена засена од старите матични стебла.

Со понатамошниот развиток потребите од 
светлина на природната обнова од бука се зголе-
муваат. При недоволна количина на светлина го-
лем број единки угинуваат. Како се одвива овој 
процес при преминот од еден во друг развоен 
стадиум е прикажано во табела 1 и графикон 1.

Од изнесените податоци во табела 1 и гра-
фикон 1 се гледа дека со преминот на единките 
во повисоките развојни стадиуми, нивниот број 
силно се намалува. Истотака бројноста на при-
родната обнова од бука на 1 hа се намалува и со 
зголемување на отворите во шума, така да во 
оние со големина до 500 m2 од 15.800 ед·ha-1 во 
неодраснат подмладок на 8.500 ед·ha-1 во одрас-
ната подмладок. Во отворите со големина од 500 
до 1000 m2 бројноста се намалува од 11.200 во 
неодраснат младик на 6.450 ед·ha-1 во развојниот 
стадиум одраснат младик и во отворите од 1000 
до 1500 m² бројноста  на обновата се намалува 

Таб. 1. Бројност на природната обнова од бука во зависност од развојниот стадиум и големината на 
отворите во шума

Tab. 1. Number of units of the natural regeneration in dependence of the  growth  stadium and dimension of 
the breach in the forest 

големина 
на отвор 
во шума

dimension of 
the breach in 

the forest

развоен стадиум на природната обнова
growth  stadium of the natural regeneration

вкупно
ед·ha-1

total
ind·ha-1

подмладок
approx. - age 1-10 

младик
approx  -   age 10-20

неодраснат
heiht < 30 cm

одраснат
height <130 cm 

неодраснат
diameter  < 3  cm

одраснат
diameter  < 10 cm

     до 500m²    121250      62200    34750     15800      8500
 500-1000m²      74450      39100    17700     11200      6450
1000-1500m²      24200      10600      7200       4100      2300
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Граф. 1. Бројност на природната обнова од бука во зависност од развојниот стадиум и големината на 
отворите во шума

Graph 1.Number of units of the natural regeneration



Николчо ВЕЛКОВСКИ и др.

98 Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија

од 4.100 во развојниот стадиум неодраснат мла-
дик на 2.300 ед·ha-1 во развојниот стадиум одрас-
нат младик.

Според своите биоеколошки особини бу-
ката е вид на дрво кое за својот успешен  разви-
ток бара шумска заедница од групи на дрвја. Ис-
то така и појавата на природната обнова од бука 
уште од најрана возраст се јавува во групи со го-
лема почетна густина. Многу ретка е појавата на 
природа обнова од бука како единечки стебленца 
или осамени дрвја. Таквите единки се развиваат 
во неповолни услови за нивен развиток и затоа се 
со лоши квалитетни особини. Најчесто стеблата 
се деформирани со широкоразвиени крошни.

Дискусија

Светлината претставува еден од основни-
те елементи за производство на органска мате-
рија бидејќи со впивањето на доволни количини 
на светлина листовите учествуваат во нејзиното 
создавање. Количината на листови и нивната по-
ложба имаат големо влијание врз производство-
то на органска материја. Според истражувањата 
на Burger, по (Стаменковиќ, 1974), за производ-
ство на 1m3 дрво од бука со доминантна полож-
ба во насадот, на 80-годишна возраст, потребни 
се 700 kg лисја со 1,3 ha плоштина. Доколку пак 
се наоѓа во потисната положба, на бука со истата 
возраст за производство на 1 m3 дрво и се потреб-
ни 1.400 kg лисја со 3,4 ha плоштина. Со проучу-
вање пак на количеството на надземна биомаса 
од природната обнова од бука се занимавал Га-
релков (1979), и установил дека таа е различна 
во случаите кога  се развива под склоп и во отво-
ри во шума. Така количината на надземната би-
омаса кај природната обнова  со 15-17 годишна 
возраст, која растела под склоп од 0,6-0,7 вари-
ра од 52 до 115,4 kg/100 m2. Во отворите во шу-
ма со големина од 600m2  таа изнесувала од 156 
до 269 kg/100m2. Основна причина за тоа според 
Гарелков бил подобриот светлосен режим во от-
ворите во шума, кој овозможувал поголем при-
раст, а со тоа и натрупување на поголема количи-
на на биомаса.

Разлистувањето на вегетацијата почну-
ва секоја година рано напролет со постигнување 
на среднодневната температура од околу 10°C. 
Единките од природната обнова од бука пролис-
туваат дваесетина дена порано од старите матич-
ни стебла. Во тој период тие прираснуваат ин-
тензивно во височина, а потоа послабо. Причи-
ната за тоа се  акумулираните резервни хранли-
ви материи од претходната година е поголемиот 
достап на светлина што го имаат на располагање 
единките во тој период поради непролистаните 
стари матични стебла, па имаат услови за пин-
тензивна фотосинтеза. Со пролистување на ма-

тичниот насад се зголемува засената во долниот 
дел од насадот со што се намалува достапот на 
сончева светлина што влијае на послаба асими-
лациона активност на листниот апарат, а воедно 
и на послабо прираснување на единките од при-
родната обнова. 

Благодарение на своите силни биоеколош-
ки особини и способноста природната обнова од 
бука да ги користи и најмалите количини на свет-
лина кои продираат во шумата, природната об-
нова од бука може да се појави и при склоп од 
100%. Таа може под овој склоп и успешно да ег-
зистира до нејзината 4-5 годишна возраст во раз-
војниот стадиум неодраснат подмладок. Меѓутоа 
поради недоволната количина на светлина лис-
ниот апарат е слабо развиен со тенок епидермис 
и кутикула, поради што и целото растение е сла-
бовитално, па неговиот понатамошен развиток 
е загрозен и неизвесен. При засена на склоп од 
100% во развојниот стадиум одраснат подмладок 
буковите единки стагнираат во својот развиток, 
а доколку не се случи поголем доток на светли-
на веќе после 10-тата година или во развојниот 
стадиум неодраснат младик започнува сушење 
на врвните делови од единките, како и процес на 
нивно одумирање. Овој процес е побрз и поин-
тензивен на посуви и на посиромашни почви  со 
хранливи материи.

Буката има силни биоеколошки особи-
ни за кои допринесува и приспособеноста да ко-
ристи и најмала количина на светлина. За таа цел 
таа формира т.н. листови  на сонце и листови на 
сенка. При достап на поголема количина на свет-
лина, буката  формира повеќе листови на сонце, 
кои имаат поизразена јајцевида форма, со потем-
на боја и посилна кожеста обвивка. Во според-
ба со нив, листовите на сенка се светлозелени, 
нежни, со поголем број на нерви и со обратно јај-
цевидна форма. Со листовите на сенка таа ја ко-
ристи  дифузната светлина. Производноста на са-
мите лисја зависи од многу фактори, но при ед-
накви други услови попроизводни се листовите 
на сонце во однос на листовите на сенка, како и 
помладите лисја. (Ивановски, 1991). 

Обновата кај буката има бавен растеж и 
покрај тоа што има способност да го насочува 
растежот на младото стебленце према дотокот 
на сончева светлина посебно во млада возраст. 
Нејзиниот понатамошен правилен растеж и раз-
виток зависи од достапноста на сончева светли-
на. Со правилно и постепено  регулирање на ос-
ветлувањето, од страна на човекот со одгледувач-
ки мерки растежот може да се забрзува и правил-
но насочува. 

За да може природната обнова од бука и 
да го оформи својот листен апарат и понатаму 
успешно да се развива особено во својата млада 
возраст 3-5 години има потреба од заштита т.е. 



Биоеколошки карактеристики на природната  обнова од бука-Fagus moesiaca...

99Proceedings of the III Congress of Ecologists of Macedonia

засена од матичниот насад. Таа заштита се огле-
да пред сè од екстремните високи и ниски влија-
нија на температурата и преголемата осветле-
ност која во оваа возраст може да биде штетна за 
обновата од бука.

Од друга страна пак и недоволната коли-
чина на светлина и слаборазвиената лисна маса 
која не е во можност да врши интензивна асими-
лација е доволна причина за одумирање на голем 
број единки уште во млада возраст. 

Значајна биоеколошка карактеристика на 
природната обнова од бука  е нејзината појава во 
групи  на голем број единки во млада возраст на 
единица површина  и формирање на голема засе-
нета површина со што се намалува достапот на 
светлина.

Познавањето на биоеколошката карак-
теристика на буковите шуми има пресудно зна-
чење во одгледувањето и обновувањето на исти-
те и претставува гаранција за нивен одржлив раз-
виток. Во спротивно грешките кои би се напра-
виле поради непознавање и нестручно делување 
во шумата се многу штетни и нивното негативно 
влијание ќе се рефлектира со десетици години, 
а  може да доведат и до деградација на квалитет-
ните шумски биоценози, а со тоа да го загрозат и 
нивниот одржлив развиток.

Буката освен со семе (генеративно), се об-
новува и одржува и по вегетативен пат, бидејќи 
има значителна изданкова способност. Тоа е ва-
жно биолошко својство, благодарение на кое  бу-
ката, досега успеала да се одржи на многу мес-
та, иако била подложна на деградациони сечи и 
други деструктивни влијанија. Таквото биолош-
ко својство и дало можност да биде застапена со 
пространи насади (шуми) од изданково потекло. 

Доброто познавање на природното обно-
вување на буковите шуми дава можност за пра-
вилен и рационален пристап кон нив. Природни-
от подмладок од балканска бука (Fagus moesiaca) 
може да биде користен како материјал за директ-
на употреба на соодветни погодни станишта за 
бука (Николовски, 1956).

Внесувањето на алохтони видови на дрвја 
особено во оптималниот дел од буковиот шум-
ски појас во изминатите 50 години не дало до-
бар резултат, ниту од биоеколошки ниту од еко-
номски аспект.

Причината поради која не треба секаде 
во буковиот појас да се внесуваат други видови 
на дрвја е тоа што буковиот шумски екосистем 
е еден од најстабилните и има пред сè огромни 
општокорисни функции, како што се изобилство-
то на извори со вода и голем број на водотеци. Со 
глобалното затоплување, климатските промени и 
намалувањето на водните потенцијали на замја-
та, особено со чиста вода за пиење, овие шуми 
треба да  имаат сè поголемо значење.

Заклучок

Значајни биоеколошки карактеристики на 
природната обнова од бука се:

Појава и одржување во млада возраст - 
на голем број единки на единица по-
вршина.
Појава во групи и формирање на за-- 
сенета површина со што се намалу-
ва достапот на светлина во приземни-
от дел.
Формирање на мозаичен распоред на - 
листовите со цел подобро користење 
и на мали количини на светлина кои 
продираат во шумата.
Издолжување на младото стебленце - 
према дотокот на светлина 
Буковиот шумски екосистем е еден од - 
најстабилните со големи општокорис-
ни функции. Затоа,  во нејзиниот оп-
тимум т.е. горскиот појас, не треба да 
се внесуваат  други  видови.

Литература

Батковски, Д., 1989: Проучување развојните фа-
зи и резултати постигнати со примена на 
одгледувачки мерки во подигнати игло-
лисни шуми во Македонија. Научен про-
ект. Министерство за наука. Скопје.

Велковски, Н., Василевски , К., Баткоски, Д., 
Ефремов, Р., (2007) Влијание на некои еко-
лошки фактори врз процесот на природно 
обновување во букови шуми. Симпозиум, 
Охрид.

Велковски, Н., 1999: Структура и производност 
на чистите букови насади на Малешевски-
те Планини. Магистерски труд. Скопје.

Гарелков, Д., 1979: Върху възобновителния про-
цес на буковите гори в Стара Планина. 
Горскостопанска наука, 4,12-33, София.

Димитров, Б., 1996: Шумски фонд и стопанису-
вањето со шумите по одделни подрачја во   
Република Македонија,  Скопје.

Ефремов, Р., 1996. Влияние на релефните усло-
вия въху количеството на подраста под 
прореден склоп и в прозорци в зрели буко-
ви насаждениъ. В: Сб. Доклади на II Бал-
канска научна конференција по проучава-
не, опазване и исползване на горските ре-
сурси (3-5.06.1996), т. I, София, стр.131-
136.

Ефремов, Р., 1987. Естественият възобновителен 
процес в буковите гори на Бузлуджанския 
комплекс. ГСГП-5, София.

Ивановски, Ц., 1978: Структура и продуктивност 
на чистите букови насади со прашумски 
карактер на Осоговските Планини. Док-



Николчо ВЕЛКОВСКИ и др.

100 Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија

торска дисертација. Скопје.
Ивановски, Ц., 1991: Растеж и прираст на шуми-

те. Скопје.  
Неделин, Г., 1973: Количествена и качествена 

оцена на плодоносенето на буковите на-
саждения.София.

Николовски, Т., 1956: Природен подмладок од 
балканска бука (Fagus moesiaca) како ма-
теријал за пошумување. Шумарски пре-
глед. Скопје.

Ристевски, П., 1984: Структурни елементи и про-
дуктивност на буковите насади на плани-
ната Кожув. Магистерски труд. Скопје

Starr, M., Loiskekoski, M., Granholm, H., 1995: 
International report on the follow-up of the 
resolutions H1 and H2.-In: Second Ministerial 

Conference on the Protection of Forests in 
Europe, 16-17 June 1993, Helsinki.

Стаменковиќ, В., (1974): Прираст и производ-
ност стабала и шумских састојина. Шу-
марски факултет. Белград.

Трајков, П., 1997: Зависност на производноста 
од составот на насадот во мешаните буко-
во црн борови шуми во источниот шумски 
региона на Република Македонија. Док-
торска дисертација. Скопје.

Христовски, С., (2007): Фитомаса и примар-
на продукција во буковиот екосистем 
Calamintho grandiflorae-Fagetum во Наци-
оналниот парк “Маврово”. Докторска ди-
сертација. Скопје.



101

Вовед

Во својот еволуционен развој, човекот от-
секогаш бил поврзан со шумата и перманент-
но ги ползувал нејзините производи и благоде-
ти. Отпрвин тој безмилосно ја сечел и уништу-
вал со цел искористување на дрвото, како и опо-
жарувал со цел проширување на обработливите 
површини за земјоделско производство. Такви-
те почви на кои шумата била опожарена и униш-
тена, брзо биле измивани од поројните дождови, 

ПРИРОДНА ОБНОВА НА НЕКОИ АВТОХТОНИ ШУМСКИ 
ВИДОВИ ДРВЈА НА ЛОКАЛИТЕТИ НЕОБРАСНАТИ СО ШУМА

Николчо ВЕЛКОВСКИ, Коле ВАСИЛЕВСКИ, Иван БЛИНКОВ и Александар 
ТРЕНДАФИЛОВ

Шумарски факултет, Скопје, Македонија

ИЗВОД

Велковски Н., Василевски К., Блинков И. и Трендафилов А. (2008): Природна обнова на некои авто-
хтони шумски видови дрвја на локалитети необраснати со шума. Зборник на трудови од III Конгрес на еко-
лозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското 
еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Во трудот се прикажани резултатите од истражувањето на природното населување на некои шумски 
дрвја по терени кои не се објаснати со шума. Предмет на истражување во овој труд се автохтони шумски ви-
дови на дрвја, кои имаат способност да се населуваат на нови месторастења на кои нема шума. Тоа е важна 
биоеколошка особина на шумските видови на дрвја која овозможува одржување на траен шумски екосис-
тем и проширување на границите на шумата на сметка на површините кои не се обраснати со шума. Целта 
на овој труд е да се даде придонес кон утврдување на идниот развиток, состав и распространетост на шум-
ската растителност во функција на трајна одржливост на автохтоната шумска вегетација.

Клучни зборови: шумски видови дрвја, шумски екосистем, граници на шумата 

ABSTRACT

Velkovski N., Vasilevski K., Blinkov I., Trendafilov A. (2008): Natural regeneration of some domestic 
forest species on localities not covered with forest. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic 
of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological 
Society, Vol. 8, Skopje.

In this paper, we present results obtained from research of the settlement of some forest species on terrains 
not covered with forest. This research was carried out on the Malesevski Planini. Some species that settle new 
habitats are the subject of this research. It is very important bio-ecological characteristics of the forest species 
that enable the existence of forest ecosystems and the widening of the forest border on the land not covered with 
forest. 

The aim of this research is to contribute to defining the future growth, composition and distribution of the 
forest as important factor for sustainability of the domestic forest vegetation. 

Key words: forest tree species, forest ecosystem, timberline

па од нив останувале само голи површини. Са-
мо на Малешевските Планини евидентирани се 
1586 хектари голи шумски површини, кои наста-
нале со уништување на шумската биоценоза како 
последица на незаконски сечи и предизвикување 
на шумски пожари со цел проширување на прос-
торот за пасишта (Брндевски, 1984).

Кога сфатил човекот дека шумата има ог-
ромно и непроценливо влијание, како за негови-
от опстанок и развој, така и за целиот животин-
ски и растителен свет, почнал да ја чува и зашти-

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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тува шумата и на вештачки пат преку разни мето-
ди на пошумување, да ги зголемува површините 
под шума. Во поново време посебно внимание се 
посветува на враќањето на автохтоната шумска 
вегетација, која претставува нормален и посаку-
ван процес и кој треба да се потпомага (Lüpke et 
al., 2003). На автохтоната вегетација се гледа ка-
ко на фактор за установување на шумските еко-
системи и нивен одржлив развиток (Александров 
и Велков 1996).

За Република Македонија и регионот по-
широко, особено се значајни реализираните по-
шумувања и природната ревегетација на голини 
и особено ерозивни земјишта. Ефектите од реа-
лизираните противерозивни уредувања се еви-
дентни и многу значајни, но, на научна основа се-
уште не се методолошки утврдени-дефинирани и 
валоризирани (Трендафилов и Блинков 2004).

Најзначајните ефекти од пошумувањата и 
природната обнова на шумите, без тие да се кате-
горизираат и нумерираат според значењето, голе-
мината и други критериуми, во основа се следни-
те: создадени нови шуми, зголемена дрвна маса и 
прираст (m3·ha-1), регулирање режимот на водите, 
регулирање режимот на ерозивните наноси, по-
добрен режим на воздухот, намалување или спре-
чување на загадувањето на површинските и из-
ворските води, заштита на сообраќајната и дру-
га инфраструктура, заштита и унапредување на 
земјоделското земјиште во најниските делови на 
сливните подрачја (од поплави и затрупување со 
стерилен нанос), обезбедување на одржлив раз-
вој, еволуција и унапредување на почвата, зголе-
мување на продуктивноста на шумското и земјо-
делското земјиште, збогатување на биодевирзи-
тет, облагородување и унапредување на животна 
средина и др.

Меѓутоа колку и да врши пошумувања чо-
векот без способноста на шумата за нејзино при-
родно обновување, таа не би успеала да се одр-
жи. Посебно значајно е природното обновување 
на шумските видови дрвја по терените кои не се 
обраснати со шума, затоа што шумата по приро-
ден пат се враќа на оние месторастења на кои во 
минатото, заради различни причини била униш-
тена или пак воопшто ја немало. Таков процес 
забележан е кај моликата (Pinus peuce Griseb.) на 
Пелистер, каде таа во субалпскиот појас има јас-
на тенденција кон проширување на својот ареал 
и тоа во два правци: нагоре, освојувајќи површи-
ни во високите алпски пасишта и надолу, покри-
вајќи ги постепено голите терени, покриени со 
големи камени блокови. (Михајлов и Гогушевски 
1956). Мирчевски (1978) го истражувал спонта-
ното ширење на елата (Abies alba Mill.) по цено-
зи на отворен простор на планините Бистра и Ру-
дока, а манифестацијата на спонтаното шитење 
на елата надвор од шумски услови (на отворе-

но), без заштита, ја дефинирал како феномен, кој 
е повод за посебно проучување од страна на си-
те аспекти (биоеколошки, синдинамски, шумско-
одгледувачки и шумско-производствени).

Меѓутоа оваа способност ја немаат сите 
видови на шумски дрвја. Појавата на подмладо-
кот од шумските видови дрвја по терени кои не 
се обраснати со шума е во тесна врска со растоја-
нието од матичниот насад (Баткоски 1977). 

Целта на овој труд е да се даде придонес 
во проучувањето на природното обновување на 
некои автохтони видови шумски дрвја по лока-
литети кои не се обраснати со шума по терените 
на Малешевските Планини.

Во овој труд анализирани се три автохто-
ни шумски видови на дрвја и тоа:

Бел бор (- Pinus silvestris L.) кој во Р. 
Македонија е распространет на Ко-
жув, Ниџе, Малешевските Планини 
и на некои помали површини на Шар 
Планина. 
Црн бор (- Pinus nigra Arn.) се среќава 
на планините Кожув, Ниџе, Беласица 
и Малешевските Планини, како и во 
сливот на реката Треска. 
Бука (- Fagus moesiaca Dom. Maly) 
Czeczott која е распространета скоро 
на сите планини и планински масиви 
во Република Македонија.

Материјал и методи на истражување

За утврдување на природното обновување 
на некои автохтони шумски видови на дрвја по 
локалитети необраснати со шума вршени се ис-
тражувања по терените на Малешевските Плани-
ни, кои во последните дваесет години се зафате-
ни со процес на природно населување на шум-
ска вегетација. Податоците се собирани од из-
брани мерни површини според маршутна мето-
да. Анализата е вршена посебно за секој вид на 
дрво, при што се анализирани природните усло-
ви на месторастењето, бројноста и квалитетот на 
природната обнова (единките), како и растојани-
ето-оддалеченоста на природната обнова од ма-
тичните насади. Податоците се групирани и об-
работувани според методологијата изнесена од 
Баткоски, (1977).

Добиените податоци се изнесени во табе-
ли и графички прикажани во Таб. 1 и 2, и на Сл. 
2, 3, 4, 5, 6 и 7.

Истражувано подрачје

Подрачјето на Малешевските Планини ка-
де се вршени истражувањата се наоѓа во следни-
те координати 41˚31' до 41˚ 40' северна географ-
ска ширина и 22˚38' до 23˚02' источна географ-



Природна обнова на некои автохтони шумски видови дрвја на локалитети необраснати...

103Proceedings of the III Congress of Ecologists of Macedonia

ска должина. Се одликува со развиен планински 
релјеф и голем број на водотеци кои допринесу-
ваат за поволни хидрографско-хидролошки усло-
ви за развиток на шумска вегетација. Заради го-
лемиот наклон на коритата на водотеците и голе-
мата кинетичка енергија на водата, на пооддел-
ни делници, присутни се процеси на речна-флу-
вијална ерозија. Климата на Малешевските Пла-
нини има континентално-планински карактер со 
поволен распоред на врнежите во текот на годи-
ната.

На истражуваното подрачје застапени се 
следните шумски фитоценози:

подгорска букова шума (Ass. Festuco - 
heterophyllae-Fagetum Еm)
подгорска букова шума со црн бор - 
(Ass. Fagetum submontanum Em 
pinetosum nigrae Riz. et Dž. prov.)
горска букова шума (Ass. Calamintho - 
grandiflorae-Fagetum Em)
горска букова шума со бел бор (Ass.- 
Fagetum montanum Em pinetosum 
silvestris Riz. et Dž. prov.)
шума од бел бор на силикат (Ass.- 
Pinetum silvestris-nigrae Ht. et Em 
pinetosum silvestris Еm)
буково-елова шума (Ass. Fagetum - 
montanum abietetosum Em)

планинска шума од евла (As. - 
Altherboso-Alnetum glutinosae Em)

Овие податоци јасно укажуваат на тоа де-
ка подрачјето на истражување е интерсно би-
дејќи на него егзистираат повеќе видови на шум-
ски дрвја и шумски фитоценози. 

Резултати

За да може да се утврди природното обно-
вување на некои автохтони видови на шумски др-
вја по терените на Малешевските Планини, кои 
не се обраснати со шума, извршени се мерења 
на локалитети кои тие ги освојуваат. На такви-
те места поставени се 32 мерни површини. Мер-
ните површини се поставувани на растојанија од 
10, 20, 30 и 40 метри од границата на шумата на 
начин даден од Баткоски, (1977).

Добиените резултати од извршените ме-
рења бројчано се изнесени во Таб. 1, а графички 
прикажани на Сл. 1 .

Како што може да се види од податоци-
те изнесени во Таб. 1 и Сл. 1, бројноста на при-
родната обнова со зголемување на растојанието 
од шумата се намалува и тоа кај сите истражу-
вани видови на дрвја, но најизразено е кај бука-
та (Fagus moesiaca). Бројот на единки од природ-
ната обнова на 10 метри од шумата изнесува: за 

Таб. 1. Бројност на природната обнова на 1 ha  
Tab.  1. Number of unit of natural regeneration per ha 

вид дрво оддалеченост од шумата во метри
       10          20          30          40         50

бел бор, Scotch Pine (Pinus silvestris)     14200     10100       8550       6500      3550
црн бор, Black Pine (Pinus nigra)     14350     10070       8400       6250      3100
Бука, Beech  (Fagus moesiaca)         750         210           70           25            5
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Сл.  1. Бројност на природната обнова на 1ha  
Fig. 1. Number of unit of natural regeneration per ha
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белиот бор 14200, за црниот бор 14350 и за бука-
та 750 ед/ha. Со оддалечување од ивицата на шу-
мата веќе на 50 метри бројноста на природната 
обнова се намалува и изнесува: за бел бор (Pinus 
silvestris) 3550, за црн бор (Pinus nigra) 3100 и за 
бука (Fagus moesiaca) само 5 ед·ha-1.

Од ова може да се констатира дека број-
носта на природната обнова од бука (Fagus 
moesiaca) е премногу мала за да обезбеди проши-
рување на овој вид по терените необраснати со 
шума, за разлика од белиот бор (Pinus silvestris) 
и црниот бор (Pinus nigra) кои имаат многу пого-

лема бројност, како и посилни биолошки особи-
ни за населување на површините на кои во мо-
ментот нема шума.

Како изгледа природното обновување на 
проучуваните автохтони видови на шумски дрвја 
по локалитетит необраснати со шума, може да се 
види од Сл. 2 - 4:

Истражувања за бројноста на природната 
обнова од бел бор по терени необраснати со шу-
ма, вршел Баткоски (1977), на планинскиот ма-
сив Ниџе и установил дека во сите развојни фази, 
бројноста на природната обнова од бел бор (Pinus 

Сл. 2. Обнова од бука по необраснати терени
Fig. 2. Natural regeneration of beech on bare land

Сл. 3. Обнова од бел бор по необраснати терени
Fig. 3. Natural regeneration of Scotch Pine on bare land

Сл. 4. Обнова од црн бор по необраснати терени
Fig. 4. Natural regeneration of Black Pine on bare land
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silvestris) се намалува со зголемување на оддале-
ченоста од матичниот насад. Така на западна из-
ложеност во развојна фаза неодраснат подмладок 
со зголемување на растојанието од матичниот на-
сад од 20 до 100 m, бројноста на единките од бел 
бор се намалува од 22.000 на 400 ед·ha-1. Во раз-
војната фаза одраснат подмладок бројноста би-
ла 15.000 ед·ha-1 на растојание од 20 метри од ма-
тичниот насад, а на 100 метри таа изнесувала 
950 ед·ha-1. Во развојната фаза неодраснат мла-
дик биле установени 7.500 ед·ha-1 на оддалече-
ност од 20 m од матичниот насад, а на растојание 
од 100 m бројноста се намалила на 1000ед·ha-1. 
Во развојната фаза одраснат младик, на растоја-
ние од 20m од матичниот насад имало 800 ед·ha-1, 
а на растојание од 100 m, бројноста се намали-
ла на 800 ед·ha-1. Брндевски, (1984), во своите ис-
тражувања за спонтаното ширење на црниот бор 
(Pinus nigra) на различна изложеност по терени 
необраснати со шума на Малешевските Плани-
ни, установил дека кај сите изложености и сите 
развојни фази, најголема бројност има природна-
та обнова од црн бор на растојание од 20 метри 
од насадот. Во зависност од изложеноста во раз-

војната фаза неодраснат подмладок евидентира-
ни се од 11.000 до 18.800 ед·ha-1. Во развојната 
фаза одраснат подмладок бројноста на обновата 
се движела од 7.500 до 15.550 ед·ha-1. Во развој-
ната фаза неодраснат младик од 7.500 до 11.110 
ед·ha-1 и во развојната фаза одраснат младик од 
3.600 до 4.400 ед·ha-1. Истиот автор установил де-
ка природната обнова од развојните фази на под-
младок и неодраснат младик се распространиле 
најмногу до 150 m од матичниот насад со 50 до 
360 ед·ha-1 и тоа на источна изложеност. Един-
ките од развојната фаза одраснат младик биле 
распространети најдалеку на 100 m од матични-
от насад со бројност од 400 ед·ha-1. 

Покрај бројноста на природната обнова 
од шумските видови дрвја, од посебно значење 
е и нивната квалитетна структураа. Степенот на 
деградација на насадите во сите развојни стади-
уми е во тесна корелација со другите структур-
ни елементи. Од тој аспект особено се интерес-
ни структурата на стеблата по биолошки и квали-
тетни класи (Мирчевски , 1978)

За да може да се утврди квалитетната 
структура на обновата сите единки во мерните 

Таб. 2. Квалитетна структура на природната обнова
Tab. 2. Qualitative structure of the natural regeneration

оддале-
ченост 
во (m)
distance
(m)

квалитетна структура на природната обнова во %
бел бор

Scotch Pine
црн бор

Black Pine
бука

Beech
добар
good

среден
medium

лош
bad

добар
good

среден
medium

лош
bad

добар
good

среден
medium

лош
bad

   10    31    45    24    35    48    17   10    41    49
   20    31    43    26    34    47    19     1    16    83
   30    29    40    31    32    43    25     1    12    87
   40    26    39    35    30    40    30     -    10    90
  50    25    38    37    29    39    32     -        5    95
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Сл. 5. Квалитетна структура на природната обнова од бел бор
Fig. 5. Qualitative structure of the Scotch Pine natural regeneration



Николчо ВЕЛКОВСКИ и др.

106 Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија

површини се оценувани во три квалитетни гру-
пи и тоа: на единки со добар, среден и лош ква-
литет, на начин даден од Баткоски (1977). Исти-
от автор во своите истражувања за квалитетна-
та структура на природната обнова од бел бор 
(Pinus silvestris) на Ниџе установил дека во раз-
лични отвори во шума има и различен процент 
на единки со добар, среден и лош квалитет. Та-
ка во отворите до 1.500 m2 (31-37%) од единки-
те се со добар квалитет, (53-55%) со среден и (10-
14%) со лош квалитет. Истиот автор наведува де-
ка со промената на склопот во шума од 0,8 до 0,2 
бројноста на единките со добар квалитет се ме-
нува од 8 до 34%, на единките со среден квали-
тет од 31 до 56% и на единките со лош квалитет 
од 61 до 12%. 

Брндевски (1984) во истражувањата на 
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Сл. 6. Квалитетна структура на природната обнова од црн бор
Fig. 6. Qualitative structure of the Black Pine natural regeneration
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Сл. 7. Квалитетна структура на природната обнова од бука
Fig. 7. Qualitative structure of the beech natural regeneration

квалитетната структура на обновата под склоп 
на матичниот насад на стаништето од подгорска-
та букова шума установил дека со промената на 
склопот од 20 до 100%, процентот на единки со 
добар квалитет се намалува од 37 до 6%. Се на-
малувал и процентот на единки со среден квали-
тет од 48 до 20%, а се зголемувал процентот на 
единки со лош квалитет од 17 до 74%.

Добиените вредности за квалитетната 
структура на истражуваните алохтони видови на 
Малешевските Планини се изнесени во Таб. 2 и 
Сл. 2.

Од податоците изнесени во Таб. 2 и Сл. 2, 
се гледа дека со зголемување на растојанието од 
шумата процентот на единки со добар квалитет 
се намалува, а се зголемува процентот на единки 
со лош квалитет. Во однос на видовите, кај цр-
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ниот бор (Pinus nigra) има најголем процент на 
единки со добар квалитет кој се движи од 29 до 
35%, потоа кај белиот бор (Pinus silvestris) од 25 
до 31% и најмал кај буката (Fagus moesiaca) од 1 
до 10%. На растојанија од 40 и 50 метри од иви-
цата на шумата веќе нема единки со добар квали-
тет до бука односно процентот е помал од 1. 

Резултатите од истражувањето укажуваат 
на тоа дека наведените автохтони видови на др-
вја бел бор (Pinus silvestris), црн бор (Pinus nigra) 
и бука (Fagus moesiaca) заради физиолошките и 
особено генетските и фенотипските карактерис-
тики и својства немаат подеднакви можности за 
природно обновување и населување по терени 
кои не се обраснати со шума. Во тој поглед осо-
бено заостанува буката. Причините за тоа лежат 
во карактеристиките на нејзиното семе, кое за ус-
пешно клиење и никнување има потреба од поро-
фка, повлажна и порастресита похумусна почва. 
Од друга страна пак семето од бука е тешко и не-
говото разнесување со помош на ветер е отежна-
то, па затоа можностите за пренесување на пого-
леми растојанија се минимални. Овде и на други 
месторастења до израз доаѓа пионерската улога и 
способност за населување по необраснати тере-
ни на белиот и црниот бор. 

Дискусија

Различните видови на шумски дрвја има-
ат и различни способности за населување на ло-
калитети необраснати со шума (пасишта, смре-
карници, папрадишта, камењари, напуштени об-
работливи површини и др). Причините за тоа ле-
жат во нивните биоеколошки особини. За да мо-
же да се населат на нови пространства неопход-
но е да се пренесе нивното семе и да дојде до 
почва на која ќе има услови да клие и да оформу-
ва ново растение. Структурата, градбата и голе-
мината на семето се важен фактор за распростра-
нувањето на шумските дрвја. Семето од бел бор 
(Pinus silvestris) е ситно со големина 3-4mm, сиво 
до црно, опфатено со крилце, кое е за 3 до 4 па-
ти поголемо од семето. Семето од црн бор (Pinus 
nigra) е со големина 5-7mm, жолтеникаво до си-
вокафејаво со крилце до околу 20mm. Семето од 
бука (Fagus moesiaca) е долго до 16mm со кафеја-
ва боја, сместено во купола долга 13 до 35mm. 
Токму тежината на семето и крилцето кај црни-
от и белиот бор овозможува лесно негово разне-
сување н со помош на ветер на поголеми растоја-
нија, за разлика од буката која поради тежината 
и големината на семето разнесувањето со ветер 
е минимално. Од трите истражувани видови нај-
голема способност за пренесувања на поголеми 
растојанија има белиот бор, кој е вид со најмало 
и најлесно семе, кое има и крилце, што доприне-
сува за полесно негово разнесување на поголеми 

растојанија со помош на ветер. Според поголем 
број на автори (Koenig ,1980; Pavlik et al., 1991; 
Fuchs et al., 1997; Johnson et al., 1997; Johnson 
et al., 2002), покрај ветрот во разнесувањето на 
семето од шумските видови дрвја голема уло-
га имаат и птиците. Покрај тоа и способноста за 
клиење во лоши услови какви што владеат на не-
обраснатите терени е подобра кај семето од бел и 
црн бор во однос на буката. Додека за добро кли-
ење на семето од бука и за негов понатамошен 
развиток во младо растение потребна е порастре-
сита, похумусна и повлажна почва, семето од бе-
лиот и црниот бор успева да клие и се вкорену-
ва и на полоши растежни услови какви што се на 
необраснатите терени. 

Во поглед на квалитетот на природната 
обнова по овие терени може да се каже дека е не-
доволно добар. Најголем број од стеблата кај си-
те видови се гранати со слаб растеж по височина. 
Прирастот по дебелина не е рамномерно распо-
реден по целото стебло, туку најизразен во осно-
вата со силно развиени странични гранки.

Белиот и црниот бор според своите био-
еколошки карактеристики се видови на дрвја кои 
успешно населуваат примарни месторастења, 
кои се каменливи, песокливи, збиени, суви и си-
ромашни со хранливи материи. Буката пак е вид 
кој воглавно населува секундарни месторасења 
кои се богати со хранливи материи и се одлику-
ваат со добра аерираност, растреситост и поголе-
ма влажност. За разлика од слабата способност 
да населува терени необраснати со шума, таа 
има силна способнос да навлегува во насадите од 
други шумски видови дрвја. Amorini (1983) вр-
шел експерименти во 53 годишни насади од црн 
бор, подигати со цел заштита од ерозија и уста-
новил дека седум години по извршената одглед-
на сеча со интензитет од 30% се појавил буков и 
дабов подмладок, додека сеуште немало подмла-
док од црн бор.

Сепак природното населување на шум-
ски видови на дрвја по локалитети необраснати 
со шума и покрај тоа што единките се со слаб 
квалитет има голема важност, пред се од биоеко-
лошки интерес, бидејќи овозможува проширу-
вање на границите на шумата на различни мес-
торастења, како и нејзино повторно враќање на 
места од кои во минатото таа била уништетна од 
шумски пожари, антропогено или друго негатив-
но влијание.

Заклучок

По необраснатите терени од Малешевски-
те Планини, главната улога во освојувањето на 
нови месторастења ја имаат белиот бор (Pinus 
silvestris L.) и црниот бор (Pinus nigra Arn.), кои 
за разлика од буката (Fagus moesiaca Domin. 



Николчо ВЕЛКОВСКИ и др.

108 Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија

Maly) Czezott имаат семе кое е полесно и подобро 
се разнесува на поголеми растојанија од шумата, 
како и биоеколошките карактеристики на белиот 
бор и црниот бор, кои се светлољубиви видови и 
лесно освојуваат смрекарници, голини во шума-
та, напуштени ниви и пасишта. 

Многу покасно во природната сукцесија, 
кога боровите формираат зрела шума и кафеава 
шумска почва, буката со својата обнова навлегу-
ва во боровите шуми и ја истиснува обновата од 
бор, освојувајќи го нивното месторастење и соз-
давајќи отпрвин мешани шуми од бел бор-црн 
бор-бука, а покасно и чисти букови шуми со до-
минантна улога на буката.
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Introduction

On the rocks of Bislimska and Katlanovs-
ka gorge, which breached through the river Pčinja, 
the steep canyonlike 200 m high segments are 
made there, where the specific vegetation of rocky 
grounds are developed, on geological base made by 
mezosoic dolomite marbles. It is about specific veg-
etation, which members descend from tertiary, with 
some tropic representatives which survive all cli-
mate changes and today, they do not vegetate on-
ly, but they blossom and gainfull successfully. This 
is association Inulo-Stachyetum horvaticii, the new 
endemic association of limestone rockygrounds of 
Balkan peninsula. 

Methodology

The studying of rock vegetation in Bislimska 
gorge was done according to Zürich-Monpellier me-
todology (Brown-Blanquet, 1964.), which was ap-
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The specific vegetation which belongs to the alianse Ramondion nathaliae Horvat 1935, to order Potentille-
talia caulescentis Br.-Bl. 1926 and the class Asplenietea rupestria Br.-Bl. 1934 grows on limestone rocky grounds 
and boulders in the valley of the river Pčinja (Bislimska gorge) and we propose the new name for it, Inulo- Stachy-
etum horvaticii. The characteristic species of this association are: Inula verbascifolia ssp. aschersoniana, Stachys 
horvaticii, Alchillea fraasii i Satureja fukarekii. Except them, the next species are significant also for alianse:  Ra-
monda nathaliae, Erynssimum comatum, Minuartia glomerata, Cerastium banaticum, Draba lasiocarpa, Silene 
flavescens, Achillea serbica, Scabiosa fumarioides, Dianthus gracilis, Minuartia glomerata etc.

This association belongs to the group of similar associations in area of Mezian phytocenologic province 
where endemic-relict species of genus Ramonda (R. serbica and R. nathaliae) can be found. These are Erysimo-
Ramondietum nathaliae R. Jov. 1953 on Suva mountain near Nish and Cetero-Ramondietum serbicae R. Jov. 1953. 
on mountain Rtanj near Sokobanja. Similar associations can be found on the other terrains in species areal of genus 
Ramonda, in Kosovo, Western Serbia and Central Macedonia. 

plyed in Balkan peninsula firstly by I. Horvat (1949., 
1962.), S. Horvatic (1963.), Lj. Ilijanic (1959.), М. 
Јanković (1971), K. Micevski (1976, 1985-2001) 
etc. The Life Forms are done according to Rank-
ier, and Flora Elements according to Асьов et all. 
(2002.). In phytocenologic table, the habitat no.9 is 
considered for holotypus. 

The floristic structure of association

Until now, we determined 46 plant tax-
ons, which populate this association habitat, that is 
opened not only for population of plants from rock 
rifts, but for species from nearby steppe formations 
also. The characteristic species of this association 
are: Inula aschersoniana, Achillea fraasii, Satureja 
fukarekii and Stachys horvaticii. These species are 
basically endemic species of Macedonia and near-
by provinces also. 

Characteristic species of aliance, order and 
class are: Achillea serbica, Asplenium ruta-muraria, 
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Tab. 1. The association Inulo-Stachyetum horvaticii, ass. nova
Altitude  /m 220 225 230 240 250 250 250 300 300 300   

Area   /m2 16 100 800 25 100 50 10 300 200 50   

Location  Pčinja Bislim  

Geologic base L i m e s t o n e s  

No.
habitats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L.F. Fl. elem.

Plant species             

 
Characteristic species of association:

1 Stachys horvatićii Mic. 2,3 2,2 1,2 1,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 h Mac-End

2 Inula aschersoniana Janka 2,2 2,2 1,2 1,2 2,2 2,2 . 3,3 3,2 2,2 h Mac-Trac-End.

3 Satureja fukarekii Šilić . 1,2 . . 1,2 . 1,2 . 1,2 . ch Mac-End

4 Achillea frasiiSultz.-Bip. . . . . . . . 1,2 1,2 . ch Wmez-NSc-Pind-
End.

 Characteristic species of aliance, orded and class:

5 Achillea serbica Nym. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . 2.2 1.2 . h Mez-End

6 Ramonda nathaliae Panč. et. Petr. . 1,1 1.1 . 2.2 1.1 1.1 2.2 2.1 . h Mez-End

7 Silene flavescens Andrews . 1,2 1.2 1.2 1.2 1.2 . 2.2 1.2 . h Carp-Bal

8 Allium flavum L. . + . + + + + + . + g Med

9 Minuartia glomerata (M.B.) Deyen 1,1 + . . . + + . 1.1 1.1 t Eur-Med

10 Campanula versicolor Andrews . + + 1.1 1.1 . . 1.1 1.1 . h Eur-Med

11 Ceterah officinarum DC . + +.2 . + + + 1.1 . . h subMed

12 Alyssum saxalile L. . 2.2 . + 1.2 . . 3.2 2.2 2.2 ch Eur-subMed

13 Euphorbia myrsinites L. 1.1 +.2 . . . + . 1.1 + + h subMed

14 Asplenium ruta-muraria L. . + . 1.1 + + . 1.1 . . h Boreal

15 Cerastrium banaticum (Roch.) Heuff. . 1,2 1,2 . 1,2 . . 1.2 1.2 . h subMed

16 Asperula purpurea (L.) Ehrend. + 1.2 + 1.1 . . . . . + h subMed

17 Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz. & Thell. 1,1 + . . . + + . . . h Eur-Med

18 Bupleurum apiculatum Friv. . . . r 1.1 . + . 1.1 . t Mez-End

19 Asperula aristata L. . . . . 2.2 1.2 . 1.2 1.2 . h subMed

20 Galium album Mill. +.2 + . . . . . . . . h Eur-As

21 Dianthus gracilis Sm. . . . . . . . 1.2 . + h ScPind-End

22 Draba lasiocarpa Rochel . . + . . . . 1.1 . . h Eur-Med

23 Sedum desyphyllum L. . . . 1.2 . . . . 1.1 . h Eur-As

24 Centaurea diffusa Lam. . . 1.1 . . . . . . . t Pont-Med

25 Euphorbia taurinenses All . . . . . . + . . . t subMed

26 Salvia ringens Sm. . . . . + . . . . . h Bal

27 Pterocephalum papposus (L.) Contt. . . . . . . . . + . t Med

28 Allium margaritaceum Sibith. et. Sm. . . . . . . . . . + g subMed

29 Allium rotundum L. . . . . . . . . + . g Eur-OT

30 Asperula longiflora W.K. . . . . . . . + . . h SBal

31 Asyneuma limonifolium (L.) Jauch. . . . . . . . . . + h Ap-Bal

32 Crucianella oxylaba Janka . . . . . . . . . + t subMed

33 Echinops banaticus Roch. . . . . . . . . . + h subMed

34 Hippocrepis ciliata Willd. . . . . . . . . . + t subMed

No.
habitats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L.F. Fl. elem.

Plant species followers             

35 Sedum sartoriacum Boiss. 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 t Eur

36 Melica ciliata L. . 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.2 2.2 1.2 h Eur-subMed

37 Petrorhagina saxifraga (L.) Link. 1.1 1.1 + + 1.2 1.1 1.1 1.1 . . ch subMed

38 Rhammus saxatilis Jacq. . +.2 . + + r r + r r ch Alp-Bal
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39 Galium divaricatum Pourr. ex Lam. + + + + + + + . . . t Med

40 Poa bulbosa ssp. concina (Gand.) Hay. 1.2 2.2 1.2 1.2 1.2 1.2 + . . . t Alp-Bal

41 Cruciata pedemontana (Bell.) Ehrend. 1.1 . . + + + + + + . t Med-CAs

42 Thymus striatus Vahl. +.2 . . +.2 1.2 + +.2 1.2 . . ch subMed

43 Festuca dalmatica (Hack.) K. Richt. . +.2 +.2 + 1.1 +.2 . 1.2 . . h subMed

44 Alyssum montanum L. + 1.2 . + 1.1 + . . . + h Eur-Med

45 Thesium dollineri Murb. + + . 1.1 + + + . . . t Pont

46 Medicago minima L. 1.1 + . r + + + . . . t Med

47 Acinos arvensis (Lam.) Dandy 1.1 . + . . + . + . 1.2 t Eur-Med

48 Koelera macrantha (Ledeb.) Schultes 1.2 . . 1.2 . 1.2 . 2.2 . . h Eur

49 Melilotus neapolitana Ten. . 1.1 1.1 . . . . . 1.1 2.1 t subMed

50 Scabiosa fumarioides Vis. et. Panč. . . . . + . + + + . t Wmez-End.

51 Stipa pennata L. . 1.2 1.2 . . . . +.2 . 3.2 h Eur

52 Crepis pulchra L. . + . r . . + . . 3.2 t Eur-Med

53 Hypericum rumelicum Boiss. . 1.1 . . 1.1 + . . . 1.1 ch Bal

54 Pistacia terebintus L. .  + . . . + + . + ch Pont-Med

55 Medicago falcata L. . + . . . + . . + + h Eur-As

56 Teucrium polium L. . + + . . . + . . . ch Pont-Med

57 Trigonella gladiata Stev. ex Bieb. 1.1 + . + . . . . . . t subMed

58 Bromus mollis L. + + . . . . . . . + t Boreal

59 Convolvulus canthabrica L. . + . . 1 2 . . . . ch Pont

60 Sanquisorba minor Scop. . + + . . + . . . . h subBoreal

61 Leontodon hispidus L. . + + . . . 1.1 . . . h Eur-Med

62 Ajuga chamaepytis (L.) Schreb. + + . . . . . . . 2.2 t Pont-Med

63 Xeranthemum annuum L. . + . . . + . . . . t subMed

64 Sedum ochroleucum Chaix. . . . . . + . . + . h Pont-Med

65 Phyllirea latifolia L. . +.2 . . . . . .  + ch Med

66 Ficus carica L. . +.2 . . . . . . . + ch Med

67 Lamium garganicum L. . . + . . . . . + . h Med

68 Erodium cicutarium (L.) L'Herit + . . . . . . . . 1.1 t subBoreal

69 Veronica verna L. + . . . . . . . . + t Eur-Sib

70 Goniolimon tataricum (L.) Briss. . . . . . . . + . . h Pont-Med

71 Nigella damascena L. . . . . . . . . . + t subMed

72 Parietaria lisutanica L. . . . . . . . . + . t SEur

73 Goniolimon dalmaticum (C.Pred) Rchb. . . . . . . . . . + h Bal

74 Fumaria officinalis L. + . . . . . . . . . t Eur-Sib

75 Pheum phleoides (L.) Karst . + . . . . . . . . t Eur-As
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Cerastium banaticum, Ceterach officinarum, Cam-
panula versicolor, Draba lasiocarpa, Goniolimon 
dalmaticum, Minuartia glomerata, Minuartia visco-
sa, Ramonda nathaliae, Sedum dasyphyllum, Silene 
flavescens and Salvia ringens. The species of high-
er sistematic categories are mostly endems of Bal-
kan peninsula or the species which are wided on the 
ledge of Aegean Mediterranean and so they belong 
to Submediterranean species.   

The spectrum of flora elements of this as-
sociation is very interesting. The Submediterranean 
flora elements in the broader sense of word predom-
inate and there are totally 35, and these are: Submed-
iterranean (17), Euromediteranean (8), Pontmediter-
ranean (6), Mediterranean (7) and Eurosubmediter-
ranean (2). The second group of flora elements is 
consisted of endemic (9) and Balkanian (8) flora el-
ements. These two groups of flora elements which 
have prevalency in Aegean Mediterranean are con-
sisted of even 52 species or over 2/3 of all flora el-
ements in this association. On the basis of that we 
conclude that this is association which have cent-
er of widespreading in Aegean Mediterranean and 
it is devoloping in condition of Submediterranean 
climate that reaches to Kumanovo through the val-
ley of Vardar and Pčinja and goes to the north. This 
association is situated on the ledge of southmesian 
province and we can found the influence of Mac-
edono-Trakian and Scardo-Pindian provinces there. 
On the basis of number of flora elements we con-
clude that this is Submediterranean association of 
limestone rockygrounds where Mezian, Macedono-
Trakian and Scardo-Pindian endems found their own 
place, which is determinated by phytogeographic as-
pect of this part of valley of the river Pčinja also. 

The spectrum of life forms confirms previos 
statement about conditions that taxons live in habitat 
of this association. So, there is 33 Hemicriptophy-
ta, 27 Terophyta, 12 Chamaephyta  and 3 Geophyta. 
On the basis of that we conclude that the Continen-
tal and Mediterranean life condition are dominated, 
and this association located at zone of hornbeam and 
oak forests is extremely xerotermic. 

The succession of association goes to over-
growing of this area to the steppe-like pastures and 
meadows, and through next succession into low for-
ests Querco- Carpinetum orientalis macedonicum, 
and then into low oak-medunac forests Orno- Quer-
cetum pubescentis macedonicum and in the end into 
macedonian forests of oak-sladun and cerris - Quer-
cetum frainetto- cerris macedonicum.

In sintaxonomic meaning, this associa-
tion belongs to endemic balkanian aliance Ra-
mondion nathaliae Ht. 1935, to the order Po-
tentilletalia caulescentis Br.-Bl. 1926 and to the 
class Asplenietea rupestria Br.-Bl. 1934.

Conclusion

On the basis of previos showed analysis of 
life forms, conditions of prevalency and floristic 
structure of association Inulo-Stachyetum horvaticii 
we can determine that:

this is endemic association of limestone - 
rockygrounds (End- 9; Bal- 6);
it is situated in Submediterranean region - 
of Pčinja (Med- 25, T- 12);
the presence of Balkanian endems and - 
Balkanian flora elements gives this as-
sociation the character of Balkanian en-
demic vegetation;
it belongs to endemic aliance - Ramondi-
on nathaliae, to the order Potentilletalia 
caulescentis and to the class Aspleniet-
ea rupestria;
the center of areal has in Macedono-- 
Aegean-Submediterranean. 
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Inulo-Stachyetum Horvaticii, ASS. NOVA DOLINE REKE PČINJE

Novica Ranđelović, Violeta Milosavljević, Vladimir Ranđelović, Ljubiša Nikolić

Summary

Na krečnjačkim kamenjarima i stenama doline reke Pčinje (Bislimska klisura) raste specifična veg-
etacija koja pripada svezi Ramondion nathaliae Horvat 1935, redu Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. 1926 
i razredu Asplenietea rupestria Br.-Bl. 1934 a za koju predlažemo novo ime Inulo- Stachyetum horvaticii. 
Karakteristične vrste ove asocijacije su: Inula aschersoniana, Stachys horvaticii, Alchillea fraasii i Satureja 
fukarekii. Osim njih za svezu su značajne i sledeće vrste: Ramonda nathaliae, Erysimum comatum, Minuar-
tia glomerata, Cerastium banaticum, Draba lasiocarpa, Silene flavescens, Achillea serbica, Scabiosa fumari-
oides, Dianthus gracilis, Minuartia glomerata i dr.

Ova zajednica pripada grupi sličnih zajendica na području  Mezijske fitocenološke provincije u koji-
ma se nalaze endemo-reliktne vrste roda Ramonda (R. serbica i R. nathaliae) i to Erysimo-Ramondietum nath-
aliae R. Jov. 1953 na Suvoj planini kraj Niša i Cetero-Ramondietum serbicae R. Jov. 1953. na planini Rtanj 
kraj Sokobanje. Slične zajendice se sreću na ostalim terenima u arealu vrsta roda Ramonda, na Kosovu, Zapad-
noj Srbiji i Centralnoj Makedoniji.
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Introduction

Being rather tolerant to different environ-
mental conditions, many zooplankton species are 
good indicators of water quality and can be used for 
the ecological monitoring of water bodies. 

Increase in human population and develop-
ment of tourism cause harmful changes in ecosys-
tems. The consequences of that are changes in qual-
itative and quantitative compositions of biocenos-
es. Because of that is possible to explore conditions 
in some ecosystems by using composition of organ-
isms that live in it - bioindicators. Being rather toler-
ant to different environmental conditions, many roti-
fer species are good  indicators of water quality and 
can be used for the ecological monitoring of water 
bodies (Ramadan et al., 1963;c Sladacek & Tucek, 
1975; Sladacek, 1983; Mc Cauley, E. 1984, 1987; 
Shumka, 2001). The aim of this study was to explore 
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The first impoundment of a newly constructed reservoir normally is characterized by a load surge in terms 
of easily degradable organic materials initiated by the inundation of soil with its vegetation. A period of approxi-
mately 10 years seems to be necessary to achieve a stage in which the rate of change is substantially retarded. To 
that fact there is enough time to consider that the Buvilla Reservoir currently is passing the achievement stage of 
slowly changes in the water processes.  This is only theoretical, while the nature process after intervention are com-
bined intensively with human interaction due to the land structure, livestock presence and land cover as well.

Comparative studies were performed on the zooplankton composition and some physical and chemical 
properties of the Bovilla reservoir. Zooplankton abundance, conductivity, organic matter, hardness and orthophos-
phate concentrations were lower and Secchi depth was inversigated for the four series time during the year 2006. 
Rotifera species such as Polyarthra trigla, Keratella quadrata, Asplanchna priodonta and Ascomorpha sp., showed 
peaks, particularly in spring, summer and late summer. Diaphanosoma brachiurums, Bosmina longirostris and Ce-
riodaphnia quadrangula of Cladocera species increased in late summer whereas Bosmina longirostris and Daphnia 
spp. were prominent in spring. The cyclopoid copepod Cyclops vicinus was dominant in Bovilla among other spe-
cies of Cyclpoida.
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fauna of Rotifera from eastern littoral zone of Lake 
Ohrid and to determine the water quality on the ba-
sis of the noted bioindicative rotifers.

Material and methods

The samples have been collected at the open 
part of the Reservoir respectively at the depth of 0, 2, 
5, 10 and 15 m in three different stations. The quanti-
tative samples have been collected with Ruttner bot-
tle. The samples for the qualitative analyses has been 
collected with plankton net Nanzen 20, that was al-
so used for the filtration purposes. The samples have 
been fixed with formalin 4%.

During the lab procedures the enumeration 
was done via Invert microscope, while for the spe-
cies determination were used the Stereo microscope 
too.  The estimation is made based on Standard 
Methods for the Examination of Water and waste-
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water (1997). 
Saprobiological analysis was done by using 

standard Pantle-Buck method (Pantle-Buck, 1955) 
based on qualitative and relative quantitative com-
position of Rotifera, Cladocera and Copepoda spe-
cies.

Investigated area.

Watershed basin of Bovilla covers a total ar-
ea of 98 km2, including the Tërkuza upriver and of 
some of its effluents, rivers or torrents. It extends be-
hind Kruja-Dajti mountain chain, starting from the 
narrow gorge of Zall-Herri. The relief of the zone is 
vertically and horizontally very fragmented, forming 
often deep valleys with narrow gorges. The slopes 
and crests are mainly composed of limestone, while 
the valley bottoms are sandy combined with clays.  
As regards vegetation, until 600 m above sea level, 
there dominate the Mediterranean evergreen shrubs, 
increasing the altitude until 1000 m, the vegetation 
changes in oak trees and between 1400 and 1700 m 
in beeches and pine trees. Pines grow up mostly over 
ultrabasics, whereas beeches over sedimentary for-
mations. Few crests are uncovered and plant forma-

tions generally host wild animals, i.e. wild pig or cat, 
fox or rapacious birds, etc.

Results 

During the investigated period 36 species 
were identified. Their qualitative and quantitative 
composition varied depending on locations. At this 
period the Cladocera and Rotatoria species were 
dominant, while the copepods has been following 
them. Out from the dominant species the Bosmina, 
Keratella and Macrocyclops albidus has been most 
abundant.  A considerable number of Bosmina fe-
males has been revealed with egg. The number of 
nauplius stage and copepodits was present moder-
ately. 

The analyses revealed that in the open part of 
the reservoir there are present 21 Rotatoria species, 
7 Cladocera and 5 Copepoda species. 

Based on the other reservoir experiences, the 
Bovilla ecosystem is unsaturated with concern to 
definite zooplankton  species number (and composi-
tion) to a higher extend than lakes.  We thought that 
this is valid for the first impoundment phase. Possi-
bly this explain way zooplankton become abundant.

Tab. 1. The list of species identified in Bovilla reservoir 
ROTATORIA  CLADOCERA COPEPODA
Brachionus quadridentatus 
Brachionus angularis
Keratella cochlearis
Keratella.c.v.macracantha
Keratella quandrangula
Kellicotia longispina
Lepadella sp.
Trichocerca capucina
Trichocerca similes
Trichocerca rectangularis
Asplanchna priodonta
Polyarthra vulgaris
Polyarthra trygla
Synchaeta pectinata
Pleosoma truncatum
Testudinella sp.
Pompholyx sulcata
Pedalion sp.
Epiphane sp.
Filinia longiseta
Ascomorpha ecuaudis

Scapholeberis mucronara
Simocephalus sp.
Bosmina longirostris f. typical
Bosmina longirostris f. brevicornis
Bosmina longirostris f. pellucida
Diaphanosoma brachiurum
Alona gutatta

Cyclops vicinus
Eucyclops serrulatus
Mesosclops leuckarti
Nauplius stage
Copepodit stage

Tab. 2. The data referring to Cyclops vicinus in various stations
Stations: S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3  
Copepodit stages: 
(x 1000 ind/m3)   11 12 88 99 98 78 120 8 8 7 2 1 1 2006 May
 0 0 173.3 611 583 677 387 301 221 154 149 20 3 2 1 2006 June
   47 189 98 221 103 77 66 22 8 7 1 1 1 2006 Sep
   2 3 4 11 2   3  3  5    2006 Nov
  1 11 11 12 13      1  1    2007 Jan
  3 16 17 11 11 8 7 2   3     2007 Mar
   9 11 66 78 55 54 76 33 11 8 8 2  2007 May
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It is to be expected that top-down regulation 
of the zooplankton dominance structure attains its 
full efficiency once there is something like an equi-
librium in the composition of fish community (Cur-
rently dominated by Alburnoides sp. and Barbus sp. 
-poorly fish richness). 

Discussion

The first impoundment of a newly construct-
ed reservoir normally is characterized by a load 
surge in terms of easily degradable organic materi-
als initiated by the inundation of soil with its vege-
tation. A period of approximately 10 years seems to 
be necessary to achieve a stage in which the rate of 
change is substantially retarded. To that fact there is 
enough time to consider that the Buvilla Reservoir 
currently is passing the achievement stage of slowly 
changes in the water processes.  This is only theoret-
ical, while the nature process after intervention are 
combined intensively with human interaction due to 
the land structure, livestock presence and land cov-
er as well.

Being rather tolerant to different environ-
mental conditions, many zooplankton species are 
good indicators of water quality and can be used for 
the ecological monitoring of water bodies. 

Increase in human population and develop-
ment of tourism cause harmful changes in ecosys-
tems. The consequences of that are changes in qual-
itative and quantitative compositions of biocenos-
es. Because of that is possible to explore conditions 
in some ecosystems by using composition of organ-
isms that live in it - bioindicators. Being rather toler-
ant to different environmental conditions, many roti-
fer species are good  indicators of water quality and 
can be used for the ecological monitoring of water 
bodies (Ramadan et al., 1963; Sladacek & Tucek, 
1975; Sladacek, 1983; Pujin, 1982, 1987; Reh, 1997; 

Shumka, 2001). The aim of this study was to explore 
fauna of Rotifera from eastern littoral zone of Lake 
Ohrid and to determine the water quality on the ba-
sis of the noted bioindicative rotifers.

Like in the cases of other elements of fauna 
as its zoobenthos, ecosystems are unsaturated with 
concern to a define species number (and composi-
tion) to a higher extend than lakes. In particular,  this 
is valid for the first impoundment phase. Possibly 
this explains why also unusual zooplankters may be-
come abundand and the Bovilla case this is happen 
with Bosmina species. Examples are the water mine 
Piona limnetica in a reservoir in Panama (Gliwicz, 
2000) and small Turbellaria  in other water bodies.  
It is to be expected that top-down regulation of the 
zooplankton dominance structure attains its full ef-
ficiency once there is something like an equilibrium 
in the composition of the fish community. Certain-
ly this is an oscillatory equilibrium (Ulhman, 1998). 
Certainly this is an oscillatory equilibrium that needs 
to be monitored via regular bases. 

While some individuals of Cyclops vicinus 
are present in plankton throughout the year, there is 
very interesting fact that copepodit stages massively 
starts to be appeared during March May (Most prob-
ably in April, but we have not sampled then). Most 
of the copeposits ate IV and V stage. Based on Bran-
del 1994, they come active at this period and then 
dominating the population. 

There is a clear discordance in between re-
production period and mass presence. Study of the 
reservoirs bottom from this prospective seems to be 
of high interest.

Cyclops vicinus is reported (Table, 2) to en-
ter summer diapauses triggered by day length in or-
der to survive food scarcity and fish predation. De-
velopment ceases and the fourth or fifth copepodid 
stages persist in the sediment for several weeks. In 
many cases, however, a small eutrophic lake in Den-

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

May
-06

Ju
l-0

6

Sep
-06

Nov
-06

Ja
n-0

7

Mar-
07

May
-07

Rotatoria

Cladocera

Copepoda

Total

Fig. 1. The zooplankton dynamics in Bovilla reservoir-Groups relations



A ten years life story of development of zooplankton populations at the Bovilla reservoir, Tirana...

117Proceedings of the III Congress of Ecologists of Macedonia

mark, C. vicinus is found in the sediment as well 
as in the open water throughout the year. We per-
formed laboratory experiments to elucidate the life 
cycle strategy of this population. In order to find the 
factors that induce diapause we tested the influence 
of food composition and light regime on the propor-
tion of copepods entering diapause. Further we ex-
amined the diapause pattern of the offspring from di-
apausing and non-diapausing parents to see whether 
the co-occurrence of diapausing and non-diapausing 
copepods results from genetic differentiation with-
in the population. In all experiments some of the co-
pepods developed directly into adults, while others 
remained at the fourth or fifth copepodid stage and 
displayed diapause features. The proportion of co-
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Fig. 2. The dynamic of Copepoda in Station 1 

0 500 1000 1500

May-06

Jul-06

Sep-06

Nov-06

Jan-07

Mar-07

y

15m

10m

5m

3m

1m

Fig. 3. The dynamic of Cladocera in Station 1

pepods that developed directly into adults was influ-
enced by food supply. Fewer individuals entered di-
apause when they received a mixed diet of algae and 
ciliates or algae, ciliates and seston compared with 
a pure algal diet. 

Conclusions

The Bovilla ecosystems is unsaturated with 
concern to a define species number (and composi-
tion) to a higher extend than lakes. In particular, this 
is valid for the first impoundment phase that this wa-
ter body currently is facing. Possibly this explains 
why also unusual zooplankters may become abun-
dand and the Buvilla case this is happen with Bosmi-
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na species. Examples are the water mine Piona lim-
netica in a reservoir in Panama (Gliwicz, 2000) and 
small Turbellaria  in other water bodies.  It is to be 
expected that top-down regulation of the zooplank-
ton dominance structure attains its full efficiency 
once there is something like an equilibrium in the 
composition of the fish community.

Study of the reservoirs bottom from this pro-
spective seems to be of high interest.
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Summary

Comparative studies were performed on the zooplankton composition and some physical and chemi-
cal properties of the Bovilla reservoir. Zooplankton abundance, conductivity, organic matter, hardness and or-
thophosphate concentrations were lower and Secchi depth was inversigated for the four series time during the 
year 2006. Rotifera species such as Polyarthra trigla, Keratella quadrata, Asplanchna priodonta and Asco-
morpha sp., showed peaks, particularly in spring, summer and late summer. Diaphanosoma brachiurums, Bos-
mina longirostris and Ceriodaphnia quadrangula of Cladocera species increased in late summer whereas Bos-
mina longirostris and Daphnia spp. were prominent in spring. The cyclopoid copepod Cyclops vicinus was 
dominant in Bovilla among other species of Cyclpoida.
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Introduction

Important lagoons and wetlands, with a to-
tal surface of 150 km2, extend along the Albanian 
coast (NEA/AKM, 1999). Starting from the north-
ern part, Viluni, Merxhani, Ceka, Patoku, Karavasta, 
Narta and Orikumi are situated along Adriatic coast, 
respectively under the activity of rivers Buna, Drini, 
Mati, Erzeni, Shkumbini, Semani and Vjosa. Only 
Butrinti lagoon is situated in the Southern part, in Io-
nian Sea (Fig. 1). The main hydrological character-
istics of Albanian territory including the coastal wet-
lands and lagoons, is given by Kabo (1990–91). 

Albanian lagoons, wetlands and dunes are dis-
tinguished about the richness of breeding and refuge 
habitats for flora and fauna, especially for fishes and 
wintering of migratory of globally threatened birds. 
After World Database on Protected Areas (http://sea.
unep-wcmc.org/wdpa/index.htm), along the Alba-
nian cost there are extended three Wetlands of In-
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ABSTRACT

Xhulaj S., Bushati M. & Miho A. (2008): Overview on phytoplankton of Albanian lagoons. Proceedings of 
the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Stru-
ga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Data on the phytoplankton of the most important lagoons of Albanian coast: Butrinti (Ionian coast), Narta, 
Karavasta and Patoku (Adriatic coast) have been reported here. Monthly data in Butrinti shows that diatoms and 
dinoflagellates were the most abundant. The phytoplankton had a seasonal pattern with an evident peak in autumn 
and a smaller one in winter (January 06). The diatoms were the most abundant, represented mainly by Cyclotella 
choctawhatcheeana and Pseudo-nitzschia seriata, the last one known as toxic. The phytoplankton growth was rela-
tively low in Patoku and Karavasta, lower than all the studied lagoons. Intense growth was observed in Narta, with 
blooming state in April. Bacillariophyceae, Dinophyceae and Cryptophyceae represented the most abundant part of 
the phytoplankton in all Adriatic lagoons; in Butrinti phytoplankton was represented mainly by Bacillariophyceae 
and Dinophyceae. Filamentous Cyanopyceae were present only occasionally, especially in Narta. Pseudo-nitzschia 
seriata (diatom) and Prorocentrum minimum (dinoflagellates) were the most abundant toxic species in the phyto-
plankton. The data on phytoplankton would inform better about the productivity, the stress conditions and the risk 
from the potentially toxic algae, as well. A permanent and reliable monitoring system, including phytoplankton, 
would be helpful to Albanian government and other interested institutions to understand the health of lagoon eco-
system for better integrated management, fulfilling also the required standards in the international scale.

Keywords: Albanian coastal lagoons, phytoplankton, toxic algae

ternational Importance (Ramsar): Butrinti (13500), 
Karavasta Lagoon (20000) and Lake Shkodra and 
River Buna  (49562); there are also 7 sites of Man-
aged Nature Reserve (ca. 30000 ha) (Karaburuni/
Vlora, Kulari, Kune-Vaina, Patoku-Fushe-Kuqe, 
Pishe Poro/Fieri, Pishe-Poro/Vlora, Rrushkulli, 
Velipoja). The ancient town in Butrinti belongs to 
World Heritage Convention, and two sites, Divjaka 
and Kune belong to Barcelona Convention. Beside 
the biodiversity and tourist values, the wetlands and 
lagoons are important habitats for fishing and aqua-
culture. After FAO, Yearbooks of Fishery Statistics 
(ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/summary/default.htm), 
in yr. 2005 fisheries production, increased to 5275 t 
(primarily sea fish), 3802 t from capture and 1473 t 
from aquaculture. 

The coastal zone and especially wetlands are 
under the continuous pressure of urbanization and 
tourism, aquaculture and fishing; the coast, mainly 
the Adriatic one, is affected by the intense activities 
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of agriculture and industry, urban pollution, sand ex-
traction from the river beds, etc. (Çullaj et al., 2005). 
Therefore, the knowledge of the food webs, of pri-
mary production of the lagoons would be always of 
interest to evidence better their potential values in 
fishing and aquaculture, as well as the quality of wa-
ters. In the present paper, recent data on the phyto-
plankton of the most representative lagoons of Alba-
nian coast (Butrinti, Narta, Karavasta and Patoku) is 
reported, aiming to increase the interest of relevant 
institutions about their values and continues efforts 
to protect them. 

Material and methods

The study of phytoplankton of three coastal 
Adriatic lagoons: Narta, Karavasta and Patoku, was 

carried on during yrs. 2004-07, with a sampling fre-
quency two times per year (April and November), 
by the Faculty of Natural Sciences, University of Ti-
rana. Four stations were selected in Narta, two in 
Karavasta, and two in Patoku. Four series of about 
500 ml of surface water were sampled in each sta-
tion. Net samples (mesh size of 25 μm) were taken 
to evidence the floristic composition, as well. More-
over, the study of phytoplankton was carried on in 
Butrinti lagoon during January 2006-April 2007, by 
the Institute of Veterinary Food Security; sampling 
was done in surface waters in three stations with a 
frequency one or two times per month.

Samples were stored in plastic bottles in form-
aldehyde up to 4% or Lugol solution. Counting was 
done as soon as possible, after Utermoehl method 
(1958), following also the EU Standard prEN 15204 

Fig. 1. Hydrological map of Albania, where the coastal lagoons are shown with squares
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(2005). The sedimentation chambers of 25 ml (or 
10 and 50 ml), using the inverted microscope XDS-
1R, objective 40x and ocular 10x, or the microscope 
Zeiss, Axiovert 25 (ob. 40x & oc. 10x). Qualitative 
examinations and photographs were taken using an 
optical microscope Zeiss, Axiovert 40CFL (ob. 50x 
& oc. 10x), equipped with a digital camera. Clean-
ing of diatom frustules was performed using the acid 
method, as described by Krammer & Lange-Berta-
lot (1991). Additional observations were done with 
a normal optical microscope Leica, objective 100x 
and ocular 10x.

Results and discussion

The study of phytoplankton in Albanian la-
goons started in Butrinti lagoon during yrs. 1987-
91, by Miho (1994). Sporadic assessment of phyto-
plankton in the three Lezha lagoons (Ceka, Merx-
hani, Kenalla) was done in July 1996 by Miho & 
Mitrushi (1999). Occasional surveys were also car-
ried on in other Albanian wetlands, i.e., Saranda, 
Karavasta, Narta, Patoku, Viluni and Durresi (Lalzi) 
(Dedej, 2005). Miho & Witkowski (2005) make a 
review of diatoms of Albanian coastal wetlands, fo-
cused in the taxonomy and ecology; a checklist of 
about 430 taxa was reported belonging to different 

coastal habitats (Butrinti, Karavasta, Lezha, etc.). 
Preliminary data on phytoplankton of Narta, 

Karavasta and Patoku were reported previously by 
Xhulaj & Miho (2007); Xhulaj (2006; 2007) report-
ed taxonomic data on plankton diatoms of Narta (ca. 
90 species) and Patoku (up to 100 species), respec-
tively. An overview of the whole study is presented 
here. The average values of the composition of phy-
toplankton groups (cells/ml) are given in Table 1. As 
shown in Figure 2, relatively, low values of phyto-
plankton were observed mainly in Patoku and Kar-
avasta, the lowest of the studied lagoons. It was ob-
served only slight difference between these two la-
goons, but in Karavasta it was less abundant. Nar-
ta lagoon was the most productive of the studied la-
goons with high or very high values, especially in 
spring period; the phytoplankton in Narta stations 
reached up to 3674 cells/ml (April 2005) and 4761 
cells/ml (April 2006). Bacillariophyceae, Dinophy-
ceae and Cryptophyceae represented the most abun-
dant part. Filamentous Cyanopyceae (Anabaena sp., 
Oscillatoria sp. or Spirulina sp.) were present only 
occasionally, especially in Narta (up to 966 cells/ml 
in April 06). 

The values of phytoplankton were higher in 
April than in November, as it can be foreseen from 
the other lagoons (i.e. Butrinti; Miho, 1994). It is 

Tab. 1. Seasonal composition of the phytoplankton groups (average values cells/ml) in three Adriatic 
lagoons (Narta, Karavasta and Patoku) during years 2004-07
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worth to mention the presence in high quantity of 
species from genus Prorocentrum (Dinophyceae) 
in Narta, especially P. micans and P. minimum (up 
to 407 cells/ml). The scarce communication with 
the sea and the eventual high content of nutrients 
from the surrounding villages and cultivated fields 
were probably the consequence of the high presence 
of cyanobacteria in Narta, and the presence of 
dinoflagellates even in the other lagoons. 

Phytoplankton of Butrinti was dominated 
mainly by species of microplankton, such as dia-
toms and dinoflagellates (Tab. 2). As it is shown in 
(Fig. 4), the phytoplankton shows a seasonal pattern 
with an evident peak in autumn and a smaller one 
in winter (January); there was also observed a small 
peak in summer, considered abnormal for the Medi-
terranean lagoons. The diatoms were the most abun-

dant, mainly by Cyclotella choctawhatcheeana and 
Pseudonitzschia seriata. The relative increase of di-
noflagellates was observed only during the summer 
and autumn, where the most abundant were Hetero-
capsa spp., Prorocentrum micans, Scrippsiella spp., 
etc. 

Miho (1994) confirmed that the primary pro-
duction in Butrinti was intense only in the upper lay-
ers (5–7 m depth), while the lagoon shows perma-
nently stratified waters with anoxic bottom. The sur-
face layers represent favorable habitat for shellfish 
reproduction; until yr. 1991, the harvesting of mus-
sels (Mytilus galloprovincialis) in Butrinti reached 
up to 4500 t per year (Peja et al., 1996). Neverthe-
less, the phytoplankton values in Butrinti (Fig. 4) 
were much lower if compared with the data record-
ed by Miho (1994). After Miho (1994) the phyto-
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plankton was dominated mainly by centric diatoms 
(Chaetoceros spp. and Cyclotella choctawhatcheea-
na, often more than 90% of the total phytoplankton), 
with a seasonal pattern involved a very pronounced 
peak in spring (up to 44000 cells/ml in March 1991) 
and a smaller one in the autumn. In the present as-
sessment the spring peak was not observed, or main-
ly anticipated in January. Even the high amount of 
the centric diatoms Chaetoceros sp. diverse was 
quite scarce in spring period (March), contrary to 
what was observed by Miho in the year 1991 (1994). 
Is this a consequence of mild climatic condition dur-
ing 2009-07, or some ecological changes have been 
happened in the system? It is difficult to say with-
out further studies. Nevertheless, the phytoplank-
ton growth in Butrinti seems relatively higher than 
the Adriatic lagoons Karavasta and Patoku, but not 
higher than in Narta lagoon (compare the Fig. 2 and 
4).

In the Table 3 there are given the average val-
ues (cells/ml) of toxic algae present in the phyto-
plankton during the whole study, including also fil-

amentous cyanobacteria; here are included even the 
species not exactly determined but suspected to be 
toxic referred to the list given by Moestrup (2004). 
Some of the most abundant and also potentially tox-
ic microscopic algae are reported in Plate I. Gener-
ally, the growth of toxic species in lagoons was rel-
atively low. The most common species were Pseu-
do-nitzschia seriata and P. delicatissima, and di-
noflagellates of Heterocapsa spp. (only in Butrin-
ti; Fig. 5) and Prorocentrum minimum (almost in all 
lagoons) and P. lima (in Adriatic lagoons). As it is 
shown in Fig. 3, P. seriata was abundant during all 
the year, in Butrinti. In January 2006, it reached a 
blooming state (up to 2050 cells/ml or ca. 70% of 
the total phytoplankton). It was also present in Adri-
atic lagoons (Tab. 3). After Moestrup (2004), P. se-
riata is a cold-water species known only from the 
Northern Hemisphere, in the Atlantic. The southern-
most finds are from Germany (the Baltic Coast) and 
Scotland. From our finding it grows up in coastal la-
goons of Albanian lagoons (Plate I-2). It is known 
to produce the domoic acid, the amino acid respon-

Tab. 2. Monthly mean values of phytoplankton in Butrinti lagoon during years 2006-07 (April 06: not 
carried on)
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sible for amnesic shellfish poisoning. In year 1987, 
P. seriata was found by Miho (1994) in a bloom-
ing state during late spring, together with Prorocen-
trum micans and P. minimum. P. minimum and P. li-
ma are the other most abundant the toxic dinofla-
gellates in the phytoplankton of the lagoons. Ex-
tracts from P. minimum can be toxic to mice or the 
ingested cells can cause detrimental effects in mol-

lusks. P. lima has been found to produce the Diar-
rhetic Shellfish Poisoning (DSP) toxins: okadaic ac-
id (Moestrup, 2004).

Buric et al. (2007) show the presence of 
Cyclotella choctawhatcheeana for the first time in 
Eastern Adriatic (in the estuary of river Zrmanja, 
Croatia). We may confirm the C. choctawhatcheeana 
was also present in Albanian lagoons (Plate I-1), 

Tab. 3. Mean values (cell/ml) of known toxic or potentially toxic algal species found in all lagoons during 
the period of study
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dominant in the phytoplankton of Butrinti, confirmed 
also by Miho (1994). It reached a maximum of 1243 
cell/ml in October 2006. Some taxonomic problems 
related to this species were discussed by Miho & 
Witkowski (2005).

Guelorget & Perthuisot (1984) summarize the 
biological indicators in paralic ecosystems, such us 
the coastal lagoons. After them, the high content of 
phytoplankton in all stations, indicate that the most 

PLATE I. Microscopic algae present in Albanian lagoons (most abundant and/or potentially toxic spe-
cies): 1. Cyclotella choctawhatcheeana Prasad; 2. Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) Peragallo; 3. Amphora cof-
feaeformis (C.A. Agardh) Kützing; 4-5. Heterocapsa sp.; 6-7. Alexandrium sp.; 8. Dinophysis sacculus Stein; 
9. Dinophysis sp.; 10. Ostreopsis sp.; 11. Prorocentrium micans Ehrenberg; 12-13. P. minimum Ehrenberg; 14-
15. Gymnodinium sp.; 16-17. Gyrodinium sp.; 18-19. Karenia sp.; 20. Protoperidinium sp.1.; 21. Protoperidin-
ium sp.2 (all bars = 10 μm)

part of Narta waters belong mainly to zone V, which 
are suitable to an extensive fishing (i.e. mullets) or 
shrimps (Peneidae). Karavasta and Patoku waters 
may belong mainly to the zones IV and V. It is also 
confirmed by Guelorget & Lefebre (1993) in the as-
sessment made during their campaign in April 1993 
in the lagoons of Butrinti, Karavasta and Patoku. Ac-
cording to Dutrieux and Guelorget (1988) the zones 
IV and V in Karawasta, Narta and Patoku are also 
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characterized by relatively scarce exchange/renewal 
of the waters, due to scarce communication with the 
sea. Unlike the other lagoons, intensive growth of 
phytoplankton in Butrinti, mainly the neritic forms 
of centric diatoms, shows that the upper layers of 
Butrinti belong to zone III. It represents a habitat fa-
vorable for shellfish reproduction, as evidenced by 
profusion of Mytilus galloprovincialis everywhere 
in Butrinti. However, this lagoon possesses a poten-
tial risk to aquaculture due to the permanently strat-
ified and anoxic waters (hypolimnion).

Albanian coastal wetlands are very sensitive 
ecosystems that were under strong impact in the past 
due to the extensive agricultural reclamation and un-
sustainable industry (Cullaj et al., 2005; Miho et al., 
2005; UNEP, 2000). At present, they support the im-
pact from the densely populated industrial centers, 
intensive agriculture and tourism along the whole 
coastal zone (INSTAT, 2004). The studied lagoons 
are under the direct influence of the rivers: Ishmi, Ti-
rana, Lana, Gjanica, etc., heavily loaded with urban 
and industrial sewage waters. Moreover, high levels 
of heavy metals have been found in Vlora and Dur-
resi bays, Mati delta, etc. Petroleum industry in Fi-
eri and Vlora also result in an adverse ecological im-
pact on the Semani and Vjosa deltas and their relat-
ed lagoons. Coastal dune forests are under pressure 
of tourist development (urbanization), too. Also, the 
high rate of erosion caused by excessive woodcut-
ting, overgrazing or firing in relative shallow wa-
ter basins, further increases the amount of suspend-
ed matter transported to the sea by the rivers. As al-
ready mentioned here, most of the lagoons continues 
suffering from the obstruction of the channels that 
link with the sea, causing scarce exchange/renewal 
of the waters, as well.

Coastal lagoons possess important natural and 
economic values for Albania and the whole Mediter-
ranean region. The data on of phytoplankton would 
inform better about their productivity and stress con-
ditions. Continuous information in the potentially 
toxic algae would prevent the risks in aquatic livings 
and humans. A permanent and reliable monitoring 
system, including phytoplankton, would be helpful 
to Albanian government and other interested institu-
tions to understand the health of lagoon ecosystem 
for better integrated management, fulfilling also the 
required standards in the international scale.
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ABSTRACT 

Slavevska-Stamenković V., Smiljkov S. & Stafilov T. (2008): Influence of the summer stratification on 
the presence of manganese, iron and copper in Mantovo reservoir. Proceedings of the III Congress of Ecologists of 
the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian 
Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The objective of this study was to provide more detailed information about seasonally vertical distributions 
of dissolved oxygen (DO), temperature and dissolved iron, manganese and copper in the water column of Manto-
vo reservoir (South-Eastern part of the Republic of Macedonia), during the period from May 2003 to April 2004. 
Monthly sampling on the surface and bottom water from central and the deepest part of the lake was performed. 
Temperature was measured directly on the field. DO was determined by Winkler method while the concentration 
of dissolved iron, manganese and copper by atomic absorption spectrometry. The results of temperature and dis-
solved oxygen measurement show that Mantovo reservoir presents dimictic lake. From January to April there was 
no variation trend for temperature and DO, showing that the lake was well mixed. From May to October, stable 
summer stratification developed, as indicated by the decrease in DO and temperature at the lowest level of water. 
Under hypoxic condition iron, manganese and copper release from the sediment and accumulate in the hypolimni-
on of Mantovo reservoir.

Key words: Mantovo reservoir, DO, temperature, iron, manganese, copper 

ИЗВОД

Славевска-Стаменковиќ В., Смиљков, С.  и Стафилов Т. (2008): Влијанието на летната стратификација 
на присуството на манган, железо и бакар во акумулацијата Мантово. Зборник на трудови од III Конгрес на 
еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското 
еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Целта на оваа студија е да обезбеди подетални информации за сезонската вертикална дистрибуција 
на температурата, концентрацијата на растворениот кислород и на раствореното железо, манган и бакар 
во водниот столб на акумулацијата Мантово (југоисточен дел на Република Македонија), во периодот 
од мај 2003 до април 2004. Извршено е месечно колекционирање на површинска и длабинска вода од 
централниот и најдлабокиот дел на езерото. Температурата е мерена директно на терен. Концентрацијата 
на растворениот кислород е определена со помош на Winkler-овиот метод додека концентрацијата на 
раствореното железо, манган и бакар со примена на атомската апсорпциона спектрометрија. Резултатите 
од мерењата на температурата и растворениот кислород покажаа дека акумулацијата Мантово претставува 
димиктичко езеро. Во периодот од јануари до април нема варирања на температурата и концентрацијата 
на растворениот кислород, што укажува на миксија. Од мај до октомври, пак, се развива стабилна летна 
стратификација, на што укажува опаѓањето на концентрацијата на растворениот кислород и температурата 
на длабинската вода. Во услови на хипооксија, железото, манганот и бакарот се ослободуваат од седиментот 
и се акумулираат во хиполимнионот на акумулацијата Мантово.

Клучни зборови: Акумулација Мантово, растворен кислород, температура, железо, манган, бакар
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Introduction

Throughout the history humans have con-
structed artificial lakes, also called reservoirs, im-
poundments or dams in different regions of the 
world, primarily for addressing problems of water 
scarcity, or alternatively for providing flood protec-
tion. In modern times, they also are used for such 
purposes as hydropower generation, sports and com-
mercial fisheries and water-based recreation (World 
Lake Vision Committee, 2003). 

Water quality is one of the main characteris-
tics of a water storage reservoir, even when its pur-
pose is other than human water supply. Already in 
the planning stages water quality has to be simu-
lated and predicted (water treatment processes de-
pend on future reservoir water quality). If predicted 
quality is not satisfying some changes or precaution 
measures must be implemented (such as increasing 
or decreasing normal water level, eliminating shal-
low areas, controlling nutrient inflow, protecting 
the catchments). Excessive nutrient loads (primari-
ly phosphorus and nitrogen) can cause accelerated 
eutrophication (Ivanc and Miljanović, 2003). Addi-
tionally, contamination of water and sediments from 
toxic and hazardous substances can also degrade 
lake water quality (World Lake Vision Committee, 
2003). Those of greatest concern to human and eco-
system health are some heavy metals (e.g., mercu-
ry, arsenic, cadmium, lead, chromium, iron, copper 
and manganese).

Metals enter reservoir from a variety of 
sources, such as: (1) rocks and soils directly ex-
posed to surface waters which is the largest natu-
ral source, (2) dead and decomposing vegetation and 
animal matter, (3) wet and dry fallout of atmospher-
ic particulate matter, and (4) from anthropogenetic 
activities, including the discharge of various treat-
ed and untreated solid and liquid wastes into the wa-
ter body (Lasheen, 1987). Among trace metals, man-
ganese, iron and copper play a biochemical role in 
the life processes of aquatic plants and animals, and 
their presence in the aquatic environment is essen-
tial (Cover and Wilhm, 1982). However, at high con-
centrations, these trace metals become toxic (Nurn-
berg, 1982). A further special feature of toxic met-
als is that they are not biodegradable. Instead they 
undergo a biogeochemical cycle with substantially 
different residence times in the various spheres and 
compartments of the environment. Within this cy-
cle they will be taken up also by man, predominant-
ly from food and drinking water. In this respect toxic 
metals constitute a particular risk, because, although 
a certain fraction of the ingested amount is again ex-
creted, they have a tendency to accumulate in vital 
organs (Nurnberg, 1982). 

Furthermore, because of the ecological sig-
nificance and the pollution potential of trace met-

als, it is important to understand processes responsi-
ble for mobilization of trace metals in water column. 
A number of studies confirmed that thermal stratifi-
cation, as well as the content of organic matter has 
significant effects on trace metal accumulation and 
distribution in reservoir, notably to iron, manganese 
and copper (Fisher and Wente, 1993; Hudson and 
Morel, 1993; Vasconcelos et al., 2002; Morel and 
Price, 2003). 

There are 19 larger and more than 100 small 
reservoirs in R. Macedonia. Most of them are being 
used for water supplying and for hydro energy while 
few of them are being used for irrigation, fishing and 
tourism etc. However, to date, there have been no 
detailed studies about thermal regime of Macedo-
nian reservoir, as well as its influence on presence 
on iron, manganese and cooper in water column. 

The specific objectives of the present study, 
conducted in Mantovo reservoir (South-East part of 
the Republic of Macedonia) are:

To provide more detailed information 1. 
about seasonally vertical distributions 
of temperature and dissolved oxygen 
(DO);
To determine the level of dissolved iron, 2. 
manganese and copper in the water col-
umn of Mantovo reservoir;
To determine major processes affecting 3. 
the distribution of iron, manganese and 
copper in the water column of Mantovo 
reservoir. 

Study area

The Mantovo reservoir is located in the 
northern temperate area, in the South-Eastern part 
of the Republic of Macedonia at an altitude of 402.5 
m. The reservoir was built in 1978, by damming 
the River Kriva Lakavica which belongs to tempo-
ral waters (Гелев, 2001). The main purpose is irriga-
tion on Strumica and Radovis fields, as well as fish-
ing (Стојмилов, 2003). Its surface area is about 4.94 
km². The length of the reservoir is approximately 5.5 
km and average width is about 0.80 km. The max-
imal depth is about 20 m, and fl uctuations of wa-fluctuations of wa-
ter level are 3-5 m. Geological structure of bottom 
is primary of igneous rocks rich with copper, iron, 
manganese (Мијалов, 1991). Before filling the res-
ervoir vegetation wasn’t remove, so it is obvious that 
newly formed reservoir contained a large quantity of 
undecomposed organic matter. From the period of 
construction, the volume of the lake has undergone 
significant reduction due to increased consumption 
and strong erosion on steep shores (Ѓорѓиевски и 
др., 1998). Also, water was never released at the 
dam because there isn’t outflow from the reservoir 
(Гелев, 2001). 
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Materials and methods

Monthly sampling from the Mantovo reser-
voir was performed during the period from May 2003 
to April 2004. Because the most part of the lake is 
shallow and well mixed (Славевска-Стаменковиќ, 
2007), only profundal region was included in this 
study. Accordingly, surface (0.5 m under surface) 
and bottom (0.5 m above the bottom)  water sam-am-
ples were taken only from the central (10.2 m) and 
the deepest part close to the dam (20.3 m), which 
belong to the upper and lower profundal region, re-
spectively (Fig. 1). 

Temperature was measured directly on the 
field. In order to calculate the concentration of DO, 
standard Winkler bottles were used, while for the 
analyses of the concentration of dissolved iron, man-
ganese and copper, water samples were stored in 0.5 
l polyethylene bottles and conserved with HNO3 of 
high quality (1 ml acid per 0.5 l of water). 

The concentration of dissolved iron, manga-
nese and copper was determined by Varian Spectra 
AA 640Z atomic absorption spectrometer after filter-
ing water samples through glass fiber filters (What-
man GF/C 0.45 μm) . DO was measured by Winkler 
titration method. All analytical methods used are 

Fig. 1. Investigated localities in the Mantovo reservoir (upper and lower profundal region)
Сл. 1. Истражувани локалитети на акумулацијата Мантово (горен и долен профундал)

vestigated localities in the Mantovo reservoir (upper and lower profundal region)

Fig. 2. Seasonal changes in temperature (°C) in the water column of Mantovo reservoir. 
Сл. 2. Сезонски промени на температурата (°C) во водениот столб на акумулацијата Мантово.



Influence of the summer stratification on the presence of manganese, iron and copper in...

131Proceedings of the III Congress of Ecologists of Macedonia

standard ones, recommended by APHA (1992).
The monitored parameters were interpret-

ed according to Macedonian water quality standard 
(The regulation on Water Classification, Official Ga-
zette 18/99). 

Results and discussion

The results of temperature measurement 
show that Mantovo reservoir presents dimictic lake 
(Fig. 2). From January to April there was no varia-
tion trend for temperature, showing that the lake was 
well mixed. From May to October, stable summer 
stratification developed, as indicated by the decrease 
in temperature in the upper and lower profundal re-
gion. Short period of the reversal thermal stratifica-
tion was noticed in December.

The amount of oxygen in the water is an im-
portant indicator of overall lake health. Water tem-
perature and thermal stratification, as well as content 
of organic mater in the water column play an impor-
tant role in determining the amount of oxygen found 
in the lakes and reservoirs (Wetzel, 1975). In the case 
of Mantovo reservoir, Славевска-Стаменковиќ 
(2007) detected high average concentration on dis-
solved organic matter as consumption on KMnO4 
(19.99 mg/l) which correspond to the category of eu-
trophic water. This parameter indicates presence on 
considerable organic loading in the given reservoir, 
which wasn’t surprisingly because before filling the 
reservoir vegetation wasn’t removed. The measure-
ment of the concentration of DO in Mantovo reser-
voir show that water was well oxygenated in winter, 
during spring and autumn mixing, and in epilimnion 
(surface layer of water) during summer stagnation. 

In the near-bottom water, during the summer 
stratification period oxygen depletion was observed 
(Fig. 3). Namely, DO is cut-off from all sources of 
oxygen, while organisms continue to respire and 

consume oxygen in the hypolimnion. Concerning to 
duration on stratification period there were noticed 
some differences between upper and lower profun-
dal which affects the chemistry on the bottom wa-
ter (Fig. 3). According to Macedonian water quali-
ty standard (the regulation on Water Classification, 
Official Gazette 18/99) values of DO in the upper 
profundal fluctuated in the region of meso-eutrophy 
(1.2-5.7 mg/l O2). Longer presence and permanence 
of thermal stratification cause more prolonged and 
pronounced oxygen deficits in the deepest parts of 
the lake which corresponds to the category of hyper-
eutrophy (0.9-3.4 mg/l O2). Under hypoxic, almost 
anoxic condition, it is possible that large amounts 
of toxic sulfides were also produced in this region, 
which, according to the suggestion of Prat (1978), 
was confirmed with black color on the mud and un-
pleasant odor (personal observation directly on the 
field). 

According to Cover and Wilhm (1982), Wu et 
al. (2001), Brian et al. (2003) and Alagarsamy et al. 
(2005), redox sensitive elements such as iron, man-
ganese and copper, will be reduced under condition 
of low oxygen and redox potential (Eh). The latter 
exhibit seasonal changes resulting from changes in 
oxidizing and reducing conditions in lake that strati-
fies in summer (Cover & Wilhm, 1982). 

It is evident that this phenomenon plays an 
important role in the cycling of iron, manganese and 
copper in Mantovo Reservoir. It can be seen from 
the seasonal changes in concentration on manga-
nese, iron and copper in the surface and bottom wa-
ter from central (upper profundal) and the deepest 
part (lower profundal) of Mantovo reservoir present-
ed on Figs. 4-6. 

It is clear that small variation existed between 
the concentration of iron, manganese and copper in 
the water column in spring and fall, which is due 
to well oxygenated water. The range of concentra-

Fig. 3. Seasonal variation in oxygen concentration (mg/l) in the water column of Mantovo Reservoir. 
Сл. 3. Сезонски варирања на концентрацијата на кислород (мг/л) во водениот столб на 

акумулацијата Мантово.
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tion during these seasons was from 16.7 to 86.9 μg/l 
for manganese, from 18.5 to 112.1 μg/l for iron and 
from 2.3 to 90.3 μg/l for copper. Although the con-
centration of manganese and iron in most cases was 
greater in bottom water than in surface, the differ-
ences were not significant. In opposit of the behav-

iour of manganese and iron, moderate high concen-
tration of copper was measured in the bottom wa-
ter under oxidizing condition. Having in mind that, 
heavy metals bound with sulfide could be released 
into the well oxidizing water (Shen et. al., 2007), it 
is possible that cooper in Mantovo Reservoir exists 

Fig. 4. Seasonal changes in concentration on manganese (μg/l) in the water column of Mantovo reservoir. 
Сл. 4. Сезонски промени во концентрацијата на манган (μg/l) во водниот столб на акумулацијата 

Мантово.

Fig. 5. Seasonal changes in concentration on iron (μg/l) in the water column of Mantovo reservoir. 
Сл. 5. Сезонски промени во концентрацијата на железо (μg/l) во водниот столб на акумулацијата 

Мантово.

Fig. 6. Seasonal changes in concentration on copper (μg/l) in the water column of Mantovo reservoir. 
Сл. 6. Сезонски промени во концентрацијата на бакар (μg/l) во водниот столб на акумулацијата 

Мантово.
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in sulfide form. 
However, during summer stratification, dis-

solved manganese, iron and copper concentrations 
just above the sediment surface were significantly 
higher than those in the surface water, showing that 
their reduction and dissolution occurred. In addition, 
under condition of more prolonged and pronounced 
oxygen deficits in the deepest parts of the lake, high-
er concentrations on manganese (2819 μg/l), iron 
(265.6 μg/l) and copper (147.6 μg/l) were found in 
the lower profundal (Figs. 4-6) which is in agree-
ment with the results reported in the literature (Cov-
er and Wilhm, 1982; Wu et. al., 2001; Brian et. al., 
2003).

It should be stressed that detected concentra-
tion on manganese and copper in the deepest part of 
the lake are very high (toxic level) and belong to V 
class (the regulation on Water Classification, Offi-
cial Gazette of RM, 18/99).

Possible explanation for the origin of these 
metals in Mantovo reservoir is fact that geological 
structure of bottom is primary of igneous rocks rich 
with manganese, iron and copper. Additionally, as 
result of strong erosion on steep shores (Ѓорѓиевски 
и др., 1998) Mantovo reservoir receives a large in-
flux of sediments, silt, nutrients and suspended mat-
ter from the surrounding watershed witch can con-
tain sediment-bound toxic metals. Namely, it is well 
known that suspended solids can act as scavengers 
for trace metals in the water (Lasheen, 1987). Hav-
ing in mind that contaminated sediments are a major 
source of pollution and represent a potential threat to 
all components of aquatic ecosystems (Sorensen et 
al. 1977; Landrum and Robbins 1990), investigation 
on Mantovo reservoir should continue in the future.

Conclusions

Investigation preformed in this study pres-
ents first detailed analyses on the presence of Mn, Fe 
and Cu in the water column of Mantovo reservoir. 

The results confirmed that thermal stratifica-
tion, accompanied with high content of organic mat-
er, presents processes responsible for pronounced 
oxygen deficits in the bottom water, as well as for 
mobilization of manganese, iron and copper from 
sediment to the hypolimnion of Mantovo reservoir. 

Further studies are needed to determine con-
tent of manganese, iron and copper in sediment of 
Mantovo reservoir.
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INFLUENCE OF THE SUMMER STRATIFICATION ON THE PRESENCE OF MANGA-
NESE, IRON AND COPPER IN MANTOVO RESERVOIR
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Summary

This study demonstrates that Mantovo reservoir presents dimictic lake. In the near-bottom water, dur-
ing the summer stratification period oxygen depletion was observed. Concerning to duration on stratification 
period there were noticed some differences between upper and lower profundal which affects the chemistry on 
the bottom water. Longer presence and permanence of thermal stratification caused more prolonged and pro-
nounced oxygen deficits in the deepest parts of the lake. Consequently, higher concentrations on manganese 
(2819.0 μg/l), iron (265.6 μg/l) and copper (147.6 μg/l) were accumulated in the lower profundal. 
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ИЗВОД

Сипкоска-Гаштарова Б., Благој Вржовски¹, Атанасова-Панчевска Н., Кунгуловски Џ. и Кунгуловски 
И. (2008): Дистрибуција на психрофилните и мезофилните бактерии во водата на акумулацијата Стрежево. 
Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, 
Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Како значаен извор на вода за индустријата, земјоделството и комуналните потреби акумулацијата 
Стрежево е под постојано влијание на биогени елементи со потекло од земјоделски и комунални отпадни 
води. Тоа предизвикува влошување на квалитетот на водата во акумулацијата, што се рефлектира врз 
составот и бројот на бактериските заедници. 

Цел на овај труд беше детерминирање на сезонските и вертикалните промени во бројот на 
психрофилните и мезофилните бактерии во водата на акумулацијата Стрежево во период од една година. 

Бактериолошките анализи беа  комплетирани со мерење на некои физичко-хемиски параметри. Беше 
утврдено дека бројот на психрофилните бактерии се движеше помеѓу 55–10375 бактерии/1ml, додека бројот 
на  мезофилните бактерии се движеше помеѓу 35–3615 бактерии /1ml.

Максимален број на бактерии беше детектиран во површинската вода и во водата на 5м длабочина,  
посебно на почетокот на летото и на крајот од есента споредено со другите сезони.  Според стандардите 
предложени од Kohl, испитуваните води од акумулацијата Стрежево беа класифицирани помеѓу прва и 
втора класа, и само еднаш помеѓу втора и трета класа. Според стандардите предложени од Cabejszek et 
al, испитуваните води беа помеѓу незагадени и незначително загадени, односно само два примероци беа 
особено загадени.

Клучни зборови: акумулација Стрежево, психрофилни бактерии, мезофилни бактерии.

ABSTRACT

B. Sipkoska-Gastarova1, B. Vrzovski1, N. Atanasova-Pancevska2, Dz. Kungulovski2, I. Kungulovski. 
(2008): Distribution of psychrophille and mesophille bacteria in the water of Strezevo reservoir. Proceedings of the 
III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. 
Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

As importante source of water supply for industry, agriculture and public utilities, Strezevo reservoir is un-
der permanent influence of biogenic elements caused by agricultural and domestic effluents. This cause the dete-
rioration of water quality of the reservoir, which reflects on the composition and the number of bacterial commu-
nities.

The aim of this paper is to determine seasonal and vertical changes in the number of psychrophille and 
mesophille bacteria in the water of Strezevo reservoir in the period of one year.

Bacteriological analyses were completed with measurements of some physico-chemical parameters. It was 
found that the number of psychrophille bacteria was between 55 to 10375 ind/1ml, while the number of mesophille 
bacteria was between 35 to 3615 ind/1ml.

The maximum number of bacteria was found in the surface waters and at the depth of 5m, especially in the 
early summer and late autmn as compared with other seasons. According to standards proposed by Kohl, the exam-
ined waters of Strezevo reservoir can be classified between first and second class, and only once between second 
and third class. According to standards proposed by Cabejszek et al, the examined waters can be regarded as unpol-
luted and insignificantly polluted, and only twice as distincly polluted.

Key words: Strezevo reservoir, psychrophille bacteria, mesophille bacteria. 
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Вовед

Постојаниот развој на индустријата и 
земјоделството, како и зголемениот прираст на 
населението ја наметна потребата од изградба на 
акумулациони езера, со кои истовремено се ре-
шаваат повеќе проблеми како: задоволување на 
потребите од вода за индустријата, земјоделство-
то, за пиење, за заштита од поплавни бранови и 
сл. 

Секоја хидроакумулација има своја соп-
ствена биологија (Kostoski i Mitić, 2003), чие соз-
давање има сложен и постепен карактер. Бакте-
риопланктонот како значајна компонента на жи-
виот свет, извонредно осетливо реагира на си-
те промени на хомеостазата на средината во која 
живее и затоа е добар индикатор на трофичкиот 
статус на акумулациите.

Хетеротрофните микроорганизми се важ-
ни за биодеградација и декомпозиција на орган-
ските материи и како такви имаат клучна улога 
во ослободувањето и рециклирањето на нутри-
ентите и јаглеродните состојки во езерата, како 
и во процесот на природната автопурификација 
на водата.

Цел на оваа студија беше да се детерми-
нира просторната и вертикалната дистрибуција и 

сезонските промени во бројот на психрофилните 
и мезофилните бактерии во акумулацијата Стре-
жево и врз основа на добиените резултати да се 
одреди трофичката состојба на истата.

Материјал и методи

Одредувањето на мезофилните и психро-
филните бактерии се вршеше на стандардна под-
лога од месопептонски агар (производ на Merck 
KGaA, Германија) при што инкубацијата беше 48 
часа на 37°C за мезофилните бактерии и 5-7 дена 
на 20°C за психрофилните бактерии. 

Бактериите беа култивирани директно со 
неразредена вода и со разредување на примеро-
ците на вода со стерилна дестилирана вода во од-
нос 1 : 10.

Истражувано подрачје

Акумулацијата Стрежево (сл.1), е лоци-
рана во југозападниот дел на Република Маке-
донија на надморска височина од 741 m и иста-
та обезбедува вода за наводнување на Битолска-
та котлина, за водоснабдување, за индустријата, 
за технолошките потреби на ТЕ Битола, како и 
обезбедува заштита од поплави.

Сл. 1. Акумулација Стрежево
Fig. 1. Strezevo reservoir
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Површината на акумулацијата изнесува 
450 ha. Нејзината најголема длабочина е 70 m, со 
среден просек од 45 m што ја вбројува во средно 
длабоки акумулации. Должината на акумулација-
та е 6,5 km со максимална ширина од 750 m. Ос-
новниот доток на вода во акумулацијата го обез-
бедуваат реката Шемница и алиментациониот ка-
нал, со кој се зафаќаат водите од Баба Планина.

Истражувањата беа вршени на проби 
земани во месечни интервали во четирите сезони 
од три профили P1V2, P2V2 и P3V2, базирани на 
физичкиот релјеф на езерото. 

На профилот P1V2 каде што во акумула-
цијата се вливаат реката Шемница и алимента-
циониот канал беше одредено едно работно ме-
сто на 100 м оддалеченост од вливот и на еднак-
ва оддалеченост од левиот и десниот брег. При-
мерок на вода се земаше од површината на аку-
мулацијата. 

На профилот P2V2 кој е околу 3,5 km одда-
лечен од вливот во акумулацијата за контролно 
работно место беше земен вертикалниот профил 
од 0, 5, 10, 15 и 20 m на еднаква оддалеченост од 
двата брегови.

P3V2 е профил непосредно до браната 
Стрежево На профилот беше одредено едно ра-
ботно место на 100 m оддалеченост од браната и 
на еднаква оддалеченост од двата брегови. При-
мерок на вода се земаше од површината на аку-
мулацијата.

Резултати

Резултатите од извршените испитувања се 
прикажани на слика 2 (а-г) и слика 3 (а-г).

Вредностите на психрофилните бакте-
рии во акумулацијата Стрежево се движеа од 55 
бактерии/1ml на длабочина од 20 m во месец ок-
томври, до 10375 бактерии/1ml во површинската 
вода на профилот P3V2 во месец јуни. 

Вредностите на мезофилните бактерии 
во акумулацијата Стрежево се движеа од 35 
бактерии/1ml во месец мај и месец јули во по-
вршинската вода од профилот P2V2, до 3615 
бактерии/1 ml на 5 m длабочина во месец јуни. 

Максимален број на двете групи бактерии 
беа измерени на почетокот на летото и крајот на 
есента и тоа во површинската вода и во водата на 
длабочина од 5 m.

Дискусија

Присуството и бројноста на хетеротроф-
ните бактерии во водата се поврзани со физич-
ко-хемиските процеси, како: сончевото зрачење, 
температурата на водата, достапноста на нутри-
ентите (Zdanowski and Figueiras, 1999), како и со 
концентрацијата на органските материи во вода-
та, кои потекнуваат од присутниот фитопланк-
тон. Хетеротрофните бактерии се добар индика-
тор на моменталната состојба на водениот екоси-

Сл. 2. Вкупен број на психрофилни бактерии во акумулацијата во периодот мај 2005 - јануари 2006
Fig. 2. Total number of psychrophille bacteria in reservoir in the period between may 2005 – january 2006
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стем и на неговата трофичка состојба, од аспект 
на органско загадување, односно се показатели 
на присутните лесно разградливи органски мате-
рии подложни на бактериско разградување.

Според Pomeroy and Wiebe (2001) секој 
бактериски филотип има своја минимална, мак-
симална и оптимална температура за раст и раз-
вој. Затоа температурата е значаен еколошки 
фактор кој влијае врз распространетоста на раз-
личните бактериски филотипови во водите, како 
и врз интензитетот на нивните метаболни про-
цеси.

Психрофилните хетеротрофни бактерии 
кои растат на температура од 22°C според Kueh 
and Trott (1974) се сметаат за природни водени 
бактерии и нивниот број е добар показател на ко-
личината на хранливи материи достапни за бак-
териска исхрана.

Мезофилните хетеротрофни бактерии кои 
растат на температура од 37°C се воглавно претс-
тавници на оние бактерии кои се од животинско 
или човечко потекло и се можни показатели на 
фекална контаминација.

Споредувајќи ги резултатите добиени со 
одредување на бројот на психрофилните и мезо-
филните бактерии во водите на акумулацијата 
Стрежево низ четирите сезони, можи да се ви-
ди дека нивниот најголем број беше измерен на 
почетокот на летото, кога во акумулацијата има-
ше изразена стратификација. Повисокиот број на 
двете испитувани групи на бактерии во лето, од 

една страна беше поврзано со повисоката темпе-
ратура на водата, а од друга страна беше повр-
зано со зголемената содржина на растворливи-
те органски материи со потекло од фитопланкто-
нот. 

Слична ваква состојба со летен макси-
мум на бактериите, при буење на алгите и при 
повисока температура измериле и Donderski and 
Kalwasińskа (2003) во езерото Chełmżyńskie.

Вдолж водениот столб, бројот на бактери-
ите во акумулацијата во најголем број случаи се 
зголемуваше, поради присуството на органски 
материи, кои преку седиментација доаѓаа до под-
лабоките делови од акумулацијата, при што нај-
големи вредности беа измерени на длабочина од 
5 m, односно во слојот на термоклината. Слојот 
на термоклината ја ограничуваше циркулацијата 
на нутриентите во акумулацијата, што во голема 
мера влијаеше врз таквата поголема бројност на 
испитуваните групи на бактерии. 

Во периодите на интензивни дождови 
(септември и декември) испитуваните групи на 
бактерии беа исто така со поголема бројност, што 
беше резултат на големиот доток на вода во аку-
мулацијата, кога поради измивање на земјиштето 
се обезбедуваше алохтон прилив на нутриенти и 
бактерии, што се совпаѓа со истата таква конста-
тацијата на Collins, 1960 кај Ramsay (1976).

Според бројот на психрофилните бактерии, 
според класификацијата на Cabejszek et al., 1992 
кај Zmyslowska and Golaś (2003), испитуваните во-

Сл. 3. Вкупен број на мезофилни бактерии во акумулацијата во периодот мај 2005 - јануари 2006
Fig. 3. Total number of mesophille bacteria in reservoir in the period between may 2005 – january 2006
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ди се класифицираат во четири класи. Според таа 
класификација водите од акумулацијата Стреже-
во најчесто беа во класа А, односно незагадени и 
класа B, односно незначително загадени. Един-
ствено еден примерок вода земен од површината 
на профилот P3V2 беше класифициран во класата 
D во која спаѓаат многу загадени води. 

Според Kohl, 1975 кај Ađanski–Spasić i sur. 
(1997), водата од акумулацијата Стрежево нај-
често беше класифицирана помеѓу прва и вто-
ра класа. Помеѓу втора и трета класа спаѓаше са-
мо површинската вода од профилот P3V2 во ме-
сец јуни.

Истражувањата покажаа дека во акумула-
цијата Стрежево повисоки вредности на мезо-
филните бактерии, во однос на психрофилните 
бактерии беа измерени во неколку испитувани 
примероци на вода во месеците мај, јуни и ок-
томври, а еднаш (месец ноември, на 20 m длабо-
чина), бројот на мезофилните и психрофилните 
бактерии беше ист. Во сите други случаи доми-
нираа психрофилните бактерии, слично како и во 
истражувањата на Ferroni and Kaminski (1980).

Според Cabejszek et al. (1992) кај Zmys-
lowska and Golaś (2003), водата според бројот на 
мезофилните бактерии е класифицирана во че-
тири класи. Според таа класификација, водата 
од акумулацијата Стрежево најчесто спаѓаше во 
класа А, т.е. беше незагадена и во класа B, т.е. бе-
ше незначително загадена. Во класа C или зага-
дени води спаѓаа водите од 5 m и 15 m длабочи-
на во месец јуни.

Заклучоци

1. Вредностите на психрофилните бактерии 
во акумулацијата се движеа од 55 бактерии/1ml на 
длабочина од 20 m во месец октомври, до 10375 
бактерии/1ml во површинската вода на профилот 
P3V2 во месец јуни, кога беа евидентирани мак-
симални вредности речиси и на сите други мер-
ни места.

2. Сезонски, највисоки вредности беа из-
мерени на почетокот на летото и во периодите на 
интензивни дождови (септември и декември). 

3. Според бројот на психрофилните бак-
терии, според класификацијата на Cabejszek et 
al., 1992 кај Zmyslowska and Golaś (2003), испи-
туваните води од акумулацијата Стрежево нај-
често беа во класа А, односно незагадени и кла-
са B, односно незначително загадени. Единстве-
но еден примерок вода земен од површината на 
профилот P3V2 беше класифициран во класата D 
во која спаѓаат многу загадени води. 

4. Според Kohl, 1975 кај Ađanski–Spasić 
i sur. (1997), водата од акумулацијата Стрежево 
најчесто беше класифицирана помеѓу прва и вто-
ра класа. Помеѓу втора и трета класа спаѓаше са-

мо површинската вода од профилот P3V2 во ме-
сец јуни.

5. Вредностите на мезофилните бактерии 
во акумулацијата се движеа од 35 бактерии/1 ml 
во месец мај и месец јули во површинската вода 
од профилот P2V2, до 3615 бактерии /1ml на 5м 
длабочина во месец јуни кога беа евидентирани 
и максималните вредности на овие бактерии на 
сите други мерни места.

6. Сезонски, повисоки вредности беа ка-
рактеристични за почетокот на летото (месец ју-
ни), а пониски вредности беа карактеристични за 
пролетта (месец мај).

7. Според Cabejszek et al., 1992 кај Zmys-
lowska and Golaś (2003), водата од акумулацијата 
Стрежево според бројот на мезофилните бакте-
рии најчесто спаѓаше во класа А, т.е. беше неза-
гадена и во класа B, т.е. беше незначително зага-
дена. Во класа C или загадени води спаѓаа водите 
од 5 m и 15 m длабочина во месец јуни.

8. Резултатите од истражувањата кои беа 
спроведени во сите четири сезони укажуваат де-
ка бројноста на психрофилните и мезофилни-
те бактерии беше под влијание на физичко-хе-
миските параметри и климатските промени.

9. Бројот на испитуваните бактерии се зго-
лемуваше на почетокот на летото и на крајот од 
есента, посебно во површинската вода и во во-
дата на 5 m длабочина. Зголемениот број во лето 
беше резултат на повисоките температури и при-
суството на органски материи од автохтоно поте-
кло, додека во есен беше резултат на присуството 
на органски материи од алохтоно потекло.
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DISTRIBUTION OF PSYCHROPHILLE AND MESOPHILLE BACTERIA IN THE 
WATER OF STREZEVO RESERVOIR

Belinda SIPKOSKA-GASTAROVA1, Blagoj VRZOVSKI1, Natalija ATANASOVA-
PANCEVSKA2, Dzoko KUNGULOVSKI2 & Ivan KUNGULOVSKI2

1 JP HS Strezevo, 7000 Bitola, R. Macedonia
2 Institute of biology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 1001 Skopje, R. Macedonia

Summary

Strezevo reservoir is importante source of water supply for industry, agriculture and public utilities. An 
excessive inflow of biogenic elements caused by agricultural and domestic effluents is the main cause of the 
deterioration of water quality of the reservoir, which reflects on the composition and the number of bacterial 
communities. 

Aim of this investigation was to determine seasonal changes in the number of psychrophille and meso-
phille bacteria and their vertical distribution in the water of Strezevo reservoir and according to that results to 
estimate the water quality and trophic state of the reservoir.

Samples were collected from two locations from surface layer and one location from surface layer and 
at the depth of 5m, 10m, 15m and 20m.

The results suggest that the number of the investigated groups of bacteria was under influence of the 
physico–chemical conditions and the seasons.

Investigated groups of bacteria are more present in the early summer and late autumn, particulary in the 
surface waters and in a depth of 5m. The increased number during the summer time is the result of the higher 
temperatures and the presence of organic matter of autohthonic origin, while in autumn is the result of the pres-
ence of organic matter of allochthonic origin.

Because Strezevo reservoir provide water for multitude of uses, it is very impotant to provide adequate 
protection and at the same time to control pollution, for saving the quality of this eco system.
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Introduction

In literature there are data which poin to the par-
ticipation of the macrophages (besides Sertoli cells) in 
the elimination of the sperm residues with some spe-
cies of Teleostea in the period after the spawning.

This phenomenon with Salvelinus fontina-
lis was described by Henderson (1962), with Rutilus 
rutilus dojranensis Kar. by Dimovska (1965),with 
Oryzias latipes by Gresek et al. (1973) and also was 
stated with other Vertebrata, for example with swan 
(Cygnus olor) by Breucker (1978).

The presence of macrophages with Per-
ca fluviatilis macedonica Kar. in the period after 
the spawning was pointed out by Dimovska et al. 
(1986/87), Tavciovska-Vasileva (1992).

According to Loir et al. (1995) with trout the 
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ABSTRACT

Irena Tavciovska-Vasileva & Katerina Rebok. (2008): Comparative cytomorphological aspect of the mac-
rophages of testes of Dojran perch (Perca fluviatilis macedonica Kar.), Ohrid trout - Salmo letnica (Karaman) and 
Ohrid belvica (Acantholingua ohridana Steindachner) in the period after the spawning. Proceedings of the III Con-
gress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special 
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In this paper the comparative cytomorphological analysis of the macrophages of testes of Dojran perch 
(Perca fluviatilis macedonica Kar.), Ohrod trout - Salmo letnica (Karaman) and Ohrid belvica (Acantholingua ohri-
dana Steindachner) in the period after the spawning has been done. In the seminiferous tubules and lobules of these 
species with degenerated Sertoli materijal the presence of macrophages can be noticed. They are located in the wall 
of the tubules and lobules or in their lumen. The macrophages possess abundant cytoplasm, filled with numerous 
granules and dense amorphous material. These cells also possess numerous phylopodia which stick out in the lu-
men of the tubules. The macrophages possess a characteristic deepened nucleus. Some macrophages have widened 
perinuclear space. The macrophages possess a segmented nucleus, which is caracteristic for these cells, and a cyto-
plasm rich with phagolysosomes. Their presence in the seminiferous lobules when an intensive involution,  i. e. de-
generation of Sertoli cells goes on, can be noticed with their eventual phagocytosis, i. e. elimination of the necrot-
ic material, which originates from the Sertoli cells.

Key words: Dojran perch (Perca fluviatilis macedonica Kar.), Ohrid trout - Salmo letnica (Karaman), Ohrid belvica 
(Acantholingua ohridana Steindachner), testes, macrophages, period after the spawning

interlobular macrophages can participate in the rein-
itiation of the spermatogonial proliferation.

The presence of these phagocytotic elements 
also was noticed with Ohrid trout – Salmo letnica 
(Karaman) and Ohrid belvica (Acantholingua ohri-
dana Steindachner) in the period after the spawinig 
by Tavciovska-Vasileva (1999), Tavciovska-Vasile-
va (2001), Tavciovska-Vasileva & Rebok (2004).

The presence of macrophages is connected 
with the phagocytosis of Sertoli cells, because they 
are present in interstitium, as well as in the seminif-
erous tubules and lobules.

Material and methods

Testes of sexually mature Dojran perch (Per-
ca fluviatilis macedonica Kar.), Ohrid trout - Salmo 
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letnica (Karaman) and Ohrid belvica (Acantholin-
gua ohridana Steindachner) males caught in Dojran 
lake and Ohrid lake were analysed.

Analyses have been done with light and elec-
tronic microscope.

For the light microscopy parts of testes have 
been taken immediately after the decapitation of the 
alive samples. The histological analysis of the ma-
terial has been done on semithin slides, prepared by 
the folowing procedure: the sections with the tick-
ness of 0, 5 mm have been cut on Reichert-Yung “Ul-
tracut” ultramicrotome, using glass knives for elec-
tronic microscopy. The sections have been stained 
by method of permanent monochromatic staining 
with toluidin blue.

The microphotographs of the semithin slides 
have been done using Leitz-Wetzlar Ortholux micro-
scope, camera Orthomat.

The photodocumentation of semithin slides 
has been done using Kodak Ektapress Multi Gold II 
PJM-36 slides, with blue filter.

Small parts of testes 1-2 mm big have been 
used for electronic microscopy. The material has 
been fixed by the following procedure: immediate-
ly after the tissue sections have been taken, they are 
fixed in 3%  glutaraldehyde and then conserved in 
0, 1 M phosphate buffer. After adequate fixation the 
material has been submitted to postfixation in 1% 
osmium tetraoxid (OsO4). In the further treatment 
the material has been washed in phosphate buffer, 
dehydrated in series of acetone and uranil acetate, 
and after that it has been dehydrated in dry acetone. 
The tissue sections have been infiltrated with Durco-
pan ACM mixture, a mixture of acetone-Durcopan, 
Durcopan No. 1, Durcopan No. 2, fit in Durcopan 
No. 2 and polymerised.

The same fixation has been used for semifine 
slides.

For the ultrastructural analysis, ultrathin sec-
tions of 40-60m tickness have been prepared, with 
the help of galss knives, on Reichert-Yung “Ultacut” 
ultramicrotome, insalled on copper nets, contrasted 
with uranil acetate and lead cytrate.

The sections have been observed on Tesla BS 
500 and OPTON (Zeis) EM 109 electronic micro-
scope.

The microphotographs for electronic micros-
copy have been photographed with Agfa Scientia 
EM Film 23056/6, 5 x 9 cm, ORWO NP 20 panchro-
matic 120, KODAK 120 and made on Agfa Papir-
tone Paper P1-3.

Results

I. Dojran perch (Perca fluviatilis macedonica 
Kar.)

In the seminiferous tubules of Dojran perch 
(Perca fluviatilis macedonica K a r.) with degener-

ated Sertoli material the presence of macrophages 
can be noticed.

They are located in the wall of the tubules or 
in their lumen (Fig. 1). 

The macrophages of Dojran perch possess 
abundant cytoplasm, filed with numerous granules 
and dense amorphous material (Fig. 2).

These cells also possess numerous phylopo-
dia which stick out in the lumen of the tubules (Fig. 
3). 

The presence of macropgages in the tubules 
when an intensive degeneration of Sertoli cells goes 
on, can be noticed with their eventual elimination of 
Sertoli necrotic material.

II. Ohrid trout – Salmo letnica (Karaman)
In the seminiferous lobules where Sertoli de-

generated material is present, it is characteristic that 
there are macrophages located in the wall of the lob-
ules, in their lumen or in the interstitium (Fig. 4). 

The macrophages possess a characteristic 
deepened nucleus. Some macrophages have wid-
ened perinuclear space (Fig. 5).

The presence of macrophages in seminifer-
ous lobules in the period of intensive degenetation, i. 
e. involution od Sertoli cells shows that these phago-
cyte elements probably participate in elimination 
(phagocytosis) of Sertoli necrotic material.

III. Ohrid belvica (Acantholingua ohridana 
Steindachner)

Macrophages can be noticed in the lobules 
with the Sertoli degenerated material.

With Ohrid belvica the macrophages have 
been noticed in the wall of the lobules, as well as in 
the lumen (Fig. 6, 7).

At ultrastructural level we can see that mac-
rophages possess a segmented nucleus (Fig. 8) 
which is characteristic for these cells, and a cyto-
plasm reach with phagolysosomes (Fig. 9, 10).

Their presence in the seminiferous lobules 
when intensive involution, i. e degeneration of Ser-
toli cells goes on, can be connected with their even-
tual phagocytosis, i. e. elimination of the necrotic 
material, which originates from the Sertoli cells.

Discusion

In the testes of these three analysed spe-
cies, Dojran perch (Perca fluviatilis macedoni-
ca Kar.), Ohrid trout-Salmo letnica (Karaman) and 
Ohrid belvica (Acantholingua ohridana Steindach-
ner) the presence of macrophages have been stated 
on the level of interstitium, as well as in the wall or 
in the lumen of the seminiferous tubules and lob-
ules by Dimovska et al. (1986/87), Tavciovska-Vasi-
leva (1992), Tavciovska-Vasileva (1999), Tavciovs-
ka-Vasileva (2001), Tavciovska-Vasileva & Rebok 
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I. Dojran perch (Perca fluviatilis macedionica Kar.)

Fig. 1.  Tubules with degenerated Sertoli material and macrophages (arrows) located in their lumen. Well 
developed and vascularised interstitium (I) with myoid elements. CHP, 100x.

Fig. 3. Macrophage (MF) in the wall of one tubulus with numerous phylopodia (arrow). Interstitium rich 
with myoid cells (MK). Semithin section, PSMB, 100x.

Fig. 2. Macrophages (MF) felled with granules and amorphous material. Semithin section, PSMB, 100x.

with degenerated Sertoli material and macrophages (arrows) located in their l
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II. Ohrid trout – Salmo letnica (Karaman)

Fig. 5. Macrophafe MF with deepened nucleus (N) with widened perinuclear space (arrows). Ultrathin 
section, 12.000x.

Fig. 4. A part of the cytoplasm of Sertoli cell (SK) in degeneration. A part of the lumen (L) of the lobulus. 
Developed interstitium (I) with macrophage (MF) and blood vessel (KS). Well seen basal lamina 
(arrows) of the lobulus. Ultrathin section, 4.400x.
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III. Ohrid belvica (Acantholingua ohridana Steindachner)

Fig. 10. A part of macrophage (MF) with 
nucleus (N) and cytoplasm (C) with 
phagolysosomes (arrows). Ultrathin 
section, 12.000x. 

Fig. 6. Seminiferous lobules (SL) in 
degeneration. Presence of macrophages 
(white arrows) in the wall and in the 
lumen of the lobulus, as well as in the 
interstitium (I). Presence of blood vessels 
(KS) in the interstitium. Semithin section, 
toluidin blue, 40x.

Fig. 7. Seminiferous lobules with rare sperm 
residues (SR). Sertoli cells with 
polymorphic nucleus (small white 
arrows). Spermatogonia with “nuages” 
particles (black arrows) some of them in 
division (black arrow). Spermatogonia in 
degeneration (white arrows). Macrophages 
(small black arrows) in the lobules and in 
the interstitium (I) rich with blood vessels 
(KS). Semithin section, toluidin blue, 40x.

Fig. 8. Macrophage (MF) with segmented 
nucleus (N). Ultrathin section, 12.000x.

Fig. 9. Macrophage (MF) and cytoplasm rich 
with phagolysosomes (arrows). Ultrathin 
section, 7.000x.
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(2004).
Their presence can point to their possible 

participation in the elimination of the Sertoli necrot-
ic material.

This phenomenon in Salvenilus fontinalis 
was pointed out by Henderson (1962), Rutilus ruti-
lus dojranensis K a r. (Dimovska, 1965), Oryzias 
latipes (Gresek et al., 1973), and it is also stated with 
other Vertebrata, for example with swan (Cygnus ol-
or) by Breucker (1978).

Because of the fact that they appear in the 
interlobular interstitium, as well as in the wall and 
in the lumen of the seminiferous tubules and lob-
ules when degeneration, i. e. involution of Sertoli 
cells happenes, their presence can be connected with 
phagocytosis of the residues which originate from 
Sertoli necrotic (degenerated) material.

With the trout, according to Loir et al. (1995) 
the interlobular macrophages can participate in rein-
itiation of the spermatogonial proliferation.

General conclusion

With the cytological analysis based on struc-
tural and ultrastructural findings of the testes of 
Dojran perch (Perca fluviatilis macedonica K a r.), 
Ohrid trout-Salmo letnica (Karaman) and Ohrid bel-
vica (Acantholingua ohridana Steindachner) we can 
state that macrophages can be noticed in the wall and 
in the lumen  of  some seminiferous tubules and lob-
ules, and their role can be connected with the elimi-
nation of Sertoli necrotic material.
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РАЗВОЈ НА ЕМЕРАЛД МРЕЖАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

Робертина БРАЈАНОСКА
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ИЗВОД

Брајаноска Р. (2008): Развој на Емералд мрежата во Република Македонија. Зборник на трудови од 
III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија 
на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Емералд мрежата претставува еколошка мрежа на подрачја од посебен интерес за зачувување (ASCI 
– Areas of Special Conservation Interest) и се развива на територијата на земјите членки на Бернската Конвен-
ција  (Конвенцијата за зачувување на дивиот свет и нивните природни живеалишта во Европа). Република 
Македонија, како договорна страна на Бернската конвенцијата, во 2002 година започна со пилот активности 
за воспоставување на Емералд мрежата. 

Во досегашните проектни активности за развој на Националната Емералд мрежа идентификувани 
и обработени се 16 подрачја (ASCI) со површина од околу 198.145 ha, што претставува околу 7,7% од тери-
торијата на Република Македонија. Површината која ја зафаќаат предложените подрачјата е различна и се 
движи од 810 ha (СП “Смоларски Водопад”) до 73.088 ha (НП “Маврово”).

Активностите за развој на Емералд мрежата во Република Македонија претставуваат значајна под-
готвителна активност за воспоставување на еколошката мрежа Натура 2000 која се развива на територијата 
на земјите членки на ЕУ. Натура 2000 претставува мрежа на заштитени подрачја прогласени врз основа на 
Директивата за живеалишта и Директивата за птици. Директивата за живеалишта 92/43 претставува инстру-
мент за имплементација на Бернската Конвенција во земјите членки на Европската Унија.  

Клучни зборови: еколошки мрежи, Емералд мрежа, Натура 2000 

ABSTRACT

Brajanoska R. (2008): Development of the Emerald Network in Republic of Macedonia. Proceedings of the 
III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. 
Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The Emerald Network, which is being developed within the territories of the Contracting Parties to the Bern 
Convention (the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), consists of an eco-
logical network of Areas of Special Conservation Interest (ASCI).  In 2002, the Republic of Macedonia, as one of 
these contracting parties, began pilot activities for the development of the Emerald Network in Macedonia.

Of the project activities associated with the development of the National Emerald Network in the Republic 
of Macedonia that have been completed to date, 16 ASCI sites covering an area of 198,145 ha have been identified.  
These areas represent about 7,7% of the territory of the country. The sites are rather diverse in size - the smallest 
covers 810 ha (Smolare Waterfall Natural Monument) and the largest, 73,088 ha (Mavrovo National Park).

The activities undertaken in order to develop the Emerald Network in Macedonia constitute important pre-
paratory steps toward the future designation of the Natura 2000 ecological network, developing on the territory of 
the EU Member States. Natura 2000 is a network of protected areas designated under the Habitats Directive and 
Birds Directive. The Habitats Directive, in turn, is the implementation instrument of the Bern Convention within 
EU Member States. 

Key words: ecological networks, Emerald Network, Natura 2000 
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Вовед

Концептот на еколошки мрежи беше фор-
мулиран како одговор на забрзаниот процес на 
фрагментација на живеалиштата заради забрза-
ната индустријализација, урбанизација, интен-
зивирање на земјоделството и шумарството, из-
градба на патна мрежа, мелиорација на водните 
станишта, интензивниот туризам итн.

Всушност, почетоците на развојот на еко-
лошките мрежи потекнуваат уште од 60-те годи-
ни на XX век, кога загубата на биолошката раз-
новидност достигна алармантно ниво после Вто-
рата светска војна. Различните теории и приоди, 
кои се развија во следните декади, во пределната 
екологија и применетата биологија како што се: 
островската теорија (MacArthur&Wilson, 1967), 
теоријата за метапопулација (Levins R., 1969), те-
оријата за поларизација на пределот (Rodoman B., 
1974), sink-source теоријата (Pulliam P.M., 1988) и 
новата non-equilibrium парадигма (McDonnell M. 
1997), ги дадоа основите за една нова перспекти-
ва за најефикасен начин на заштита на природа-
та и биолошката разновидност, што го вклучува 
концептот на еколошки мрежи.

Така, под поимот еколошка мрежа се под-
разбира интегрален систем на елементи во кој се 
вклучени одредени природни или видоизменети 
предели, воспоставени и управувани заради за-
чувување на биолошката разновидност и одржу-
вање на нивните природни вредности, како и, за-
ради обезбедување соодветни услови за одржли-
во користење на природните ресурси. 

Денес, еколошките мрежи се воспоставу-
ваат низ целиот свет во сите биогеографски ре-
гиони. Досега се регистрирани околу 200 различ-
ни приоди или типови еколошки мрежи (Bennett 
& Jo Mulongoy, 2006) организирани на меѓуна-
родно, регионално и локално ниво. Но, генерал-
но, сите имаат 2 основни цели: (1) одржување на 
функцијата на екосистемите како начин на зачу-
вување на видовите и живеалиштата и (2) потти-
кнување на одржливото користење на природни-
те ресурси со цел да се редуцира влијанието на 
човечките активности врз биолошката разновид-
ност и/или да се зголеми вредноста на биолошка-
та разновидност во управуваните предели (под-
рачја) (Bennett and Wit, 2001). Со други зборови, 
еколошките мрежи значително придонесуваат за 
човечката благосостојба и одржливиот развој.

Заради постигнување на Целта 2010 за на-
малување/спречување на загубата на биолошка-
та разновидност до 2010 година, една од акци-
ите идентификувани во рамките на Имплемен-
тацискиот план на Светскиот самит за одржлив 
развој е “да се поттикне развојот на национални 
и регионални еколошки мрежи и коридори”.

Емералд мрежата претставува мрежа на 
подрачја од посебен интерес за зачувување која 
се воспоставува на територијата на земјите Дого-
ворни страни на Бернската конвенција1. Со оглед 
на тоа што Европската Унија претставува член-
ка на Бернската конвенција, а со цел имплемен-
тација на обврските од Конвенцијата на терито-
ријата на земјите членки на ЕУ, во поглед на заш-
тита на живеалиштата, усвоена е Директивата за 
живеалишта2, со што беше обележан почетокот 
за создавање на еколошката мрежа Натура 2000. 
Всушност, Бернската конвенција и Директивата 
за живеалишта имаат во потполност усогласени 
цели, двете се меѓународни правни документи, 
чија цел е зачувување на дивата флора и фауна 
и природните живеалишта. Се разликуваат само 
во поглед на територијата на која се применуваат 
(Директивата во земјите членки на ЕУ, Бернска-
та конвенција на територија на цела Европа и дел 
од Африка). Треба да се напомене, дека Директи-
вата е поексплицитна во однос на облигациите за 
зачувување на природните живеалишта. 

Активностите за развој на Емералд мре-
жата претставуваат значајна подготвителна ак-
тивност за земјите кои се подготвуваат за член-
ство во ЕУ во однос на имплементацијата на Ди-
рективите за живеалишта и диви птици, односно 
воспоставувањето на мрежата Натура 2000. 

Материјал и методи

Методологијата за воспоставување на 
Емералд мрежата се базира на повеќе препора-
ки и резолуции донесени од страна на Постоја-
ниот комитет на Бернската конвенција. Начи-
нот на идентификација и управување со Емералд 
подрачјата се врши согласно повеќе резолуции и 
препораки усвоени од страна на Постојаниот ко-
митет на Бернската конвенција.

Всушност, одлуката за создавање на Еме-
ралд мрежата на подрачја од посебен интерес за 
зачувување беше донесена уште во 1989 годи-
на, но вистински започна да се имплементира во 
1996 година. 

Заради зачувување на живеалиштата, во 
Препораката бр. 16 (1989) дадени се првите на-
соки за идентификација, зачувување и управу-
вање на подрачјата од посебен интерес за зачуву-
вање. Во неа се посочени следните критериуми-

1 Конвенција за заштита на дивиот свет и нивните 
природни живеалишта во Европа, усвоена 1979 го-
дина, ратификувана од страна на 47 земји, и тоа, 42 
држави од Европа, 4 Афрички држави и Европската 
Заедница, која ја има ратификувано Бернската конвен-
ција во 1982 година. Р.Македонија ја има  ратификува-
но Бернската конвенција на 17.12.1998 год., а стапи на 
сила на 01.04.1999 год.
2 Директива за зачувување на природните живеалишта 
и на дивата фауна и флора (92/43/EEC)



Развој на Емералд мрежата во Република Македонија

151Proceedings of the III Congress of Ecologists of Macedonia

те за идентификација:
Овозможува опстанок на засегнати, - 
ендемични или други видови вклуче-
ни во Анекс I и II од Конвенцијата;
Претставува подрачје со голем видов - 
диверзитет или подрачје со значајна 
популација на еден или повеќе видо-
ви;
Содржи значаен/репрезентативен - 
примерок на загрозен тип на живе-
алиште;
Содржи специфичен тип на живе-- 
алиште или мозаик од различни типо-
ви живеалишта;
Претставува значајно подрачје за еден - 
или повеќе миграторни видови;
Придонесува за исполнување на цели-- 
те на Конвенцијата.

Со Резолуцијата бр. 3 (1996) се поттикну-
ва имплементацијата на Препораката бр.16 пре-
ку воспоставување на мрежа на подрачја од по-
себен интерес за зачувување (која во 1998 година 
го добива името Емералд мрежа), но, исто така, 
се формира Експертска група за спроведување на 
активностите врзани со креирањето на таа мрежа 
и се поттикнуваат европските земји да почнат да 
назначуваат (предлагаат) подрачја за вклучување 
во мрежата. 

Резолуцијата бр. 4 (1996) вклучува лис-
та на загрозени природни живеалишта кои бара-
ат посебни мерки за зачувување односно земјите 
се обврзани да прогласуваат одредени подрачја 
заради нивна заштита. Листата е создадена врз 
основа на Палеарктичката класификација на жи-
веалиштата (PHYSIS класификација) која корес-
пондира со соодветните класи од CORINE класи-
фикацијата, врз основа на која е изготвена листа-
та на живеалишта кои бараат соодветна заштита 
на територијата на земјите членки на ЕУ односно 
Анекс I од Директивата за живеалишта.

Резолуцијата бр. 6 (1998) вклучува листа 
на видови за кои се потребни специфични мер-
ки за заштита на нивните природни живеалишта. 
Истата е во склад со Анекс II од Директивата за 
живеалишта и Анекс I од Директивата за птици3.  

Директивата за живеалишта предвидува 
прогласување на Посебни подрачја за зачувување 
(Special Areas for Conservation) и заедно со По-
себните заштитени подрачја (Special Protection 
Areas), заштитени согласно Директивата за пти-
ци ја формираат мрежата Натура 2000. 

Резолуцијата бр. 5 (1998) ги дава прави-
лата за воспоставување на мрежа на подрачја од 
посебен интерес за зачувување т.н. Емералд мре-
жа. Истата потврдува дека Емералд подрачјата 
во земјите членки на ЕУ се подрачјата од Натура 

3 Директива за зачувување на дивите птици (79/409/
EEC)

2000, идентифкувани и заштитени согласно Ди-
рективите за птици и живеалишта. 

Резултати и дискусија

Проектните активности за развој на Еме-
ралд мрежата во Република Македонија започ-
наа во 2002 година со реализација на пилот-про-
ект со кој беа идентификувани и обработени 3 
подрачја, што претставуваше околу 10% од под-
рачјата од посебен интерес за зачувување. Пона-
таму, беа имплементирани уште два проекти - 
вториот во текот на 2004-2005 година, со кој беа 
предложени уште 3 нови подрачја, односно око-
лу 30% од Националната Емералд мрежа, доде-
ка во рамките на третиот проект, реализиран во 
текот на 2005-2007 година, беа идентификувани 
уште 10 нови подрачја и предложени за вклучу-
вање во Националната Емералд мрежа. Актив-
ностите беа реализирани од страна на Национал-
ниот Емералд тим, кој вклучува експерти од раз-
лични области. 

Пред да се започне со идентификација и 
обработка на подрачјата, согласно критериуми-
те дадени во Препораката бр. 16, беше направе-
на идентификација на живеалиштата и видовите 
кои се присутни во Република Македонија.

Така, од вкупно 187 типови на живе-
алишта вклучени во Резолуцијата бр. 4 во Репу-
блика Македонија идентифкувани беа вкупно 32 
типа. Некои од нив се распространети на голе-
ми површини и/или на голем број подрачја (на 
пр. Beech forests -  букови шуми), додека други 
живеалишта се присутни само во одделни пома-
ли подрачја (на пр. Континентални солени сте-
пи и солени блата - Continental salt steppes and 
saltmarsshes). Исто така, согласно Анекс I од Ди-
рективата за живеалишта (која вклучува 231 ев-
ропски типови природни живеалишта, од кои 
71 се означени како приоритетни) изготвена е и 
драфт листа на живеалишта присутни на тери-
торијата на Република Македонија со вкупно 36 
живеалишта. Истата има потреба од ревидирање 
во следните проектни активности, заради допол-
нувањето на Анекс I со нови типови жиеалишта 
во процесот на проширување на ЕУ со новопри-
мените земји членки. За разлика од Анекс I, Ре-
золуцијата бр. 4 не е ревидирана од нејзиното из-
готвување во 1996 година.

Во текот на третот проект беа изготвени ди-
гитални карти на дистрибуција за 5 типови живе-
алишта (Beech forests - Букови шуми, Continental 
glasswort swards - Континентални солени заед-
ници со сукулентни растенија, Continental salt 
steppes and saltmarsshes - Континентални со-
лени степи и солени мочуришта, Aldrovanda 
communities - Заедници со Aldrovanda и High oro-
mediterranean pine forests - Високи оромедитеран-
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ски борови шуми). Секако дека е неопходно да се 
направи картирање на сите типови живеалишта 
од европско значење во Република Македонија, 
што ќе овозможи целосна идентификација на си-
те Емералд подрачја. Заради зачувување на секој 
тип на живеалиште потребно е да се селектира-
ат и предложат соодветни значајни подрачја и да 
се вклучат во еколошката мрежа. Овие подрачја 
мора да опфаќаат доволен процент од ареалот на 
распространување на живеалиштето (околу 20% 
се смета за минимум) за да се обезбеди долготра-
ен опстанок на живеалиштето. Процентот зависи 
од вкупното распространување на живеалиштето 
во Македонија, степенот на загрозеност на наци-
онално и европско ниво, како и значењето на Ма-
кедонија за зачувување на тој тип на живеалиште 
во Европа.     

Согласно Резолуција бр. 6, која вклучу-
ва вкупно 927 европски видови, во Републи-
ка Македонија идентификувани се 6 видови 
без'рбетници, 12 видови риби, 3 вида водозем-
ци, 7 видови влечуги, 17 видови цицачи, 115 ви-
дови птици и 5 видови растенија. Соодносот на 
бројот на видови идентификувани во Република 
Македонија и вкупниот број на видовите вклуче-
ни во Резолуцијата бр. 6 се претставени на след-
ниот графикон (Сл. 1). 

За секој од идентификуваните видови по-
требно е да се заштити нивното живеалиште во 
одредени репрезентативни подрачја, односно 
во подрачјето да е застапен одреден процент од 
популацијата на дадениот вид, доволен за да се 
обезбеди неговата биолошка виталност и долго-
рочен опстанок на видот. За секој вид неопходно 
е да се приберат податоци за ареалот на распрос-
транување и проценката на бројноста, а при тоа 
податоците да бидат базирани на најнови истра-
жувања. Во текот на третиот проект беа изгот-

вени дигитални карти на распространување за 
петнаесет селектирани видови. Такви карти на 
распространување неопходно е да се направат за 
сите видови флора и фауна од европско значење. 

Така, со досегашните проектни актив-
ности идентификувани и обработени се вкупно 
16 подрачја од посебен интерес за зачувување и 
предложени до Советот на Европа (Секретари-
јат на Бернска конвенција) за нивно вклучување 
во Националната Емералд мрежа (Сл. 2). Исти-
те опфаќаат површина од околу 198 145 ha, од-
носно околу 7,7% од територијата на Републи-
ка Македонија. Површината на подрачјата е мно-
гу различна: најмалото предложено подрачје (СП 
“Смоларски Водопад”) зафаќа површина од 810 
ha, а најголемото подрачје (НП “Маврово”) е со 
површина од 73.088 ha.

Идентификацијата и обработката на но-
ви подрачја до целосно определување на Наци-
оналната Емералд мрежа ќе продолжи во текот 
на 2008 година. При идентификацијата на нови-
те подрачја треба да се земат предвид видовите и 
типовите живеалишта кои се недоволно или во-
општо не се застапени во досегашните предло-
жени подрачја. 

На Европско ниво биолошката разновид-
ност се обработува по биогеографски региони, 
кои претставуваат географски целини базирани 
на вегетациската карта на Европа. Од вкупно 11 
биогеографски региони во Пан-Европскиот реги-
он, во Македонија присутни се само два: конти-
нентален и алпски. Од досега идентификуваните 
Емералд подрачја 10 се распоредени во алпскиот 
регион (Западна Македонија) и 6 во континентал-
ниот регион (Источна Македонија). Имајќи пред-
вид дека границите на биогеографските региони 
се административно воспоставени, оваа поделба 
не ја рефлектира вистинската состојба на биогео-

Сл. 1. Број на Емералд видови идентификувани во Република Македонија
Fig. 1. Number of Emerald species idnetified in the Republic of Macedonia
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графските региони во Македонија.  
Заради компатибилност на Емералд мре-

жата со Натура 2000, Емералд подрачјата се ка-
тегоризирани во 3 типа, и тоа:

тип А - подрачја значајни за птици, - 
кои соодветствуваат со Посебните 
заштитени подрачја (SPAs), прогласе-
ни согласно Директивата за птици, а 
во Националната Емералд мрежа са-
мо 1 подрачје е распоредено во оваа 
категорија;
тип Б - подрачја значајни за други ви-- 
дови и/или живеалишта, кои соодвет-
ствуваат со Посебните подрачја за за-
чувување (SACs), прогласени соглас-
но Директивата за живеалишта, а На-
ционалната Емералд мрежа вклучува 
3 подрачја од оваа категорија; и
тип Ц - подрачја значајни за птици, - 
други видови и/или живеалишта, во 
која се распоредени 12 подрачја од 
Националната Емералд мрежа.

Категоризацијата на подрачјата е значајна 
за процесот на евалуација на предложените Еме-
ралд подрачја.

 Податоците кои се прибираат за секое 
Емералд подрачје се внесуваат во стандардизира-
ни формулари (Emerald Standard Data Form). За-

ради поедноставување на процесот на создавање 
на такви формулари како и понатамошно проце-
сирање на податоците (на национално и меѓуна-
родно ниво) создаден е специјален софтверски 
програм Емералд/Натура база на податоци, из-
граден врз база на искуството од претходно ре-
ализираниот европски проект за собирање на 
податоци за CORINE биотопи,  дополнет со ба-
рањата на Директивите за птици и живеалишта. 
Двете бази на податоци се компатибилни и при-
марно се разликуваат во листата на видови и жи-
веалишта (Резолуциите од Бернска конвенција 
за Емералд базата и Анексите на Директивите за 
Натура 2000 базата). Значајно е да се истакне де-
ка внесените податоци во Емералд базата подо-
цна, кога Република Македонија ќе стане член-
ка на ЕУ, можат да се трансферираат во базата за 
Натура 2000. 

Секое подрачје во базата има соодветна 
шифра и се внесуваат основни податоци за по-
вршината, надморската висина, биогеографски-
от регион, типот на подрачјето, одговорната ин-
ституција, потоа, опис на подрачјето со основни 
карактеристики, квалитет и значење, статус на 
заштита на национално ниво и одговорно тело 
за управување (доколку постои), сопственост на 
земјиштето, ранливост на подрачјето со инфор-
мација за влијанија и активности во и околу са-

Сл. 2. Карта на Емералд мрежата во Република Македонија во 2007 година
Fig. 2. Map of Emerald Network of Areas of Special Conservation Interest in the Republic of Macedonia in 

2007 
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мото подрачје, како и, карти и фото документа-
ција.

Најзначаен дел од базата е делот во кој се 
внесуваат еколошки податоци - тоа се податоци 
за живеалиштата од Резолуцијата бр. 4 и за ви-
довите од Резолуцијата бр. 6 кои се застапени во 
тоа подрачје. За секој тип на живеалиште се вне-
сува површината (%) на која е застапено тоа жи-
веалиште во конкретното подрачје, како и, след-
ните критериуми за оценка на подрачјето за даде-
ниот тип на живеалиште:

репрезентативност (степенот на реп-- 
резентативност на природното живе-
алиштето во даденото подрачје)
релативна површина (површината - 
која ја зафаќа живеалиштето во даде-
ното подрачје во споредба со вкупната 
површина што ја зафаќа истиот тип на 
живеалиште на национално ниво)
статус на зачуваност (степенот на за-- 
чуваност на структурата и функции-
те на природното живеалиште и мож-
ностите за ревитализација)
глобална проценка (глобална процен-- 
ка на вредноста на подрачјето за зачу-
вување на даденото природно живе-
алиште). 

За растителните и животинските видови 
се внесува научното име со  податоци за нивната 
популација во даденото подрачје. Критериумите 
за оценка на подрачјето за дадениот вид се: 

популација (бројност и густина на по-- 
пулацијата на видот присутна во даде-
ното подрачје во споредба со попула-
циите застапени на национално ниво)
состојба на зачуваност (степенот на - 
зачуваност на карактеристиките на 
живалиштето кое е значајно за даде-
ниот вид и можностите за ревитали-
зација)
изолација (степенот на изолација на - 
популацијата присутна во даденото 
подрачје во споредба со природниот 
ареал на распространување на видот)
глобална проценка (претставува про-- 
ценка на вредноста на подрачјето за 
зачувување на дадениот вид).

При тоа, постои можност да се внесат и 
други значајни типови живеалишта согласно Па-
леарктичката класификација кои се застапени во 
подрачјето, како и, други значајни видови од на-
ционални црвени листи, ендемични видови, ви-
дови заштитени со меѓународни конвенции и сл., 
но за нив не се потребни детални податоци.  

Главните проблеми кои беа идентифику-
вани во текот на имплементацијата на трите про-
екти за развој на Емералд мрежата се однесува-
ат на недостиг на научни податоци за некои од 

видовите и живеалиштата, проценка на нивни-
те популации базирана на континуиран монито-
ринг, недостиг на ГИС податоци и друго. Тие ис-
товремено ги даваат насоките за следните актив-
ности за развој на Националната Емералд мрежа, 
како што се: прибирање на научни податоци за 
видовите и живеалиштата за кои што тие недос-
тасуваат, воспоставување на континуиран мони-
торинг систем, изготвување на дигитални карти 
за распространување за видовите и живеалишта-
та, изготвување на прецизни дигитални граници 
за предложените подрачја, како и превземање ак-
тивности за презентирање на Емералд мрежата 
на пошироката јавност, односно подигнување на 
јавната свест. 

После идентификување на Емералд под-
рачјето, за секое предложено подрачје неопход-
но е да се дефинираат и имплементираат соод-
ветни мерки за управување кои ќе обезбедат по-
волна состојба на зачуваност на видовите и жи-
веалиштата од Европско значење.

Заклучок

Развојот на Емералд мрежата во Републи-
ка Македонија претставува значајна подготвител-
на активност на Република Македонија за вос-
поставување на мрежата Натура 2000, односно 
ефикасно спроведување на Директивите за пти-
ци и живеалишта, што претставува главна обвр-
ска на Република Македонија во процесот на ин-
тегрирање во Европската Унија во делот на заш-
тита на природата. Досегашните преземени ак-
тивности при реализација на овој проект пока-
жаа дека голем број подрачја од територијата на 
Република Македонија ги исполнуваат критери-
умите за прогласување на Емерадлд подрачја, 
при што досега се предложени 16 подрачја од по-
себен интерес за зачувување до Советот на Евро-
па (Секретаријат на Бернска конвенција) за нив-
но вклучување во Националната Емералд мрежа. 
Истите опфаќаат површина од околу 198.145 ха, 
односно околу 7,7% од територијата на Републи-
ка Македонија. 

Во следниот период неопходно е да се на-
прави картирање на сите типови живеалишта 
од европско значење и изработка на карти на 
распространување за сите видови флора и фауна 
од европско значење во Република Македонија, 
што ќе овозможи целосна идентификација на си-
те Емералд подрачја.

Понатамошната активност врз идентифи-
кацијата и обработката на нови подрачја ќе про-
должи и во наредниот период, до целосно до-
комплетирање на Емералд мрежата на Републи-
ка Македонија. 
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DEVELOPMENT OF THE EMERALD NETWORK IN REPUBLIC OF MACEDONIA 

Robertina BRAJANOSKA

Summary

The Republic of Macedonia, in 2002, began pilot activities for development of the Emerald Network of 
Areas of Special Conservation Interest (ASCI), which is being developed within the territories of the Contract-
ing Parties to the Bern Convention.

Of the total number of 187 endangered habitats requiring specific conservation measures listed in Res-
olution No. 4 (1996) of the Bern Convention, 32 endangered habitats have been identified in Macedonia. Res-
olution No. 4 corresponds to Annex I of the Habitats Directive (92/43/EEC). According to Resolution No. 6 
(1998), which lists 927 European species requiring specific habitat conservation measures, 165 are present 
within Macedonia: 6 species of invertebrates, 12 fish species, 3 amphibians, 7  reptiles, 115 birds, 17 mam-
mals, and 5 plant species. Resolution No. 6 corresponds to Annex II of the Habitats Directive and to Annex I 
of the Birds Directive (79/409/EEC).

Within the project activities for development of the National Emerald Network, realized in the period 
2002-2006, 16 ASCI sites covering an area of 198,145 ha have been identified that represents about 7,7% of the 
territory of the country. The activities for completion of the National Emerald Network will continue in 2008. 

The identified problems during the implementation of the projects are indicating directions for future 
activities geared toward development of the Emerald Network, such as: collection of scientific data for the Em-
erald species and habitats based on the continuous monitoring, preparation of GIS maps of distribution of all 
Emerald habitats and species, development of precise digital boundaries for the proposed sites, public aware-
ness raising, and, after identification of all sites, development and implementation of conservation measures/
management plans to maintain at favourable conservation status natural habitats and species of European in-
terest.

The undertaken activities for development of the National Emerald Network are considered as impor-
tant preparatory work towards the preparation for the EU membership of the Republic of Macedonia in the part 
of implementation of Natura 2000 and to comply in advance with the Habitats and Birds Directives. It also rep-
resents a useful instrument for the conservation of areas of great ecological value and a framework for cooper-
ation within a homogeneous network of areas covering the whole Europe. 
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 Introduction

Practicing nature conservation through estab-
lishing protected areas has been an issue for sever-
al decades. It is now still considered that „in situ“ 
conservation of species and habitats/ecosystems is 
the most effective through establishment of a certain 

DEVELOPMENT OF CRITERIA FOR THE SELECTION OF 
WETLAND HABITATS FOR STRICT PROTECTION - CASE STUDY 

OF BUNEC SITE IN THE NATIONAL PARK „MAVROVO“

Lupcho MELOVSKI & Vlado MATEVSKI

Institute of Biology, Faculty of natural Sciences and Mathematics

ABSTRACT

Melovski L. & Matevski V. (2008): Development of criteria for the selection of wetland habitats for strict 
protection - case study of Bunec site in the National park „Mavrovo“. Proceedings of the III Congress of Ecologists 
of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedo-
nian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The Study on Biological Diversity of the Republic of Macedonia from 2003 has pointed out wetland hab-
itats in Macedonia as the most threatened ones. Even thou, almost nothing was done so far for their conservation. 
An attempt was done with presented research to define the significance of these habitats in respect to floristic diver-
sity on the basis of riparian vegetation, wet meadows, peat bogs and alder woodlands on the locality „Bunec“ in the 
frame of the National Park „Mavrovo“. This site is not included in the strict protection zone of the park. 

The assessment of the importance of the investigated site was performed by using a series of criteria that 
are very often used for assessment of natural areas: rarity/uniqueness, diversity, size, naturalness, productivity, fra-
gility, representativness, importance for wildlife, threats, educational value, scientific value and conservation ef-
fectiveness.

Key words: Wetlands, Bunec, NP Mavrovo, evaluation

ИЗВОД

Меловски Љ. и Матевски В. (2008): Развивање критериуми за избор на влажни станишта за строга 
заштита врз основа на примерот на локалитетот Бунец во Националниот парк “Маврово”. Зборник на тру-
дови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни 
изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Студијата за биолошката разновидност на Република Македонија од 2003 година ги определува 
влажните станишта во Македонија како едни од најзагрозените. Сепак, до сега не е направено скоро ништо 
за конкретна заштита на овие станишта кај нас. Со ова истражување се прави обид да се определи значење-
то на овие станишта во однос на флористичкиот диверзитет преку примерот на крајпоточната вегетација, 
влажните ливади, тресетиштата и евловите шумички на локалитетот “Бунец” во рамките на Националниот 
парк “Маврово”. Овој локалитет не влегува во рамките на строго заштитените делови од паркот.

Проценката на значењето на истражуваниот локалитет  беше направена преку примена на серија 
критериуми често применувани за проценка на природни подрачја: реткост/уникатност, диверзитет, голе-
мина, природност, продуктивност, чувствителност/кршливост, репрезентативност, значење за диви живот-
ни, закани, образовна вредност, научна вредност и ефикасност при заштита. 

Клучни зборови: влажни станишта, Бунец, НП Маврово, проценка 

type of protected area (Ravenel and Redford 2005). 
The approach is presently often criticized, but still 
not much new has been introduced, except for the 
creation of the network of protected areas on an eco-
logical basis. In line with it, the idea of evaluating 
the significance of natural areas for conservation was 
developed since not all areas deemed necessary for 
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conservation were available (Ploeg and Vlijm 1978; 
Margules and Usher 1981; Goldsmith 1983). Choice 
of the most important areas among many represen-
tative areas has to be done. For this reason a variety 
of criteria were introduced (e.g. Margules and Ush-
er 1981) and analyzed (Smith and Theberge 1986, 
1987). Comprehensive review can be found in Smith 
and Theberge (1986). There is still an ongoing de-
bate in the recent scientific literature on application 
of these criteria, but more attention was paid to eco-
nomic valuation of a particular site denoted for pro-
tection. Especially wetlands were studied in this re-
spect extensively (Hammack and Brown 1974 - first 
study; Barbier 1997; Brouwer et al. 1999; Wood-
ward and Wui 2001; Brander et al. 2006; Gherman-
di et al. 2007). Meta-analysis in Ghermandi et al. 
(2007) was done on the bases of 353 independent 
observations derived from 155 studies on wetland 
evaluation (half of them in USA). Wetlands are ec-
onomically valued for their direct use value, indi-
rect use value or their option value, but also for their 
non-use values - biodiversity, culture, heritage and 
bequest value (Barbier 1997). 

Wetlands in Macedonia are far the most 
threatened habitats (MoEPP 2003) due to their me-
lioration during the late 40-ties and 50-ties with the 
aim to combat malaria and to gain agricultural land. 
This declining trend continues till present time. How-

ever, there are no wetlands included in the national 
protected areas system, except for the Strict Natu-
ral Reserve Ezerani. Even thou, in case of Macedo-
nia not a single attempt to evaluate wetland(s) exists 
or some other natural area. The aim of this article is 
to start filling the gap, i.e. to develop criteria for se-
lection of wetland habitats for protection on the ba-
sis of the case study Bunec - site in the National Park 
„Mavrovo“. It is to be noted that the criteria will be 
specific for the state of the knowledge in Macedonia. 
The evaluation was performed to assist park admin-
istration and other stakeholders to assign strict pro-
tection to Bunec wetland. 

Among all wetland values, non-use value - 
biodiversity is the central issue in this article. Eco-
nomic evaluation of wetlands (otherwise very im-
portant decision making tool) is less important in 
this case since the wetland at Bunec is already in the 
frame of the National park „Mavrovo“. However, an 
attempt will be made to make an overall approxi-
mate assessment of the wetland values not expressed 
in monetary terms. 

Object and methods

Mavrovo National Park occupies the central-
west and northwest part of the Republic of Macedo-
nia. It covers 73,088 ha on the mountains Korab-De-

Fig. 1. Position of the wetland Bunec1 Position of the etland B nec
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shat, Bistra, and Shar Planina. The locality Bunec 
is situated in the northern part of Bistra Mountain 
- Vlainica, on the border with Kozha, the southern-
most part of Shar Planina Mountain (Fig. 1). It is al-
so almost on the border of the National Park Mav-
rovo. 

The wetland is situated in the fenced area that 
represents the park reproductive center for Fellow 
deer. In the same area the main buildings and other 
amenities, including sport terrains of the Children‘s 
resort Bunec are placed as well (Fig. 2). The altitude 
of the site is 1220 m a.s.l. at the point where the wet-
land meets the lake shore (which fluctuates consid-
erably depending on the use of water of the reser-
voir) up to 1300 m a.s.l.

Before the construction of Mavrovo dam in 
early 1950-ties this was the edge part of the large 
Mavrovsko Pole wetland area (with marshes, wil-
low and alder woodlands and wet meadows - see 
Fig. 3).

Bunec wetland values were evaluated us-
ing multiple criteria, starting by the most common-
ly used model - simple additive weighting meth-
od and ending with the disjunctive model (Hwang 
and Yoon 1981; Smith and Theberge 1987). The 
criteria from Smith and Theberge (1986) were se-
lected and adapted to Macedonian conditions and 
state of knowledge. The used criteria consider biot-
ic and abiotic aspects (rarity/uniqueness, diversity, 
size, naturalness, producti vity, fragility, representa-
tivness, importance for wildlife), socio-culural (rec-
reational value, educational value, scientific value) 

Fig. 2. Bunec wetland and children‘s resort

Fig. 3. The appearance of Mavrovo valley before 
the reservoir was constructed (from Em 
1957)
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and planning/management aspects (threats, conser-
vation effectiveness, size). Economic aspects were 
addressed too.

The value of the wetland was scored 1-3 for 
each criterion respectively, 1 meaning low value, 2 - 
average and 3 - high value. At the end, based on the 
expert judgment, different weight factor was applied 
to each score in order to compensate for some un-
certainties and lack of information for biodiversity 
aspects. To the criteria for which we think are more 
important we gave weight factor 2, for medium im-
portant 1.5, and for less important - 1.

Results

Bunec wetland
The wetland occupies 15.11 hectares. In to-

tal 186 plant species (sphagnum and vascular plants) 
can be found in six distinctive habitat types that can 
be distinguished in the whole wetland (Tab. 1 and 
Fig. 4). Willow woodlands can be added to the list, 
but due to their small size they were not considered 
as separate habitat type. Before the construction of 
the Mavrovo dam and creation of Mavrovo reser-
voir, willow woodlands of Salix cinerea were very 
extensive (see Fig. 3) and were occupying large ar-
eas in former Mavrovo Valley (Em 1957).

Uniqueness/rarity - habitats
The vegetation types (plant associations) 

were not analyzed in this work since it was not the 
main aim. However, a short description and com-
ments will be given in order to use vegetation and 
habitats as a criterion for assessment of the whole 
area.

The vegetation of the wet meadows in Bunec 
probably represents the remnants of well developed 
wetland vegetation in the former valley Mavrovsko 
Pole, before it was filled with water (Mavrovo Res-
ervoir). Unfortunately, this vegetation was not in-
vestigated and its real floristic composition could 
only be a guess (Micevski 1994). There are species 
characteristic for the mountain marsh vegetation on 
higher elevations on Bistra Mt. from the alliance 
Caricion canescentis-nigrae W. Koch 26 emend. 
Nordth. 37, like Eriophorum latifolium, Parnassia 
palustris, Dactylorhiza cordigera, Carex rostrata, 
Menyanthes trifoliata and others (Micevski 1994), 
or mountain mowed meadows from the alliance 
Rumicion thyrsiflori Micevski 94, like Ranuncu-
lus polyanthemos, Matricaria trichophylla, Rumex 
thyrsiflorus, Cinosurus cristatus, Plantago lanceo-
lata, Lolium perenne, Inula britanica etc. The clos-
est floristic composition in the available literature is 
presented by Micevski (1994) for the wet meadow 

Tab. 1. Habitat types and species representation by habitat
Habitat type Area (ha) Species/taxa number

Wet meadow Un-mowed 9.60
76Mowed 2.17

Marshland with tall herbs - ruderal 0.69 12*
Peat bog and marshy areas 0.03 13 + 54
Alder woodland 2.29 54
Willow woodland 0.07 n.a.
Stream banks 0.27 67
Total for the site 15.11 186

* Species from the wet meadow are mostly excluded

Fig. 4. Map of habitats in Bunec wetland on aerial photography4 Map of habitats in Bunec wetland on aerial photography
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close to the village Mavrovo (non described vegeta-
tion type). Additionaly, in Bunec meadows there are 
lots of elements characteristic for the lowland mead-
ows, especially those on higher elevation (600-700 
meters) around Gostivar or Pelagonija (cf. Micevski 
1963, 1966). It is thus an interesting mixture of low-
land and mountain wetland vegetation. 

Wet meadows with tall herbs is a habitat type 
that represents a mixture of wet meadows, stream 
bank vegetation and ruderal vegetation close to the 
Bunec children resort (waste water discharge area). 
It could be compared with mountain stream vege-
tation of the alliance Cirsion appendiculati Horv., 
Pawl. et Walas 37. Cirsium appendiculatum is ab-
sent, but other species like Caltha palustris ssp. la-
eta, Cirsium tymphaeum, Chaerophyllum hirsutum, 
Carex ovalis (=C. leporina), Geum coccineum, Men-
tha longifolia, Myosotis scorpioides, Juncus effusus, 
Urtica dioica, Petasites hybridus, Epilobium parv-
iflorum, Holcus lanatus, Juncus glaucus, Solanum 
dulcamara (with willows) and other species are also 
present in Bunec.

Peat bogs on southern parts of Shar Planina 
(the part that belongs to Mavrovo National park, in-
cluding Bunec) were studied only for their potential 
on organic matter (study ordered by the park admin-
istration). Nothing is known concerning the floristic 
composition. 

Willow woodlands are the only vegetation 
type that was studied before the valley was filled 
with water (Em 1957). According to Em (1957) 40 
vascular plant species were recorded in these wood-
lands, some of them specific to this habitat type (for 
Macedonian conditions). However, this relict habitat 
is only fragmentarily represented at present, thus its 
presence in Bunec is of a great importance. Unfor-
tunately, there are no willow (Salix cinerea) wood-
lands left on the edges of Mavrovo reservoir at pres-
ent. 

Small alder woodland can only be compared 
to the similar from Belchishko Blato, although the 
latter is much larger and probably more diverse?!

Criterion - habitats/vegetation: obviously this 
is a unique mixture and represents rare habitats, al-
most completely disappeared in Macedonia even be-
fore they were properly studied. Maximum score - 
3!

Rarity / Uniqueness - species
In the context of this article, the concept of 

rarity is used in sense of species geographic distribu-
tion or species abundance since it can be document-
ed the most easily. Other aspects of „rarity“ were not 
considered (size of species‘ geographical range as 
well as the patchiness in their distribution and abun-
dance). The rationale to use this criterion is preser-
vation of genetic diversity (CBD, IUCN Conserva-
tion Strategy etc.). Rarity as a criterion was used in 
many cases in Macedonia (in different EIA studies, 
national conservation documents etc.).

Wetland species are usually widely distrib-
uted; however there are several species growing in 
Bunec wetland that are rare or very rare in Macedo-
nia (Tab. 2). More over, one species (Cirsium gre-
cescui Rony) was discovered for the first time in 
Macedonia. Each species distributed in one locality 
apart from Bunec was given score 3, and 4 localities 
and more were scored 1.

Not only plant species composition is unique 
in Bunec. According to the current knowledge glo-
bally threatened bird species Crex crex can only be 
met breeding in Bunec wetland. 

It is important to note that above criterion was 
used in this work only to represent biological and ec-
ological value of the site, unlike the common prac-
tice in Macedonia during the last decade, to evaluate 
different sites only by comparison of the site’s hab-
itats, flora and fauna with habitats and species listed 
in different red lists, conventions’ annexes and Hab-
itat and Bird Directive annexes. 

Diversity / Species richness
The rationale for using diversity as a criterion 

is based on ecological stability (Margules and Ush-

Tab. 2. Rare plant species growing in Bunec wetland
Species Known locality(ies) in MK Score
Dryopteris carthusiana Osogovo - Sasa 3

Ranunculus flammula Monospitovsko Blato, Gostivar and former Mav-
rovsko Pole 2

Viola shariensis Shar Planina 2
Salix appendiculata Belasica 3
Lotus uliginosus Wet meadows nad marshes - Gostivar 3
Epilobium nutans Mavrovsko Pole i Vrben, Pelister - Golemo Ezero 2

Epilobium palustre 5 localities, including Mavrovsko Pole (Micevski 
considers it extinct from there) 1

Cirsium tymphaeum Shar Planina 3
Cirsium grecescui New for Macedonia! 3

Gentiana pneumonanthe Mavrovsko Pole (considered extinct until this 
study) 3

Overall score 3
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er 1981), genetic variability (McKinnon 1982) and 
representativness. Species richness is the most con-
venient way of measuring the diversity. It is not pos-
sible (and not practical) to calculate species richness 
on the basis of ecological indices at the current stage 
of research since it requires knowledge about the in-
dividual numbers of specimens. Assessment of biot-
ic diversity is often performed through selection of 
well studied groups of species as „indicators“ (Ploeg 
and Vlijm 1978). In the case of this study - vascular 
plant species were selected. For comparison between 
different sites one can use simple models that take 
species number and area covered by the compared 
habitats. It is important to eliminate the bias emerg-
ing from area factor since the „diversity“ criterion is 
useless (completely unreliable for an objective com-
parison between the sites) unless the effect of ar-
ea on diversity is removed (Ploeg and Vlijm 1978). 
There are lots of techniques to factor out or correct 
for the effect of the area (Simberloff 1978; Connor 
and McCoy 1979; Dony and Denholm 1985).

In case of Macedonia there are no detailed in-
vestigations on species richness of different habitats. 
However, complete phytocenological tables do exist 
for majority of plant communities. These tables can 
be used for comparison until more detailed targeted 
research is done. One should keep in mind that only 
comparable habitats can be assessed in this way. 

Wetland habitats comprising marsh and mire 
communities and different types of wet meadows 
are well documented in Macedonia (Micevski 1963, 
1964, 1966, 1967). However, these studies consid-
er only lowland wetland habitats. Comparatively 
less attention was paid to mountain wetland habi-

tats (montane meadows - Micevski 1996). Even thou 
comparison between lowland and mountain vegeta-
tion is not possible from phytocenological point of 
view (Bunec is at 1250 m a.s.l.), for the purpose of 
their nature conservation value it is possible to make 
this exercise. Substantial problem is that in Micevs-
ki‘s articles area of the analyzed phytocenoses is 
only approximately given (e.g. thousands or many 
thousands of hectares). In our calculations, areas of 
hectares were confined to 100 ha and areas of thou-
sands of hectares were confined to 1000 ha. In order 
to eliminate the bias emerging from the area, and in 
situation when there are no data about abundance of 
individual species, simple relation of natural loga-
rithm of species number and corresponding area was 
used. Anyway, due to the substantial difference of 
species number in Bunec wetland and other wet hab-
itats, it is possible to make approximate comparison, 
supported by expert judgment (Tab. 3). It is worth 
to note that none of the bellow mentioned wetlands 
are with the same size at present (some of them were 
completely destroyed). The site with species index 
richness above 1.6 was scored 3, and with index bel-
low 0.8 was scored 1 (Tab. 3).

Naturalness
Due to the presence of children‘s resort next 

to the area of the wetland, use of the timber - for-
est cut in the neighboring beech forest and mow-
ing, Bunec has lost its natural appearance and to a 
certain degree its function (pollution with commu-
nal waste water). Vegetation status is more or less 
well, but impact on hydrology is high. Thus, mini-
mum score. In Macedonia Belchishko Blato wetland 

Tab. 3. Species richness in Bunec vs. lowland wetland habitats in Macedonia [species number for lowland 
wetlands compiled from Micevski (1963, 1964, 1966, 1967)]

Site Plant communities Area (ha) Species/taxa 
(total)

Index 
ln/ln Score

Bunec 4 main types 15.11 186 1.92 3

Pelagonija - Chep-
igovo

Sparganieto-Glycerietum fluitantes + Glyce-
rietum maximae + Cynosureto-Caricetum 
hirtae

Hundreds 82 0.96 2

Pelagonija - No-
vaci

Scirpeto-Alopecuretum cretici
+ Trifolietum resupinati-balansae Hundreds 102 1.00 2

Monospitovo 
Dichostyleto-Fimbristyletum dichotomae + 
Cynosureto-Caricetum hirtae + Trifolietum 
resupinati-balansae

Thousands 134 0.71 1

Stojakovo
Scirpeto-Alopecuretum cretici + Trifolie-
tum resupinati-balansae + Hordeeto-Carice-
tum distantis

Hundreds 69 0.92 2

Polog - Gostivar Cynosureto-Caricetum hirtae + Cypero-Car-
icetum acutiformis Hundreds 105 1.01 2

Ohrid Caricetum elatae + Cyperetum longi 20 19 0.98 2
Struga Caricetum elatae + Cyperetum longi Thousands 59 0.59 1

Prespa Cynosureto-Caricetum hirtae + Sparganieto-
Glycerietum fluitantis Thousands 66 0.61 1

Skopsko
Scirpeto-Alopecuretum cretici + Hordee-
to-Caricetum distantis + Cype retum longi + 
Glycerietum plicatae

Thousands 161 0.74 1

Negorci Cyperetum longi + Mariscetum 10 23 1.36 2
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can only get maximum score for naturalness even if 
the human presence is significant in that area. 

Producti vity
In this respect we did not analyze productiv-

ity in scientific sense (carbon accumulation or simi-
lar), but rather biological/economic production was 
considered. The productivity of Bunec site generally 
concerns hay production. Wood productivity can be 
considered low due to the comparatively smaller ar-
ea covered by alder woodlands. The hay is used for 
winter feeding of deer (the site is in the frame of Ma-
vrovo NP breeding centre). Animal (secondary) pro-
duction is insignificant (there are no fishes). Medium 
production - score 2. Again Belchishko Blato wet-
land in Macedonia will receive the maximum score 
for this criterion.  

Fragility
The site (habitats in it) is fragile (although 

it is not unstable!) since only a small intervention 
in the source area could destroy the whole wetland. 
Most of the other wetlands in Macedonia are less 
fragile (although their fragility can increase with cli-
mate change more than in case of Bunec). Maximum 
score.

Representativness
It is the most representative part of the for-

mally large wetland covering large part of Mav-
rovsko Pole before the lake was created. Concerning 
mountain wetlands (excluding high-mountain bogs 
and mires) this is also the most representative site. 
Its representativness is more of „inclusive“ type (see 
diversity and rarity sections above) than of „typical-
ness“ type. Anyway, maximum score (note: the rep-
resentativness was weighted on national scale, not 
biogeographically...).

Importance for wildlife
The area of the Bunec site is fenced and thus 

it does not have importance for the wildlife. Com-
pared to other wetlands in Macedonia it has con-
siderably lower value for wildlife (if mammals are 
considered). Belchishko Blato wetland in this sense 
could get the highest score (otter and other herbi-
vores). However, presence of Crex crex that breed in 
the site significantly increases the value of the site. If 
rare species are in question, the value of Bunec wet-
land increases again (however, in this case the crite-
rion overlaps with uniqueness/rarity criterion!). Me-
dium score - 2.

Size
It is generally accepted that the ecological 

value of the site increases with its size. Ecological 
and conservation background for this lies in appli-
cation of the theory of equilibrium island biogeog-

raphy (MacArthur and Wilson 1967) to selection of 
sites for nature conservation. The smaller the size 
of the site in general matrix, the lower the number 
of species is expected. The size of the site could al-
so have negative consequences to species survival, 
but this comes into question mostly if species with 
large body size are to be conserved (top predators 
especially). 

Plant species richness and diversity in Bunec 
site do not correspond to the provisions of island 
biogeography theory since it is richer than expected 
from its size (see Tab. 3). That is why it got the high-
est score for previous criteria, but in case of size, 
Bunec can only be of medium importance (expert 
judgment). Wetlands bellow 1 ha can receive score 
1, and sites with 100 hectares can be scored with 3 
(it is obvious that in Macedonia in current condition 
only Monospitovo wetland area can receive score 
3). Other aspects assigned to size such as shape, lo-
cation and buffer zones were not considered in this 
case.

Unlike the uncritical acceptance of the large 
size sites as more appropriate for nature conserva-
tion, we think that small size wetlands have in some 
cases substantial advantage over large ones. Name-
ly, small size sites can be conserved more easily and 
managed more effectively in case when financial 
sources are limited and political will is not favor-
able. Thus, to avoid decisive role of the size criterion 
in site evaluation we propose that the weight factor 
should be low for large wetlands and high for small-
er wetlands (Tab. 4).

Threats
Threats as criterion are not frequently used in 

conservation scientific literature. They are not used 
in combination with other criteria. This makes sense 
only if the evaluation process is carried out for giv-
ing conservation priority and not if the site is evalu-
ated for its intrinsic value. We propose that in Mace-
donia threats have to be used in evaluation of wet-
lands for protection purposes (putting a conservation 
status) and that this criterion should receive maxi-
mum weight factor.

In case of Bunec wetland numerous threats 
to biodiversity exist, suggesting that urgent mea-
sures for protection are needed. Improving the status 
(higher conservation zone) of the area in the frame 
of the national park is essential. 

The following threats can be distinguished:
Waste water pollution (discharge of un-- 
treated water from the resort)
Solid waste pollution (especially plastic - 
materials)
Recreation- 

massive events – music gathering o 
(not frequent but thousands of peo-
ple)
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motocross (not organized but bikers o 
frequently use the site for pleasure)

Wood cutting (beech forest neighboring - 
the site is important for maintenance of 
the whole wetland)
Mowing (some parts of the wetland - 
should not be mowed) 

Due to the high anthropogenic pressure to 
Bunec wetland it should be considered as wetland 
under stress and receive maximum score for this cri-
terion. 

Conservation effectiveness
The effectiveness of conservation in Bunec 

site could be very high since the wetland is already 
in the frame of the national park. It represents a re-
productive center for game animal and it is fenced. 
It is also close to the park administration seat. It does 
not require large financial investments to reach ef-
ficient conservation. Other wetlands that were ana-
lyzed would require large investments to reach effi-
cient conservation. For Bunec - maximum score.

Recreational value
Recreation is human use type that is very im-

portant in protected sites (along with educational 
and scientific use). Other economic uses are more or 
less irrelevant in the case of Bunec site. The mead-
ows and beech forest that borders the site have high 
recreational potential which was evaluated even be-
fore the children recreational resort was built. Max-
imum score!

Educational value
Bunec wetland has comparatively higher ed-

ucational value than other wetlands in Macedonia 
due to the following reasons:

It is close to the important tourist area - - 
ski center Mavrovo
It is easy accessible - asphalt road- 
It is next to the children's resort "Bunec" - 
which was traditionally used by many 
schools for summer school practice for 
pupils (apart from winter sport activities 
for children).

If high scientific value of the site is added to 
the above list, than maximum score is inevitable.

Pollution prevention
The importance of Bunec wetland in pollu-

Tab. 4. Economic and non-use values of Bunec wetland in relation to generally accepted wetland values 
[adapted from Barbier (1989, 1993, 1994) and Scodari (1990)]

USE VALUES NON-USE VAL-
UES

Direct Use Value Indirect Use Value Option and Quasi-Option 
Value Existence Value

Fish Nutrient retention Potential future uses (as per 
dir. and indir. uses) Biodiversity

Agriculture Flood control Future value of informa-
tion Culture, heritage

Fuel-wood Storm protection Bequest values
Recreation Groundwater recharge
Transport External ecosystem support
Wildlife harvesting Micro-climatic stabilisation
Peat/energy Shoreline stabilisation, etc.

Tab. 5. Overall scoring of the site (the process of scoring is presented; comparison with other sites was 
omitted)

Criteria Score Weight factor Total score
Habitats (rarity) 3 2 6
Species (rarity) 3 2 6
Diversity (species richness) 3 2 6
Naturalness 1 1.5 1.5
Productivity 2 1.5 3
Fragility 3 2 6
Representativness 3 1.5 4.5
Importance for wildlife 3 2 6
Size 2 1.5 3
Threats 3 2 6
Conservation effectiveness 3 2 6
Educational value 3 1.5 4.5
Scientific value 3 2 6
Pollution prevention 3 2 6
Economic value 2 1 2
Total score 72.5
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tion prevention is very high. The wetland receives 
untreated waste water from children‘s resort sewage 
system. Discharged water from the wetland to the 
Mavrovo reservoir is purified to a significant degree 
(it is obvious although there are no direct measure-
ments of the stream and lake water quality). Howev-
er, due to the small area compared to other wetlands 
in Macedonia, the importance is medium.

Economic values
As mentioned before, economic evaluation 

of Bunec wetland (as well as comparison of its eco-
nomic values with other wetlands) was not the ob-
jective of this work. Anyway, a short review of all 
possible use and nonuse values of Bunec wetland 
will be presented (Tab. 4). Values shown in „italic“ 
are characteristic for Bunec.

Conclusions

The values of Bunec wetland can not be 
compared with other wetlands in Macedonia due to 
the lack of reliable data for all wetlands except for 
Bunec. However, the presented exercise showed that 
even provisional comparison has pointed out Bunec 
wetland as very important and valuable site for its 
natural and particularly biodiversity values. Pro-
posed integral scoring for all analyzed criteria is pre-
sented on Tab. 5.
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РАЗВИВАЊЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ВЛАЖНИ СТАНИШТА ЗА СТРОГА 
ЗАШТИТА ВРЗ ОСНОВА НА ПРИМЕРОТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ БУНЕЦ ВО 

НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК “МАВРОВО”

Љупчо МЕЛОВСКИ и Владо МАТЕВСКИ

Институт за биологија, Природно-математички факултет, Скопје

Резиме

Студијата за биолошката разновидност на Република Македонија од 2003 година ги определу-
ва влажните станишта во Македонија како едни од најзагрозените. Сепак, до сега не е направено скоро 
ништо за конкретна заштита на овие станишта кај нас. Со ова истражување се прави обид да се опреде-
ли значењето на овие станишта во однос на флористичкиот диверзитет преку примерот на крајпоточна-
та вегетација, влажните ливади, тресетиштата и евловите шумички на локалитетот “Бунец” во рамки-
те на Националниот парк “Маврово”. Овој локалитет не влегува во рамките на строго заштитените де-
лови од паркот.

Во наведените станишта беа регистрирани преку 170 видови васкуларни растенија и беше напра-
вена споредба со постоечките податоци за флористичкиот состав на низинските водни станишта во Ма-
кедонија. Проценката на значењето на истражуваниот локалитет во однос на други слични локалитети  
беше направена преку примена на серија критериуми често применувани за проценка на природни под-
рачја. Критериумите се однесуваат на биотички, абиотички, социоекономски и управувачки каракте-
ристики. Употребени беа следните критериуми: реткост/уникатност, диверзитет, големина, природност, 
продуктивност, чувствителност/кршливост, репрезентативност, значење за диви животни, закани, обра-
зовна вредност, научна вредност и ефикасност при заштита. 
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Introduction

The domestication of animals that began 
some 12000 – 13000 years ago brought profound 
changes in the human view of wolves (Boitani 
1995). Depredation on livestock has been one of the 
main reasons for attempts to exterminate the wolf 
and continues to be a major problem in wolf con-
servation. Wolf predation on livestock has been cus-
tomary since centuries in Bulgaria. The species has 
had abundant population in the past, followed by se-
vere decline in 1960, due to intensive persecution 
by all means. In late 1980s it is starting to recov-
er and nowadays the wolf is spread again in almost 
all the mountainous areas of the country. Tradition-
ally, livestock is grazed predominantly extensive-
ly, often in the large carnivore habitats. This fact, 
makes domestic animals easy accessible for wolves 
and a good source of food, especially in times when 
natural prey is scarce. In Bulgaria, after the political 
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Damages caused by wolves on livestock in Bulgaria are frequent. Some main reasons for that are the ex-
tensive way livestock is grazed in country side, mountainous character of the terrain where livestock is grazed, lack 
of adequate livestock protection in many cases and decreased number of natural wolf prey since the beginning of 
1990s. 

The present study aimed to estimate the frequency and intensity of wolf Canis lupus L. activity towards 
livestock, development of this activity in five years period, kind of livestock damaged and level of created conflict 
with livestock breeders. The present survey was conducted in the period 2002 – 2006 in two study areas in West 
Bulgaria – Kraishte and West Pirin Mts. Information was collected yearly by interviewing local people in each of 
the surveyed settlements. In average, 20 settlements form each study area were included yearly in the survey. 

The frequency of wolf attacks on livestock and the level of damages were not changed a lot during the pres-
ent survey, but were decreased in comparison with the previous years in one of the study areas. The main livestock 
damaged are goats and sheep. The percentage of livestock damaged is low, but due to the fact that most of the live-
stock owners have a little number of livestock the level of consequent conflict is high. 

Key words: wolf, Canis lupus, livestock, damage, conflict

changes in 1989 wild ungulate populations (main-
ly roe deer and red deer) started decreasing in num-
bers. The reasons for that were the lack of adequate 
control on hunting and increasing level of poaching 
due to it. On Fig. 1. roe deer number changes, in 
the period 1988 – 2006, are shown. This data is tak-
en form the official annual estimations, presented by 
the State Forestry Agency (SFA). From 137640 ind. 
estimated in 1988, the species number was reduced 
more than twice reaching 57240 in 2002. During the 
present survey this ungulate species has lowest pop-
ulation numbers, slightly increasing at the end of the 
studied period.

Red deer population in Bulgaria is estimat-
ed on 24430 ind. in 1988. A slight increase in num-
bers is observed until 1994, after which the species 
population drops down sharply reaching 14310 ind. 
in 2003. According to independent expert opinions 
the real numbers of red deer are half of the officially 
estimated. In the following period the species num-
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ber is still low. Official numbers in 2006 are 17590 
ind. Only the wild boar numbers in the country re-
main stable in the period 1988 – 2006, fluctuating 
around 40000 ind. 

Tsingarska et al. (1997), conducted an inqui-
ry about the wolf, among all the forestry districts in 
the country. According to the results of that survey, 
from natural prey in Bulgaria wolves prefer roe deer 
(36,6%), followed by wild boar (29,4%) and red deer 
(20%), or the three species form 86% of the natural 
wolf diet. However, the above percentages only rep-
resent the opinion of employees from the forestry 
districts. The drastic decline in the main natural wolf 
prey, is likely to result in higher level of this predator 
activity towards livestock, in search for food.

Materials and methods

Study areas
The present study was conducted in the pe-

riod 2002 – 2006, in two study areas with different 
characteristics. 

Kraishte area is a low mountainous area in 
Middle-west Bulgaria, consisting of a number of 
small mountains. Small mountain villages are spread 
amongst the area. Abandoning of the settlements has 
been in process during the last decades. This has led 
to significant decrease of livestock numbers. Today, 
usually a household owns 5 to 10 sheep or goats or 
1 – 2 cows for their own needs. Livestock owners of 
flocks numbering 100, 200 or more animals are rare 
in this area. 

Pirin Mts. is alpine type of mountain, the sec-
ond highest in the country (Vihren, 2914 m). It is 
located in South-west Bulgaria. Pirin is a Nation-
al Park and a UNESCO site. The West part of this 
mountain was included in the present survey. Be-
cause of its character, settlements are located in the 
foots of the mountain. In this area livestock num-
bers were also decreased significantly during the 
last 17 years. Livestock numbers owned by a fam-
ily are from about 5 to about 40 – 50 animals. Rare-
ly, livestock breeders with more than 100 animals 
are found.

Data collected during the survey period for 
Pirin Mts. study area, are complete for the years 

2003, 2004 and 2006. Thus, the results from these 
three years are presented in the present work and 
compared with the results from Kraishte. 

Data collection
Information for the present survey was col-

lected by yearly inquiries to local people with live-
stock (sheep, goats and cattle), in the two study areas. 
The questionnaires included questions about number 
of livestock in a village and in certain flock, about 
the way the livestock is grazed, about the protection 
methods used, the occurrence of wolf attacks for the 
year, at what season and at what time of the day at-
tacks occur and about the number of killed injured 
animals. With the last question, interviewed people 
were asked what are the ways to decrease damag-
es caused by wolves. With this question it was also 
aimed to investigate people’s attitude towards this 
predator and the level of conflict, which appears due 
to its predatory behavior toward livestock.

In average, 34 flocks from 23 settlements in 
Kraishte and 26 flocks from 12 settlements in Pirin 
Mts. were surveyed every year. Additionally, infor-
mation about other injured/killed domestic animals, 
as dogs, pigs, equines, etc. was given by the inter-
viewed people. 

Results and Discussion

Numbers of livestock examined and grazing 
practices

In Kraishte, the kind of livestock bred in 
flocks and grazed outside is sheep, goats and cattle. 
The number of livestock examined in the area is as 
follows: 

2002 – 21 villages; 31 flocks; 2550 ani-� 
mals (sheep, goats, cattle)
2003 – 19 villages; 31 flocks; 2060 ani-� 
mals 
2004 – 21 villages; 38 flocks; 2950 an-� 
imals 
2005 – 26 villages; 36 flocks; 2660 an-� 
imals
2006 – 26 villages; 35 flocks; 2650 an-� 
imals

In Pirin, the same kind of livestock was ex-
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Fig. 1. Roe deer Capreolus capreolus numbers in Bulgaria 1988 – 2006 (data from SFA)



Wolf activity towards livestock in two study areas in West Bulgaria and consequential conflict...

169Proceedings of the III Congress of Ecologists of Macedonia

amined. Its numbers are as follows:
2003 – 12 villages; 21 flocks; 2720 ani-� 
mals (sheep, goats, cattle)
2004 – 11 villages; 26 flocks; 2800 an-� 
imals
2006 – 12 villages; 30 flocks; 4365 an-� 
imals

Additionally, information about other injured/
killed domestic animals, as dogs, pigs, equines, etc. 
was given by the interviewed people. 

In both study areas, livestock is collected in 
relatively small flocks. In Kraishte, usually people 
gather together their sheep, goats or cattle in com-
mon flocks. Every morning flocks are taken for graz-
ing around villages. Owners take turns in grazing the 
livestock. There are no sheepfolds outside the villag-
es. In Pirin Mts., the situation is similar, flocks are 
slightly bigger. Livestock is also collected in com-
mon flocks, but some of the flocks (mainly sheep 
and cattle) move up to sheepfolds in the mountain, 
seasonally.

The biggest flock examined was from 400 an-
imals (sheep) and the smallest was only 10 (cattle). 

Protection methods against predators
All the flocks included in this survey were 

examined for the protection methods used against 
predators. In Bulgaria, shepherds have used tradi-
tionally livestock guarding dogs (LGD) for preven-
tion against predator attacks and thieves. The local 
LGD breed is called Karakachan dog. However, dur-
ing the socialist regime the breed suffered severe de-
cline. In the beginning of 1990s, the Karakachan dog 
was at the edge of its extinction. Since then it is ex-
tremely difficult for herdsmen to find such a LGD. 
Starting in 1997, joint pioneering activities of BAL-
KANI WS and SEMPERVIVA Society, which pro-
vide LGD to shepherds, improved this situation.

In Kraishte:
2004 - from 38 interviewed flocks, 11 � 
flocks were accompanied by mix-bred 
dogs and 1 flock with a mix of Kara-
kachan dog.
2005 – from 36 interviewed flocks, 1 � 
was with Karakachan dog and 12 with 

mix-bred dogs. 
2006 – from 35 interviewed flocks, 7 � 
flocks were with Karakachan dogs, 3 
flocks with mix of Karakachan dogs and 
13 with mix-bred dogs.

In Pirin:
2003 – from 21 interviewed flocks, 8 � 
flocks were accompanied by Karakachan 
dogs, 1 with a mix of Karakachan dog 
and 12 with mix-bred dogs.
2004 – from 26 interviewed flocks, 7 � 
were with Karakachan, 2 with mix of 
Karakachan and 13 with mix-bred dogs. 
2006 -  from 30 interviewed flocks, 5 � 
flocks with Karakachan dogs, 3 with mix 
of Karakachan dogs and 9 with mix-bred 
dogs. 

Additionally, almost all the flocks are accom-
panied by shepherds all day long on the pasture. In 
Kraishte, livestock is taken back to settlements every 
night, which is not the case in Pirin, because in sum-
mer and autumn most of the flocks are up in sheep-
folds. Those camps are not well protected against 
predator attacks, unless LGD accompany the flock.

Wolf activity towards livestock
Proportion of flocks attacked by wolves
Occurrence of wolf attacks on livestock was 

relatively regular in both study areas, with high-
er level of activity in Pirin Mts. In Kraishte, every 
year, from 2002 to 2006, less than half of the inter-
viewed flocks, were attacked by wolves. Thus the 
proportion of the attacked flocks per year in Kraishte 
is show on Fig. 2.

In 2002, wolf attacks were reported in 35% 
of the interviewed flocks in Kraishte, and 65% were 
not attacked. In 2003 and 2004, the percentage of at-
tacked flocks is decreasing and is 29% and 18% re-
spectively. In 2005, 33% of the flocks are attacked 
by wolves and in 2006 this percent is already 40%. 

The results obtained during the study period, 
differ from the data about wolf attacks in the same 
area, in 1997 (Tsingarska et al. 1997), when in 61% 
of the flocks wolf attacks were reported. Obviously 
wolf pressure on livestock has been decreased dur-
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Fig. 2. Proportion of flocks attacked by wolves in the surveyed period – Kraishte
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ing the study period, in comparison with 1997.
In Pirin, the trend is different. For all the 

years (2003, 2004 and 2006) of the study period, 
flocks attacked by wolves were more than those 
which weren’t attacked.

In 2003, 95% of all the flocks in this area, 
included in the survey were attacked by wolves. In 
2004, the percentage of attacked flocks drops down 
to 58%, but still more than the half. In 2006, wolf at-
tacks were reported for 77% of the flocks. This da-
ta can be compared with data available for this area 
for the year 2000 (Dutsov et al. 2002), when for 81% 
of the interviewed flocks attacks by wolves were re-
ported. This result is close to the average result from 
the three years of the study period in Pirin, although 
the last is slightly lower (77%).

Percentage of livestock damaged by wolves
The percentage of animals damaged by 

wolves per year is different in the two study areas. It 
is always smaller in Kraishte than in Pirin Mts. This 
fact corresponds to the data for smaller percent of 
attacked flocks per year, in Kraishte. The results are 
presented in Table 1.

For 2002, 1% of the common number of 
examined livestock was damaged by wolves in 
Kraishte. In 2003, animals damaged are 1,7%. In 
2004 this percentage is only 0,7%. However, dur-
ing the next year of 2005, 2,7% livestock is dam-
aged. For the last year of 2006, animals damaged 
by wolves are 1,6%. The average percentage of live-

stock damaged per year for the studied period in 
Kraishte, is 1,5%. 

In Pirin, the results show that for every stud-
ied year, the proportion of livestock damaged due to 
wolf attacks is higher. In 2003, 3,9% of the common 
number of examined livestock is damaged. In 2004, 
it is 3,5% and in 2006 this percentage increases up 
to 4,1%, which is the highest value in this particu-
lar survey, for both study areas. The average live-
stock damaged in Pirin for the three presented years 
is 3,8%. 

Related to the common number of livestock 
examined, the percentage of animals damaged is 
small in both study areas, however often for the sin-
gle herdsmen it is significant loss to loose even one 
animal, because as mentioned above most of the 
owners have no more than 5 – 10 sheep or goats, or 
1 – 2 cows. Owners with flocks of 100 and more an-
imals are single cases in both areas. Therefore, the 
negative economical impact, due to wolf predatory 
behavior on livestock, is significant for an individu-
al family. As a consequence, intolerance towards the 
wolf is expected. In contrary to this situation, dur-
ing the interviews, I heard from the older shepherds 
a number of times, the sentence: “In the past, when 
we had a lot of livestock, there was enough for us 
and for the wolf.”

Selection of domestic prey
In both study areas, wolves killed mainly 

goats and sheep, during the study period (Fig. 4). 
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Fig. 3. Proportion of flocks attacked by wolves in the surveyed period – Pirin Mts.

Table 1. Percentage of livestock damaged by wolves in the two study areas for the period 2002 – 2006

Year Kraishte
(% of livestock damaged)

Pirin Mts.
(% of livestock damaged)

2002 1 -
2003 1,7 3,9
2004 0,7 3,5
2005 2,7 -
2006 1,6 4,1

Average % 
of livestock 

damaged
1,5 3,8
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In Kraishte these livestock species represent respec-
tively 48,4% and 44,6% of all the domestic animals 
damaged and in Pirin goat and sheep percentage is 
56,7% and 30,8%, respectively. Dogs with 5,6% in 
Kraishte and cattle with 10,8% in Pirin take the third 
position, in the different kind of livestock damaged. 
Single cases of equines attacked during the sur-
veyed period, were reported for both areas. Horses 
and donkeys are represented with 0,9% in Kraishte 
and 1,1% in Pirin. In Kraishte, there was one report 
about a domestic pig killed by wolves. 

One of the main reasons for the above results 
is that sheep and goats are the most numerous live-
stock grazed extensively in the countryside. But it is 
also the livestock, which size is closest to the size of 
the preferred natural prey by wolves in Bulgaria, the 
roe deer (See chapter Introduction). 

Goats have leading position in both ar-
eas. This result corresponds to data given by oth-
er authors. Wolves kill more goats than sheep in In-
dia (Kumar and Rahmani 2001) and Portugal (Vos 
2000). The forested character, the rough terrain of the 
study areas and the goat grazing behavior (spreading 
while grazing) define the received data. Also goats 
prefer to graze in the forest, which is an advantage 
for wolves, because forest gives them good covert 
while hunting.

The relatively high number of reports about 
dogs killed by wolves in Kraishte, corresponds to 
the study on wolf diet made by scat analysis in the 
same area, in the period 2000 – 2004 (Tsingarska 
- Sedefcheva et al. 2004). According to that study, 
dogs represent 12% of the diverse wolf diet in 
Kraishte, outranked only by goats (16%) from the 
domestic animals and by Micromammalia species 
(13%) from the natural prey. A survey in Croatia in-
dicated that dogs were the most frequent domestic 
prey of wolves, outranking even sheep (Huber et al. 
1993). Wolves appear to limit the number of stray 
dogs in Russia (Bibikov 1988). There is significant 
number of free roaming dogs around villages is the 
two study areas, which are obviously successfully 
controlled by wolves in Kraishte. 

The comparably high percentage of cattle 
killed by wolves in Pirin can be explained with the 
fact that from early spring cows are gathered in com-
mon flocks and taken to camps outside settlements. 
They spend all summer on the high mountain pas-
tures, where herdsmen leave them outside during the 
nights, and the only protection are dogs, if any. 

Seasonal dynamics of wolf activity to livestock 
In Kraishte, 25% of wolf attacks on live-

stock occur in spring (March – May), 37% in sum-
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mer (June – August) and 36% in autumn (September 
– November). Only 2% are reported in winter (De-
cember – February) (Fig. 5a). The picture in Pirin 
is similar with 24% of the attacks in spring, 41% in 
summer, 28% in autumn, but higher in winter when 
7% of the attacks were reported (Fig. 5b).

In Pirin, some of the livestock is taken in 
sheepfolds outside the settlements already in spring. 
It moves to the higher pastures in summer, reach-
ing the alpine part of the mountain. In this period, 
livestock spends nights in enclosures, which con-
sist only of a wooden fence, unable to stop preda-
tors. This fact explains also the higher percentage 
of livestock killed in Pirin Mts. than in Kraishte. Pi-
rin has much rougher, rocky terrain and is more for-
ested than Kraishte, which helps wolves to surprise 
livestock. 

The higher value of livestock attacked in Pi-
rin during winters (7%) is explainable with the fact 
that in the foots of the mountain, where the settle-
ments are, the weather is softer in this season and 
livestock is taken out for grazing. In contrary, win-
ters in Kraishte are colder and with more snow, 
therefore livestock stays in pens in the villages. 

73% of the attacks are in summer and au-
tumn, in Kraishte. In Pirin, these two seasons com-
pose 69% of all the attacks. In this period wolves 
rear their offspring. The increasing amount of food 
required by growing wolf pups probably explains 
the relatively high losses of livestock in the summer 
and autumn. In these seasons livestock tend to be on 
open range longer, in Pirin moving up in the moun-
tain camps. Other authors give similar data for Eu-
rope. In Spain’s Cantabrian Mountains, wolves con-
centrate on cattle, horses and sheep in summer (Vi-
gnon 1995).

Wolf circadian activity to livestock
In 82% of all the cases in Kraishte, wolves 

attacked livestock in day time (Fig. 6a). The result 
from Pirin is almost equal – 83% of the attacks made 

during the day (Fig. 6b). Night attacks are more than 
twice as frequent in Pirin (16%), than in Kraishte 
(7%). I defined a third category of attacks made at 
dusk. This is the time, when livestock can be still on 
the pasture and it is a suitable moment for wolves to 
approach it. In Kraishte, attacks at dusk appeared in 
higher number than night attacks. However, in Pirin 
reports for attacks at this time of the day were very 
rare, only 1% of all the cases.    

Clearly, in both areas, wolves attack mainly at 
day time, while livestock is on the pasture. In Pirin, 
the significant percentage of attacks made at night, 
is probably connected to the availability of unpro-
tected or fairly protected livestock in the mountain 
camps, in summer. The case with significant per-
centage of attacks at dusk, in Kraishte is interesting. 
Perhaps, wolves had learned that livestock in that ar-
ea is taken back to the villages every night and it is 
a good opportunity to attack under the shelter of the 
dusk, if the livestock is still outside.

Herdsmen attitude towards wolves
Herdsmen were asked to choose from sever-

al answers (Fig. 7), which according to them are the 
best ways to decrease wolf caused damages on live-
stock. Every interviewed person could choose more 
than one answer, i.e. more than one possible ways 
for decrease of damages. Thus the sum of all the an-
swers from each area is more than 100%. From the 
answers given, it can be judged also about local peo-
ple’s attitude towards this predator.

Herdsmen in Kraishte, consider less impor-
tant to have good protection for their livestock, than 
those from Pirin Mts. 24,4% of the interviewed from 
Kraishte and 40% from Pirin consider that this is a 
way to decrease wolf caused damages. 

A significant part of people in Kraishte (35%), 
consider that it would be a solution to chase wolves 
from their area, while only 8% from Pirin find this as 
a way to manage with wolf damages.

The next possible answer “shooting only prob-
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Fig. 7. Herdsmen opinion about best ways of decreasing wolf caused damages on livestock

lem animals”, was considered as a good damage de-
creasing method by 19% of interviewed in Kraishte 
and 32% in Pirin. Those who had chosen this an-
swer believe that not all the wolves should be exter-
minated. Some wolves should be left in the forests. 
The next two answers express completely negative 
attitude to wolves. 52,8% of herdsmen in Kraishte 
require extermination of all the wolves. This is the 
highest value received in this survey. Shooting all 
the wolves is the choice of 36% of herdsmen in Pi-
rin, which is also relatively high proportion of opin-
ions. The other extreme answer, that poisons should 
be used to exterminate wolves is chosen by compa-
rably small percentage of people in Kraishte – 5,8%, 
and by higher proportion form Pirin – 16%. Use of 
poisons is completely illegal in Bulgaria and can’t 
be used for wildlife control. Besides, for the target 
species this method can be very harmful for oth-
er wild and domestic animals. Unfortunately, in Pi-
rin Mts., where bigger part of people considers this 
method as possible solution, cases of use of poisons 
against predators are recorded. 

The first possible answer in Fig. 7. doesn’t 
show people’s attitude towards wolves. It shows if 
people rely on protection methods for solving pred-
ator – livestock conflict. The second and third pos-
sible answers are considered as rather tolerant atti-
tude of livestock breeders towards wolves. Results 
received from those answers are: 54% of the inter-
viewed in Kraishte and 40% in Pirin have chosen 
these answers. The last two answers are considered 
as expression of people’s negative attitude and their 
intolerance towards wolf. 58,6% in Kraishte express 
their negative attitude by choosing those answers 
and respectively 52% of the interviewed in Pirin. 
The wolf predatory behavior to livestock, do raises 
negative dispositions among herdsmen, although not 
drastic. These results can be compared to a human 
dimensions survey, made by BALKANI Wildlife 
Society (2005). That survey was made in Pirin Mts. 
and West Rhodope Mts. range, among people with 

different occupations. In it 83,6% have answered 
that wolf numbers must be controlled by man and 
72% consider that wolves must be killed. Compared 
to that survey, the present results show more pos-
itive attitude and higher tolerance of herdsmen to-
wards wolf.   

Conclusion

Wolf activity towards livestock is lower is 
Kraishte than in Pirin Mts. during the present sur-
veyed period. Therefore wolf caused damages on 
livestock are lower.

The main livestock species damaged and the 
seasonal dynamics of wolf activity towards live-
stock correspond to data in literature from other Eu-
ropean and Asian countries.

The significant negative economical impact 
on individual livestock owners, due to wolf caused 
damages on livestock results in negative attitude to-
wards this predator. Though, the difference between 
tolerance/ intolerance is not significant, which shows 
that livestock breeders do not have extreme negative 
attitudes towards this species.

Summary

Wolf activity to livestock was examined in 
two study areas in Bulgaria, Kraishte and Pirin Mts., 
in the period 2002 – 2006. In the period of the pres-
ent survey, general natural wolf prey numbers in the 
country (roe deer and red deer) were sharply de-
clined. Only the third main natural species in wolf 
menu, the wild boar had stable population.  

Data for the survey was collected by yearly 
inquiries to local people with livestock (sheep, goats 
and cattle), in the two study areas. In average, 34 
flocks from 23 settlements in Kraishte and 26 flocks 
from 12 settlements in Pirin Mts. were surveyed ev-
ery year. Main protection methods used against pred-
ators were LGD. However, only in few flocks such 
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dogs were found. Wolf activity towards livestock is 
lower is Kraishte than in Pirin Mts. during the pres-
ent surveyed period. Less flock were attacked in the 
first area, therefore less percentage of livestock was 
damaged (1,5% average in Kraishte and 3,8% in Pi-
rin). The main livestock species damaged are goats 
and sheep. Wolves kill livestock predominantly in 
summer and autumn, 73% in Kraishte and 69% in 
Pirin. Spring activity is almost equal in both areas, 
25% and 24%, respectively. The attacks occur main-
ly in day time, 82% of the cases in Kraishte and 83% 
in Pirin. The wolf predatory behavior to livestock, 
do raises negative dispositions among herdsmen, al-
though not drastic.
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Introduction

The Republic of Macedonia is mycological-
ly still not sufficiently studied. There has been lit-
tle systematic fungi research, and it is only lately 
that a clear picture of mycobiota in certain regions 
of the country (Pelister Mt., Jakupica Mt., Galicica 
Mt., Kozhuf Mt., Shar Planina Mt., Juzno Povard-huf Mt., Shar Planina Mt., Juzno Povard-uf Mt., Shar Planina Mt., Juzno Povard-f Mt., Shar Planina Mt., Juzno Povard- Mt., Shar Planina Mt., Juzno Povard-
arie, etc.) has been produced. 

Systematic research on mycodiversity on 
Jablanica Mt. has not been conducted up till now, 
and there are relatively few mycological papers con-
cerned only with individual species of this moun-
tain. There are two publications making reference to 
twelve species: Karadelev et al. 2006 (Boletus aer-
eus, B. edulis, B. erythropus, B. luridus, B. pseudor-
egius, B. queletii, B. rhodopurpureus, B. satanas, 
Xerocomus badius and X. chrysenteron); and Kara-
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Boletus satanas are part of the Preliminary red list of the macromycetes in the Republic of Macedonia, as endan-
gered species due to excessive exploitation. Twenty eight species are new for the mycobiota for the Republic of 
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delev et al. 2007 (Phylloporus pelletieri, Suillus lu-
teus, Xerocomus badius and X. chrysenteron).

Materials and methods

The sources of this paper have been exsic-paper have been exsic- have been exsic-
cates deposited in the National Collection of Fungi 
(FUNGI MACEDONICI) at the Institute of Biolo-
gy, Faculty of Natural Science, Ss Cyril and Metho-
dius University in Skopje, papers published and re-
search notes of the present authors. A data input 
were made in specially prepared database software 
called MACFUNGI.

The following localities were visited: Janko-
vi Lazi, Kalishka Krasta, Kokalo, Krstec, Malo Sed-
lo, Skala Go Mori and vicinity of villages Gorna Be-
lica, Vevchani, Vishni, Piskupshtina, Drenok etc. For 
the purpose of achieving greater diversity of species, 
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research was conducted on different substrates and 
associations. The determination of the species was 
performed during the field research and in the My-
cological Laboratory within the Institute of Biology, 
Faculty of Natural Science and Mathematics, Sko-
pje.

For identification of species standard meth-
ods were used, implying microscoping, application 
of reagents (Melzer reagents, Sulpho vanilin, Cotton 
blue, KOH, etc.) and use of special books for iden-
tification. The following keys and monographs were 
used as resources for determination of the collected 
fungi: Eriksson & Ryvarden (1975); Eriksson, Hjort-
stam, Ryvarden (1978, 1981); Breitenbach & Krän-
zlin (1981, 1986, 1991, 1995, 2000); Moser (1983); 
Jülich (1984); Alessio (1985); Jahn (1990); Hansen 
& Knudsen (1992, 1997, 2000); Ryvarden & Gilb-
ertson (1993); Ferdinandez (1997); Krieglsteiner 
(2000, 2001, 2003); Dähncke (2001); Horak (2005); 
Kränzlin (2005). In a few cases, the names of the 
species have been modified according to Index Fun-
gorum 2005 and http://www.mycobank.org/Myco-
Taxo.aspx. The species are reported alphabetical-
ly. For each fungal species data of forest association 

and substrate are given. It should be mentioned that 
certain species need further laboratory analyses.

Investigated area

The Mountain Jablanica is situated in the 
Southwestern part of Macedonia, and besides the 
Mountain Shar Planina it is the longest mountain 
massif in the Western Macedonia (34 km). The re-
lief of this Mountain is more complex than the geo-
logical structure, because through the evolution var-
ious influences had been present, and they left their 
own trails on the complex morphology of this re-
gion. From a geo-morphological point of view, the 
Mountain Jablanica belongs to the Central Dinaric 
Alps but, from a tectonic aspect, as a separate moun-
tain block it is included in the Western-Macedonian 
Zone.

The richness and diversity of species present 
on this mountain come as a result of specific geo-
graphic position, climate, geology, geomorpholo-
gy, hydrography, pedology and other characteristics, 
such as the changes which occurred during the past 
geological periods.

Results

Tab. 1. List of registered species on Jablanica Mt.
Таб. 1. Листа на регистрирани видови на планината Јабланица

Species (177)

B
ee

ch
 fo

re
st

 
(1

06
)

O
ak

 a
ss

oc
ia

-
tio

ns
 (4

9)

Pi
ne

 p
la

nt
in

gs
 

(2
0)

m
ea

do
w

 (7
)

pa
st

ur
e 

(8
)

ot
he

r 
(2

0)
 1. cAgaricus macrosporus (F.H. Møller & Jul. 
Schäff.)Pilát soil

 2. cAmanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers. soil
Amanita crocea (Quél.) Singer3. soil
Amanita magnivolvata Aalto4. soil
Amanita mairei Foley5. soil
Amanita phalloides (Fr.: Fr.) Link6. soil
 7. cAmanita rubescens Pers.: Fr. soil soil
 8. cAmanita vaginata (Bull.: Fr.) Quél. soil
 9. cArmillaria mellea (Vah.: Fr.) P. Kumm. (s.str.) F
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan10. soil soil soil
Auriscalpium vulgare Gray11. cones
Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp.12. F Q, dec
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.13. F
 14. cBoletus aereus Bull. soil
 15. cBoletus aestivalis Paulet: Fr. soil
Boletus dupainii Boud.16. soil
 17. cBoletus edulis Bull.: Fr. (s.l.) soil
Boletus erythropus Fr.18. soil
Boletus luridus Schaeff.: Fr.19. soil soil
 20. rBoletus pseudoregius Huber ex Estabes soil
Boletus queletii Schulzer21. soil
 22. rBoletus rhodhopurpureus Smotl. (s.l.) soil
 23. rBoletus satanas Lenz soil soil
 24. rBovista nigrescens Pers. soil
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Bovista plumbea Pers.: Pers.25. soil
Calocera cornea (Batsch) Fr.26. F
Calocybe onychina (Fr.) Donk27. soil
 28. cCalvatia utriformis (Bull.: Pers.) Jaap soil soil
 29. cCantharellus cibarius Fr. soil soil
*Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr.30. F
Cerrena unicolor (Bull.) Murrill31. F Acer
Chroogomphus rutilus (Schaeff.: Fr.) O. K. Mill.32. soil
Clitocybe costata Kühner & Romagn.33. soil
Clitocybe odora (Bull.: Fr.) P. Kumm. 34. soil
 35. rClitopilus hobsonii (Berk. & Broomeo) P.D. Or-
ton Cor
Clitopilus prunulus (Scop.: Fr.) P. Kumm.36. soil soil
*Coprinus cf. ephemerus (Bull.: Fr.) Fr. 37. moss
Coprinus cf. micaceus (Bull.: Fr.) Fr.38. leaves
 39. r*Cortinarius (Tel.) bulliardii (Pers.: Fr.) Fr. soil
Cortinarius (Lepr.) venetus (Fr.) Fr.40. soil
*Cortinarius (Lepr.) cotoneus Fr.41. soil
 42. r*Cortinarius (Phleg.) caesiogriseus Jul. Schäff. soil
Cortinarius (Phleg.) infractus (Pers.: Fr.) Fr.43. soil
Crepidotus mollis (Schaeff.: Fr.) Staude44. F
Crustomyces subabruptus (Bourdot & Galzin) 45. 
Jülich F
Cyathus olla Batsch: Pers.46. soil
Cyathus striatus (Huds.: Pers.) Willd.: Pers.47. dec
Cystoderma granulosum (Batsch: Fr.) Fayod48. soil
Daedalea quercina (L.) Pers.49. Q
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.50. Salix
 51. rDentipellis fragilis (Fr.) Donk F
*Dermocybe cinnabarina (Fr.) Wünsche52. soil
 53. cDiatrype disciformis (Hoffm.) Fr. F
Dichomitus campestris (Quél.) Domański & Orlicz54. Pr, Cor
*Entoloma sericeum (Bull.) Fr.55. soil
Exidia truncata Fr.56. Q
 57. rFlavoscypha cantharella (Fr.) Harmaja leaves
 58. cFomes fomentarius (L.) J.J. Kickx F, ? Juglans
 59. cFomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. F
Fuligo septica (L.) F.H. Wigg.60. F
Galerina cf. marginata (Batsch) Kühner 61. soil
*Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.) Donk62. constr
Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin63. constr
*Gymnopus alkalivirens (Singer) Halling64. F
 65. cGymnopus dryophilus (Bull.: Fr.) Murrill soil
*Gymnopus hariolorum (Bull.) Antonín66. leaves
Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quél.67. soil
Hapalopilus rutilans (Pers.) P. Karst.68. Q
 69. cHebeloma sinapizans (Paulet: Fr.) Gillet soil soil
Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel70. constr
Hydnum repandum L.71. soil
Hygrocybe conica (Scop.: Fr.) P. Kumm. 72. soil
Hygrophorus camarophyllus (A. & S.: Fr.) Fr.73. soil
Hygrophorus chrysodon (Batsch: Fr.) Fr.74. soil
Hygrophorus eburneus (Bull.: Fr.) Fr.75. soil
Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.) Fr.76. needles
Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss.77. constr
Hypholoma lateritium (Schaeff.: Fr.) J. Schröter78. soil
Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst.79. Q
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Laccaria amethystina (Huds.) Cooke80. soil
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. & Broome (s.l.)81. soil
Lachnum bicolor (Bull.) P. Karst.82. F
Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst.83. Cor
Lacrimaria lacrymabunda (Bull.: Fr.) Pat.84. soil
*Lactarius acerrimus Britzelm.85. soil soil
*Lactarius acris (Bolton: Fr.) Gray86. soil
Lactarius blennius Fr.87. soil
 88. cLactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray soil
 89. rLactarius pallidus Pers.: Fr. soil
 90. cLactarius piperatus (L.: Fr.) Pers. soil soil
Lactarius vellereus (Fr.: Fr.) Fr.91. soil
Lactarius zonarius Fr.92. soil
Lenzites betulina (L : Fr.) Fr.93. F
Leotia lubrica (Scop.) Pers.94. soil
 95. cLepista nebularis (Fr.) Harmaja soil
Leucocortinarius bulbiger (A. & S.: Fr.) Singer96. soil
 97. cLycogala epidendrum (J. C. Buxb. ex L.) Fr. F Q, dec
Lycoperdon echinatum Pers.: Pers.98. soil
 99. cLycoperdon perlatum Pers.: Pers. soil soil
 100. cMarasmius oreades (Bolton: Fr.) Fr. soil soil
Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr.101. F
Marasmius torquescens Quél.102. soil
Marasmius cf. wynnei Berk. & Broomeo103. soil
Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst.104. F
*Mycena arcangeliana Bres.105. leaves
Mycena crocata (Schrad.: Fr.) P. Kumm.106. soil
 107. cMycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray needles
Mycena filopes (Bull.: Fr.) P. Kumm.108. soil P
*Mycena cf. hiemalis (Osbeck) Quél.109. F
 110. r*Mycena metata (Fr.) P. Kumm. needles
 111. rMycena niveipes (Murrill) Murrill F dec
 112. cMycena pura (Pers.: Fr.) P. Kumm. soil soil
Mycena renatii Quél.113. F
Mycena rosea (Bull.) Gramberg114. soil
 115. cOmphalotus olearius (DC: Fr.) Singer Q
 116. r*Pachyella celtica (Boud.) Häffner soil
 117. rPanaeolus acuminatus (Schaeff.) Quél. dung
Panaeolus papilionaceus (Bull.: Fr.) Quél.118. dung
Panellus stypticus (Bull.: Fr.) P. Karst119. F
Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst.120. constr
Peniophora quercina (Pers.) Cooke121. Q
 122. r*Peziza repanda Kurok. soil
 123. r*Phanerochaete filamentosa (Berk.&M.A.Curtis)
Burds. constr
Phanerochaete laevis (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden124. constr
Phellinus igniarius (L.) Quél.125. Salix
 126. cPhellinus pomaceus (Pers.) Maire Pr
 127. rPhylloporus pelletieri (Lév.) Quél. soil
Polyporus arcularius (Batsch) Fr.128. constr
 129. cPolyporus varius (Pers.) Fr. F
 130. c*Porpoloma pes-caprae (Fr.) Singer soil soil
Propolis farinosa (Pers.) Fr.131. F Carpinus constr
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire132. soil
*Psathyrella ochracea (Romagn.) M.M. Moser133. soil
Psilocybe rhombispora (Britzelm.) Sacc.134. F leaves
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr.135. F
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Discussion and conclusions

A total of 178 species are registered, with 
main accent of Basidiomycota (158), Ascomycota 
(16) and Myxomycota (4). The majority of species 
belongs to the following families: Tricholomataceae 
(39), Boletaceae and Russulaceae (15), Polyporace-
ae (12), Cortinariaceae (10), Amanitaceae (6), while 

the rest of them are represented with smaller num-
ber of species. The best investigated are beech for-
ests, where 106 species are registered, 49 are found 
in oak associations, 20 in pine plantings, while 15 
species are in meadow and pastures. Of the fungi 
species registered 124 are terricolous and 93 ligni-
colous. Whereas beech forests are represented with 
the biggest number, the most of lignicolous spe-
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 136. cRhodocollybia butyracea (Bull.: Fr.) Lennox soil
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.137. Acer
Russula chloroides (Krombh.) Bres.138. soil
 139. cRussula cyanoxantha Schaeff.: Fr. soil soil
*Russula flavispora (J. Blum) Romagn.140. soil
Russula foetens (Pers.: Fr.) Fr.141. soil
*Russula cf. rutila Romagn.142. soil
Russula subfoetens W.G. Sm.143. soil
Russula virescens Schaeff.: Fr.144. soil
*Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma145. Acer
Schizophyllum commune Fr.146. F
 147. cSchizopora paradoxa (Schrad.) Donk F
*Scleroderma bovista Fr.148. soil
Scutellinia scutellata (L.) Lambotte149. F,soil
Stemonitis fusca Roth150. F
 151. cStereum hirsutum (Willd.) Pers. F Q, Fraxi-

nus
 152. cStereum rugosum Pers. F
Stropharia semiglobata (Batsch: Fr.) Quél.153. dung
 154. rStropharia squamosa (Pers.: Fr.) Quél. leaves soil
Suillus luteus (L.: Fr.) Roussel155. soil
Tapesia cf. fusca (Pers.) Fuckel156. F
*Thelephora palmata (Scop.) Fr.157. soil
Thelephora terrestris Ehrh.158. soil
 159. cTrametes hirsuta (Wulfen) Pilát F dec
Trametes cf. ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden160. F Salix
 161. cTrametes versicolor (L.) Lloyd F Q
 162. rTricholoma album (Schaeff.: Fr.) Quél. soil
 163. rTricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc. soil
Tricholoma orirubens Quél. 164. soil
Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.) P. Kumm.165. soil
 166. cTricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. soil
 167. r*Tricholoma ustale (Fr.: Fr.) P. Kumm. soil
 168. r*Tricholoma ustaloides Romagn. soil soil
*Tricholoma cf. viridifucatum Bon169. soil
Tyromyces subcaesius A. David170. F
Vascellum pratense (Pers.: Pers.) Kreisel171. soil
 172. cVuilleminia comedens (Nees) Maire Q
Vuilleminia cystidiata Parmasto173. Crataegus
Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers174. F
Xerocomus badius (Fr.: Fr.) E.J. Gilbert175. soil
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.176. soil soil
Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt177. soil
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.178. F

Corylus = Cor; Fagus = F; Quercus = Q; deciduous wood used in construction = constr; Pinus = P; ? = unknown substrate; c = common 
species; r = rare species; * = new species for the Republic of Macedonia
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cies are found on stumps, fallen branches and rot-
ten wood of Fagus. The other substrates for ligni-
colous species are followings: Quercus (10) wood 
used in construction (9), pine (5), Corylus (Dichomi-
tus campestris, Clitopilus hobsonii and Lachnum 
virgineum), Acer (Cerrena unicolor, Rhytisma aceri-
num and Sawadaea bicornis) and Prunus (Dichomi-
tus campestris and Phellinus pomaceus), Carpinus 
(Propolis farinosa), Crataegus (Vuilleminia cystidi-
ata) and Fraxinus (Stereum hirsutum). Sixteen ecto-Sixteen ecto-
mycorrhizal genera are registered, where the genera 
Boletus (10), Tricholoma (8), Lactarius (8), Amani-
ta (7) and Russula (7), are present with a larger num- are present with a larger num-
ber of species, while the others are present with a 
smaller number of species Cortinarius (5), Hygro-
phorus (4), Laccaria and Xerocomus (2), Chroog-
omphus, Entoloma, Hebeloma, Hypholoma, Leuco-
cortinarius, Phylloporus and Suilus (1).

The most frequent and abundant species in 
beech forest are: Amanita rubescens, Armillaria mel-
lea, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Diatrype 
disciformis, Gymnopus dryophilus, Hebeloma sinapi-
zans, Lepista nebularis, Polyporus varius, Schizopo-
ra paradoxa, Stereum hirsutum, S. rugosum, Tram-
etes hirsuta and T. versicolor; in oak forests:  Amani-
ta caesarea, Boletus aereus, Boletus aestivalis Boletus 
queletii Omphalotus ollearius, Peniophora quercina, 
Stereum hirsutum, T. versicolor and Vuilleminia co-
medens; in pinie plantings: Mycena epipterigia, Suil-
lus luteus, Tricholoma terrreum; in meadows and pas-
tures: Bovista plumbea, Calvatia utriformis, Maras-
mius oreades and Porpoloma pes-caprae.

Following species can be underlined as par-
asites: Rhytisma acerinum, Sawadaea bicornis (Ac-
er), Armillaria mellea, Fomes fomentarius, Fomitop-
sis pinicola (Fagus), Daedaleopsis confragosa, Phel-
linus igniarius (Salix), Daedalea quercina (Quercus) 
and Phellinus pomaceus (Prunus).

A total of 35 species may be highlighted as 
frequent and 23 as rare (see Tab. 1).

Ten species are economically important Aga-
ricus macrosporus, Amanita caesarea, Armillaria 
mellea, Boletus aereus, B. aestivalis, B. edulis, Can-
tharellus cibarius, Hydnum repandum, Lactarius de-
liciosus and Marasmius oreades.

Four species: Agaricus macrosporus, Amani-
ta caesarea, Boletus aereus and Boletus satanas are 
put in the Preliminary Red List of the Macromycet-
es in the Republic of Macedonia (Karadelev 2000), 
in the category of endangered species due to exces-
sive exploitation.

Twenty eight species are new for the mycobi-
ota for the Republic of Macedonia (see Tab. 1).
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Резиме

Во овој труд за првпат се дава преглед на микодиверзитетот на планината Јабланица. Истражу-
вањата се вршени главно во пролетниот, летниот и есенскиот период 2005-2007 година, во околината на 
селата Горна Белица, Вишни, Вевчани, Дренок во букови и дабови шуми, борови насади, ливади и па-
сишта.

Со досегашните истражувања регистрирани се 178 вида габи (териколни се 124, лигниколни 
93), главно од типовите Basidiomy cota (158), од кои 10 припаѓаат на гастеромицетите, Ascomycota (16) 
и Myxomycота (4). Со најголем број претставници се редовите: Agaricales, Tricholomatales, Russulales, 
Aphyllophorales и Poriales. Во букови шуми регистрирани се најголем број видови (106), додека остана-
тите истражувани заедници се застапени со помал број на видови: дабови (49), борови насади (21), ли-
вади и пасишта (20). 

Видовите Agaricus macrosporus, Amanita caesarea, Boletus aereus и Boletus satanas се ставени во 
Прелиминарната црвена листа на габи во Република Македонија, како видови загрозени од преголема 
експлоатација.

Дваесет и осум вида се нови за микобиотата на Македонија.
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ABSTRACT

Avramović D., Nikolić Lj., Zlatković B. & Ranđelović N. (2008): The proposal of rare plant species of the 
valley of river Pčinja nominated for protection. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of 
Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological So-
ciety, Vol. 8, Skopje.

The valley of Pčinja, on its flow through Macedonia, is distinguished by outstanding floristic diversity. Un-
til now, for this area, over 1000 plant species are established, and our estimate is that there are over 1300 taxons as 
species and subspecies. At flora of this area, the next families stand out with their richness: Fabaceae (126), Aster-
aceae (102), Poaceae (69), Lamiaceae (61), Caryophyllaceae (51), Brassicaceae (50) etc. The genera with the big-
gest number of species are: Trifolium (36), Euphorbia (16), Potentilla (15), Silene, Vicia (13), Astragalus and Cen-
taurea (12).

The more intensive relying of human economy on nature resources resulted with bigger use of nature po-
tentials where the flora belongs also. Because of that, the primary nature vegetations are degraded and some asso-
ciations and plant species populations which became small numerically and limited because of secundary influenc-
es, are destroyed or they differed primarilly with small areals. By influencing of different negative factors, some 
number of populations is already destroyed, and the populations of many plant species became very endangered, so 
they are threatened by dying out. These plant species are become very rare and endangered, so they need the apply-
ing of urgent in situ and ex situ ways of protection. 

In the Valley of river Pčinja that belongs  teritory of R. Macedonia, the following plant species and their 
populations are most endangered: Adonis vernalis, Astragalus angustifolius, A. wilmottianus, A. suberosus, Crocus 
rujanensis, Cnicus bulgaricus, Centaurea tuberosa, Dianthus vodnensis, Fritillaria orientalis, Phelipaea boissieri, 
Ramonda nathaliae, Stachys horvaticii, Satureja fukarekii and Tulipa scardica.

ИЗВОД

Аврамовиќ Д., Николиќ Љ., Златковиќ Б. и Ранѓеловиќ Н. (2008). Предлог на ретки растителни ви-
дови по долината на река Пчиња номинирани за заштита. Зборник на трудови од IIII Конгрес на еколозите 
на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколош-
ко друштво, Кн. 8, Скопје.

Долината на река Пчиња, посебно низ нејзиниот текот на територијата на Р. Македонија се истакну-
ва со изразен флористички диверзитет. До сега за оваа подрачје се утврдени преку 1000 растителни видови, 
а наша проценка е дека тој број ќе биде околу 1300 таксони на ниво на видови и подвидови.

Во флората на наведеното подрачје посебно со богатство на видови се истакнуваат следниве фами-
лии: Fabaceae (126), Asteraceae (102), Poaceae (69), Lamiaceae (61), Caryophyllaceae (51), Brassicaceae (50) и 
др. Од родовите со најголем број видови се истакнуваат: Trifolium (36), Euphorbia (16), Potentilla (15), Silene 
и Vicia (13) и Astragalus и Centaurea (12). Големиот економски развој на човекот, кој се повеќе се потпира на 
природните ресурси во кои спаѓа и растителниот свет доведе до деградација на примарната природна веге-
тација и уништување на одредени растителни заедници и популации на видови кои под дејство на тоа влија-
ние станаа релативно малубројни и со ограничен ареал. Влијанието на различни негативни фактори доведе 
да еден број популации бидат уништени,  а одреден број на растителни видови станаа многу загрозени така 
да им прети  нивно уништување. Одредени растителни видови на оваа подрачје се многу загрозени и ретки 
така да бараат итни in situ и ex situ мерки за заштита.
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По долината на река Пчиња, посебно во делот на територија на Р Македонија најзагрозени се след-
ниве растителни видови: Adonis vernalis, Astragalus angustifolius, A. wilmottianus, A. suberosus, Crocus 
rujanensis, Cnicus bulgarcius, Centaurea tuberosa, Dianthus vodnensis, Fritillaria orientalis, Phelipaea boissieri, 
Ramonda nathaliae, Stachys horvaticii, Satureja fukarekii и Tulipa scardica.

Introduction

The Valley of the river Pčinja includes the ar-
ea which is situated at last, northeast part of R. Mace-
donia. Actual, it includes the part of this valley that 
ranges from the monastery Saint Prohor Pčinjski, 
down the river, near to place where the river Pčinja 
goes from the territory of R. Serbia, to Blace where 
the Pčinja junction at the river Vardar is situated. 

The most reliable index of biodiversity en-
danger shows vanished, disappeared and endangered 
plant and animal species. The most frequent causes 
of some species vanishing are the lost of their habitat 
and inadequate management of nature resources. 

Proportionally to size and to direction of teri-
tory extending, Macedonia is characterized by great 
genetic, species and ecosystem diversity. Because of 
that, it is classified as one of the most important re-
gions of biological diversity in Europe. The territo-
ry of Macedonia is populated by 43% plant species 
of total Europian flora. On the basis of internation-
al criteria, the territory of Macedonia, together with 
mountains of Serbia and Bulgaria, is classified as one 
of the six Europian and one of 160 world centers of 
biological diversity. In territory of this state, there is 
2700 vascular plants. However, because of industri-
al development and population growing, many plant 
species are vanished irretrievably, and there is great 
number of critically endangered species also.

The first level of protection includes per-
manent monitoring of plant populations which are 
threatened by disappearing and publishing these da-
tas. The second level goes into legislature area. It 
is expected that legislation level of protection will 
become more intensified soon because the europi-
an regulations of nature protection will be adopted. 
That will be desirable because present 6,5% of ter-
ritory under protection in Macedonia will increase 
around 11% until 2010. 

Besides some nature factors which perma-
nently, acting spontaneously, lead to pushing out of 

rare plant species, the anthropogenic factor is crucial 
factor of endanger of thinned and threatened plants 
majority in the valley of the river Pčinja with indi-
rect (the cultivation of soil, the afforesting, the pas-
ture...) as well as direct influence (picking of dec-
orative species, excessive exploitation of medicinal 
herbs, the fires...).  

The floristic diversity of the valley of the 
river Pčinja

Lasting several years researches of flora of 
the Valley of the river Pčinja showed that this ar-
ea is meaningly rich with plant species. More pre-
cisely, until present days the 1002 plant species are 
established, and our estimate is that number will 
grow from 1250 to 1350 taxons. The most repre-
sentive species belong to next familias: Fabaceae 
125, Asteraceae 102, Poaceae 69, Caryophyllace-
ae 51, Brassicaceae 50, Rosaceae 42, Liliaceae 33 
etc., from 88 familias which are determined at flo-
ra of this area. 

The total number of the genus is 409, and the 
richest with species are next genus: Trifolium 36, 
Euphorbia 16, Potentilla 15, Silene 13, Vicia 13, As-
tragalus 12, Centaurea 12 species etc.

As far as endanger is concerned, the valley 
of the river Pčinja can be classified in area with rel-
ativelly endangered flora because from 1002 plant 
species, 37 are critically endangered, 113 are endan-
gered and 445 are nearly threatened, while 208 are 
vulnerable (Tab. 1).

The general principles of work, the estimate 
of endengered plant taxons and their distribution 
in region and in whole territory of Macedonia are 
based, besides the lasting several years researches 
of the authors, on the datas from region floristic pa-
perworks and national Flora of Macedonia and next 
states. The estimate of endenger and membership of 
plant taxons to categories of endenger is synchro-
nized with criterias defined by IUCN (Internation-

Tab. 1. The endanger level of the plant species in the valley of the river Pčinja

The endanger level by IUCN categories The number of enden-
gered taxons

% of total flora of valley 
Pčinja

Critically Endangered (CR, critically endangered taxons in direct 
danger of vanishing) 37 3.69

Endangered (EN, endangered taxons, at danger of vanishing) 113 11.28
Near Threatened (NT, taxon near to be endangered) 445 44.41
Vulnerable (VU, vulnerable taxons) 208 20.76
Low Risk (LR- low propability of endenger) 68 6.79
Least Concern (LC, category with least concer) 131 13.07
Total: 1002 100.00
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al Union for Conservation of Nature) for 2007. (in-
cluding and category Last Concern, LC). The results 
of analysis, the numeric presence of endengered tax-
ons by categories and their participation at total flo-
ra of the Valley of the Pčinja in Macedonia are rep-
resented on Tab. 1.

The rare and endangered plant species in 
the valley of the river Pčinja

According to its geographic position, geolog-
ical structure, pedologic substratum, the valley of the 
river Pčinja is area which represents the area with 
exceptional diversity, where the many plant species 
found shelter on own migratory path from area of 
Aegean Mediterranean to continent, and from conti-
nental area to Mediterranean. 

The flora of the valley of Pčinja consists of 
elements with different origin and age. At total flo-
ra, the species of Mediterranean-Submediterranean 
type of areal dominate, and their presence is special-
ly significant in central, limestone part of area. In 
that area of the flow, the valley of Pčinja is repre-
sented by stately gorge and exposed limestone slopes 

with specific flora and vegetation which is different 
than remaind, high part of flow, showing the charac-
teristics of Macedono-Trakian province of Europi-
an-Submediterranean floristic subregion. The influ-
ences of Macedono-Trakian floristic province on flo-
rogenesis of this area are enabled by the valleys of 
great rivers of Aegean watershed, mainly by Vardar. 
They spreaded out through the valleys of Vardar and 
Pčinja, and through their tributaries to the last south 
parts of Serba forming horion enclaves. The penetra-
tion of elements of Aegean Mediterranean in north 
part of watershed area of Vardar are intensive in re-
gion which includes the low and some part of middle 
part of Pčinja flow where they are strongly favored 
by warm limestone and serpentine basis. 

Analyzing the rare and endangered plant spe-
cies, we got the fact that the valley of the river Pčinja 
represents the only discovery of some plant species 
in the area of Macedonia, and they are: Adonis ver-
nalis, Astragalus austriacus, Crocus rujanensis i 
Stachys horvaticii (Tab. 2.).

The second group of rare and endangered 
plant species is represented by these species which 
have the valley of the river Pčinja for one of the rare 

Tab. 2. The review of plant species that have river Pčinja for only discovery 

Species Discovery
Estimated num-
ber of individu-
als in population

Habitat Importance

Adonis vernalis Krasta- Pčinja > 100 steppelike pastures 
on limestone

medicinal, alkaloid herb

Astragalus austriacus Bislim - Ku > 100 steppelike pastures 
and rockygrounds

steppe relic species, phytoaccu-
mulate Se

Crocus rujanensis Rujan mountain > 1000 steppe pastures and 
thermofil forests

decorative species

Stachys horvaticii Bislim - Ku > 1000 the rocks and rocky-
grounds on dolomite 
marbles

medicinal and decorative plant 
species

Tab. 3. The review of plant species that have the valley of the river Pčinja for one of the rare discovery on 
the territory of Macedonia

Species Discovery
The estimated num-
ber of individuals in 

population
Habitat Importance

Achillea fraasii village Pčinja < 10 dolomite marbles medicinal
Astragalus haarbachii Krasta- Pčinja ≤ 100 dolomite marbles phytoaccumulate Se
Astragalus sinaicus Krasta- Pčinja ≤ 100 dolomite marbles phytoaccumulate Se

A. wilmottianus Bislim, Ruen > 1000 dolomite marbles steppe relic species, phy-
toaccumulate Se

Centaurea tuberosa Ruen < 30 forest of hornbeam medicinal herb
Cnicus bulgaricus Ruen < 50 steppe pasture medicinal herb

Fritillaria orientalis Bisllim < 10 underbrush of horn-
beam decorative plant species

Phelipaea boissieri Bislim < 10 underbrush of horn-
beam decorative plant species

Ramonda nathaliae Bislim, s. Pčinja < 300 dolomite marbles tertiary relict
Satureja fukarekii Bislim, s Pčinja < 1000 dolomite marbles spice, medicinal herb
Silene friwaldskyana Ruen < 100 granodiorits endem
Tulipa scardica Bislim < 10 dolomite marbles decorative plant species
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discovery. Next species belong to this group: Achil-
lea frassii, Astragalus harbachii, Astragalus sina-
icus, Astragalus wilmottianus, Centaurea tubero-
sa, Cnicus bulgaricus, Fritillaria orientalis, Pheli-
paea boissieri, Ramonda nathaliae, Satureja fukar-
ekii, Silene friwaldskiyana and Tulipa scardica. The 
actual localities of endengered taxons of the Valley 
of Pčinja, their habitats, the importance and the es-
timated number of the individuals in population are 
showed in the Tab. 3.

Analizing the flora of the valley of the riv-
er Pčinja and the level of its endanger we got the 
fact that totally 37 taxons from this area are critical-
ly endangered (CR) by influence of, first of all, an-
thropogenic factor, but by some ecologic factors al-
so which are climate integral part of the valley of 
the river Pčinja. Considering all,  we suggest that all 
taxons from the list are put on the list of the rare and 
endangered plant species which will be protected by 
different legal and sublegal acts of Republic Mace-
donia. The list of proposed plant species is showed 
in the Tab. 4.

Conclusion

Great floristic diversity of the flora of the val-
ley of river Pčinja is confirmed by calculating of the 
quantitative indexes. The done analysis of genus co-
efficient (G) and index of the taxonomic diversity 
(D) and their comparison with same indexes of adja-
cent mountains of Macedonia and Serbia are repre-
sented on Tab. 5.

On the basis of previous, preliminary re-
searches, 37 taxons belong to the group of critical-
ly endangered taxons (CR) in the valley of the river 
Pčinja, but this is not final number.

In the paper, there are represented 37 critical-
ly endangered taxons at diredct danger of vanishing 
(CR), which, on this occasion, are suggested for ur-
gent protection, while there are even 113 taxons at 
category EN (endengered taxons, in danger of van-
ishing). We point out the fact that among them, there 
are those which have population, according to pres-
ent researches, with less of 10 individuals, and their 
only discovery is on territory of Macedonia, at Bal-

Tab. 4. The endangered plant species of the valley of the river Pčinja proposed for protection
The endangered plant species of the valley of the river Pčinja

Achillea clypeolata
Achillea fraasii
Achillea serbica
Adonis vernalis
Alkana nonneiformis
Alkanna primuliflora
Ameria rumelica
Astragalus austriacus
Astragalus haarbachii
Astragalus sinaicus
Astragalus spruneri
Astragalus wilmottianus
Bupleurum apiculatum
Centaurea attica
Centaurea graeca
Centaurea griserbachii
Centaurea pollida
Centaurea tuberosa
Cerastium petricola
Cnicus bulgaricus
Crocus rujanensis
Cytisus petrovicii
Delphinium balcanicum
Dianthus cruenthus
Dianthus gracilis
Dianthus pallens
Dianthus pinifolius
Dianthus quadrangulus
Dianthus viscidus

Dianthus vodnensis
Ephedra major
Erysimum comatum 
Fritillaria graeca
Fritillaria orientalis
Goniolimon dalmaticum
Goniolimon tataricum
Haplophyllilum boissierianum
Hypericum rumelicum
Inula verbescifolia
         ssp. aschersoniana
Phelipaea boissieri
Podocytisus caramanicus
Potentilla balcanica
Ramonda nathaliae
Satureja fukarekii
Saxifraga graeca
Scabiosa fumarioides
Sedum stefschro
Sempervivum kindingeri
Silene friwaldzskyana
Silene lerchenfeldiana
Stachys horvaticii
Stachys plumosa
Stachys serbica
Tragopogon balcanicum
Trifolium heldraichianum
Trifolium trichopterum
Tulipa scardica 

Tab. 5. Parallel review of genus coefficient (G) and index of taxonomic diversity (D)
Macedonia The Valley of Pčinja Serbia Rudina Mountain Balkan Peninsula

G 24,86 40,82 21,50 50,64 14,19
D 15,12 12,91 12,83 13,41 11,66
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kan peninsula or exclusively the valley of the riv-
er Pčinja.

We expect that the future researches of floris-
tic diversity of the valley of the river Pčinja, that we 
intend to continue, and the estimate of level of their 
endanger will give the final picture of flora status in 
this area.  
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Вовед

Во овој прилог се презентираат дел од по-
датоците реализирани за време на повеќегодиш-
ните истражувања врз родот Veronica L. на те-
риторијата на Република Македонија. При тоа, 
посебно внимание беше посветено на групата 
Veronica chamaedrys agg., каде што припаѓа и ви-
дот Veronica vindobonensis. Со преземените ис-
тражувања беше регистрирано присуството на 
видот V. vindobonensis на територијата на Репу-
блика Македонија и за прв пат се наведуваат пре-
цизни податоци за неговото распространување 
на нејзината територија. 

Материјал и методи

Флористичките истражувања беа реали-
зирани според стандардните методи. За време на 
истражувањата беа посетени бројни локалитети 

Veronica vindobonensis (M. Fischer) M. Fischer (Scrophulariaceae) ВО 
ФЛОРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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1Институт за биологија, Природно-математички факултет Скопје, Гази Баба бб, 1000 Скопје, Република 
Македонија

2Природонаучен музеј на Македонија, Булевар Илинден 86, 1000 Скопје, Република Македонија

ИЗВОД

Матевски В. и Крпач Т. В. (2008): Veronica vindobonensis (M. Fischer) M. Fischer (Scrophulariaceae) во 
флората на Република Македонија. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓуна-
родно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Во рамките на повеќегодишните истражувања врз родот Veronica L. на територијата на Републи-
ка Македонија беше опфатена и групата Veronica chamaedrys agg., каде што припаѓа и видот Veronica 
vindobonensis. Со истражувањата беше регистрирано присуството на видот V. vindobonensis за прв пат на те-
риторијата на Република Македонија. 

Клучни зборови: Veronica vindobonensis, Scrophulariaceae, флора, Република Македонија.

ABSTRACT

Matevski V. & Krpac, T.V. (2008): Veronica vindobonensis (M. Fischer) M. Fischer (Scrophulariaceae) in 
the flora of Republic of Macedonia. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia 
with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, 
Skopje.

Research carried out for several years over genus Veronica L. in the territory of the Republic of Macedonia 
have also covered investigations over the group Veronica chamaedrys agg. These investigations registered the pres-
ence of V. vindobonensis for the first time in the flora of the Republic of Macedonia. 

Key words: Veronica vindobonensis, Scrophulariaceae, flora, Republic of Macedonia.

на територијата на Република Македонија и ис-
товремено беше собран обилен хербариумски и 
жив растителен материјал. Покрај тоа, беа корис-
тени хербариумски материјали во хербариумски-
те збирки на Институтот за ботаника и ботанич-
ка градина во Белград (BEOU); Хербариумот на 
Природонаучниот музеј на Македонија во Ско-
пје и Хербариумот на Институтот за биологија 
при Природоматематичкиот факултет во Скопје 
(SKO). Материјалот собран од терен беше лабо-
раториски обработен, хербаризиран и етикети-
ран според стандардни методи. Цртежите се ори-
гинални, направен со помош на стереомикроскоп 
марка “Wild” со апарат за цртање, со зголемување 
од 6х до 50х. При детерминацијата на хербариу-
мскиот материјал беше користена оригиналната 
дијагноза на таксонот како и богата флористич-
ка и таксономска литература која се однесува на 
таксоните од групата Veronica chamaedrys agg.
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Резултати и дискусија

Veronica vindobonensis (M. Fischer) M. Fischer, 
Õsterr. Bot. Zeitschr. 122: 287 (1973)

Таксонот V. vindobonensis досега беше 
непознат за флората на Македонија. Тој е опи-
шан од Австрија (Locus classicus: In prato sicco 
ad marginem viae prope pagum Markt Pirawarth ab 
oppidum Mistelbach 15 km meridiem versus, Regio 

Viniculturae Austriae inferioris, altit. 210 m.s.m.), 
па според флористичките податоци овој вид се 
наведува за источните, централните и југоисточ-
ните делови на Европа (Walters et all., 1972:247).

V. vindobonensis е диплоиден таксон (2n = 
16) и е многу близок со тетраплоидниот вид V. 
chamaedrys L. (2n = 32), од кој, според Mirek & 
Fischer (1986:108), се издвојува според следните 
диференцијални карактеристики: стеблото кај V. 

Сл. 1. Veronica vindobonensis, а-изглед на растението, б-чашка со прицветен лист, ц-врв од чашкин 
лист

Fig 1. Veronica vindobonensis, a-habitus, b-calyx with brad, c-apex of cepol
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chamaedrys се карактеризира со расфрлени влак-
на помеѓу двата надолжни паралелни густи редо-
ви влакна, додека стеблото кај V. vindobonensis е 
без влакна помеѓу двата надолжни паралелни ре-
дови влакна; листовите во свежа состојба кај V. 
vindobonensis се матно жолтеникаво-зелени до-
дека кај V. chamaedrys тие се потемно зелени; 
дршките на плодот кај V. vindobonensis се 3-5 mm 
долги, додека кај V. chamaedrys се 5-8 mm долги; 
чашката кај V. vindobonensis секогаш е со жлез-
дести влакна додека кај V. chamaedrys е со или без 
жлездести влакна; цветовите кај V. vindobonensis 
се бели или сини со бели рабови, светло сини или 
светло розови, додека V. chamaedrys има светло 
до темно сини цветови или многу ретко темно 
розеви; столпчето кај V. vindobonensis е 3-4,5 mm 
долго, додека кај V. chamaedrys тоа е 4,5-5 mm 
долго. 

Хабитусот и најкарактеристичните мор-
фолошки особини на V. vindobonensis се претста-
вени на Сл. 1.

Распространување:
Општо распространување:
Dry grassland. E.C. & S.E. Europe (Walters 

& Webb 1972:247); Европа (Пеев, 1995:162).
Распространување во Република Македо-

нија (Сл. 2):
Сопствени податоци: 

Катланово: на силикатна подлога, - 
300 м.н.в., 12.05.1984 (leg. et det. V. 
Krpač). 
Пелистер: Големо Езеро, 2228 м.н.в., - 
10.07.1991 (leg. et det. V. Krpač). 

Кочани: Осогово, Ловен резерват, - 
28.04.1998 (leg. et det. V. Krpač).
Пелистер: с. Нижеполе - Скрково; - 
по планински пасишта, на силикат. 
2000 м.н.в., 15.07. 2001 (leg. et det. V. 
Matevski). 
Пелистер: Дебел Рид, покрај Езер-- 
ска Река, 17.08.2002 (leg. et det. V. 
Matevski).
Пелистер: Големо Езеро, на спуштање - 
кон Дебел Рид, по планински пасишта 
на силикат на длабока почва, 2000-
2100 м.н.в., 16.07.2001 (leg. et det. V. 
Matevski).
Пелистер: Мало Езеро, 17.08.2002 - 
(leg. et det. V. Matevski).
Пелистер: Врв Пелистер, 17.08.2002 - 
(leg. et det. V. Matevski). 
Пелистер: Палиснопје, покрај шумски - 
пат, во појас на моликово-елова шума., 
20. 04. 2002 (leg. et det. V. Matevski). 
Пелистер: над с. Нижеполе, покрај - 
река Сапунџица, под Орлови Бари, 
покрај поток, 7.05.2002 (leg. et det. V. 
Matevski).
Пелистер: Помеѓу Ловечка Куќа и - 
Широка, по планинските пасишта., 
1950м., 15.06.2002; Гарван, 8.08.2002 
(leg. et det. V. Matevski).

Ревидирани литературни податоци:
Литературни податоци кои се однесуваат 

за распространување на таксонот V. vindobonensis 
на територијата на Република Македонија но во 

Сл. 2. Наоѓалишта на видот Veronica vindobonensis во Македонија
Fig. 2. Distribution of eronica vindobonensis in Macedonia
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литературата се наведуваат под друго име: 
Љуботен (sub. var. - pilosa Schmidt) 
(Dörfler, 1891).
Кобилица: на каменити места на вр-- 
вовите; Љуботен: на каменити лива-
ди и карбонатни места (sub. var. pilosa 
Schmidt) (Wettstein, 1892:78). 
Пелистер (sub. - V. chamaedrys var. 
pilosa Benth) (Vandas, 1909:433).
Ма (sub. var. - pilosa (Schm.) Benth) 
(Hayek, 1929:170).

Хербарски податоци за V. vindobonensis 
од територијата на Република Македонија реги-
стрирани во други хербариумски збирки:

Поречје, Грешница, 22.IV.1922-  (sub. 
var. pilosa Benth.; leg. et det. Simonović). 
BEOU

Според Гајиќ (1980:139), V. vindobonensis 
во фитогеографски поглед претставува суббал-
кански флорен елемент.

Се среќава на тревести и суви терени, на 
силикатна подлога, во голем вертикален распон, 
од низините па се до 2500 м.н.в. Најкомпактни 
популации на територијата на Македонија се 
присутни на планината Пелистер, каде што глав-
но се среќава во субалпскиот и алпскиот појас, 
во зоната на планинските пасишта на силикатна 
геолошка подлога. 
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VERONICA VINDOBONENSIS (M. FISCHER) M. FISCHER (SCROPHULARIACEAE) IN 
THE FLORA OF REPUBLIC OF MACEDONIA
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Summary

Investigations carried out for several years over genus Veronica L. in the territory of the Republic of 
Macedonia have also covered investigations over the group Veronica chamaedrys agg. Besides solving tax-
onomic problems within the frame of the group revision over complete literature data was made referring to 
the territory of the Republic of Macedonia. There was also carried out revision on herbarium collection da-
ta BEOU. These investigations registered the presence of V. vindobonensis for the first time in the flora of the 
Republic of Macedonia. V. vindobonensis in phyto-geographic aspect is sub-Balkanic element found in Mace-
donia in various localities, along grassy and dry terrains, over silicate soil, at hight above sea level of 300 to 
2230 m.
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Introduction

The biodiversity pattern revealed through ec-
ological-faunistic investigation is an essential part 
of scientific knowledge that allows keeping a close 
watch on environment changes in the future devel- environment changes in the future devel-
opment of each protected territory. The obtained re-
sults would supply signifi cant information for as-supply signifi cant information for as- significant information for as-
sessment of biota condition in wetlands.  As a result 
of social, economic, and demographic changes they 
have been reduced in number, area and quality in 
many parts of the world during the last century and 
now more than 50% of the world’s wetlands may 
have been altered, degraded or lost (Dugan 1993; 
Williams 1993; Moser et al. 1996; OECD 1996; Fin- Moser et al. 1996; OECD 1996; Fin-Moser et al. 1996; OECD 1996; Fin-
layson and Spiers 1999; O’Connell 2000). 

At all wetland sites, an essential tool for con-
servation action is the implementation of investiga-
tions that need to cover as large range of animal spe-
cies as possible, regardless of the group of organ-
isms defined as the most significant in giving a re-
gion a state of protected territory. 

The present ecological-faunistic analysis 
aimed at investigating small terrestrial mammal spe-
cies structure, their relative quantity and conserva-
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ABSTRACT

Markov G., Atanassova I. & Raikov I. (2008): Conservation importance of the territories adjacent to wet-Conservation importance of the territories adjacent to wet-
lands in North-eastern Bulgaria for the small terrestrial mammals. Proceedings of the III Congress of Ecologists of 
the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian 
Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The significance of the territories adjacent to protected wetlands of international importance in Northeast-
ern Bulgaria (Durankulak Lake, Kalimok Complex and Kamchia and Srebarna biosphere reserves) for conserva-
tion of terrestrial mammals’ biodiversity was revealed on the grounds of analysis of local faunas with regard to the 
international legal and conservation status of the mammals present there.

As a result of the investigation of the species composition, biotopes localization, relative quantity and dom-
inant level of the small terrestrial mammals in these protected territories, the level of relative faunistic similarity 
between them was established.

The obtained data could be used as a basis in tracing of the impact of environment changes on the future de-
velopment of small terrestrial mammals’ fauna in investigated protected areas.

tion state in the following wetlands in Northeast 
Bulgaria: Kamchia and Srebarna biosphere reserves, 
wetlands of international importance Durankulak 
Lake and Kalimok Complex – proclaimed as protect-
ed areas in respect with birds’ protection, and main 
objects of ornithological investigations. A compara-
tive evaluation of the investigated territories regard-
ing their faunistic diversity and extent of conserva-
tional significance for the small mammal fauna was 
carried out on the grounds of the obtained data. 

Investigated territories and methods

An ecological-faunistic investigation and 
comparative analysis of terrestrial Micromammalia 
was carried out in Kamchia reserve, the wetland of 
international importance Durankulak Lake in Bul-
garian Northeast Black-Sea coast, Srebarna reserve 
and Kalimok Complex on the East Coast of Danube 
River. (Fig. 1).

The natural complex of Kamchia is situated 
within 25 km south of the city of Varna. It includes 
coastal forests – the so-called “dense forest” at the 
outfall and lower flow of Kamchia River, coastal area 
with vast sand dunes, frutescent and herbaceous co-
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communities, freshwater marshlands and sea aqua-
tory. The Complex consists of Kamchia biosphere 
reserve and Kamchia Sands protected area. The ma-
jor habitat subject to protection in the complex is the 
dense forest of field ash-tree (Fraxinus oxycorpa), 
field elm-trees (Ulmus compestris), with low-grow-
ing and frutescent vegetation of mainly thorny bush, 
cornel-tree and dogwood often in combination with 
mesophytic and hygrophytic herbaceous vegetation 
(Бондев, 1991). Frutescent co-communities con-
sist mainly of thorny bush, cornel-tree and common 
privet (Филипова-Маринова и сор. 1997).

Durankulak Lake is situated in the farthest 
north part of Bulgarian Black-Sea coast and is di-
vided from the Black Sea by a sand strip. It is rec-
ognized as a wet zone of international significance 
(Георгиев 1993). The lake bed is covered mainly 
by black earth rich of carbonates conditioning the 
growth of xerothermal vegetable co-communities 
formation (Bozilova and Tonkov 1998). The west 
and south coast are overgrown with reed, and a for-
est spreads over the southwest coast, penetrated by 
cultivated agricultural areas.

The Lake of Srebarna, located within 18 km 
west of the town of Silistra, is proclaimed a bio-
sphere reserve in 1977 (902,1 ha with adjacent buff-
er area of 542,8 ha). The former cultivated areas 
north of the lake, a zone of forest plantation on the 
Danube riverbank, the isle of Komulka and the sheet 
of water between the isle and the riverbank are also 
included within the limits of the reserve. The reed 
masses, characteristic for the lake, gradually give 
way to moist meadows at its northern parts. The for-

est-frutescent vegetation, of which have remained 
only single old European white birch trees (Betula 
pendula), is typical for the protected area territories 
bordering with the northwest verge of the lake, as 
well as for the Danube riverbank. The hills of the 
reserve territories are overgrown with steppe herba-
ceous co-communities and artificial plantations of 
white locust (Robinia pseudoacacia) and Russian 
olive (Eleagnus angustifolia) ( Михов и сор. 1997).  
The recognition of Srebarna lake as a site of World 
and Natural Cultural Heritage (1983) and as an ar-
ea of international protection when being recognised 
as a wet zone of international significance, is mainly 
due to its exceptionally rich ornithofauna, and par-
ticularly due to the fact that world-wide endangered 
species like the Dalmation pelican, the Pygmy cor-
morant and the Ferruginous Pochard breed within its 
boundaries (Micev et al. 1998). There are also oth-
er rare and endangered plant and animal species in-
habiting the territory of Srebarna biosphere reserve 
(Михов и сор. 1997), which expands its main func-
tion as a protected area of major significance for or-
nithofauna preservation, and as a reserve, that facil-
itates natural species diversity preservation and pro-
tection on a larger scale.

Kalimok Complex includes the Isle of Bez-
imen, a protected area of 73,9 ha covered with in-
let forests, a breeding-pond and the Danube River in 
between. In the 1950s, the swamp was divided from 
the river of Danube by an embankment and dikes, 
and thus dried out.  The pools of the breeding-ponds 
built there are divided by moist marshy meadows in-
to two: eastern and western part. Nowadays, due to 

Fig. 1. Geographic position of the studied territories adjacent to wetlands in North-eastern Bulgaria: 1 – 
Kamchia Reserve; 2 – Durankulak protected area; 3 – Srebarna Reserve; 4 – Kalimok Complex.
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financial difficulties, the breeding-ponds are neglect-
ed and their surface is mostly covered with marshy 
vegetation prevailed by narrowleaf cattail (Typha an-
gustifolia) mixed with broadleaf cattail (Typha lati-
folia) at places, narrowleaf European cattail (Typha 
laxmannii) and true bulrush (Scirpus lacustris). The 
banks of those pools and dikes are overgrown with 
dune reed (Phragmites communis), the moist mead-
ows are overgrown with umbrella sage (Cyperus al-
ternifolius), their periphery covered with reed, true 
bulrush etc. (Бондев 1991). In the process of rec-
ognition as protected area are 683 ha of the breed-
ing-ponds. 

The major biotopes in the investigated wet-
lands are quite diverse. Some of the most significant 
ones are the sandy coastal zones, rocky seashores 
and sea zone, rivers and adjoining wet zones, areas 
of herbaceous vegetation and cultivated lands, for-
ests, green belts, as well as a number of transition-
al zones.

The investigation of terrestrial Micromam-
malia was carried out in the habitats, most typical 
for the investigated zones, considering the biologi-
cal and ecological peculiarities of the group of small 
mammals. The selection of these habitats was done 
according the basic typical biotopes of small mam-
mals in similar landscape on the Bulgarian Black-
Sea coast, such as the protected areas of The Out-
fall of Veleka River, and Silistar on the south Black-
Sea coast, known from previous investigations of 
Марков и сор. (2000). Considering this, the present 
study excluded the bare rocky seashores.

In order to find out the species structure of 
terrestrial Micromammalia and to estimate their rel-
ative number, the method of “trap lines” (Новиков 
1953) was used. The species of the captured spec-
imens was determined according to the classic ex-
terior characteristics used for species diagnostics of 
small mammals in Bulgaria (Марков 1959; Пешев 
и Боев 1962) and the evaluation of the craniologi-
cal structure of some morphologically sibling spe-
cies (Chassovnikarova and Markov 2003).

The relative number of species was measured 
on the basis of the percentage of individuals caught 
for 100 twenty-four-hour trap settings.

The degree of similarity between the investi-
gated faunas was established by calculating the co-
efficient of Jacard (Дажо 1975).  The faunistic dis-
tinction of the studied territories was revealed us-
ing cluster (UPGMA) analysis and a modification in 
a mathematical-statistical program package Statistic 
for Windows (StatSoft, Inc. 1995).

The conservational value for biodiversity 
preservation of mammal fauna of each investigat-
ed territory was estimated by Patric’s Diversity In-
dex (Patric 1949). For the purposes of the present 
study this index was calculated on the grounds of 
the number of all established Micromammalia spe-
cies, as well as on the numbers of each species, in-
cluded in the Convention on the Conservation of Eu-
ropean Wildlife and Natural Habitats 1979 (Berne 
Convention)

Results and discussion

We have find out 10 species of small terres-
trial mammals altogether in the adjoining territories 
of the four studied wetlands in Northeast Bulgaria: 
5 species of rodents (Order Rodentia) – striped field 
mouse (Apodemus agrarius Pallas), wood mouse 
(Apodemus sylvaticus), pygmy field mouse (Apode-
mus uralensis), Macedonian mouse (Mus macedon-
icus) and common vole (Microtus arvalis Pallas); 
and 5 species of insectivores (Order Insectivora) 
– common shrew (Sorex araneus Linnaeus), Mill-
er’s water shrew (Neomys anomalus Cabrera), Eu-
ropean water shrew (Neomys fodiens Pennant), Bi-
coloured white-toothed shrew (Crocidura leucodon 
Hermann), Lesser white-toothed shrew (Crocidura 
suaveolens Pallas) (Tab. 1).

The analysis of species distribution of inves-
tigated wetlands showed greatest species diversity 
of terrestrial Micromammalia in Srebarna Reserve – 
90% of all species established in all Northeast Bul-

Tab. 1. Species structure and relative numbers of small terrestrial mammals in the adjoining territories of 
studied wetlands in Northeast Bulgaria: 1-Kamchia biosphere reserve; 2- Durankulak protected 
area; 3-Srebarna biosphere reserve; 4-Kalimok Complex.

Species
Protected Areas

1 2 3 4
n % n % n % n %

Apodemus agrarius - - - - 18 8.37 18 13.8
Apodemus sylvaticus - - 81 27.6 37 17.2 12 9.23
Apodemus flavicollis 12 4.8 5 1.7 5 2.32 - -
Microtus arvalis 1 0.4 3 1.0 21 9.76 21 16.1
Mus musculus - - 13 4.4 2 0.65 - -
Sorex araneus* 1 0.4 - - 3 1.39 6 4.61
Neomys anomalus* - - - - 2 0.65 1 0.77
Neomys fodiens* - - 2 0.7 - - - -
Crocidura leucodon* - - - - 3 1.39 - -
Crocidura suaveolens* - - 11 3.7 3 1.39 - -

Species included in the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats 1979 (Berne Convention) are marked with (*).
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garia investigated wetlands were recorded there as 
well. Only 30% of those species are recorded to in-
habit Kamchia Reserve. In the other two studied ter-
ritories occurred respectively 60% (Durankulak) and 
50% (Kalimok Complex) of all found species.

The degree of similarity between faunas of 
investigated territories, established by calculating 
the coefficient of Jacard, showed their faunistic dis-
tinction (Fig. 2).

One can well distinguish the specificity of the 
comparatively rich Srebarna Reserve fauna and the 
relative similarity of small terrestrial mammal fau-
na in Kamchia Reserve and Durankulak protected 
area.

The review of Bern Convention species pre-
sented in those territories indicates that 44,4% of all 
small mammal species established in Srebarna Re-

serve are protected by Bern Convention. For the oth-
er studied territories the percentage of species pro-
tected by Bern Convention are as follows: 40% in 
Kalimok, 33,3% in Durankulak and Kamchia. Tax-
onomically, all those species belong to insectivores 
(Order Insectivora) - common shrew (Sorex araneus 
Linnaeus), Miller’s water shrew (Neomys anomalus 
Cabrera), European water shrew (Neomys fodiens 
Pennant), Bi-coloured white-toothed shrew (Croci-
dura leucodon Hermann), and Lesser white-toothed 
shrew (Crocidura suaveolens Pallas).

However, the analysis of structure of small 
terrestrial mammals’ species showed significant 
difference between these territories in the absolute 
number of species included in Bern Convention: 
Srebarna is inhabited by four species, Kalimok and 
Durankulak by two, and Kamchia by only one pro-

Fig. 2. Degree of faunistic distinction of terrestrial Micromammalia in investigated adjoining territories of 
Northeast Bulgaria wetlands: G_1 – Kamchia Reserve; G_2 – Durankulak protected area; G_3 – 
Srebarna Reserve; G_4 – Kalimok Complex.
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Fig. 3. Conservation value of the territories of: 1 – Kamchia Reserve; 2 – Durankulak protected area; 
3 – Srebarna Reserve; 4 – Kalimok Complex expressed by Diversity Index established for all 
Micromammalia species (V_1) and for Bern Convention species only (V_2).

value of the territories of: 1 – Kamchia Reserve; 2 – Durankulak p
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tected species.
Conservation importance of each one territo-

ry for mammal fauna biodiversity and preservation 
was estimated by Patric’s Diversity Index (1949), 
which provides an account of particular species in a 
given territory’s fauna, as well as the number of in-
dividuals found there (Fig. 3). 

The summarized results of the study identi-
fy Srebarna Reserve as the territory of greatest con-
servation importance for biodiversity preservation 
of all established small mammal species, as well as 
of Bern Convention protected species. Consider-
ing small mammal fauna diversity preservation, Ka-
limok is of significant conservation importance as 
well. As for the preservation of Bern Convention 
species biodiversity, its value is considerably low, 
compared to that of Srebarna. Durankulak wetland 
and Kalimok Complex are of similar conservational 
importance for Bern Convention species diversity.

Conclusion

As a result, a general picture of the biological 
diversity and an assessment of the relative numbers 
of small mammals well adapted to the natural eco-
logical conditions in the areas studied were estab-
lished. Micromammalia co-communities were reg-
istered in those most typical wetlands in Northeast 
Bulgaria, recognized as protected.

The study revealed that Srebarna Reserve is 
of significant conservation importance not only for 
the ornithofauna but also for small terrestrial mam-
mal species protected by Bern Convention.

The established conservation value of Ka-
limok Complex for preservation of small mammals’ 
fauna diversity supports the suggested enlargement 
of the Complex’s protected territory.  

The relatively high conservation value of the 
wetland Durankulak for the protection of part of small 
terrestrial mammals included in Bern Convention and 
inhabiting North-eastern Bulgaria was outlined. 

The low conservational value of Kamchia 
Reserve for preservation of biodiversity of small 
terrestrial mammals’ fauna is most likely due to the 
growing human impact it is exposed to.  Only strict 
observation and respect of its status of biosphere re-
serve over the entire territory will help to improve 
the ecological conditions and the diversity preserva-
tion of all systematic groups of animal species typi-
cal for its fauna.   

The data collected will serve as a constitu-
ent part of the scientific knowledge and will allow 
keeping strict track of the environmental changes in 
the future development of these protected areas. The 
human impact increased because of the use of the 
Black Sea coast for recreational purposes, intensifies 
additionally these changes. However, all observa-
tions on the human factor influence in the investigat-

ed territories lead to the conclusion that it is a crucial 
factor violating the normal existence of small mam-
mal populations in protected areas. Thus, it is neces-
sary to observe strictly their status in protected areas 
in order to preserve natural ecosystems biodiversity 
by diminishing the human pressure upon them.

Summary

Species composition, biotopes localization, 
relative quantity and dominant level of the small 
mammals in the basic biotopes of the terrestrial eco-
systems in the protected areas: Kamchia and Srebar-
na biosphere reserves, wetlands of international im-
portance Durankulak Lake, and Kalimok Complex 
in Northeast Bulgaria were established. The level 
of relative faunistic similarity between the investi-
gated territories was determined on the grounds of 
the small mammals’ species found. The local fau-
nas were analyzed with regard to the international 
legal and conservation status of the mammals pre-
sented there. The conservation significance of these 
protected territories for conservation of biodiversity 
of small terrestrial mammals’ fauna was revealed on 
this basis. A result enabling to trace future change in 
the species composition of Micromammalia in these 
protected areas was obtained.1
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Introduction

In Macedonia systematic research on the ge-
nus Phellinus Quel. (1886) has not been conducted 
up till now, and there are relatively few mycologi-
cal papers concerned only with individual species of 
this genus. Publications making reference to individ-
ual species of Phellinus genus are as follows: Phel-
linus conchatus (Karadelev 1993), Ph. ferrugino-
sus (Karadelev 1993, 1994; Karadelev et al. 2002c 
), Ph. hartigii (Tortić 1967, 1968, 1988; Grujovs-
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Ова се први податоци за систематски истражувања на родот Phellinus во Република Македонија. 
Регистрирани се следните 16 вида: Phellinus conchatus, Ph. contiguous, Ph. erectus, Ph. ferruginosus, Ph. har-
tigii, Ph. igniarius, Ph. laevigatus, Ph. pini, Ph. pomaceus, Ph. pseudopunctatus, Ph. punctatus, Ph. ribis, Ph. rimo-
sus, Ph. robustus, Ph. torulosus и Ph. tremulae. Два вида се ставени во Прелиминарната црвена листа на габи 
во Република Македонија - Phellnus rimosus, во категоријата на посебно ретки или ретки видови габи и Ph. 
robustus, како вид кој егзистира на загрозени или ретки станишта.

Клучни зборови: Phellinus, екологија, распространување, Република Македонија

ABSTRACT

Karadelev M., Rusevska K. & Stojanovska S. (2008): Ecology and distribution of genus Phellinus (Hy-., Rusevska K. & Stojanovska S. (2008): Ecology and distribution of genus Phellinus (Hy-
menochaetaceae) in the Republic of Macedonia. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of 
Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological So-
ciety, Vol. 8, Skopje.

This is the first paper on systematic research into Phellinus genus in the Republic of Macedonia. The fol-
lowing 16 species have been recorded with the research in the Republic of Macedonia: Phellinus conchatus, Ph. 
contiguous, Ph. erectus, Ph. ferruginosus, Ph. hartigii, Ph. igniarius, Ph. laevigatus, Ph. pini, Ph. pomaceus, Ph. 
pseudopunctatus, Ph. punctatus, Ph. ribis, Ph. rimosus, Ph. robustus, Ph. torulosus and Ph. tremulae.

Two species are put in the Preliminary Red List of the Macromycetes in the Republic of Macedonia - Phell-
nus rimosus, belongs to the category of particularly rare or rare species and Ph. robustus, existing only in endan-
gered or rare habitats.

Key words: Phellinus, ecology, distribution, Republic of Macedonia

ka & Papazov 1974; Karadelev 1993, 1995c, 1995d; 
Karadelev & Rusevska 2000, 2004; Karadelev et 
al. 2002d, 2003b; Karadelev et al. 2003a; Настов 
и сор. 1996), Ph. igniarius (Серафимовски & 
Грујовска 1959; Tortić 1968, 1987, 1988; Tortić & 
Karadelev 1986; Karadelev 1986; Karadelev 1993, 
1994, 1995b; Karadelev & Savova 1995; Karade-
lev & Rusevska 2000, 2004), Ph. pini (Томашевиќ 
1955, Tortić 1955, Grujovska 1972; Tortić 1988; 
Karadelev 1993), Ph. pomaceus (Tortić 1968, 1988; 
Karadelev 1986, 1993, 1994, 1995c; Karadelev et 

Оригинален научен труд
Original Scientific Article



Mitko KARADELEV et al.

198 Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија

al. 2002a, b, c, d, 2003a, b; Rusevska & Karade-
lev 2004), Ph. punctatus (Tortić 1968, 1988; Tortić 
& Cekova 1975; Karadelev 1993, 1994; Karade-
lev et al. 2002c), Ph. ribis (Tortić 1988; Karade-
lev 1993, 1999c, 2000b), Ph. rimosus (Karadelev 
1999b, 2000a, 2002), Ph. robustus (Pilàt & Lindt-
ner 1938; Tortić 1968; Kotlaba 1975; Tortić & Ka-
radelev 1986; Karadelev 1993; Karadelev 1995d), 
Ph. torulosus (Tortić 1968, 1988; Tortić & Karade-
lev 1986; Karadelev 1988, 1993, 1994; Rusevska & 
Karadelev 2004), Ph. tremulae (Томашевиќ 1955; 
Koleva-Sekutkovska 1959; Tortić 1988; Karadelev 
1993; Karadelev et al. 2002b, c).

Ryvarden in his investigations have shown 
that species of Phylloporia (Phylloporia ribis (Schu-
mach.) Ryvarden (syn. Phellinus ribis (Schumach.) 
Quél.)) are monomitic and, therefore, excluded these 
species from Pellinus.

Species of the genus Phellinus were creat-
ed by Quélet. There are lignicolous Hymenomycet-
es in order Aphyllophorales (fam. Hymenochaetace-
ae). Almost all species of Phellinus cause a decay 
of white rot type. Many of the species cause decay 
heartwood in living trees. The important characteris-
tics of this large and cosmopolitan genus are the fol-
lowing: basidiocarps perennial, resupinate to pileate, 
single or imbricate, sessile with decurrent pore sur-
face; pore surface ferruginous brown to dull brown; 
pores 2-11 per mm; pores isodiametric more rare-
ly irregular and angular and slightly split; upper sur-
face pubescent to tomentose or becoming glabrous, 
often with a thin black cuticle, ferruginous to black-
ish brown; margin rounded and obtuse to acute, ster-
ile below; hiphal system dimitic; generative hyphae 
hyaline to pale yellow, normally septate and thin-
walled; skeletal hyphae yellowish to rusty brown, 
thik-walled with septa absent and wider than the 
generative hyphae; hymenal setae and tramal set-
ae absent or present; basidiospores globose to cy-
lindrical, smooth, hyaline to rusty brown, thin thick 
walled, dextrinoid to negative Melzer’s reagent; ba-
sidia hyaline, globose to clavate, 2-4 sterigmate; all 
structures darkening in 2% KOH. There are parasit-
ic or saprobic species, some of them can be found in 
the boreal-temperature zone and most of them lives 
on hardwoods.

Materials and methods

The sources of this list have been papers pub-
lished, exsiccates deposited in different collections, 
and research notes of the present authors. Some of 
the specimens, as mentioned above, have been pre-
served at the Botanical Department, Faculty of Sci-
ence in Zagreb, and in the National Collection of 
Fungi (FUNGI MACEDONICI) at the Institute of 
Biology, Faculty of Natural Science, Ss Cyril and 
Methodius University in Skopje. The collections in 

the fungarium of the Botanical Department, Facul-
ty of Science in Zagreb, have been mostly collected 
and examined by M. Tortić. All other species with-
out any fungaria marks in the text have been collect-
ed and determined by the present authors. 

The identification of the species of Phellinus 
has been done according to Jülich (1984), Breiten-
bach & Kränzlin (1986), Bernicchia (1990), Lars-
en & Cobb-Poulle (1990), Jahn (1990), Ryvard-
en (1991), Ryvarden, Gilbertson (1994), Hansen & 
Knudsen (eds.) (1997) and Krieglsteiner (2000). In a 
few cases, the names of the species have been mod-
ified according to Index Fungorum 2005. The spe-
cies are reported alphabetically. Under each fungal 
species data of geographical distribution (distribu-
tion maps), altitude, forest association, substrate, da-
ta source and previous publica tions are provided.

Results

Phellinus conchatus1.  (Pers.) Quél. – Fig. 1
Collections: MAK, ZA.
Ref.: Karadelev 1993.
Belasica Mt: Volovarnik, 1250 m, Fagus, 

27.02.1995, exs. MAK 95/5631; Galichica Mt: 
Gradishte, Querco-Carpinetum orientalis mace-
donicum, stump of Carpinus orientalis, 14.10.1988, 
notes Karadelev; Kozhuf Mt: Chvrstec, 1400 m, 
beech forest, stump of Salix caprea, 13.07.2005, 
exs. MAK 05/5031; Pelister Mt: r. Magareshka Re-
ka, 1500 m, Prunus cerasifera, 14.07.1989, notes 
Karadelev; Skopje: Aerodrom municipality, 250 m, 
park, Salix sp., 06.04.2007, notes Karadelev.

Phellinus contiguous2.  (Fr.) Pat. - Fig. 2
Collections: MAK.
Bogdanci: Bolovan, 200 m, Coccife-

ro-Carpinetum orientalis, Carpinus orientalis, 
24.11.2007, exs. MAK 07/8368.

Phellinus erectus3.  A. David - Fig. 2
Collections: MAK.
Skopje: Gazi Baba, above Faculty of Natural 

Science and Mathematics, 250 m, Robinia pseudo-
acacia and Quercus plantings, deciduous wood, 
24.10.2007, exs. MAK 07/8311.

Phellinus ferruginosus4.  (Schrad.) Pat. - 
Fig. 2

Collections: MAK.
Ref.: Karadelev 1993, 1994; Karadelev et al. 

2002c.
Bistra Mt.: along r. Tresonechka Reka, 900-

1100 m, azonal vegetation, unknown substrate, 
06.03.1999,  notes M. Karadelev; Galichica Mt: 
Pljuska, 1000 m, Quercetum frainetto-cerris mace-
donicum, dry branches of deciduous tree, 30.04.2007, 
exs. MAK 07/6881; Kozhuf Mt: between Mihajlo-
vo summer resort and Vasov Grad, mixed forest 
(Fagus, Quercus, Pinus), Fagus, 12.07.2005, notes 
BSRS; Smrdliva Voda, 750 m, Fagus, 16.05.1994, 
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notes Karadelev; vicinity of mine Alshar, ? Cornus 
mas, 07.2005, exs. MAK 05/8424; Osogovski Plani-
ni Mt: St. Joakim Osogovski Monastery, Fagus and 
Quercus forest, rotten wood of Fagus, 12.06.1993, 
exs. MAK 93/5359; Prespa Lake: rotten wood of 
Juniperus excelsa, 09.10.2000, exs. MAK 00/2735. 

Phellinus hartigii5.  (Allesch. & Schnabl) 
Pat. - Fig. 3

Collections: MAK, ZA.
Ref.: Tortić 1967, 1968, 1988; Grujoska, Pa-

pazov 1974; Karadelev 1993, Karadelev 1995c, 
1995d; Karadelev, Rusevska 2000, Karadelev, Ru-
sevska 2004; Karadelev et al. 2002d, 2003b; Kara-
delev et al. 2003a; Настов и сор. 1996.

Belasica Mt: Vrteshki, 1350 m, Abies 
borisii-regis, 06.04.1995, exs. MAK 95/5635; Ko-
zhuf Mt: Momina Chuka, 1600 m, Abies forest, rot-
ten wood of Abies, 04.08.2005, notes M. Karade-
lev; Visoka Chuka, 1000 m,  Abies, 07.1998, notes 
M. Karadelev; Shar Planina Mt: vicinity of Jelak, 
1700 m, Abieti-Picetum scardicum, log of Picea, 
09.07.1995,  notes BSRS.

Phellinus igniarius6.  (L.) Quél. - Fig. 4
Collections: MAK, ZA.
Ref.: Серафимовски & Грујовска 1959; 

Fig. 1. Phellinus conchatus

Fig. 2. ■ Phellinus contiguous   • Phellinus 
ferruginosus

Fig. 3. Phellinus hartigii 

Fig. 4. ■ Phellinus igniarius

Tortić 1968, 1987, 1988; Tortić, Karadelev 1986; 
Karadelev 1993, 1994; Karadelev 1995b; Karade-
lev, Savova 1995; Karadelev, Rusevska 2000; Kara-
delev, Rusevska 2004.

Belasica Mt: Tri Vodi vill., Salix sp. 
25.02.1989, notes Karadelev; Bistra Mt: Mavro-
vo, Bunec, (experimantal plot), 1350-1400 m, Ca-
lamintho grandiflorae-Fagetum, Salix caprea, 
25.09.1998, exs. MAK 98/3964; along r. Tresonech-
ka Reka, 900-1100 m, azonal vegetation, Salix alba, 
06.03.1999, notes M. Karadelev; Lazaropole vill., 
1300 m, Salix sp., 08.2007; Bogdanci: around Sto-
jakovo vill., 80 m, Robinia pseudoacacia plantings, 
trunk of Robinia pseudoacacia, 21.10.1984, exs. 
MAK 84/1303; Strelishte, 200 m, azonal vegetation, 
Salix sp., 18.11.2006, notes M. Karadelev;  Jab-
lanica Mt: Vevchani vill., Vevchanski Izvori, Sal-
ix elaeagnos, 11.08.2005, exs. MAK 05/7629; Sa-
lix alba, 11.08.2005, notes M. Karadelev; Kozhuf 
Mt: Chvrstec, 1400 m, beech forest, trunk of Salix 
caprea, 13.07.2005, exs. MAK 05/5032; Kumano-
vo and vicinity: deciduous tree, 2007, exs. MAK 
07/7012; r. Pchinja, Populus tremula forest, living 
tree of Salix alba, 21.10.2007, exs. MAK 07/8134;  
Osogovski Planini Mt: Durachka Reka vill., 1100-
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1250 m, oak forest, Salix fragilis, 09.06.2007, notes 
M. Karadelev; Shar Planina Mt: Zendelbeg, 1500-
1600 m, Acer pseudoplatanus, 11.07.1998, exs. 
MAK 98/7967; Shtip: Ljuboten vill., 400 m,  Sa-
lix alba, 02.05.2004, exs. MAK 04/4025; vicinity 
of Skopje: between Ilinden vill. and Jurumleri vill., 
250 m, Populus nigra and Betula plantings, Salix 
sp., 22.04.1999, notes M. Karadelev; Matka, near 
r. Treska, 250 m, azonal vegetation, stump of Salix 
sp., 09.04.2007, exs. MAK 07/6660; Rashche vill., 
700 m, deciduous forest (Quercus, Populus, Ulmus), 
Salix sp., 07.06.2007, exs. MAK 07/7080; Skopska 
Crna Gora Mt: Chucher vill., trunk of Salix alba, 
01.11.1996, notes M.Karadelev; Strumica: Cham 
Chiflik, Cham Poroj,  300-350 m, Pinus pallasiana 
forest, Salix sp.; 29.10.1988, notes M. Karadelev; 
Veles: r. Babuna, 165 m, Juglando-Platanetum ori-
entalis, living Salix sp., 03.04.2006, notes BSRS. 

Phellinus laevigatus7.  (Fr.) Bourdot & 
Galzins - Fig. 5

Collections: MAK.
Kozhuf Mt: Smrdliva Voda, 800 m, 

beech forest, Betula sp., 24.10.2005, exs. MAK 
05/5615;  Pelister Mt: r. Brajchinska Reka, 1600 
m, Calamintho grandiflorae-Fagetum, Salix sp., 
01.05.2007, MMS, exs. MAK 07/6845.

Phellinus pini8.  (Brot.) Bondartsev & Sing-
er - Fig. 6

Collections: MAK.
Ref: Томашевиќ 1955; Grujoska 1972; Tortić 

1988; Karadelev 1993.
Phellinus pomaceus9.  (Pers.) Maire - Fig. 7

= Ph. tuberculosus (Baumg.) Niemela
Collections: MAK, ZA.
Ref.: Tortić 1968, 1988; Tortić, Karadelev 

1986; Karadelev 1993, 1994; Karadelev 1995c; Ka-
radelev et al. 2002a, b, c, d, 2003a, 2003b; Rusevs-
ka, Karadelev 2004.

Bistra Mt: Sretkovo vill., 1000 m,  Pru-
nus sp., 08.04.2007,  exs. MAK 07/6894;  Mavro-
vo, dam, Abieti-Fagetum, bark of living Prunus sp., 

Fig. 5. • Phellinus laevigatus  ■ Phellinus 
lundellii 

02.07.2007, exs. MAK 07/7624; Bogdanci: Stre-
lishte, Querco coccifero–Carpinetum orientalis, li-
ving Pyrus amygdaliformis, 10.03.2007, exs. MAK 
07/6754; Dobra Voda Mt: branches of Prunus ce-
rasifera, 11.2007, exs. MAK 07/8555; Galichica 
Mt: way to Kale, 900-1100 m, Pruno webbii-Juni-
peretum excelsae, Pyrus sp., 15.08.1988, notes Ka-
radelev; Jablanica Mt: above Vevchani vill., 1200 
m, meadow, living Prunus cerasifera, 11.07.2006, 
exs. MAK 06/5840; Jakupica Mt: Cheples, 1450 m, 
Prunus cerasifera, 12.07.1999, notes BSRS; Koz-
huf Mt: log of Prunus sp., 30.08.1988, notes Ka-
radelev; Konjari vill., 1000 m, Festuco heterophyl-
lae-Fagetum,  Prunus cerasifera, 13.07.1996, no-
tes M. Karadelev; Kozjak (between Nidze Mt 
and Kozhuf Mt): Majdan vill., Prunus cerasife-
ra, 18.07.2000, notes BSRS; Osogovski Planini 
Mt: Konopnica vill., 1300 m, Festuco heterophyl-
lae-Fagetum, 10.09.2003, 22.03.2003, notes Danie-
la Mitovska; road to Kalin Kamen, Prunus cerasi-
fera, 13.06.1993, notes M. Karadelev;  Jastrebnik 
vill. (between Churiljak and Ozemnica), 1000, Pru-
nus sp., 16.07.2007, exs. MAK 07/8449;  Durachka 
Reka vill., 1100-1250 m, oak forest, Prunus cera-
sifera, 09.06.2007, notes M. Karadelev;  (Kratovo) 
Popovo, 1400 m, Calamintho grandiflorae-Fagetum, 
living Prunus cerasifera, 10.06.2007, notes M. Ka-
radelev; Pasadzhikovo, 1100 m, Fagus forest, living 
Prunus cerasifera, 20.10.2007, exs. MAK 07/8115; 
Prespa Lake: Golem Grad Island, 900 m, Pruno 
webbii-Juniperetum excelsae, rotten wood of Prunus 
sp., 09.10.2000, exs. MAK 00/2737; Skopje and vi-
cinity: Gazi Baba, above aculty of natural Sciences 
and Mathematics, 250 m, Robinia pseudoacacia and 
Quercus plantings, unknovn substrate, 24.10.2007, 
notes Karadelev; r. Markova Reka, around Mar-
kov Manastir, 400 m, Querco-Carpinetum orien-
talis macedonicum, Prunus sp., 13.04.2003, log of 
unknown substrate, 13.04.2003, notes K. Rusev-
ska; Vodno, above Sredno Vodno, 500 m, decidu-

Fig. 6. ■ Phellinus pini • Phellinus ribis
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Fig. 7. • Phellinus pomaceus

ous forest with Pinus plantings, living Prunus sp., 
04.05.2007, notes MMS; around Kuchkovo vill., 
500-530 m, Querco-Carpinetum orientalis mace-
donicum, living tree of Prunus sp., 24.04.2005, 
notes Sofče Spasikova;   Aerodrom municipality, 
250 m, park, Pyrus sp., 06. 04.2007, notes M. Ka-
radelev; Skopska Crna Gora Mt: near Ljuban-
ci vill., Orlovac, 400 m, meadow, living decidu-
ous tree (?Pyrus sp.), 21.10.2004, notes K. Rusev-
ska; Stogovo Mt: Gari vill., 900 m, fallen branches 
of Ostrya, 26.07.1999, notes M. Karadelev;  Stru-
mica: Cham Chiflik, Cham Poroj, 300-350 m, Pi-
nus pallasiana forest, Prunus sp., 29.10.1988, no-
tes M. Karadelev; Valandovo: Pyrus amygdalifor-
mis, 30.10.1988, notes M. Karadelev. 

Phellinus pseudopunctatus10.  A. David - 
Fig. 6

Collections: BEO.
r. Vardar, vicinity of Kavadarci: Krivol-

ak, 17.03.1939, exs. BEO L 4831, leg.: V. Lindt-BEO L 4831, leg.: V. Lindt-
ner,  Paliurus, 31.03.1965, leg.: V. Lindtner, exs. 
BEO 9380.

Phellinus punctatus11.  (Fr.) Pilát - Fig. 8
Collections:MAK, PRM, ZA.
Ref.: Tortić 1968, 1988; Tortić, Ceko-

va 1975; Karadelv 1993, 1994; Karadelev et al. 
2002c.

Bistra Mt: Lazaropole vill., footpath to 
Gjurepi, 1300 m, beech forest, dry tree of Corylus 
avellana, 27.09.2003,  notes K. Rusevska; along r. 
Tresonechka Reka, 900-1100 m, azonal vegetation, 
Ostrya, 06.03.1999, notes M. Karadelev; Bogdan-
ci: Paljurci, Phyllirea media, 04.12.1986, notes 
Karadelev; Bolovan, 150 m, Juglando-Platane-
tum orientalis, dry trunk of Carpinus orientalis, 
17.05.2003, notes Melita Chavdarova; Dobra Vo-
da Mt. Jagol Dolenci vill., Naim Frasheri prima-
ry school, 750-800 m, Quercetum-frainetto-cerris, 
Salix sp., 12.12.2007, exs. MAK 07/8547; Kitka 
Mt: Preslap, Corylus avellana, 24.06.1994, notes 
Karadelev; between Gorno Kolichani vill. and Pre-

slap, 950 m, Fagus forest, rotten wood of broad-
leave tree, 03.05.2007, exs. MAK 07/6794; Ogra-
zhden Mt: Ezhovo Brdo, 1100-1300 m, mixed for-
est (Fagus, Pinus sylvestris, P. nigra), 12.07.2000, 
notes BSRS; Shar Planina Mt: around Sharski 
Vodi mountain house, 1300 m, Calamintho gran-
diflorae-Fagetum, rotten wood of Corylus avella-
na, 07.07.1998, exs. MAK 98/1761; Gorno Jelovce 
vill., 1400 m, oak forest, trunk of Corylus avella-
na, 09.07.1998, BSRS, exs. MAK 98/1723; Skopje 
and vicinity: Aerodrom municipality, park, 250 m, 
Pyrocantha coccinea, Syringa vulgaris, 07.05.2000, 
notes Karadelev; Gazi Baba, 300 m, plantings, stump 
of Prunus sp., 17.09.1999, exs. MAK 99/687, Kat-
lanovo vill. (r. Pchinja), Syringa vulgaris, 05.1993, 
notes Karadelev.

Phellinus ribis12.  (Schumach.) Quél. - Fig. 6
= Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden
Collections:BEO, MAK, ZA.
Ref.: Tortić 1988; Karadelev 1993, 1999c, 

2000b.
Bogdanci: 150-250 m, Ligustrum sp., 

27.12.1983, notes Tortić; Valandovo:  23.10.1988, 
Ephedra minor, notes Karadelev.

Phellinus rimosus13.  (Berk.) Pilát 
Ref.: Karadelev 1999b, 2000a, 2002.

Phellinus robustus14.  (P. Karst.) Bourdot & 
Galzin - Fig. 9

Collections: BEO, MAK, PRM.
Ref.: Pilàt, Lindtner 1938; Tortić 1968; Kot-

laba 1975; Tortić, Karadelev 1986; Karadelev 1993; 
Karadelev 1995d.

Bistra Mt: Stanoec, 900-1000 m, oak for-
est (Quercus cerris, Corylus avellana), Carpinus, 
15.10.2006, exs. MAK 06/6341; Galichica Mt: be-
tween Carina vill.  and Stenje vill., Quercus sp., 
29.11.1987, notes Karadelev; Kozhuf Mt: foot-
path between r. Oreovica and r. Doshnica, 1000 
m, Orno-Quercetum petraeae, Quercus petraea, 
11.07.1996, notes M. Karadelev; Visoka Chuka, be-
tween r. Petrushka Reka and Petrovo vill., 1000-355 

Fig. 8. ■Phellinus pseudopunctatus •Phellinus 
punctatus
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Fig. 9. Phellinus robustus Fig. 10. Phellinus torulosus

m,  Quercus petraea, 12.07.1996, notes M. Karade-
lev; Osogovski Planini Mt: Konopnica vill., 900 
m, Orno-Quercetum petraeae, unknown substrate, 
15.06.2003, notes Daniela Mitovska; St. Joakim Os-
ogovski Monastery, Fagus and Quercus forest, liv-
ing Quercus petrea, 12.06.1993, notes M. Karade-
lev; 

Phellinus torulosus15.  (Pers.) Bourdot & 
Galzin - Fig. 10

Collections: MAK, ZA.
Ref.: Tortić 1968, 1988; Tortić, Karadelev 

1986; Karadelev 1988, 1993, 1994; Rusevska, Ka-
radelev 2004;

Belasica Mt: near waterfall Smolare, 400 
m, mixed beech forest with Castanea sativa, base 
of living tree of Castanea sativa, 01.05.2002, exs. 
MAK 02/2678; Kartalov Kamen, 980 m, Quer-
cus petraea, 07.03.1995, exs. MAK 95/5634; Bog-
danaci: Bolovan, 150 m, Juglando-Platanetum ori-
entalis, stump of Platanus orientalis, 17.05.2003, 
notes Melita Chavdarova; Paljurci, 200 m, Querco-
Carpinetum orientalis macedonicum, living Carpi-
nus, 13.05.2006, notes M. Karadelev; Demir Kapi-
ja: below Samarot, 550 m, Querco-Carpinetum ori-
entalis macedonicum, Carpinus, 22.05.2005, exs. 
MAK 05/4911; r. Drenska Reka, Dren vill., 255 
m, mixed forest (Quercus coccifera, Buxus sem-
pervirens, Phillyrea media, Platanus orientalis), 
stump of broadleaved tree, 21.05.2005, exs. MAK 
05/4901; Dobra Voda Mt: Jagol vill., 750-800 m, 
Quercetum-frainetto-cerris, rotten wood of Quercus 
sp., 11.2007, exs. MAK 07/8556; Gevgelija: near 
Negorci vill., 80-200 m, Querco cocciferae-Carpin-
etum orientalis, Carpinus orientalis, 09.04.2005, 
exs. MAK 05/4836; Karabalija Mt: 200-500 m, 
23.09.1995, exs.  MAK 95/5639; Katlanovo: be-
tween r. Pcinja and r. Vardar, 200 m, Pruno webii-
Junipiterum excelsae, the base of Juniperus excelsa, 
04.2001, exs. MAK 01/1632; Kozhuf Mt: Konjsko 
vill., 500 m, Quercetum, Quercus sp., 17.07.2004, 
notes BSRS; Mariovo (Bitola): Gradesnica vill., 
St. Dimitrija church, living Prunus sp., 26.03.2005, 

notes MMS; vicinity of Skopje: Vodno, near Krush-
opek vill., 800 m, oak forest, stump of Quercus sp., 
25.05.2005, notes Izdriz Ismailovski and Abdilveap 
Emine; road Skopje-Veles: St. Bogorodica Mon-
astery, Juniperus excelsa forest, Juniperus excel-
sa, 25.03.2001, MAK 01/3963; between r. Pcinja 
and r. Vardar, below Kozhle vill., Juniperus excel-
sa forest, base of living tree of Carpinus oriental-
is, 19.10.2007, exs. MAK 07/8061; Serta Mt: Li-
pa vill., rotten trunk of Pyrus amygdaliformis, exs. 
MAK 02/2681; Skopska Crna Gora Mt: Ljubanci 
vill., around monastery St. Nikola, 800 m, Querco-
Carpinetum orientalis macedonicum, living broad-
leaved tree, 11.09.2005, notes K. Rusevska;  Zgurov-
ci, oak forest with Castanea plantings, base of living 
Cornus mas, 02.10.2005, exs. MAK 05/1156; Va-
landovo: Ulmus sp., 03.2004, MAK 04/3970; Cha-
lakli vill., 200 m, Juniperus excelsa forest, stump of 
Juniperus excelsa, 26.10.2007, exs. MAK 07/8285. 

Phellinus tremulae16.  (Bondartsev) Bondart-
sev & P.N. Borisov - Fig. 11

Collections: MAK, ZA.
Ref.: Томашевиќ 1955; Koleva-Šekutkovska 

1959; Tortić 1988; Karadelev 1993; Karadelev et al. 
2002b, c.

Fig. 11. Phellinus tremulae
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Bistra Mt: Lopushnik above Izvor vill., 
1170 m, Quercetum frainetto-cerris, living Popu-
lus tremula, 29. 06.2007, notes MMS; Karadzhica 
Mt: Shashkovica, 1500 m, Calamintho grandiflorae-
Fagetum, living Populus tremula, 29.07.1997, exs. 
MAK 97/4464; Ograzhden Mt: 1200 m, Fagus, 
01.05.1990, notes Karadelev.

Discussion and conclusion

Of the total of 34 species of Phellinus genus 
known in Europe, in the Republic of Macedonia the 
following 16 species have been recorded: Phellinus 
conchatus, Ph. ferruginosus, Ph. hartigii, Ph. igniari-
us, Ph. laevigatus, Ph. pini, Ph. pomaceus, Ph. pseu-
dopunctatus, Ph. punctatus, Ph. ribis, Ph. rimosus, 
Ph. robustus, Ph. torulosus and Ph. tremulae.

Phellinus conchatus grows on fallen branch-
es, logs and stumps of deciduous trees. It became as 
a parasite and saprobe on a very different species of 
trees or bushes in the wood. Predominantly it lives 
on dead or living willow, especially on Salix caprea. 
It is perennial species found throughout the year. 
This species causes white soft-rots. It is widespread 
in Europe north to the North Cape area in Norway 
and it is circumpolar in boreal temperate zone. Ba-
sidiocarps are sessile, effused-reflexed or sometimes 
resupinate. In the Republic of Macedonia it has been 
found along valley of the river Vardar (Bogdanci, 
Kozhuf Mt) on the following supstrates: Ligustrum 
vulgare, Alnus glutinosa and Salix elaeagnos (Kara-
delev, 1993). It is a common species found between 
250 and 1400 m altitude. New data came from: Bela-
sica Mt (Fagus), Galichica Mt (Carpinus orientalis), 
Kozhuf Mt (Salix caprea) and Skopje (Salix sp.).

Phellinus contiguus is perennial, resupinate 
species. It lives on dead wood on different hard-
woods and rarely on conifers, also on wood used in 
construction. It is rare species (Breitenbach & Krän-
zlin, 1986) and according to Ryvarden & Gilbertson 
(1994) it is widespread in warmer parts of Europe 
and has a distribution similar to that of Quercus. 
This species is easy to recognize because has large 
pores, the tramal setae, large hymenial setae and the 
oblong-cylindric hyaline spores. Causes white soft-
rots in dead hardwoods. For the first time in Repub-
lic of Macedonia was found on Carpinus orienta-
lis (Bogdanci), which substrate cited Krieglsteiner 
(2000) for Germany. The possibility that with fur-
ther investigations it can be found in other places in 
our country still exists.

Phellinus erectus is Mediterranean species 
probably with a wider distribution and is known 
from the following substrates: Quercus ilex, Prunus 
dulcis, Rosmarinus, Ulex and Viburnum (Ryvarden 
& Gilbertson, 1994). Fruiting body is annual, pileate 
erect with a contracted base. This species provoke 
white rot in dead hardwoods. The species belongs 

in the difficult Ph. robustus complex with large glo-
bose and dextrinoid spores, but is separated from the 
other pileate European species in the complex be-
cause they have hymenial setae. This is a first data 
for the Republic of Macedonia, which is recorded on 
deciduous wood, probably Robinia, therefore a con-
clusion of its distribution can not be drown.

Phellinus  ferruginosus grows on dead wood 
of broadleaved trees, usually on the underside of 
trunks and branches lying on the ground, more rare-
ly on a standing substrate, prefers Fagus, Corylus, 
Alnus and Salix and also conifer woods. It is cos-
mopolitan species found all year round. In Europe 
it is distributed north to southern part of Fenoscan-
dia and its northern limit coincide more or less with 
that of Quercus. It is annual species and the fruiting 
body is fully resupinate. This species causes white 
soft-rots. It is known from south-western parts of the 
country (Galichica Mt and Golem Grad Island - Ka-
radelev 1993, 1994) and south-eastern part (Ograzh-
den Mt - Karadelev et al. 2002c) and three localities 
are new: Bistra Mt, Kozhuf Mt, Osogovski Planini 
Mt. It was collected on following substrates: Carpi-
nus orientalis, Corylus avellana, Fagus, Juniperus 
excelsa, J. oxycedrus, Ostrya carpinifolia, Quercus 
petraea and Q. pubescens.

Phellinus hartigii is a parasitic species on 
Abies, also saprob on fallen branches and trunks, 
commonly on the undersides of attached branches. It 
is a perennial species resupinate to effused-reflexed 
found thought the year. Upper surface is pale yel-
lowish brown, tomentose near the margins. In Eu-
rope predominantly lives on Abies, but also is col-
lected on Juniperus, Picea, Pinus, Taxus and Tsuga. 
It is circumpolar species in the boreal conifer zone. 
In the Republic of Macedonia it has generally been 
found on fallen trunk, rotten wood, log and stumps of 
Abies and Picea. It is known from following moun-
tains: Belasica, Kozhuf, Nidzhe and Shar Planina, 
predominantly in conifer associations (fir forest and 
ass. Abieti-Picetum scardicum). Phellinus hartigii is 
not common, but it is widespread species.

Phellinus igniarius lives as a parasite on 
hardwoods, commonly on tree-standing apple trees 
and also on Salix, Sorbus and Alnus. Fruiting body is 
bracketlike and tuberous-inflated when is young. It 
is generally solitary more rarely two to three fruiting 
bodies are together. This species provoke uniform 
white rot of the heartwoods of living and dead trees. 
It is perennial species, not common, found through-
out the year. It is distributed throughout Europe to 
the North Cape area in Norway. It is circumpolar in 
the boreal-temperate zone. The Phellinus igniarius 
complex is probably the most difficult complex of 
the whole genus. Numerous species have been de-
scribed on basis of host specificity. In the Republic 
of Macedonia is known from Acer pseudoplatanus, 
Cornus mas, Corylus avellana, Robinia pseudoaca-
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cia, Salix sp., S. alba, S. elaeagnos, S. triandra and 
Ulmus sp. (ref.) and following substrates are new: 
Alnus glutinosa, Platanus orientalis, Populus sp., S. 
babilonica, S. caprea and S. fragilis. The species has 
been found on about fifteen localities (mountains of 
Belasica, Bistra, Jablanica, Skopska Crna Gora, Os-
ogovski Planini, Kozhuf and in vicinity of the fol-
lowing cities Kumanovo, Shtip, Strumica, Veles, 
Ohrid, Skopje and Stojakovo vill.). 

Phellinus laevigatus grows on the underside 
of dead trunks and branches of Betula lying of the 
ground, but also on Salix, Alnus, Carpinus, Quercus. 
Fruiting body is fully resupinate and it is perennial 
species. It is circumpolar species in the boreal zone 
and causes white soft-rots. In Republic of Macedo-
nia is known from two localities of the southern parts 
of the country (Kozhuf Mt and Pelister Mt), between 
800 and 1600 altitude, on Betula and Salix.

Phellinus pini grows on living conifers, in 
Europe apparently known only from Pinus spp. In 
North America it grows on other conifers as well. It 
provokes white pocket rot of the heartwood of liv-
ing conifers. It is perennial and sessile species, ef-
fused-reflexed or sometimes entirely resupinate. It 
is widespread in coniferous forest regions of Europe 
and it is circumglobal. For the Republic of Macedo-
nia there are only three published data which came 
from the following localities: Pelister Mt (Pinus 
peuce), Karaorman Mt (Pinus nigra) and Gevgelija 
(Pinus halepensis). It lives as a parasite on thermo-
philic host species.

Phellinus pomaceus grows on living and 
dead trunks and branches of various Prunus species, 
especially on P. domestica and P. spinosa. This spe-
cies is parasite or saprobe, very often on branches of 
Prunus. It is a perennial, sessile or effused-reflexed 
and pilei ungulate. It provokes uniform white rot of 
the heartwood of living fruit trees. It is widespread in 
Europe north to the southern part of Fenoscandia. It 
is circumpolar species and probably wherever native 
species of Prunus from the stone fruit group occur 
and probably where peaches, cherries and plums are 
cultivated as fruit trees. In the Republic of Macedo-
nia it grows on dead or living trees, on fallen branch-
es as well as rotten woods mainly on Prunus spp., 
but also on Pyrus amygdaliformis and Ostrya, too. 
In the Republic of Macedonia is common and wide-
spread species, following localities are identified as 
new Bistra Mt, Bogdanci, Dobra Voda Mt, Jablanica 
Mt, Jakupica Mt, Kozhuf Mt, Kozjak, near Skopje, 
Vodno Mt, Osogovski Planini Mt and Golem Grad 
island. This species has been found in different asso-
ciations (deciduous, coniferous and mixed forests), 
between 400 and 1400 m altitude. 

Phellinus pseudopunctatus is identical mac-
roscopically with Ph. punctatus, but microscopical-
ly examination is separate this two species. It is a 
perennial, resupinate species. This species lives on 

dead hardwoods and is recorded on Buxus, Cytisus, 
Erica, Laurus, Olea, Robinia, Rosmarinus and Quer-
cus. Ones recorded on Cupressus. According to Ry-
varden (1994) this species is known from south-cen-
tral Europe, but is probably overlooked and wide-
spread in Mediterranean area. It provokes uniform 
white rot of dead wood of hardwoods. For the Re-
public of Macedonia only one locality is known - 
(Krivolak, near Kavadarci) from Lindtner’s notes 
and according this data it is a new species.

Phellinus punctatus grows on dead trunks 
and branches, standing or attached respectively of 
Salix and Corylus, but also on other hardwoods. 
Fruiting body is fully resupinate, attached tight-
ly to the substrate. It is widespread throughout for-
est regions of Europe to central parts of Fenoscandia 
where its northern distribution apparently coincides 
whit that of Corylus avellana. This species is cir-
cumglobal. It is a perennial species found through-
out the year. In the Republic of Macedonia grows on 
dry trees, trunks, stumps, fallen branches and rotten 
woods of broadleaved trees on the following sub-
strates: Corylus avellana, Ostrya, Carpinus orienta-
lis, Fagus, Pinus nigra, P. sylvestris, Prunus and Sa-
lix. It is known from five localities, and following 
are new for Macedonia: Bistra Mt. (beech forest), 
Bogdanci (Juglando-Platanetum orientalis), Do-
bra Voda Mt (Quercetum-frainetto-cerris), Kitka Mt 
(Fagus forest), Shar planina Mt (Calamintho gran-
diflorae-Fagetum and oak forest) and Skopje.

Phellinus ribis grows on the bases of living 
Ribes species and Evonymus europaea, but also on 
other hardwoods and shrubs. It is a perennial spe-
cies, found throughout the year. It is widespread, but 
not common species. Fruiting body is bracket like to 
plate-shaped, also effuso-reflexed, partly to complete-
ly enclosing the trunk. Usually several fruiting bod-
ies imbricate next to and above each other. This spe-
cies causes white soft-rots. Distribution of this species 
in the Republic of Macedonia is along valley of the 
river Vardar on Jasminum fruticans, Evonymus ver-
rucosa and Ephedra major (Tortić 1988, Karadelev 
1993  1999c, 2000b). Ligustrum sp. and Ephedra sp. 
are new substrates for this species in Macedonia.

Phellinus rimosus grows on dead and liv-
ing hardwoods such as Arbutus, Robinia, Pistacia, 
Punica and Quercus, in the tropical areas species 
of Fabaceae are the most common hosts. In Europe 
it is known in the Mediterranean Black Sea areas, 
but it is widespread and common throughout Afri-
ca, Asia and Australia. It is a pileate, solitary and pe-
rennial species. The setae and other sterile hymenial 
elements are absent. In the Republic of Macedonia 
belongs to the category of particularly rare species 
(Karadelev 1999b, 2000a, 2002).   

Phellinus robustus grows as a parasite on 
living Quercus and also on Castanea, Robinia, as 
well as more rarely on other hardwoods. It is a pe-
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rennial species found thought the year. The distinc-
tive ventricose cystidioles with elongated slender 
apices are apparently characteristics of all the spe-
cies in the Phellinus robustus complex. Follows 
Quercus to southern Fennoscandia, but is very rare 
in this area. It belongs in the group of cosmopolitan 
species. Very often it grows high on the trunks or on 
thick branches. Seven localities are known for the 
Republic of Macedonia, following are new: Bistra 
Mt (Carpinus), Galichica Mt (Quercus sp.), Kozhuf 
Mt and Osogovski Planini Mt (Quercus petraea).

Phellinus torulosis grows on a long series 
of hardwoods, but more rarely it has been found on 
conifers like: Cedrus, Cupressus, Larix, Picea and 
Pinus. It is a perennial, pileate and sessile species 
found throughout the year. Basidiocarps are devel-
op at the ground line on the base of the trunks or on 
exposed roots and the upper surface is often covered 
by mosses and lichens. This species provoke white 
pocket rot of heartwood in roots and butt of dead and 
living hardwoods, in North America also in conifers. 
It is distributed from Ireland to Russia, but it is not 
known from Scandinavia. Also known from eastern 
Asia and in Arizona in North America. In the Re-
public of Macedonia grows on living trees, stumps 
and rotten trunks of the following supstrates: Casta-
nea vesca, Quercus petraea, Prunus cerasifera, Pla-
tanus orientalis, Carpinus orientalis, Juniperus ex-
celsae, Pyrus amigdaliformis, Cornus mas,   Ulmus 
sp. This species is known from more than ten local-
ities, while seven are new. With the researches till 
now usually this species has been found on 800 m 
altitude.

Phellinus tremulae is a parasite or saprobe 
on mostly standing Populus species especially Pop-
ulus tremula, but is recorded also on P. alba and P. 
canescens or on other species such as: Alnus, Quer-
cus and Sorbus. The fruit body does not project 
very far from the tree and looks like a very slop-
ing shelf rather than a shelf you would place object 
on. It is perennial species, sessile found throughout 
year. Probably this species wherever aspen grows in 
Europe. In previous times some researches consid-
ered that Ph. igniarius and Ph. tremulae were the 
same species. However, host distribution and micro-
scopic characters, along with recent DNA evidence 
have clearly separated the species. According to Ni-
emellä (1974) gives a thorough account of the ba-
sidiocarp and cultural morphology of Ph. tremulae. 
Besides the macroscopic difference in basidiocarps, 
Ph. tremulae is microscopically different of the Ph. 
igniarius complex because of the parallel arrange-
ment of its tramal skeletal hyphae. It causes white 
soft-rots, attacked heartwood whit an odor similar 
to methyl salicylate (Domanski 1967). It has been 
found on seven localities, two are new, mountains 
Bistra and Karadzhica. All data are form living Pop-
ulus tremula.
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ДИСТРИБУЦИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА ВИДОВИ ОД РОДОТ Phellinus (HYMENO-
CHAETACEAE) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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1Институт за биологија, Природно-математички факултет, П.Фах 162, Архимедова 5, 1000 Скопје, Република 
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РЕЗИМЕ

Ова се први податоци за систематски истражувања на родот Phellinus во Република Македонија. 
За покомплетен преглед на вкупниот број видови, вклучени се и претходно објавени податоци, додека 
најголем дел од необјавените податоци се главно од истражувања вршени во периодот од 2000 година 
до денес.

Од вкупно 34 вида регистрирани во Европа со истражувањата во Република Македонија се 
регистрирани следните 16 вида: Phellinus conchatus, Ph. contiguous, Ph. erectus, Ph. ferruginosus, Ph. 
hartigii, Ph. igniarius, Ph. laevigatus, Ph. pini, Ph. pomaceus, Ph. pseudopunctatus, Ph. punctatus, Ph. ribis, Ph. 
rimosus, Ph. robustus, Ph. torulosus и Ph. tremulae.

Истражувањата се вршени во различни заедници: букови, дабови, елови, борови, мешани 
шуми, Juglando-Platanetum orientalis, насади од багрем, ливади, а супстрати се различни листокапни и 
четинарски дрвја како: Abies, Alnus, Betula, Carpinus, Castanea sativa, Corylus avellana, Ephedra major, 
Evonymus verrucosa, Fagus, Fraxinus ornus, Juniperus excelsa, J. oxicedrus, Ligustrum vulgare, Morus sp., 
Ostrya, Paliurus, Picea, Pinus spp., Platanus orientalis, Populus spp., Prunus spp., Punica granatum, Pyrus 
sp., Quercus spp., Robinia pseudoacacia, Salix spp., Ulmus sp.. Два вида се ставени во Прелиминарната 
црвена листа на габи во Република Македонија - Phellnus rimosus, во категоријата на посебно ретки или 
ретки видови габи и Ph. robustus, како вид кој егзистира на загрозени или ретки станишта.
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Introduction

Systematic research on orders Phallales and 
Sclerodermatales in the Republic of Macedonia has 
not been conducted up till now and there are rela-
tively few mycological papers concerned only with 
individual species of these orders. Publications mak-
ing reference to individual species are as follows: 
Astraeus hygrometricus (Pilát & Lindtner 1939; 
Tortić & Cekova 1975; Sylejmani 1980; Tortić 1988, 
Karadelev & Stojanovska 2002-2003; Rusevska & 
Karadelev, 2004.), Clathrus ruber (Pilát & Lindt-
ner, 1939; Sylejmani 1980; Tortić 1988; Karade-
lev 2000a; Karadelev et al. 2003a), Mutinus cani-
nus (Pilát & Lindtner 1939; Sylejmani 1980; Tortić 
1988, Karadelev et al. 2002b; Rusevska & Kara-
delev 2004); Phallus impudicus (Sylejmani 1980; 
Tortić 1988; Karadelev 2000d, Karadelev et al. 2002 
a, b, c, 2003b, Karadelev & Rusevska, 2004); Piso-
lothus arhizus (Tortić 1988, Karadelev et al. 2003b, 
Karadelev & Rusevska, 2004); Scleroderma areola-
tum (Karadelev et al. 2003b; Karadelev & Rusevs-
ka, 2004); S. citrinum (Karadelev 2000d; Karadelev 
et al. 2003b, 2004a); S. verrucosum (Pilát & Lindt-
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This is the first paper on systematic research on the gasteromycetes belonging to orders Phallales and Scle-
rodermatales in the Republic of Macedonia. Within the researches in the Republic of Macedonia 15 species have 
been recorded: Clathrus ruber, Mutinus caninus, Phallus hadriani, P. impudicus, Astraeus hygrometricus, Pisoli-
thus arhizus, Scleroderma areolatum, S. bovista, S. cepa, S. citrinum, S. meridionale, S. polyrhizum, S. septentri-
onale, S. verrucosum and Sphaerobolus stellatus. The following four species are new for Macedonia: Phallus had-
riani, Scleroderma bovista, S. cepa and S. polyrhizum. Two species are part of the Preliminary Red List of Macro-
mycetes in the Republic of Macedonia - Clathrus ruber and Mutinus caninus. Pisolithus arhizus is a species from 
Appendix I of Bern Convention.

ner1939; Sylejmani 1980; Tortić 1988; Karadelev et 
al., 2002b; Rusevska & Karadelev 2004) and   Spha-
erobolus stellatus (Karadelev et al. 2003a.).

Materials and methods

The sources of this paper are exsiccates de-
posited in different collections, research notes of the 
present authors. The previously published data are 
also included so as to have the complete list of these 
groups of fungi, while the most unpublished data are 
from the period of 2000th to date. Some of the spec-
imens, as mentioned above, have been preserved at 
the Botanical Department, Faculty of Science in Za-
greb, and in the National Collection of Fungi (FUN-
GI MACEDONICI) at the Institute of Biology, Fac-
ulty of Natural Science, Ss Cyril and Methodius 
University in Skopje. The collections in the fungari-
um of the Botanical Department, Faculty of Science 
in Zagreb, have been mostly collected and examined 
by M. Tortić. All other species without any fungar-
ia marks in the text have been collected and deter-
mined by the present authors. 

The identification of the species has been done 
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according to Jülich (1984), Breitenbach & Kränz-
lin (1986), Pegler et al. (1995), Hansen & Knuds-
en (1997), Calonge (1998), Krieglsteiner (2000) and 
Dähncke (2001). In a few cases, the names of the 
species have been modified according to Index Fun-
gorum 2005 and http://www.mycobank.org/Myco-
Taxo.aspx. The species are reported alphabetically. 
Under each fungal species data of geographical dis-
tribution, altitude, forest association, substrate, data 
source and previous publica tions are provided.

Marks and abbreviations:
leg. - legator (collector)
exs. - collections in which the dried material 

(exsiccatum) is deposited
Ref. - references (sources of records of the 

taxon)
vill. - village
Mt - mountain
BSRS - Biology students research society
* - new species for the Republic of Macedonia

Resultes

Astraeus hygrometricus1.  (Pers.) Morgan (Fig. 1)
Collection: BEO, herb. Karadelev, herb. 

Sylejmani, MAK, PRM, SKO, ZA.
Ref.: Pilát & Lindtner 1939; Tortić & Cek-

ova 1975; Sylejmani 1980; Tortić 1988, Karadelev 
& Stojanovska 2002-2003; Rusevska & Karadelev 
2004.

substrate: soil
Bistra Mt: Lazaropole vill., footpath to St. 

Gjorgija church, 1300 m, beech forest, 08.08.2005, 
exs. MAK 05/5221; Sretkovo vill., 1000 m, beech 
forest,  25.05.2007,  exs. MAK 07/6887; Bogdan-
ci: 150 m, Querco cocciferae-Carpinetum ori-
entalis, 12.12.2005, exs. MAK 05/5512; Bolo-
van, above Strelishte, 200 m, Querco coccifer-
ae-Carpinetum orientalis, 26.05.2007, exs. MAK 
07/6896; 24.11.2007, leg. Karadelev; Gjavato vill., 
Gjurov Dol, 60 m, Coccifero-Carpinetum oriental-

is, 26.02.2007, exs. MAK 07/6850; Kozarnik, 200 
m, meadow in Querco cocciferae-Carpinetum ori-
entalis, 03.01.2006, leg. Karadelev; around Kuca-
lat, 200-300 m, Querco cocciferae-Carpinetum ori-
entalis, 02.01.2003, leg. Karadelev; road to Pogana, 
250 m, meadow, 10.07.1983, exs. MAK 83/7729; 
350-370 m, dry grassy places, 06.09.1983, exs. 
MAK 83/7728; Ranavec, 400 m, Querco coccifer-
ae-Carpinetum orientalis, 23.08.2006, leg. Kara-
dalev; Demir Kapija: Kaludjerska Chuka, 600 m, 
meadow, 21.05.2005, exs. MAK 05/4908; road to 
Chelevec vill, Querco cocciferae-Carpinetum orien-
talis, 10.12.2005, exs. MAK 05/5511; Dobra Voda 
Mt: above Jagol Dolenci vill., Radilica, meadow in 
Quercetum frainetto-cerris, 25.10.2007, exs. MAK 
07/8228; Jagol Dolenci vill., meadow in Quercetum 
frainetto-cerris, 850 m, 24.10.2007, leg. E. Mura-
ti; Popovjane vill., Quercetum-frainetto-cerris, 750-
800 m, 05.12.2007, exs. MAK 07/8549; Galichica 
Mt: Trpejca vill., exs. MAK 05/7977; Gevgelija: 
Davidovo vill., meadow, 08.10.1998, leg. Karade-
lev; Miravci vill., Argacho, 300 m, Querco coccifer-
ae-Carpinetum orientalis, 22.05.2005, leg. BSRS; 
near Negorci vill., 80-200 m, Querco coccifer-
ae-Carpinetum orientalis, 09.04.2005, exs. MAK 
05/4832; Gradishki Planini Mt: Kolitsko vill., 700 
m, oak forest, 09.2005, exs. MAK 05/911; Jablani-
ca Mt: above Gorna Belica vill., Dupka, 1550-1750 
m, beech forest, 10.07.2006, exs. MAK 06/5817; be-
tween Gorna Belica vill. and Vevchani vill., 1400-
1200 m, meadow, 11.07.2006; below Gorna Bel-
ica vill., Jankov Kamen, 1300 m, beech forest, 
11.07.2006; Krstec, 1650 m, pasture, 12.07.2006, 
leg. BSRS; Jakupica Mt: beech forest, 12.10.2007, 
exs. MAK 07/8009; Gorno Vranovci vill., mead-
ow, 800 m, 08.11.1998, exs. MAK 98/6531; vicin-
ity of Kichevo: 800 m, oak forest (Quercus frai-
netto), 10.10.2005, exs. MAK 05/5329; Kochani: 
dam Gratche, (above artificial lake Kochansko Eze-
ro), r. Velika Reka, 500 m, Querco-Carpinetum ori-
entalis, 22.04.2007, leg. BSRS; Kozhuf Mt: Hu-

Fig. 1 Astraeus hygrometricus Fig. 2 • Clathrus ruber ■ Pisolithus arhizus
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Fig. 3 • Mutinus caninus   ■ Sphaerobolus stellatus Fig. 4 ■ Phallus hadrianii  •Ph. impudicus

ma vill., 09.1983, exs. MAK 83/7731; Poljana na 
Aramiite, 10.09.1983, exs. MAK 83/7730; near 
r. Stara Reka, azonal vegetation, 18.07.2005, exs. 
MAK 05/5136; Marjanska Planina, Petkova Niva, 
300 m, pasture, 06.04.2007, leg. Ljupčo Melovs-
ki; Konjsko vill., meadow, 600 m, 25.10.2007, leg. 
Karadelev; vicinity of Kumanovo: D’lga vill., 650-
700 m, Querco-Carpinetum orientalis macedoni-
cum, 12.03.2003, leg. Stole Stojanov; Staro Nago-
richane, Algunja vill., deciduous forest (Quercus, 
Crataegus), 04.2007, exs. MAK 07/6655; Mariovo 
(Prilep): road to Vitolishte vill., oak forest (Quer-
cus trojana), 11.10.2005, exs. MAK 05/5422; Oso-
govski Planini Mt:  Kalin Kamen, 1650 m, pasture, 
09.05.2004, exs. MAK 04/4032; Stanci vill., 900-
970 m, deciduous forest (Carpinus, Betula, Fagus), 
13.05.2007,  exs. MAK 07/6706; Ponikva, between 
Ivkov Preslap and Panagjur, 1550-1600 m, edge of 
beech forest, 11.07.2007, exs. MAK 07/8434; Pas-
adzhikovo, beech forest, 1100 m, 20.10.2007, exs. 
MAK 07/8118; Pelister Mt: Kazhani vill., 1000 
m, Pinus nigra plantings with Quercus cerris and 
Q. frainetto, 19.04.2002, leg. Karadelev; Prespa: 
Slivnica vill., 1050 m, oak forest, 21.04.2002, leg. 
Karadelev; above Mite Bogoevski children‘s resort, 
950 m, oak forest (Quercus pubescens, Q. frainetto), 
09.07.2006, exs. MAK 06/5834; vicinity of Skopje: 
Kuchkovo vill., above St. Gjorgija monastery, 400 
m, meadow with Juniperus oxycedrus, 24.02.2007, 
exs. MAK 07/6640; below Kozhle vill. (between r. 
Pcinja and r. Vardar), meadow in Juniperus excel-
sa forest, 19.10.2007, exs. MAK 07/8028; Skopska 
Crna Gora Mt: above Chucher-Sandevo vill., 600 
m, degradated oak forest (Querco-Carpinetum ori-
entalis), 06.10.1998, leg. Karadelev; Ljubanci vill., 
Zgurovci, 800 m, meadow, 02.10.2005, exs MAK 
05/5436; Ljubanci vill., above St. Nikola monastery, 
800 m, meadow, 24.04.2006,  exs. MAK 06/1244; 
Sveti Nikole: Pavleshenci vill., 500-550 m, oak for-
est, 11.2004, exs. MAK 04/4362;

Clathrus ruber2.  P. Micheli: Pers. (Fig. 2)
Collection: BEO, herb. Sylejmani, MAK.
Ref.: Pilát & Lindtner 1939; Sylejmani 1980; 

Tortić 1988; Karadelev 2000a; Karadelev et al. 
2003a.

substrate: soil
Katlanovo: St. Bogorodica Monastery, 

200m, Querco-Carpinetum orientalis, 23.10.2002, 
exs. MAK 02/2874; r. Pchinja (Kumanovo): Bis-
limska Klisura, leg. Stole Stojanov.

Mutinus caninus3.  (Huds.: Pers.) Fr. (Fig. 3)
Collections: MAK, herb. Sylejmani, PRM.
Ref: Pilát & Lindtner 1939; Sylejmani 1980; 

Tortić 1988; Karadelev et al. 2002b; Rusevska & 
Karadelev 2004. 

substrate: soil
Bistra Mt: Lazaropole vill., footpath to 

Sokolica, 1300-1400 m, deciduous forest (Fagus, 
Corylus, Quercus), 06.08.2006, exs. MAK 06/5931.

*Phallus hadriani4.  Vent.: Pers. (Fig. 4)
Collection: MAK.
substrate: soil
Kumanovo: Staro Nagorichane vill., 

25.10.2005, exs. MAK 05/799; Negotino: Iljo 
Vilarov agriculture combinat‘s plantations, vine-
yard, 04.11.2002, exs. MAK 02/2998; Osogovs-
ki Planini Mt: Krupishte vill., Populus nigra plant-
ings, 21.10.2007, exs. MAK 07/8048; vicinity of 
Skopje: around Markov Manastir, 400 m, Quer-
co-Carpinetum orientalis, 26.11.2006, exs. MAK 
06/304; Valandovo: around monastery St. Gjorgi-
ja, 200 m, Querco cocciferae-Carpinetum orienta-
lis, 30.11.2005, leg.: Marija Dorolojkova.

Phallus impudicus5.  L.: Pers. (Fig. 4)
Collection: MAK, herb. Karadelev, herb. Sy-Sy-

lejmani.
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Fig. 5 • Scleroderma areolatum ■ S. bovista Fig. 6 ■ S. cepa • S. citrinum

Ref.: Sylejmani 1980; Tortić 1988, Karade-
lev 2000d, Karadelev et al. 2002a, b, c, 2003b, Ka-
radelev & Rusevska, 2004.

substrate: soil
Bistra Mt: above Lazaropole vill., 1300-

1400 m, Calmintho grandiflorae-Fagetum, 
01.08.2004, leg. BSRS; Lopushnik, Lopushnik, be-
low Kočo Racin Monument, 1500-1600 m,  beech 
forest, 06.08.2006, exs. MAK 06/5920; Bogdanci 
and vicinity: Stojakovo vill., arable land, 10.1992, 
leg. Karadelev; Jakupica Mt: Kitka Mt: above Gor-
no Kolichani vill., 700-900 m, Quercetum frainetto-
cerris, 19.10.1998, leg. Karadelev; Kozhuf Mt: be-
tween Visoka Chuka and Golema Poljana, 1200-1300 
m, Festuco heterophyllae-Fagetum, 10.07.1996, 
leg. Karadelev; above r. Stragarnica, 1000 m, beech 
forest, 17.07.1998, exs. MAK 98/4528; near Asan 
Cheshma, 800 m, beech forest, 10.07.2004, leg. Ka-
radelev; Osogovo Mt: Ponikva, 1570-1480 m, beech 
forest, 12.07.2007, exs. MAK 07/8439; Shar Plani-
na Mt: Popova Shapka, 1600 m, Calmintho gran-
diflorae-Fagetum, 04.07.1993, exs. MAK 93/1598; 
vicinity of Skopje: Vodno, near Krushopek vill., 
800 m, deciduous forest, 16.10.2005, exs. MAK 
05/5262;

Pisolithus arhizus6.  (Scop.: Pers.) Rauschert 
(Fig. 2)

Collection: BEO, MAK.
Ref.: Tortić 1988 - published as P. tinctorius 

(Mich. ex Pers.) Cooker et Couch (syn. P. arenari-
us Alb. et Schw.), Karadelev et al. 2003b, Karadelev, 
Rusevska 2004.

substrate: soil
Bistra Mt: above Ehloec vill., 700 m, oak for-

est (Quercus cerris), 14.10.2006, exs. MAK 06/6099; 
Bogdanci: Pogana, 300 m, meadow, 30.10.1987, 
exs. MAK 87/7737; Galichica Mt: between Ote-
shevo and Kale, 900-1000 m, Quercetum troja-
nae, 08.10.1988, leg. Karadelev; Gevgelija: Mirav-
ci vill., meadow in Querco cocciferae-Carpinetum 
orientalis, 08.10.1988, leg. Karadelev; Probishtip: 

yard, 08.06.2007, exs. MAK 07/7150; Skopska Cr-
na Gora Mt: above Chucher-Sandevo vill., 600 m, 
degradated oak forest (Querco-Carpinetum orienta-
lis), 06.10.1988, exs. MAK 98/4331; Ljubanci vill., 
around monastery St. Nikola, 800 m, at roadsides, 
edges of Querco-Carpinetum orientalis, silicate soil, 
11.09.2005, exs. MAK 05/5164; Zgurovci, meadow, 
09.10.2005, exs. MAK 05/5506.

Scleroderma areolatum7.  Ehrenb. (Fig. 5)
Collection: MAK.
Ref.: Karadelev et al. 2003b; Karadelev & 

Rusevska 2004;
substrate: soil
Dobra Voda Mt: above Jagol vill., Quer-

cetum-frainetto-cerris, 01.11.2007, exs. MAK 
07/8552; Jakupica Mt: Orashche vill., 800-900 m, 
Quercetum frainetto-cerris, 15.07.1999, exs. MAK 
99/2293; Osogovski Planini Mt: Konopnica vill., 
1100 m, oak and beech forest, 03.09.2002, exs. 
MAK 02/4202; Festuco heterophyllae-Fagetum, 
03.09.2002, leg. Danijela Mitovska; Pelister Mt: 
around Trnovo vill., 1200 m, Festuco heterophyl-
lae-Fagetum, 26.05.2002, leg. M. Karadelev; Ro-
tino vill., 1000 m, pasture, 26.10.2004, exs. MAK 
04/4954; Skopska Crna Gora Mt: Ljubanci vill., 
near St. Nikola monastery, 800 m, Querco-Carpine-
tum orientalis, 09.10.2005, exs. MAK 05/545; road-
sides 01.2007, exs. MAK 07/7984; vicinity of Sko-
pje: Vodno, near Krushopek vill., 800 m, deciduous 
forest, 16.10.2005, exs. MAK 05/5300.

*Scleroderma bovista8.  Fr. (Fig. 5)
Collection: MAK.
substrate: soil
Bogdanci: Bolovan, 250 m, Juglando-Pla-

tanetum orientalis, 11.11.2006,exs. MAK 06/330; 
Jablanica Mt: below Gorna Belica vill., 1300 m, 
beech forest, 16.10.2005, exs. MAK 05/5304; Ko-
zhuf Mt: above Oreovica vill., 850 m, 19.07.1998, 
exs. MAK 98/4525; Smrdliva Voda, 800 m, beech 
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forest, 23.10.2005, exs. MAK 05/788; Osogovski 
Planini Mt: Konopnica vill., 1100 m, Festuco het-
erophyllae-Fagetum, 14.07.2003, leg. Danijela Mi-
tovska; Pelister Mt: Gjavato, 1000 m, Abieti-Fage-
tum, 09.10.2001, exs. MAK 01/168.

*Scleroderma cepa9.  Pers.: Pers. (Fig. 6)
Collection: MAK.
substrate: soil
Galichica Mt: Trpejca vill., 22.10.2005, exs. 

MAK 05/800, Pelister Mt: Gjavato, 1000 m, Abieti-
Fagetum, 09.10.2005, exs. MAK 01/5503; Skopje: 
Gazi Baba, Botanical Garden (Faculty of Natural 
Science and Mathematics), 250 m, park, 20.10.2006, 
exs. MAK 06/6180; Skopska Crna Gora Mt: 
Ljubanci vill., around monastery St. Nikola, 800 
m, roadsides, grassy place, 11.09.2005, exs. MAK 
05/5161; vicinity of Tetovo: 11.2007, exs. MAK 
07/8355.

Scleroderma citrinum10.  Pers. (Fig. 6)
Collection: MAK.
Ref.: Karadelev 2000d, Karadelev et al. 

2003b, 2004a;
substrate: soil
vicinity of Bogdanci: 150 m, meadow, 

05.07.1989 exs. MAK 89/4709; Dobra Voda Mt: 
between Tuin vill. and Popovjani vill., 800-1100 m, 
oak forest, 10.10.2002, exs. MAK 02/7981; Kozhuf 
Mt: Konjsko vill., meadow, 05.10.1996, leg. M. Ka-
radelev; Nidze Mt: r. Prava Reka, 1400 m, Fago-
Pinetum sylvestris, 16.07.2002, exs. MAK 02/5498; 
Skopje: Gazi Baba, 300 m, oak forest, 18.10.2006, 
exs. MAK 06/6291; Skopska Crna Gora Mt: 
Ljubanci vill., above St. Nikola monastery, 800-
900 m, edge of oak forest (Quercus and Carpinus), 
29.10.2006, exs. MAK 06/6268; Tetovo: 450 m, 
yard, 11.10.2006, exs. MAK 06/6069.

Scleroderma11.  cf. meridionale Demoulin & 
Malenç. (Fig. 8)

Collection: MAK

substrate: soil
Bogdanci: 150 m, 12.12.2005, Querco cocci-

ferae-Carpinetum orientalis, exs. MAK 05/5505.

*Scleroderma polyrhizum12.  J.F. Gmel.: Pers. 
(Fig. 7)

Collection: MAK.
substrate: soil
Bogdanci: around Kuchalat, 200-300 

m, Querco cocciferae-Carpinetum orientalis, 
02.01.2003, exs. MAK 03/4749; Dobra Voda Mt: 
above Jagol vill., 850 m, meadow in Quercetum 
frainetto-cerris, 24.10.2007, exs. MAK 07/8229; 
Kichevo: Rashtanski Pat, meadow, 06.11.2007, exs. 
MAK 07/8354; Skopska Crna Gora Mt: Ljubanci 
vill., Zgurovci, 800 m, forest edges (Querco-Carpin-
etum orientalis), 02.10.2005, exs. MAK 05/5508; 
meadow, 09.10.2005, exs. MAK 05/1199; between 
monastery St. Nikola and Zgurovci, 800, roadsides, 
02.10.2005, exs. MAK 05/5507.

Scleroderma13.  cf. septentrionale Jeppson (Fig. 
7)

Collection: MAK.
substrate: soil
Skopska Crna Gora Mt: Ljubanci vill., 

above monastery st. Nikola, oak forest with Cas-
tanea plantings, 800 m, 29.08.2006, exs. MAK 
06/5993.

Scleroderma verrucosum14.  Bull.: Pers. (Fig. 8)
Collection: herb. Sylejmani; PRM; MAK.
Ref.: Pilát & Lindtner1939; Sylejmani 1980; 

Tortić 1988; Karadelev et al., 2002b; Rusevska & 
Karadelev 2004 - misappl. - published as S. areo-
latum).

substrate: soil
Demir Hisar: Smilevo vill., meadow, 

06.11.2004, exs. MAK 04/4776; Galichica Mt: Grad-
ishte, 800 m, roadsides, grassy place, 10.11.2005, 
exs. MAK 05/5324; Pljuska, 1000m, Quercetum frai-
netto-cerris, 15.09.2006, exs. MAK 06/7265; vicin-
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ity of Kichevo: 800 m, oak forest (Quercus frainet-
to), 10.10.2005, exs. MAK 05/5336; Kumanovo: 
Skachkovce vill., 500-700 m, Querco-Carpinetum 
orientalis, 18.11.2002, exs. MAK 02/3032; Ogra-
zhden Mt: Suvi Laki, 1200 m, mixed forest (Pinus, 
Quercus, Fagus), 23.10.2005, exs. MAK 05/4303; 
Skopje and vicinity: Gazi Baba, Botanical Gar-
den (Faculty of Natural Science and Mathemat-
ics), 250 m, park, 22.05.2007, exs. MAK 07/6864; 
19.06.2007, exs. MAK 07/7650; Matka, 250-300 m, 
Querco-Carpinetum orientalis, 25.10.1998, leg. M. 
Karadelev; Skopska Crna Gora Mt: Ljubanci vill., 
r. Ljubanska Reka, 800 m, roadsides, 18.09.2005, 
exs. MAK 05/1170; above St. Nikola monastery, 
800-900 m, deciduous forest (Carpinus, Cornus, 
Corylus), 23.09.2007, exs. MAK 07/7987; around 
monastery St. Nikola, 800 m, oak forest, 08.01.2006, 
exs. MAK 06/5504; between monastery St. Nikola 
and Zgurovci, 800 m, oak forest, 19.03.2006, leg. K. 
Rusevska; Zgurovci, 800 m, 02.10.2005, exs. MAK 
05/5448.

Sphaerobolus stellatus15.  Tode: Pers. (Fig. 3)
Collection: MAK.
Ref.: Karadelev et al. 2003a.
substrate: Alnus, Asparagus acutifolius
Prespa Lake: island Golem Grad, 900 m, 

Pruno webbii-Juniperetum excelsae, dry stem of As-
paragus acutifolius, 09.10.2000, exs. MAK 00/4643; 
Strumica: near Koleshino vill., 300 m, Periplo-
co-Alnetum glutinosae, fallen branches of Alnus, 
02.10.2002, exs. MAK 02/3632.

Discussion

From the total number (23 species) of these 
orders known in Europe, within the researches in the 
Republic of Macedonia, 15 species have been re-
corded.

Astraeus hygrometricus grows in sandy 
soils, in mixed forests and fields, showing a great 
ability of adaptation to any type of ecology, being 
common in Iberian Peninsula and Balearic Islands 
(Calonge, 1998). According to Pegler et al. (1995) 
this cosmopolitan species occurring in mycorrhizal 
associations with woody plants and Krieglstein-
er (2000) cited Pinus, Picea, Cedrus, Quercus, Fa-
gus as mycorrhizal partners. This species is known 
from few localities in Macedonia (Karadelev & Sto-
janovska, 2002-2003). According to the current da-
ta it is very common species, known from many lo-
calities. (Fig. 1).

Clathrus ruber grows in rich soils, under 
broad-leaved trees with fruiting in autumn; it is 
widely dispersed on the Iberian and Balearic geog-
raphy, with a special preference for coastal regions 
(Calonge, 1998). According to Pegler et al. (1995) in 
Britain is rare species. In Macedonia is also rare spe-

cies known from three localities: Jakupica Mt. (Syle-
jmani 1980; Tortić 1988), Vodno Mt. (Pilát & Lindt-
ner 1939), Pelister Mt. (Karadelev et al. 2003a). 
Two localities, Katlanovo (oak forest) and Bislims-
ka Klisura are new (Fig. 2). According to Karadelev 
(2000a) this species is a part of the Preliminary red 
list of the macromycetes in the Republic of Macedo-
nia, in the category of particularly rare or rare spe-
cies.

Mutinus caninus grows in rich soils, parks 
and gardens, fruiting in autumn (Calonge, 1998) 
and according to Pegler et al., 1995 grows also on 
soil in damp, deciduous woodland, decaying stumps 
and rarely on rotting wood. In Macedonia is known 
mainly from beech forests at three localities (Pilát & 
Lindtner, 1939; Sylejmani, 1980; Tortić, 1988; Ka-
radelev et al. 2002b; Rusevska & Karadelev, 2004), 
a data from Bistra Mt (deciduous forest) is a new 
one. This species is incorporated in the Preliminary 
red list of the macromycetes in Macedonia, in the 
category of particularly rare or rare species (Karade-
lev, 2000) (Fig. 2).

Phallus hadriani grows in rich soil of parks 
and gardens with fruiting in autumn and is wide-
spread in Europe (Calonge, 1998). In Macedonia it 
is recorded from five localities in oak forests, Popu-
lus nigra plantings and vineyard. According to these 
data it is rare species, which is published in this pa-
per for the first time (Fig. 2).

Ph. impudicus grows in rich soils of forests 
and gardens, also among needle litter in spruce for-
ests, but also in hardwood forests, with fruiting in 
autumn. This is common species, primarily at col-
line elevations (Breitenbach & Kränclin, 1986) and 
according to Krieglsteiner (2000) it is distributed 
from lowland to high-mountain zone. This species is 
recorded from seven localities, two of them are new 
(vicinity of Skopje and Osogovski Planini Mt), be-
tween 150 and 1700 m altitude. (Fig. 2)

Pisolithus arhizus grows in sandy soils, asso-
ciated with broad-leaved and coniferous trees, with 
fruiting all the year, after the rains. It is common in 
the Iberian Peninsula and Balearic Islands (Calonge, 
1998) but is very rare in Britain (Pegler et al., 1995). 
According to Krieglsteiner (2000) its distribution in 
Europe is from Mediterranean area to South Eng-
land, Scandinavia and Ukraina. It forms mycorrhiza 
with deciduous and coniferous trees, in Central Eu-
rope especially with Betula and Pinus. In Macedonia 
it is widespread, but not common species. It is ob-
served at eight localities, five of them are new. This 
species is incorporated in Appendix I of Bern Con-
vention, and should be protected in future. (Fig. 2)

Scleroderma areolatum is abundant in the 
northern and central Europe and becoming more 
and more rare towards to the south, where it is re-
placed with S. verrucosum (Calonge, 1998). Accord-
ing to Pegler et al. (1995) is widespread, but occa-
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sional throughout the British Isles. As mycorrhizal 
partners Krieglsteiner (2000) cited oak, beech and 
other trees. In the Republic of Macedonia it has been 
noted at one locality - Bistra Mt. (Karadelev et al. 
2003b) and six are new, mainly in oak and beech for-
ests. (Fig. 3)

Scleroderma bovista grows in chalky soil 
in meadows, fields and mixed forests. According 
Krieglsteiner (2000) mycorrhizal partners for this 
species are follows: oak, linden, pine, cedar and 
probably other trees. This widespread species in 
Macedonia is registered in southern and eastern part. 
It is observed at five localities and according data 
till now the conclusion of its distribution can not be 
drawn. (Fig. 3)

Scleroderma cepa grows in sandy soils, both 
in open areas and forests. It is widespread in Iberi-
an Peninsula and Balearic Islands (Calonge, 1998). 
According to Krieglsteiner (2000) it is rare in Cen-
tral Europe and mainly distributed in Western Eu-
rope. In Macedonia is registered on five localities, 
in grassy places, published in this paper for the first 
time. (Fig. 3)

Scleroderma citrinum grows in acid or san-
dy soils, in coniferous and broad-leaved forests. 
This common and widespread species in Europe, in 
Macedonia is known from one locality – Bistra Mt. 
(Karadelev 2000d, Karadelev et al. 2003b, 2004a) 
and seven are new records. (Fig. 3)

Scleroderma cf. meridionale is a typical 
Mediterranean species, reported in Iberian Peninsu-
la and Balearic Islands, France, Italy and Morocco 
(Calonge, 1998). Whereas it is registered at one lo-
cality and there is only one old example, more field 
research and laboratory analyses are necessary.

Scleroderma polyrhizum grows in sandy 
soil, under Quercus and Pinus, forming mycorrhizal 
associations. According to Calonge, 1998 it is com-
mon in the Iberian Peninsula and Balearic Islands, 
but it is rare in Britain and is known from Southern, 
North America and from Europe, particularly around 
the Mediterranean region (Pegler et al., 1995). This 
is a new species for the mycobiota of the country, re-
corded in oak forests in following localities: Bog-
danci, Dobra Voda Mt., Kichevo and Skopska Crna 
Gora Mt, with vertical distribution in lowland and 
submontane zone.  (Fig. 3)

Scleroderma cf. septentrionale is problem-
atic species, observed at one locality, for which are 
need further laboratory analyses.

Scleroderma verrucosum grows on rich and 
sandy soil, in deciduous woodlands, parkland, oc-
casionally on rotting wood. It is common and wide-
spread species in Europe, from Mediterranean area 
to Arctic Circle. In Macedonia it is observed in var-
ious associations: mixed forest, oak forests, beech 
forests, roadsides, parks. It is registered at nine lo-
calities, seven of them are new. According to data 

available so far it is not rare species. (Fig. 3)
Sphaerobolus stellatus grows on rotten 

wood and decomposing plant remains in forests, al-
so on dung. It is distributed in Europe, from Sicil-
ian to North Cape and Greenland (Jülich, 1984) and 
according Pegler et al. (1995) this is widespread in 
Britain. It is known from one locality - Pelister Mt. 
(Karadelev et al. 2003a) and two localities are new 
records: island Golem Grad (on Asparagus acutifo-
lius) and Koleshino vill. – Strumica (on Alnus). (Fig. 
2).

Conclusions

Of the total number of 23 species of these 
orders known in Europe, within the researches in 
the Republic of Macedonia, the following 15 spe-
cies have been recorded: Astraeus hygrometricus, 
Clathrus ruber, Mutinus caninus, Phallus hadriani, 
P. impudicus, Pisolithus arhizus, Scleroderma areo-
latum, S. bovista, S. cepa, S. citrinum, S. meridion-
ale, S. polyrhizum, S. septentrionale, S. verrucosum 
and Sphaerobolus stellatus. The following four spe-
cies are new for the Republic of Macedonia: Phal-
lus hadriani, S. bovista, S. cepa and S. polyrhizum. 
Two species (Scleroderma cf. meridionale and Scle-
roderma cf. septentrionale ) need further investiga-
tions. Two species are part of the Preliminary Red 
List of the Macromycetes in the Republic of Mace-
donia - Clathrus ruber and Mutinus caninus. Piso-
lithus arhizus is a species from Appendix I of Bern 
Convention.
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ДИСТРИБУЦИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА ГАСТЕРОМИЦЕТИ ОД РЕДОВИТЕ PHALLA-PHALLA-
LES И SCLERODERMATALES ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Катерина РУСЕВСКА1, Кристина СТОЈКОСКА2 и Митко КАРАДЕЛЕВ1

1Институт за биологија, Природно-математички факултет, П.Фах 162, Архимедова 5, 1000 Скопје, Република 
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Резиме

Ова се први податоци за систематски истражувања на гастеромицети од редовите Phallales и 
Sclerodermatales во Република Македонија. Со цел да се презентира комплетна листа на видови во 
трудот се вклучени и пртходно објавени податоци, додека најголем дел од необјавените податоците 
се од истражувања вршени од 2000 година до денес. Од вкупно 23 вида регистрирани во Европа со 
истражувањата во Република Македонија се регистрирани следните 15 вида: Astraeus hygrometricus, 
Clathrus ruber, Mutinus caninus, Phallus hadriani, P. impudicus, Pisolithus arhizus, Scleroderma areolatum, 
S. bovista, S. cepa, S. citrinum, S. meridionale, S. polyrhizum, S. septentrionale, S. verrucosum и Sphaerobolus 
stellatus. Следните четири вида се нови за Р. Македонија: Phallus hadriani, Scleroderma bovista, S. cepa 
и S. polyrhizum. За видовите Scleroderma cf. meridionale и Scleroderma cf. septentrionale се потребни 
дополнителни истражувања. Видовите Clathrus ruber и Mutinus caninus се ставени во Прелиминарната 
црвена листа на габи во Република Македонија, како посебно ретки или ретки видови габи. Видот 
Pisolithus arhizus е предложен за заштита во Апендикс I од Бернската конвенција.
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ИЗВОД

Караделев М., Сулејмани С. и Мурати Е. (2008): Екологија и дистрибуција на макромицетите  во 
фитоценозата Quercetum frainetto-cerris macedonicum во состав на планината Добра Вода. Зборник на 
трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни 
изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Овие се први податоци за систематски истражувања на макромицетите на планината Добра Вода. Во 
трудот е дадена листа на лигниколни и териколни макромицети (Basidiomycota и Ascomycota) во дабовите 
шуми (Quercetum frainetto-cerris macedonicum) на  планината Добра Вода. Утврдени се вкупно 106 видови 
на габи од кои 9 припаѓаат на типот Ascomycota  додека 97 на типот Basidiomycota. Од вкупниот број на 
регистрирани габи 61 вид се териколни додека 45 вида се лигниколни. Како најзастапени редови се: Aga-
ricales, Boletales, Polyporales и Tricholomatales. Поголемиот број на габи (61) се сапробионти, микоризни 
се 34, додека 11 вида се паразити. Како посебно ретки видови габи може да ги споменеме: Ganoderma luci-
dum, Morchella esculenta, Helvella lacunosa и Amanita citrina. Најчести лигниколни габи се: Polyporus arcu-
larius, Vuilleminia comedens, Armillaria mellea, Fomes fomentarius и Stereum hirsutum. Од териколните габи, 
чести се видовите: Agaricus arvensis, Amanita rubescens, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Marasmius ore-
ades и Macrolepiota procera. Материјалот е колектиран во пролетниот, летниот и есенскиот  период во 2002, 
2003, 2006 и 2007 год.  

Клучни зборови: габи, макромицети, екологија, дистрибуција, Добра Вода,  Република Македонија

ABSTRACT

Karadelev M., Sulejmani S. & Murati E. (2008): ECology and distribution of macromycetes (basidiomyco-
ta and ascomycota) in Quercetum frainetto- cerris macedonicum association on Dobra Voda mountain. Proceedings 
of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, 
Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

This is the first paper of systematic research on macromycetes in the area of Dobra Voda Mountain. In this 
article, a list of terricolous and lignicolous macromycetes (Basidiomycota and Ascomycota) recorded on oak for-
est (Quercetum frainetto-cerris macedonicum) on Dobra Voda mountain is given. Of total 106 fungi provided in 
this paper, 9 species belong to the Phyllum Ascomycota and 97 to Basidiomycota. Also, 61 species are terricolous, 
and 45 are lignicolous. The most numerous orders are: Agaricales, Boletales, Polyporales and Tricholomatales.  
The main part of the species (61) are saprobes, 34 are mycorrhisal and 11 are parasites. Some of the species such 
as: Ganoderma lucidum, Morchella esculenta, Helvella lacunose, Amanita citrine and Fistulina hepatica could be 
highlighted as rare. The most frequent are the folloving lignicolous species: Polyporus arcularius, Vuilleminia co-
medens, Stereum hirsutum, Fomes fomentarius and Armillaria mellea while the most frequent terricolous species 
are: Agaricus arvensis, Amanita rubescens, Boletus edulis, Cantharellus cibarius and Macrolepiota procera. The 
material was collected in spring, summer and autumn of 2002, 2003, 2006 and 2007 years.

Key words: fungi, macromycete, ecology, distribution, Dobra Voda Mountain, the Republic of Macedonia  

Оригинален научен труд
Original Scientific Article



Митко КАРАДЕЛЕВ, Сами СУЛЕЈМАНИ и Емри МУРАТИ

218 Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија

Вовед

Република Македонија е миколошки ре-
лативно слабо истражувана. Во поново  систе-
матски истражувања на габите се вршени во не-
кои подрачја, како што се планините: Бистра, Пе-
листер, Јакупица, Галичица, Кожуф, Шар Плани-
на, како и Јужното Повардарие. Првите истражу-
вања на територијата на Република Македонија 
ги направил Ранојевиќ (1909), потоа следуваат 
истражувањата на Sydow (1921), Lindtner (1950), 
Litschauer (1939) и др. Значаен придонес за истра-
жувањата на макромицетите на Република Маке-
донија дава Tortić (1967а, 1967б, 1988) која врши 
систематски истражувања на габите во одделни 
региони во земјата (Пелистер, Јакупица). Во по-
ново време миколошки истражувања во различ-
ни делови на Република Македонија интензивно 
врши Караделев (1988, 1989, 1993, 1994, 1995 a, 
b, 2001) и Караделев и сор. (2002, 2003 a, b, c, d, 
2004).

Врз база на досегашните истражувања во 
Република Македонија е утврдено присуство на 
околу 1500 вида на макромицети. Од нив на ти-
пот Ascomycota  му припаѓаат околу 200 видови 
додека  на типот Basidiomycota околу 1300 видо-
ви.

Податоци за досегашни миколошки ис-
тражувања на Планината Добра Вода нема и ова 
се први истражувања и први податоци за макро-
мицетите на ова подрачје. Целта на оваа истра-
жување беше утврдување на квалитативно-кван-
титативниот состав на макромицетите на плани-
ната Добра Вода. Истражувањата се вршени во 
дабова шума (ass. Quercetum frainetto-cerris mace-
donicum). Во истите се опфатени и некои ливад-
ни заедници кои се наоѓаат во дабовиот шумски 
екосистем. Во овој труд се дадени  почетни по-
датоци и резултати за дистрибуцијата и еколо-
гијата на макромицетите на планината Добра Во-
да. Овие податоци се резултат на истражу вањата 
вршени  во периодот од 2002 до 2007 година. Во 
истражувањата се опфатени 106 вида на макро-
мицети што секако не го претставува целокупни-
от број на габи во дабовата заедница на терито-
ријата на планината Добра Вода. 

Материјал и методи на работа

Истражувањата се вршени во дабовите 
шуми на територијата на планината Добра Вода 
на надморска височина од 700-1150 метри. Ис-
тражувани се лигниколните и териколните габи 
од типовите Ascomycota и Basidiomycota, нивна-
та фреквенција, а посебно се работени микориз-
ните видови. Габи се собирани во дабовиот шум-
ски екосистем, на почва или на паднати гранки, 
стебла, пенушки, живи дрвја, како и во некои ли-

вадни заедници во периодот од пролет до есен 
од 2002, 2003, 2006 и 2007 година. Материјалот 
е собиран од самото подножје на планината, кое 
започнува во атарите на селата Јагол, Доленци, 
Поповјани, Папрадиште и Туин, па се до горни-
от појас на дабовите шуми. Дел од видовите се 
идентификувани на самото место на наоѓање во 
свежа состојба веднаш по собирањето. Детална 
идентификација е направена со помош на микро-
скоп и хемиски реагенси (мелзер, сулфованилин, 
KOH), во Миколошката лабораторија на Инсти-
тутот за Биологија при Природно-математички-
от факултет во Скопје. За нивна детер ми нација 
се употребени овие клучеви и монографии: Ahti 
et al. (2000), Boertmann et al. (1992). Breitenbach 
& Kranzlin (1981, 1986, 1991, 1995); Corfixen et al. 
(1997), Eriksson et al. (1973-1985); Alessio (1985); 
Heilmann-Clausen et al. (1998),  Mosser (1983), 
Horak (2005) и други.  Од секој вид, еден дел е 
презервиран во Националната миколошка колек-
ција (FUNGI MACEDONICI), додека сите неоп-
ходни податоци за видовите (локалитет, надмор-
ска височина, дата на собирање, итн.), се вметна-
ти во базата на податоци (MAC FUNGI).  

Географска положба и карактеристики 
на истражуваното подрачје

Планината Добра Вода (2062 м), се наоѓа 
во северните делови на Кичевската Кот лина и за-
едно со планината Буковиќ, претставува гранич-
на рамка кон Полошката Котлина. Таа претста-
вува јасен хидрографски јазел помеѓу сливот на 
реката Лакавица на север и Треска на југ и исток 
и кон југозапад стрмно се спушта кон дното на 
Кичевската котлина (Андоновски, 1984). Источ-
но од Добра Вода се надоврзуваат и Скала (1826 
м), Белези Планина (1754 м) и Туинска Плани-
на (Туинско Кале, 1808 м) кои претставуваат 
контину иран планински венец. Според геолош-
киот состав на овие планини доминираат палео-
зојски кристалести шкрилци. На планината До-
бра Вода, јужно од Туинско Кале се наоѓаат из-
воришните делови на Туинска Река, која е гла-
вен изворишен крак на реката Темница, чиј слив 
дренира најголем дел од Кичевската Котлина. На 
југозападните падини на Добра Вода, над селата 
Папрадиште и Туин присутни се флувиглацијал-
ни седименти, изградени од несортиран матери-
ал, составени од песоклива и чакалеста  глина 
со блокови од шкрилци, метапесочници и кварц 
(Андоновски 1984). 

Во однос на тектониката планината Добра 
Вода припаѓа кон Песјачката синклинала која е 
развиена во подрачјето на Песјак-Туинско Кале-
Добра Вода под агол од 15 степени (Андо новски, 
1984). Со оглед на тоа што не постојат метеоро-
лошки податоци за планината Добра Вода, со 
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анализа на податоците за метеоролошката ста-
ница Маврово, може да се заклучи дека највисо-
ките делови на Добра Вода во текот на годината 
четири месеци се со негативни темпе ратури, при 
што јануарските просечни температури изнесу-
ваат -2,7 степени додека максималната негативна 
температура е -21 степен  (Матевски,  1995). 

Резултати и дискусија

Со досегашните истражувања на планина-
та Добра Вода се регистрирани вкупно 106 ви-
да на габи, од кои 61 вид се териколни додека 45 
се лигниколни. Од лигниколните видови  поголе-
миот број (25) се најдени на Quercus sp., додека 
на Salix sp. се најдени 5 вида, на Populus sp. 4, на 
Acer sp. 4 и на Prunus sp. само 3 вида на габи. Од 

вкупниот број на лигниколни габи само 11 се па-
разити додека 34 се сапробионти. 

Како најчести видови лигниколни габи 
може да ги истакнеме: Armillaria mellea, Fomes 
fomentarius, Polyporus arcularius, Stereum 
hirsutum, Trametes hirsuta, Tremella mesenterica и 
Vuilleminia comedens, а поретко распространети 
се: Fistulina hepatica, Ganoderma lucidum, Tremella 
foliacea, Dae da lea quercina. 

Како најчести териколни видови га-
би може да ги споменеме: Agaricus campestris, 
Amanita rubescens, Boletus edulis, Bovista plumbea, 
Cantharellus cibarius, Macrolepiota mastoidea, 
Macrolepiota procera, Marasmius oreade и Russula 
cyanoxantha, кои воедно се едни од најексплоати-
раните габи во регионот.  Од териколните габи ка-
ко многу ретки  видови се: Agaricus xanthoderma, 

Таб. 1. Листа на макромицетите на планината Добра Вода   
Tab. 1. List of macromycete species on Dobra Voda Mountain

Видови / Species

Териколни/ Лиг-
николни
видови

Tericolous/ ligni-
colous  species

Фреквен-
ција

Frequency

Микоризни
видови

Mycorrhyzal 
species

Субстрат
Substrat

Agaricus campestris L.: Fr. Т 4 - На почва
Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck Т 2 - На почва
Agaricus xanthodermus Genev. Т 1 - На почва
Amanita caesarea (Scop.) Pers. Т 2 + На почва
Amanita citrina (Schff.) S.F.Gray Т 1 + На почва
Amanita excellsa (Fr.: Fr.) Bertillon Т 2 + На почва
Amanita pantherina (DC: Fr.) Secr. Т 2 + На почва
Amanita phalloides (Vaill.: Fr.) Quel. Т 2 + На почва
Amanita rubescens (Pers.: Fr.)S.F.Gray Т 4 + На почва
Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Quel. Т 2 + На почва
Armillaria mellea (Vahl.in Fl.Dan.: Fr) Carst Л 4 - На пенушки
Armillaria tabescens (Scop.:Fr.)Dennis.a Л 1 - На почва
Bjerkandera adusta (Villd.; Fr) Karst Л 2 - На паднати гранки
Boletus aestivalis (Paul.) Fr. Т 3 + На почва
Boletus edulis (Bull.) Fr. Т 4 + На почва
Boletus erythropus Pers Т 2 + На почва
Boletus queletti Schulz. Т 2 + На почва
Boletus regius Kromb. Т 2 + На почва
Bovista plumbea Pers. Т 4 - На почва
Bisporella citrina (Batsch.: Fr) Korf & Carp. Т 2 - На паднати гранки
Crucibulum leave (Huds.) Kambly Л 3 - На паднати гранки
Camarophyllus virgineus (Wulf.: Fr) Kar. Т 2 - На почва
Cantharellus cibarius Fr. Т 4 + На почва
Cantharellus tubaeformis Fr. Т 2 + На почва
Cerrena unicolor (Bull.: Fr.) Murr. Л 2 - На пенушка
Clavariadelphus pistilaris (Fr.) Donk Т 1 + На почва
Collybia peronata (Bolt.: Fr) Sing. Т 2 - На почва
Craterellus cornucopioideus (L.) Fr. Т 2 + На почва
Crepidotus cesatti (Raben h.) Sacc. Л 2 - На паднати гранки
Dacrimyces stillatus Nees Fr. Л 2 - На паднати гранки
Daedalea quercina (L.) Fr. Л 2 - На пенушка
Diatrype stigma (Hoffm.: Fr) Fr.  Л 3 - На паднати гранки
Diatrype disciformis (Hoffm.: Fr.) Tul. Л 3 - На паднати гранки
Dichomitus campestris (Quel.) Doman. Л 2 - На суви гранки
Exidia glandulosa  (Bull.) Fr. Л 3 - На суви гранки
Exidia truncata  Fr. Л 3 - На суви гранки
Fomes fomentarius (L.:Fr.) Kickx Л 3 - На паднато стебло
Fistulina hepatica (Schaeff) Fr. Л 1 - На  трупец
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. Л 2 - На пенушка
Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) Karst Л 1 - На пенушка
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Видови / Species

Териколни/ Лиг-
николни
видови

Tericolous/ ligni-
colous  species

Фреквен-
ција

Frequency

Микоризни
видови

Mycorrhyzal 
species

Субстрат
Substrat

Geastrum elegans Vittad. Т 1 - На почва
Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin Т 2 - На почва
Gymnopus dryophillus (Bull.: Fr) Murr. Т 2 + На почва
Handkea utriformis (Bull. and Pers.) Jaap Т 2 - На почва
Humaria hemisphaerica (Wigg:Fr.)Fuck Л 2 - На паднати гранки
Hydnellum spongiosipes Fr. Т 2 + На почва
Hydnum repandum L.: Fr. Т 2 + На почва
Hydnum rufescens (Pers.) Fr. Т 2 + На почва
Helvella lacunosa Afz.: Fr. Т 1 - На почва
Hygrocybe conica( Scop.: Fr) Kummer Т 2 - На почва
Hygrocybe pratensis (Pers.) Bon Т 2 - На почва
Hygrophoropsis aurantiaca  Fr. Т 2 + На почва
Hygrophorus eburneus (Bull.: Fr.) Fr. Т 3 + На почва
Hygrophorus poetarum Heim Т 3 + На почва
Hygrophorus dichrous Kuhn. Et Romagn Т 2 + На почва
Hygrophorus leucophaeus (Scop.: Fr) Fr. Т 2 + На почва
Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kum. Л 3 - На трупец
Hypholoma sublateritium (Fr.) Quel. Л 3 - На пенушка
Hypoxylon fragiforme (Pers.) Kickx. Л 1 - На трупец
Irpex lacteus (Fr.) Fr. Л 3 - На паднати гранки
Laccaria laccata (Scop.:Fr.) Bk.et Br. Т 3 - На почва
Lactarius chrysorheus Fries Т 2 + На почва
Lenzites betulina (L.: Fr.) Fr. Л 1 - На пенушка
Leccinum duriusculum (Schulz) Moser Т 2 + На почва, под Populus 
Leccinum quercinum (Pilat et Denn.) Т 2 + На почва, под Quercus 
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke Т 3 - На почва
Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser Т 2 - На почва
Lopharia spadicea (Pers.: Fr.) Boid Л 2 - На паднати гранки
Lycoperdon perlatum Pers. Т 3 - На почва, ливада
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Sing. Т 4 - На почва
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing. Т 4 - На почва
Marasmius oreades (Bolt.:Fr) Fr. Т 4 - На почва, ливада
Melanoleuca exscissa var. exscissa Fr. Т 2 - На почва
Meruliopsis corium (Fr.) Parm. Л 2 - На паднати гранки
Morchella esculenta (L.) Pers. Т 1 - На почва
Mycena polygrama (Bull.: Fr.) Quel. Т 3 - На почва
Mycena pura (Pers.: Fr.) Kummer Т 3 - На почва
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. Л 3 - На паднати гранки
Panellus stypticus (Bull.: Fr.) Karst. Л 2 - На пенушка
Peniophora incarnata (Fr.) Karst. Л 2 - На суви гранки
Peniophora quercina (Pers.) Cooke Л 2 - На гранки од даб
Phanerochaete tuberculata (P.Karst.) Par. Л 2 - На паднати гранки
Phlebia rufa (Pers.) M.P.Christ. Л 2 - На паднати гранки
Pleurotus eryngii (D.C.: Fr.) Quel. Т 2 - Под  Eryngium 
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer Л 3 - На пенушка од даб
Pleurotus cornucopiae (Paulet: Pers.) Rit. Л 1 - На трупец од даб
Pluteus cervinus (Schaef.: Fr.) Kummer Л 2 - На почва
Phaeomarasmius erinaceus (Pk.) Sing. Л 1 - На суви гранки 
Polyporus arcularius  Batsch.: Fr. Л 3 - На паднати гранки 
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.)P.K Л 2 - На паднати гранки
Radulomyces molaris (Chaillet: Fr.) M. P. 
Christ. Л 2 - На суви гранки 
Russula cyanoxantha  Schff.: Fr. Т 4 + На почва
Russula fragilis (Pers.) Fr. Т 2 + На почва
Russula nigricans  Fr. Т 3 + На почва
Russula xerampelina (Schaef.) Fr. Т 2 + На почва
Schizopora paradoxa (Schrad.) Fr. Л 3 - На паднати гранки 
Stecherinum fimbriatum (Pers.) J.Erikss. Л 2 - На паднати гранки
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Pers. Л 3 - На паднати гранки и 

пенушки
Trametes hirsuta (Wulf.: Fr.) Pilat Л 3 - На паднати гранки и 

пенушки
Trametes versicolor  (L.: F.r) Pilat Л 2 - На пенушки
Tremella foliacea Pers.: Fr. Л 1 - На суви гранки
Tremella mesenterica Rotz.: Fr. Л 3 - На суви гранки
Tricholoma portentosum (Fr.) Quel. Т 2 + На почва
Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) R.Maire Л 4 - На суви гранки 
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Amanita citrina, Clavariadelphus pistilaris, Geastrum 
elegans,  Morchella esculenta и Helvella lacunosa.

Од вкупниот број на макромицетите само 
9 вида на габи им припаѓаат на Ascomycota, доде-
ка поголемиот број го сочинуваат Basidiomycota 
(97 вида).   

Во однос на застапеноста по редови нај-
застапени се габите од овие редови: Agaricales (13), 
Boletales (10), Polyporales(13), Tricholomatales 
(20). Како родови со најголем број на видови се: 
Amanita (7), Boletus (5), Hygrophorus (4), Russula 
(4), Agaricus (3). Нови видови за Република Ма-
кедонија се 7 вида на габи.

Од листата се гледа дека поголемиот број 
на габи се карактеристични за дабовите заед-
ници. Дел од регистрираните видови се типич-
ни ливадни претставници и се развиваат масов-
но во сончевите предели на падините на пла-
нината Добра Вода. Такви се: Armillaria mellea, 
Bovista plumbea, Marasmius oreades, Macrolepiota 
mastoidea и Macrolepiota procera. Во поедини пе-
риоди во годината, најчесто во есен, поради ин-
тензивните дождови има масовно појавување 
на некои видови на габи како: Armillaria mellea, 
Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Russulla 
cyanoxantha итн. Некои видови габи се изложени 
на масовно експлоатирање од страна на месното 
население поради економски причини и извон-
редниот вкус. Сето тоа води кон масовно униш-
тување на економски поважните габи. Посебно 
би ги истакнале овие габи; Agaricus campestris, 
Amanita caesarea, Boletus edulis, Boletus aestivalis 
и Cantharellus cibarius. Наспроти тоа, дел од ре-
гистрираните видови се хуманотоксични и можат 
да предизвикаат труења со различни синдроми. 
Овде спаѓаат воглавно видовите од родот Amanita 
како: Amanita citrina, A.pantherina, A.phalloides 
потоа видовите: Agaricus xanthoderma, Mycena 
pura, 

Дискусија и заклучок

Во периодот од 2002 до 2007 година на па-

дините на планината Добра Вода се вршени истра-
жувања на макромицетите присутни во дабовата 
заедница Quercetum frainetto-cerris macedonicum. 
Вкупно се регистрирани 106 видови габи од 
кои 97 припаѓаат на типот Basidiomycota, а 9 на 
Ascomycota. Од вкупниот број на габи, лигникол-
ни се 45 додека териколни се 61 вид, 

Најмногу претставници се регистрира-
ни од следните редови: Agaricales (13), Boletales 
(10), Polyporales (13), Tricholomatales (20) итн. 
Како најбројни родови се спомнуваат: Amanita, 
Agaricus, Boletus, Hygrophorus, Russula. Нај-
чести видови се: Agaricus campestris, Amanita 
rubescens, Boletus edulis, Bovista plumbea, 
Cantharellus cibarius, Macrolepiota procera, 
Marasmius oreades и Russula cyanoxantha. Како 
многу ретки  териколни  видови на габи може да 
ги истакнеме: Amanita citrine, Helvella lacunosa, 
Geastrum elegans, Morchela esculenta и Clavaria-
delphus pistilaris. Од лигниколните видови габи 
најчести се: Armillaria mellea, Fomes fome ntarius, 
Stereum hirsutum, Trametes hirsuta и Tremella 
mesenterica. Како најретки видови лигниколни 
габи се: Armillaria tabescens, Fistulina hepatica, 
Ganoderma lucidum, Tremella foliacea и Xylaria 
hypoxylon. Овие видови се пронајдени само ед-
наш во целиот период на истражување и како 
такви може да се предложат во листата на загро-
зени видови габи на Република Македонија. На 
крајот не би можеле а да не ги истакнеме и најот-
ровните габи во оваа околина па и пошироко ка-
ко: Amanita phalloides, A. pantherina, A. citrina, 
Agaricus xanthoderma. Kако највкусни и економ-
ски важни габи се сметаат овие видови: Agaricus 
campestris, Boletus edulis, B. aestivalis, Amanita 
caesarea, Amanita rubescens, Cantharellus cibarius, 
Macrolepiota procera, Pleurotus ostreatus, итн. Но-
ви за фунгијата на Република Македонија се 7 ви-
дови на габи и тоа: Crepidotus cesatii, Leccinum 
duriusculum, Leccinum quercinum, Leucoagaricus 
leucothites, Melanoleuca exscissa, Phaeomarasmius 
erinaceus и Pleurotus cornucopiae.  Во црвената 
листа  на загрозени габи на Република Македо-

Видови / Species

Териколни/ Лиг-
николни
видови

Tericolous/ ligni-
colous  species

Фреквен-
ција

Frequency

Микоризни
видови

Mycorrhyzal 
species

Субстрат
Substrat

Xerocomus chrysenteron (Bull.: St. Amans) 
Quel. Т 3 + На почва
Xerocomus ferrugineus (Schaef.) Bon Т 1 + На почва
Xerocomus subtomentosus (L.:Fr.) Quel. Т 2 + На почва
Xerula radicata (Relhan.: Fr.) Dorfelt Л 2 - На почва
Xylaria hypoxylon (L.) Grev. Л 1 - На паднати гранки

Т- териколни видови (terricolous species) 
Л- лигниколни водови (lignicolous species) 

(+) - микоризни  видови (mycorrhyzal species)
(- ) - не микоризни видови (non mycorrhyzal species)

Фреквенција (frequency):
1 - многу редок вид (very rare species)
2 - редок вид (rare species)
3 - чест вид (common species)
4 - многу чест вид (very common species)
5 - абундантен вид (abundant species) 
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нија од овој регион влегуваат видовите: Amanita 
caesarea, Armillaria tabescens, Boletus regius, 
Craterellus cornucopioides и Tremella folliacea. 
Видот Macrolepiota procera иако е во црвената 
листа на загрозени габи на Република Македо-
нија, овде е доста чест и е меѓу најексплоатира-
ните.
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ECOLOGY AND DISTRIBUTION OF MACROMYCETES (BASIDIOMYCOTA AND AS-
COMYCOTA) IN QUERCETUM FRAINETTO- CERRIS MACEDONICUM ASSOCIA-

TION ON DOBRA VODA MOUNTAIN

Mitko KARADELEV1, Sami SULEJMANI2 & Emri MURATI3

1Institut of Biology, Faculty of Natural Science and Mathematics, P.O. Box 162, Arhimedova 5, 1000 Skopje, Republic of 
Macedonia

2Faculty of Natural Science and Mathematics, State University in Tetovo, Republic of Macedonia
3Macedonian Mycological Society, Mycological Laboratory, Faculty of natural Science and Mathematics, P.O. Box 162, 

Arhimedova 5, 1000 Skopje, Republic of Macedonia

Summary

In the territory on Dobra Voda mountain are registered 106 species of macromycetes, 97 belong to Ba-
sidiomycota and 9 species belong to Ascomycota. The highest number of registered fungi is mycorrhizal (63 
species), saprobes are 32 species and parasites are 11 species. Of the total number, 61 species belong to the ter-
ricolous, while 45 are lignicolous fungi. The main number of registered fungi species belongs to the folloving 
orders: Agaricales (13), Boletales (10), Polyporales (13) and Tricholo matales (20). The most common genera 
are: Amanita (7), Boletus (5), Hygrophorus (4), Russula (4) and Agaricus (3). 

The most frequent terricolous species are: Agaricus campestris, Amanita rubescens, Boletus edulis, Bo-
vista plumbea, Cantharellus cibarius, Macrolepiota mastoidea, Macrolepiota procera, Marasmius oreades and 
Russula cyanoxantha. The most frequent lignicolous species are: Armillaria mellea, Fomes fomentarius, Poly-
porus arcularius, Stereum hirsutum, Trametes hirsuta, Tremella mesenterica and Vuilleminia commedens. Rare 
terricolous species are: Agaricus xanthoderma, Amanita caesarea, Amanita citrine, Boletus edulis, Clavaria-
delphus pistillaris, Geastrum elegans, Morchella esculenta, Helvella lacunose and rare lignicolous are: Ar-
millaria tabescens, Daedalea quercina, Fistulina hepatica, Ganoderma lucidum, Phaeomarasmius erinaceus, 
Phlebia rufa, Pycnoporus cinnabarinus and Tremella foliacea. 

As more important species of lignicolous fungi can be mentioned: Agaricus campestris, Boletus edulis, 
Boletus aestivalis, Cantharellus cibarius, Craterellus cornucopioides, Macrolepiota procera, Morchella escu-
lenta, Pleurotus ostreatus. 

The most toxic species registered in this mountain are: Amanita phalloides, Amanita citrina, Amanita 
pantherina, Agaricus xanthoderma.  

New fungi for Republic of Macedonia are this species (7): Crepidotus cesatii, Leccinum duriusculum, 
Leccinum quercinum, Leucoagaricus leucothites, Melanoleuca exscissa, Phaeomarasmius erinaceus and Pleu-
rotus cornucopiae.
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Introduction

The genus Linum (Linaceae) comprises about 
200 species in the Mediterranean region, tempera-
ture or subtropical regions of Asia and SW and N 
America (Rendle 1937; Meikle 1977; Hickey & 
King 1982; Zohary 1987). It is mainly centered in 
the Balkans and Anatolia (Davis 1967a,b). In Tur-
key there are about 51 taxa, including L. maritimum 
and L. paphylicum (Boiss.) Podp. subsp. olympicum 
G.Kaynak & Ö.Yılmaz (Davis 1967; Yılmaz et al. 
2003; Güner et al. 2000). The endemism percentage 
of Linum species in the flora of Turkey is 39.4 %. 

Materials and Methods

In the scope of the project called ‘Endem-
ic and Rare Plants of Konya (Turkey)’, and found-
ed by Scientific Research Projects Coordination Of-
fice (BAP-2002/228), Linum ciliatum Hayek, a lo-
cal endemic taxon was collected from Karaman area 
in 2006. These have been compared to specimens of 
supposedly related species in the herbaria of KNYA 
and EGE and to records the literature (Brummitt & 
Powell 1992; Yılmaz & Kaynak 2006; IUCN 2001) It 
is showed that the specimens represent to Linum cil-
iatum local endemic species of Konya (Turkey). The 
specimens were examined and compared with speci-

THE REDISCOVERY OF Linum ciliatum Hayek (Linaceae): A LOCAL 
ENDEMIC SPECIES OF KONYA (TURKEY)

Osman TUGAY, Kuddisi ERTUĞRUL & Tuna UYSAL

Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kampus, Konya / Turkey

ABSTRACT

Tugay O., Ertuğrul K. & Uysal T.(2008). The rediscovery of Linum ciliatum Hayek (Linaceae): A local en-
demic species of Konya (Turkey). Proceedings of the III Congress  of Ecologists of Macedonia with International 
Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

In the scope of the project called ‘Endemic Plants of Konya (Turkey)’, Linum ciliatum, a local endemic tax-
on was collected in Ayrancı area. The first specimens of this species were collected during an expedition by Siehe 
to the area around Koraş, Central Anatolia in July 1912. These specimens were described as new species by Hayek 
in 1914. In the second volume of the Flora of Turkey (1967), the author indicated that, although allied to them Li-
num ciliatum is distinct from Linum flavum L. subsp. scabrinerve (P.H.Davis) P.H.Davis and Linum mucronatum 
Bertol. subsp. armenum (Bordz.) P.H.Davis. Some deficiences, dealing with Linum ciliatum were eliminated, and 
the description was prepared again in this research.

Key words: Linum, Local Endemic, Konya, Turkey

mens of the related species L. flavum subsp. scabrin-
erve and L. mucronatum subsp. armenum (Tab. 1.).

The specimens collected were identified with 
the help of the Flora of Turkey and The east Aege-
an Islands (Davis 1967; Güner et al. 2000). The Her-
barium of KNYA were used to check some the spec-
imens. The authors of species names are written ac-
cording to Brummitt & Powell (1992). The plant 
specimens prepared for herbarium collections have 
been stored in the Herbarium of KNYA.

Results and Discussion

Description
The following description is based on our 

own observations and that given in the Flora of Tur-
key (Davis 1967).

Linum ciliatum Hayek (Fig. 1.)
Type: Turkey C5 Konya: Trockene Orte ober-

halp Korasch, 1600 m, Siehe 1912: 255 (E! BM)
Suffrutescent perennial, without sterile ro-

settes at flowering time. Flowering stems erect to as-
cending, 6-20 cm, smooth or obscurely scabrid-ri-
dreg. Leaves elliptic to lanceolate, 10-25 x 3-8 mm, 
1-3 nerved, acute to acuminate, with strongly ciliate 
magrin (ciliae up to 1 mm), the lower leaves smaller, 
oblanceolate-spathulate (Fig. 2.). Cymes 2-7 flow-
ered, 2-2.5 cm diam. Sepals narrowly lanceolate, 

Стручен труд
Professional Article
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9-12 mm, keeled, with a membranous conspicuosly 
ciliate magrin. Petals yellow, oblanceolate-obovate, 
17-25 mm (Fig. 3.). Capsule orbicular, 5-6 mm, beak 
1-1.5 mm. Flowering June, Fruting July. Hillside, 
slopes, 1700-1750 m.

Distribution
[Turkey] C4 Konya; Karaman, Ayrancı, 

Küçük Koraş, Karadere mevkii, eğimli yamaç, 
37º08’N, 33º47’E, 1700 m, 17 vi 2006, O.Tugay 
4101.

As a result of our field studies, this species 
which is only known from its type locality, had been 
collected from the locality of slopes of Koraş in 
Ayrancı as given in the Flora of Turkey. However, 
according to our studies, we have observed the exis-
tence of the species at Karadere of the Koraş on the 
slopes. All populations were healthy in all these lo-
calities (Fig. 4.).

Habitat and Ecology
This species is known only from a single lo-

cation around Ayrancı: Koraş where its prefers hill-
side slopes and fields between 1700-1750 m eleva-
tion (Fig. 1). It is Irano-Turanian elementi. It shares 
its habitat with Achillea wilhelmsii C.Koch, Aethi-
onema karamanicum K.Ertuğrul & O.Beyazoğlu, 
Arnebia densiflora Ledeb, Astragalus setulosus 
Boiss. & Balansa, Bungea trifida C.A.Mey., Cen-
taurea virgata Lam., Consolida orientalis (Gay) 
Schröd., Consolida raveyi (Boiss.) Schröd., Ebe-
nus sp., Haplophyllum thesioides (Fisch. ex DC.) 
G.Don,.Linum austriacum L. subsp. austriacum, 
Muscari sp., Nigella arvensis L., Ornithogalum nar-
bonense L., Salvia cryptantha Montbret & Aucher 
ex. Benth., Scabiosa argentea L., Silene spergulifo-
lia (Desf.) Bieb.

Threat Category
According to Ekim et al. (2000), this species 

is classified as ‘data deficient (DD)’. In this article, 
we have reviewed this assessment using the most 
recent version of the IUCN Red List Categories 

(IUCN, 2001). Linum ciliatum is an endemic spe-
cies and only known from the type gathering. The 
range of this new species limited to a single locali-
tion and area of occupancy estimated to be less than 
5 km (criteron B2a), the mature individual plants 
number being less than 350 (criteron C). Therefore 
it can be included in CR (Critically Endangered) cat-
egory (IUCN 2001).
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Fig. 3. Leaves of L. ciliatum

Fig. 4. Distribution map of Linum ciliatum. (▲),L. flavum subsp. scabrinerve (�), and L. mucronatum 
subsp. armenum (Δ) in Turkey.
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Introduction

Beech forests occupy almost a half of the for-
ested area in Serbia. Beech occurs on all hilly and 
mountain massifs in various structural forms, form-
ing pure and mixed stands, both with broadleaves, 
and with conifers. The adaptability to altitudinal 
climate belts and different sites with a wide range 
of vertical distribution from 100 to 1700 m, make 
beech a dominant forest species. 

According to Jovanović & Cvjetićanin 
(2005), beech genus (Fagus L.) consists of broadleaf 
tree species distributed in the north temperate belt. 
There are 10 beech species: Balkan beech (Fagus 
moesiaca), European beech (Fagus sylvatica), orien-
tal beech (Fagus orientalis), Crimean beech (Fagus 
taurica), American beech (Fagus grandifolia), Japa-
nese beech (Fagus japonica), Sieboldi beech (Fagus 
sieboldii), and three species of Chinese beech (Fa-
gus longipediolata, Fagus engleriana, Fagus tian-
ntaiensis). In Serbia, in addition to the most widely 
distributed Balkan beech - Fagus moesiaca (Domin, 
Maly) Czeczott, this genus includes also European 
beech (Fagus sylvatica) and oriental beech (Fagus 
orientalis). 

Thanks to the distribution and representation 
of beech genus, and thanks to the diversity of species, 
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Beech reserves represent the oldest forms of protection in Serbia. Today, in Serbia, there are altogether 11 
beech reserves, and their natural value is based on typicalness, representativeness, original character and conserva-
tion of the autochthonous Balkan beech community (Fagetum moesiacae serbicum). This paper presents in detail 
6 Strict Nature Reserves of pure beech virgin forests. They are: Danilova Kosa, Feljeshana, Kukavica, Vinatovača, 
Golema Reka and Busovata. In this study, the taxation values of the Reserves were analysed as the indicators of 
total productivity, development, vitality and stability. The study shows that beech virgin reserves are specific, rare 
and conserved forest ecosystems which, after 50 years of protection and spontaneous process of natural regenera-
tion justify the designated category of protected areas of exceptional significance. 
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beech forest reserves are the oldest protection forms 
in Serbia. From 1948 to date, 11 beech reserves have 
been designated and placed under total protection. 
Of these 11 designated Reserves, 6  Reserves are 
pure beech virgin forests. They are: Danilova Ko-
sa, Feljeshana, Kukavica, Vinatovača, Golema Re-
ka and Busovata. These Reserves represent a special 
natural value expressed by their originality, repre-
sentativeness and the age of beech forests. The pro-
tection of beech virgin communities made it possi-
ble to conserve all the autochthonous, phytocoeno-
logical, structural and ecological characteristics of 
pure beech forests, and in this way also to conserve 
the biodiversity of Serbian forests. The significance 
of virgin ecosystems is best explained by Mlinsek 
(1968): “In the intact nature, we are getting the an-
swers to numerous questions on forest growth and 
development. In a virgin forest, we learn by which 
laws forest stands grow and regenerate and about 
the permanent attempts of nature to adapt the living 
world to environmental conditions. Virgin forests are 
characterised by permanent dynamicity - stand con-
ditions change in front of our eyes. Only the change 
is permanent. Each stand exists only once.”

The value, significance and protection of 
beech forests has been and still is the subject of 
interest of numerous scientists. In Serbia, beech 
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virgin forests were reported by Stojisavljević 
(1983), Džomić (1985), Stojanović et al. (1995), 
Stamenković & Vučković (1986), Stamenković et al. 
(1988), Stojanović et al. (1999), Kisin (2006) etc.

Material and Methods

The aim and the task of this study was to 
present and analyse comparatively the most valua-
ble protected areas under beech forests, i.e. after 50 
years of protection, to determine the characteristics 
and the state of beech strict forest Reserves in Ser-
bia. The professional-documentary material consist-
ed of the Protection Studies for each of the forests, 
and ten-year forests management plans, i.e. special 
forest management plans for the concrete region 
(Management Unit). Taking into account that these 
are strictly protected areas in which the forest eco-
system dynamics can be studied and the obtained re-
sults can be applied in the same or structurally close 
forest ecosystems, this paper presents the summa-
ry taxation elements, as the indicators of produc-
tion values, vitality and total stability of the protect-
ed beech stands. The data are processed for each Re-
serve individually, and the calculated results are pre-
sented textually, in tables and figures.

Investigated Areas

Main natural values of the investigated Reserves
1. Strict Nature Reserve Danilova Kosa is 

situated in West Serbia, East of the river Drina, at 
about 4 km from the settlement Krupanj. It belongs 
to the compartment 132/b, MU “Istočna Boranja“. 
The area of Danilova Kosa is a steep terrain of dis-
sected slope, with dominant east aspect and alti-
tude from 680 to 750 m. Parent rock in the Reserve 
consists of granites and granodiorites about which 
the zone of contact-metamorphic rocks occurs. The 
soil cover consists of acid-brown soil. The Reserve 
is characterised by a conserved forest community 
Fagetum montanum serbicum Rudski 1949 Em. (B. 
Jovanović 1967) covering the area of 6.00 ha. Strict 
Nature Reserve Danilova Kosa was protected by the 
Institute for the Protection and Scientific Study of 
Natural Rarities of PR Serbia (Decision number 619 
dated 1950). As one of the first designated Reserves 
in Serbia, it is characterised by the basic values of 
typicalness, representativeness and original charac-
ter of beech stands, with a high number of excep-
tional specimens of trees up to 200 years old. In the 
area of the Reserve, there are several protected spe-
cies of flora and fauna, of which we shall emphasise 
holly Ilex aquifolium, fern species hard-fern Blech-
num spicant, and butcher’s broom Ruscus hipoglos-
sus.

2. Strict Nature Reserve Feljeshana is in East 
Serbia, in the area of North Kučaj on the north slopes 

of mountain Homolje, near the place Breza, in MU 
“Crna Reka” within the Forest Estate presented by 
Queen Natalija to Belgrade University in 1903. This 
University Domain, known under the name “Natal-
ijino“, belongs now to the Faculty of Forestry. To-
tal area of the protected area is 15.28 ha, at the al-
titude from 420 to 550 m. Parent rock in the upper 
part of the virgin forest consists of limestone, and 
in the lower part, it consists of amphibole schists. 
The soil cover in the Reserve is composed of  dilu-
vial soil materials and eutric brown soils. The Re-
serve was protected by the Institute for the Protec-
tion and Scientific Study of Natural Rarities of PR 
Serbia (Decision number 25/50 dated1950). Virgin 
forest Feljeshana is classified as a forest of montane 
beech (Fagetum montanum asperuslosum typicum), 
in which the dominant species is beech. It is a well-
conserved autochthonous forest community of Bal-
kan beech whose basic value is the original virgin 
character. The area of the Reserve is completely pro-
hibited for any anthropogenic activities. This ena-
bled the development of a forest community with 
trees aged up to 300 years, of imposing diameters 
and heights of more than 40 m, with very high wood 
volume, which is another indicator of good conser-
vation and value of this virgin forest.

3. Strict Nature Reserve Kukavica is situ-
ated in Southeast Serbia, in the central part of the 
mountain Kukavica, below its highest peak Vlajna 
(1442 m), at the altitude ranging from 700 to 1200 
m. Based on the valid forest division, the Reserve 
Kukavica includes compartments 27/a, 27/b, 31/a, 
31/b and 31/c, which belong to Management Unit 
Kukavica II, total area 75.76 ha. Parent rock of the 
mountain massif Kukavica consists predominantly 
of schists, and the soil belongs to the development 
series on acid siliceous rocks. The intact natural 
forest ecosystem with a complete canopy, with fa-
vourable site conditions, with thin beech trees aged 
about 140 years, was protected by the Municipali-
ty Vladičin Han (Decision number 021-26/80-4 dat-
ed 1980). It encompasses a vegetation belt of about 
500 m and represents one of the best conserved high 
pure beech virgin stands (Fagetum moesiacae serbi-
cum) on the territory of Serbia.

4. Strict Nature Reserve Vinatovača is situat-
ed in East Serbia, on mountain Beljanica, in the ar-
ea of Gornja Resava, in the upper catchment of the 
river Resava, in the valley of the stream Vinatovac. 
The Reserve is located at the altitude from 630 to 
870 m, of Northeast aspect. Based on the valid for-
est division, it includes the compartments 50/a, 50/b, 
51/b and 51/c of the Management Unit “Vinatovača-
Vrtačelje”, total area 37.43 ha. Parent rock consists 
of chlorite-sericite schists in the lower part, and of 
limestone in the upper part of the Reserve. The soil 
cover consists of brown soil. The designated Re-
serve Vinatovača is a pure beech virgin stand (Fage-
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tum moesiacae montanum serbicum Rud.) located at 
an extremely favourable site of a beech stand. Indi-
vidual trees are up to 46 m high, with strong diam-
eters at breast height above 1 m and aged about 200 
years. The conditions for beech development are 
optimal here so beech, by increasing the tree num-
bers and crown coverage, as well as by the develop-
ment of the root system and by a significant percent-
age in the formation of the thick layer of litter, has 
suppressed gradually all other species, forming pure 
stands. Beech virgin stand is protected and designat-
ed as a Strict Nature Reserve by the Decision of the 
Institute for the Protection and Scientific Study of 
Natural Rarities of PR Serbia, number 595, in 1957. 
Thanks to its exceptionality and good conservation, 
the Reserve Vinatovača was evaluated by IUFRO 
(International Union of Forest Research Organisa-
tions) members in 1986 as a representative rarity, al-
so for Europe.

5. The Strict Nature Reserve Golema Reka 
was designated in 1981 within the Park of Nature 
“Stara Planina”. The Reserve belongs to the catch-
ment of the river Golema Reka, at the altitude from 
1,250 to 1,350 m. Parent rock consists of limestones 
and dolomites. Soil is a type of humus brown acid 
soils. The boundaries of the Reserve encompass a 
forest community of montane beech (Luzulo-Fage-
tum serbicum Mišić et Popović 1954). This virgin 
forest community is autochthonous on Mt. Stara 
Planina. The Reserve was designated in 1980 and 
it includes 16 compartments of the Management 
Unit “Babin Zub-Orlov Kamen-Golaš”, total area 
34.60 ha. As the protected forest is the value of spe-
cial significance, both in qualitative and in quantita-
tive senses, further implementation of the strict pro-
tection regime in this area will ensure the complete 
conservation of the existing gene pool of the com-
munity, in the aim of supporting the virgin type of 
beech forests.

6. The Strict Nature Reserve under the name 
Busovata is situated in East Serbia, on the moun-
tain Beljanica, at the place called Busovata. This 
stand of beech forest (Fagetum moesiaca montanum 
serbicum) was designated as the Strict Nature Re-
serve by the Decision of the Municipality Žagubica 
number 633-2/75, in 1975. The protected area cov-
ers 15.86 ha in the compartment 21/a of the Manage-

ment Unit “Beljanica” (today, according to the new 
Special Management Plan this area is renamed in 
4/c compartment of the Management Unit, total area 
14.60 ha). At the time of the designation, the area of 
the Reserve was the best conserved and the least ex-
ploited part of beech forest in this region, and one of 
the points which represent the ecological entity with 
a spontaneous development of a well-conserved au-
tochthonous forest vegetation in this region. 

Based on the presented characteristics of the 
investigated virgin Reserves, it can be concluded that 
they are distributed in the typical Serbian beech re-
gion, at the altitudes from 420 to 1350 m. It is a case 
of extremely favourable site conditions and the site 
of high quality which is the result of bedrock condi-
tions. Namely, geological basis of the beech virgin 
forests mostly consists contact area of schists and 
carbonated sediments. After analyses of many virgin 
stands in Serbia, it is recognized that carbonates are 
usually in hypsometric upper part of it, and silicate, 
that are represented by schists and phillites, in low-
er part. We may conclude that surface flow of pre-
cipitations by acidity of silicate basement. Almost 
all beech reserves and their stands were formed and 
have been conserved at the contact zone of two dif-
ferent parent rocks, acid rocks (schists/phyllites) and 
limestones, which supported the genesis of the soil 
of exceptionally favourable chemical and physical 
properties, which are also favourable to beech.

Results and Discussion

The stand state of 6 beech virgin stands 
(Danilova Kosa, Feljeshana, Kukavica, Vinatovača, 
Golema Reka and Busovata) was analysed based on 
the processing of the detailed taxation data present-
ed in Tab. 1.

The analysis of taxation elements of 6 virgin 
Reserves with beech (Tab. 1) shows the following: 
Reserve “Danilova kosa“ has the smallest number 
of trees - 143 trees/ha. Reserve “Feljeshana“ has 
the lowest average wood volume - 595 m3/ha. The 
highest number of trees - 433 trees/ha was meas-
ured in the Reserve “Golema reka“, and the highest 
wood volume, amounting to 729 m3/ha was meas-
ured in the Reserve “Danilova kosa“. Number of 
trees doesn’t correlate with wood volume, meaning 

Tab.. 1. Stand state in the Reserves

Reserve Area (ha) Number of 
trees per ha

Volume 
(m3/ha)

Volume
increment (m3/ha)

Increment
(%)

Danilova Kosa 6.73 143 729 11.7 1.6
Vinatovača 27.60 177 709 12.3 1.7
Kukavica 31.95 182 689 10.3 1.5
Busovata 14.60 196 653 6.6 1.5

Golema Reka 34.60 433 644 11.6 1.8
Felješana 15.28 260 595 5.4 0.9
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that stands with the smallest tree numbers have the 
largest wood volumes. The Reserve “Golema Reka” 
grows at the highest altitude (1250 – 1350 m), com-
pared to other Reserves, at the transition of mon-
tane beech belt into subalpine beech belt. It shows 
a high degree of productivity, i.e. its increment per-productivity, i.e. its increment per-, i.e. its increment per-
centage is 1.8. Simultaneously, this stand is the best 
user of site conditions, and it attains excellent val-
ues of wood volume and volume increment. Also, 
in the case of the Reserve “Golema Reka”, based on 
the values of structural elements, it can be concluded 
that this is the optimal phase of stand development, 
and it is probably the youngest stand in comparison 
with other Reserve stands. 

The first place by productivity and potential 

is occupied by beech virgin forest Reserve ”Danilo-
va kosa”, with the average wood volume of 729 m3/
ha, followed by the Reserve Vinatovača with aver-
age wood volume of 709 m3/ha and Reserve ”Ku-
kavica” with 689 m3/ha average wood volume. The 
values of average volume increment in the above 
Reserves range from 10.3 to 12.3 m3/ha, which con-
firms their total high productivity, and significant bi-
ological stability. 

One should bear in mind that in the analysis of 
Reserve ”Vinatovača” and Reserve ”Kukavica” on-
ly reduced area which comprised the most homoge-
nous representative part was included. In case of Re-
serve ”Vinatovača” that area was 27.60 ha (compart-
ment 50/a) out of total area (37.43 ha). Representa-

Fig. 1. Distribution of tree numbers per diameter classes in the Reserves

Fig. 2. Volume distribution per diameter classes in the Reserves
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tive area in Reserve ”Kukavica” was 31.95 ha (com-
partment 27/a) out of total area (75.76 ha).

Pure beech forests in all six Reserves also 
have exceptional values of average volume incre-
ment. This is the case of the best quality virgin beech 
forests in Serbia, if we compare the obtained values 
with the average wood volume of high beech for-
ests in Serbia, which amounts to 217 m3/ha, and the 
average volume increment amounting to 4.5 m3/ha 
(Medarević et al. 2003). 

Interesting  results regarding beech virgin 
forests were provided by the analysis of the distri-
bution of the number of trees and volume per diam-
eter classes.

The study Reserves, based on present state 
and appearance throughout a greater part of the ar-
ea and based on the tree age of about 260 years, are 
in the terminal stage of development. According to 
Mlinshek (1968), this stage consists of two sub-stag-
es (stage of aging and stage of decomposition). In 
some parts, there are signs of decomposition of in-
dividual old trees followed by the occurrence of in-
itial stages with abundant regeneration. The preva-
lent stages in the study stands are the stage of aging 
and the stage of regeneration.

The distribution of tree numbers per diameter 
classes (Fig. 1) in beech virgin forests in Serbia un-
der strict protection regime lasting for more than 50 
years shows the structure characteristic of all-aged 
forests, with several maxima and a percentage of de-
crease towards the stronger diameter classes. The 
occurrence of a greater number of poorly expressed 
maxima, indicates that this is the case of the stands 
consisting of tree groups of different ages, which is 
the consequence and the characteristics of virgin, re-
serve, intact (without management treatments) are-
as, as in this case. The distribution line of the Re-
serve Golema Reka shows some deviations from the 
structure characteristic of all-aged forests. The oc-
currence of a strongly expressed maximum in the 
32.5cm class, and then the sharp decrease towards 
the stronger diameter classes confirms the character 
which is close to an even-aged stand.

The distribution of stand volume per diame-
ter classes (Fig. 2) also shows the distribution with 
several maxima, pointing to the all-agedness. In this 
distribution, the carriers of volume are the medium 
strong and strong stems, while the percentage of tree 
volume of thinner diameter classes is individual and 
relatively neglectful. 

The analysed distributions indicate that the 
resulting changes in diameter structure and volume 
distribution per diameter classes are simultaneously 
the consequences of stand aging and the appearance 
of the regeneration.

In the reserve stands, after 50 years of the 
implementation of strict regime of protection and 
spontaneous natural regeneration, the accumulation 

of wood volume resulted in the stages of aging and 
stagnation, i.e. in decomposition of the study stands, 
which conditions a gradual degradation of individu-
al (largest-diameter) trees of considerable sizes and 
the formation of initial gaps in their place. By all 
means, this recruitment process depends also on oth-
er factors, primarily on the quantity of light reaching 
the ground and on the yield of beech nuts.

Conclusions

Based on the detailed processed data of 6 
beech virgin Strict Nature Reserves, it can be con-
cluded as follows: 

In Serbia, there are 11 beech Reserves, - 
but in this paper present characteristic of 
6 virgin reserves by which pure stands of 
montane beech forests (Fagetum moesi-
acae montanum) are protected. This is a 
relatively high number which confirms 
the fact that beech is the principal tree 
species of our growing stock.
All protected beech reserves have been - 
conserved thanks to forestry profession-
als who proposed their protection.
The greatest number of the Reserves exist - 
and are designated in the Serbian beech 
region, where the largest conserved are-
as of beech forests are located.
Beech virgin forests most often occur - 
and survive at places where parent rock 
consists of acid rocks and limestones. 
Namely, they occur at places of contact 
of acid rocks and limestones, which ena-
bles the leaching of limestones and leads 
to the formation of deep soils of favoura-
ble physical and chemical properties.
Geological basis of the beech virgin - 
forests mostly consists contact area of 
schists and carbonated sediments. After 
analyses of many virgin stands in Serbia, 
it is recognized that carbonates are usu-
ally in hypsometric upper part of it, and 
silicate, that are represented by schists 
and phillites, in lower part. We may con-
clude that surface flow of precipitations 
by acidity of silicate basement.   
After the 50-year long implementation - 
of protection, beech virgin forests are 
in different stages of development, from 
the initial to the terminal stage, with the 
age of dominant trees about 260 years.
In the most homogeneous parts of the - 
Reserves, the stands belong to the termi-
nal stage of development.
Based on the analysis of taxation ele-- 
ments within 6 Reserves, represented 
at individual levels of each investigat-
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ed strict Nature Reserve, it can be con-
cluded as follows: the smallest number 
of trees of 143 trees/ha was found in the 
Reserve ”Danilova kosa”, and the lowest 
average wood volume of 595 m3/ha was 
found in the Reserve named ”Feljesha-
na”. On the contrary, the highest number 
of trees - 433 trees/ha, was found in the 
Reserve ”Golema reka”, while the high-
est wood volume of 729 m3/ha was meas-
ured in the Reserve ”Danilova kosa”.
The highest volume increment was cal-- 
culated in the Reserves ”Vinatovača” 
(12.3 m3/ha) and ”Danilova kosa” (11.6 
m3/ha), and the lowest productivity was 
assessed in ”Felješana” with 5.4 m3/ha.
The attained volume and volume incre-- 
ment values, per individual Reserves 
point to some biological properties, and 
therefore they show which maxima can 
be attained by beech as tree species in 
this region.
The values of volume and volume incre-- 
ment, as the main indicators of produc-
tivity, per individual Reserves are up to 
three times higher than the average vol-
ume in beech forests in Serbia, which is 
217 m3/ha and 4.55 m3/ha, respectively.
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Summary 

Beech is a dominant forest tree species which forms pure and mixed stands, creates the highest wood 
volume and occupies almost a half of the forest-covered area in Serbian forests. In Serbia, in addition to Bal-
kan beech Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czeczott, as the most widely distributed species, the genus Fagus 
also includes European beech (Fagus sylvatica) and eastern beech (Fagus orientalis). Protection of forests, as 
a part of nature protection, cannot be imagined without the protection of the most significant factor of Serbian 
forests – beech. Today, in the protection system in Serbia, Strict Nature Reserves mainly represent and include 
the specific forest systems, in which the forest ecosystem dynamics can be studied and the obtained results can 
be applied in the same or structurally close forest ecosystems. This paper presents the analysis of 6 Reserves, 
which are represented by typical pure beech virgin Reserves: Danilova Kosa, Felješana, Kukavica, Vinatovača, 
Golema Reka and Busovata. The above Reserves are the most valuable beech virgin forests, not only in Serbia, 
but also in a wider area of the region. 

The analysis of indicators of internal structure in all six virgin beech Reserves shows the increase of bi-
odiversity at the ecosystem, species and genetic levels.

The common characteristic of all beech virgin forests is that parent rock is composed of acid rocks 
(schists, phyllites, etc.) and limestones. Namely, the forests grow at places where acid rocks and limestones 
are in contact, which enables the leaching of limestones and leads to the formation of deep soils of favourable 
physical and chemical properties. Geological basis of the beech virgin forests mostly consists contact area of 
schists and carbonated sediments. After analyses of many virgin stands in Serbia, it is recognized that carbon-
ates are usually in hypsometric upper part of it, and silicate, that are represented by schists and phillites, in low-
er part. We may conclude that surface flow of precipitations by acidity of silicate basement.  

Based on the present state of the Reserves, which is the result of 50-year-long spontaneous process of 
natural regeneration, the stands in the greatest part of the area are about 260 years old and they belong to the ter-
minal stage of virgin forest development. Total life cycle of virgin forests is estimated to about 350-400 years. 
The stands are defined as high stands, close to all-aged/even-aged beech forests in which the tree distribution 
per diameter classes ranges from 12.5 to 117.5 cm. 

Based on the analysis of taxation elements in all 6 Reserves, we can conclude as follows: 
The smallest number of trees of 143 trees/ha was found in the Reserve ”Danilova kosa”. On the contra-

ry, the highest number of trees - 433 trees/ha, was found in the Reserve ”Golema reka”. The highest wood vol-
ume of 729 m3/ha was measured in the Reserve ”Danilova kosa”, and the lowest average wood volume of 595 
m3/ha was found in the Reserve named ”Feljeshana”. The highest volume increment was calculated in the Re-
serves ”Vinatovača” (12.3 m3/ha) and ”Danilova Kosa” (11.7 m3/ha), and the lowest productivity was assessed 
in ”Felješana” with 5.4 m3/ha.

The tree distribution per diameter classes shows the structure close to uneven-aged, with several maxi-
ma, i.e. several age groups of trees, and the structure close to even-aged, which is characterised by a bell-
shaped curve, with one expressed maximum. 



235

Introduction

At the beginning of XX century the brown 
bear in Bulgaria was locally managed. In 1950-ties 
there were less than 300 individuals left. Later after 
some measures for preservation and limitation of the 
hunting were taken by the government there was in-
crease of the bear numbers - around 600 in 1979.

After 80ties the species was hunted and bred 
as farm animal. In 1992 due to intensive poaching 
and hunting the Ministry of Environment and Waters 
issued a regulation for protection of the bear which 
resulted in a hidden quota using problem animals. 

Why we need an action plan? As Bulgaria is 
a member of European Union since 2007 there is a 
strict demand for management and conservation of 
all large carnivores. Till now there was lack of ef-
fective management, proper legislation and imple-
mentation for the brown bear, lack of coordination 
between the different responsible institutions, lack 
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The accession of Bulgaria in EU in 2007 put severe demands on law changes and fulfillment of obligations 
to comply with the European standards. One of the most important recommendations to each EU country with pop-
ulations of brown bear is to prepare a national brown bear management plan which will comply with the EU and 
local laws. 

In 2005 a bear project started to fill the gaps in the knowledge and management issues for the conserva-
tion of brown bears in Bulgaria. In 2007 we produced a management plan with the active involvement of all inter-
est groups and supported by crucial data on the distribution, habitat quality, connectivity and corridors, manage-
ment practices, human attitude and poaching, etc gathered by active field work and cooperation with forestry units. 
This paper deals with the step of developing the management plan and challenges to be faced, as well as the level 
of needed knowledge to create such a plan.

Key words: brown bear, management plan, field methods

of accurate census based on national scientifically-
based methodology and lack of adequate compen-
sation measures. There was also conflict of interests 
between the needs of the hunting, tourism, livestock 
breeding and agriculture.

Thus all interest parties agreed that there 
should be changes and that there is a need of sound 
management plan.

Material and methods

In January 2005 group of experts from Bal-
kani Wildlife Society, Institute of Zoology and So-
fia zoo, supported by Aletris, Holland and funded by 
PinMatra, Holland started a bear project to improve 
the knowledge about bears. The project evolved in 
a process of creation a National Action (Manage-
ment) Plan. The Plan was created on base of consen-
sual decisions taken during 8 workshops in 2006 and 
2007, gathering interested parties of different exper-

Стручен труд
Professional Article
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tise – with more than 30 participants. The chapters 
were written by the participants during the work-
shops and after that, discussed and edited within the 
work group in the last two meetings. 

The plan will be revised on the base of its 
effectiveness every 2 years. A National commission 
will be responsible for implementation and revision 
of this plan. After public hearings in towns in sev-
eral key bear areas and later accepting of the plan 
by the Minister of Environment and Water (MoEW), 
MoEW and State Forest Agency will jointly under-
take actions on plan’s implementation.

Results and Discussion

The working group agreed on the follow-
ing Vision for the Plan: “Bear management is based 
on scientific methods on monitoring to ensure long 
term preservation of the bear population in Bulgaria 
in coexistence with humans, where the populations 
develop naturally and are managed by the people for 
decreasing of the damages” 

The main values and directions for the brown 
bear management in Bulgaria are: 

Long term preservation of Bulgarian - 
brown bear population;
Supporting the livelihoods and local - 
practices in the rural areas of the coun-
try; 
Conflict resolution among different in-- 
terested parties threw mutual under-
standing and cooperation;
Public awareness rising among concern-- 
ing bears and their importance; 
Build flexible and creative model for - 
population management;
In the regions with accidental bear ap-- 
pearance, effort are needed to preserve 
them there;
Involvement of the local interested par-- 
ties and communities; 
Decision making on the base of the real - 
scientific facts.

The Management Plan for the conservation 
of Brown bear in Bulgaria is coordinated with the 
Action plan for the conservation of  Brown bear in 
Europe, the National legislation (Bulgarian Biodi-
versity Act), the International legislation: Conven-
tion on the conservation of European wildlife and 
natural habitats (Bern Convention), Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES), Council Directive 92/43/
EEC on the Conservation of Natural Habitats and of 
Wild Fauna and Flora (Habitat Directive), etc.

The Bear Management Plan includes sever-
al chapters:

Part 1 (Background) covers the aims of the 
plan, the methodology - process, roles and respon-

sibilities of the participants, vision, values and key 
problems and legal provision for the plan.

Part 2 (Status of the species in Bulgaria) is 
looking at the historical review, ecological charac-
teristic of the species (taxonomy, description, repro-
duction and dening, food, activity and signs), bear 
habitat description, distribution – contemporary da-
ta, corridors, bears and humans (infrastructure, dam-
ages, human dimension), legal status (national and 
international legislation), population dynamics and 
current management of the population.

Part 3 (Future management of the species in 
Bulgaria) is discussing the desired management for 
the bear population in Bulgaria - zoning and distribu-
tion, optimal numbers and density, monitoring of the 
population, activities affecting the population (po-
tential harvest, supplementary feeding, poaching), 
conservation of the habitats, garbage, problem bears, 
the creation of bear emergency team, bears and tour-
ism, minimizing and compensation of damages, the 
public involvement in the management of the spe-
cies, the international cooperation and the sources of 
funding to be used.

One of crucial steps for a good management 
plan is the gathering of quality data on the distri-
bution, habitat quality, connectivity and corridors, 
management practices, human attitude and poach-
ing, etc. Such a data was gathered by active field 
work by bear project expert in cooperation with for-
estry units and the three national park authorities.

The first problem to be solved was the choice 
of methods to be used for gathering data. The meth-
ods was discussed and agreed upon during expert 
meetings and management plan workshops. The 
monitoring in the past conducted by the different 
organizations was chaotic, not covering the whole 
country, not following the same methodology and 
not conducted by bear experts. That’s why the da-
ta in some of the areas proved to be untrustworthy. 
There were several monitoring approaches:

Annual spring census organized by the - 
Ministry of Agriculture and Forests 
(counting of the survived the winter in-
dividuals) - no organized and specific 
methodology applied.
Habitat assessment by a point system. - 
This method is highly subjective and de-
pendent on the expert abilities of the ob-
server. It doesn’t produce maps and as a 
result is creating abstract territories. This 
method was used to estimate the bear 
density by calculating the number of 
bears in a percent suitable habitat.  
Footprint measuring. Not representative - 
method as in most of the cases individ-
ual animals are difficult to identify. Dif-
ferent, often not experienced people are 
doing the measurement. 
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The methods for gathering and analyzing da-
ta we used for the plan were the following:

Detecting presence/absence by administrative struc-
tures:

The data for bear presence and absence was 
taken from forestry units and national parks. We 
came with preliminary map which helped us to iden-
tify the key area with a need of further study. 

Detecting presence/absence based on field data:
After collecting data from the state forestry 

units we had conducted a field study for clarifying 
presence/absence status of bears in the previously 
appointed area. During this study we had also inves-
tigated areas which are important as corridors or oc-
casional presence was reported by local people. This 
helped us to identify the viability of corridors be-
tween the 2 sub-populations in the country, the Rilo-

Rhodopean and the Central Balkan, believed to be 
isolated. We had also studied the potential corridors 
connecting neighboring countries – Greece, Mace-
donia and Serbia. We came up with a map of perma-
nent and occasional presence as presented on Fig.1. 

Registering Reproductions:
We accepted it as an indicator for bear core 

areas. For the purpose of study we had collected all 
recorded observations by witnesses. To deal with ob-
servation errors we had recorded only observations 
from experienced observer. Then we proceeded with 
spatial separation of the observations. On the table 1 
is presented the observed reproduction for the West-
ern Rhodopi mountain for the season 2005-2006.

Bear den mapping
To identify the suitable areas for bear den we 

had collected field data for bear dens in Central Bal-

Fig.1. Map of brown bear distribution in Bulgaria 

Tab.1. Reproduction for Western Rhodopi 2005-2006
Female with 1 year old cubs Female with 2 year old cubs

Cubs number 1 2 3 4 1 2

Number of 
observations 10 20 1 1 12 8

% 32.3 62.5 2.6 2.6 62.5 37.5
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kan mountain. For each den found we had record-
ed the type of den (cave, under log, etc.), exposure 
and size of entrance, size of the cavity, length be-
tween the entrance and the nest, material of the nest, 
if it was used or not the last winter, etc. For each den 
GPS coordinates and photos were taken. We had al-
so recorded all found rest sites (day beds) and de-
scribing the habitat around these sites

Habitat Suitability Index (HSI) for corridor areas
Corridors are important for linking dispersed 

and fragmented populations. This study was conduct-
ed on the method of analyzing the habitat components 
called Habitat Suitability Index. (Aste 1993; Kusak et 
al. 1995; Huber 2004). The data collected in the field 
and from different sources about the corridor area was 
transferred into variables as shown on Fig.2.

The suitability index is calculated from the 
variables as the following equation:

On Table 2 is presented the Habitat Suitabil-
ity Index for the corridor area connecting the Rilo-
Rhodopean and the Central Balkan sup-populations. 

Having in mind that 0 is least suitable and 1 is most 
suitable, almost all forestry units have medium habi-forestry units have medium habi-
tat suitability. During the field work we were able to 
find evidence (bear tracks and signs) that this corri-
dor is functional.

Evaluation of transport infrastructure permeability
The evaluation of transport infrastructure 

permeability is vital for assessing the human impact 
on the bear habitat connectivity. For each available 
crossing structure we had measured GPS coordi-
nates and altitude; object measures: high (m) (in 1/3, 
2/3, 3/3, maximal high), width (m), distance to near-
est house (m); Conditions under and around object– 
type of cover, vegetation, coverage in (%), slope; 
presence of animal tracks in and around the object; 
recommendations and evaluation.

Comparative analysis of the two motorways 
Trakia and Hemus shows, that in spite of the big-
ger length of Trakia highways when passing moun-
tain and forest regions (totally 68.2 km. mountain 
area), compared to Hemus highways (totally 53.3 
km. mountain area), the Trakia highway is worse 
equipped with infrastructures for large mammals/
bears crossing (Tab. 3.)

Fig. 2. Habitat suitability cladogram

Tab. 2. Habitat Suitability Index for the corridor area connecting the Rilo-Rhodopean and the Central 
Balkan sup-populations

Forestry units SIfood SIcover SIhuman infl u-human influ-
ence HSI

Pirdop 0,47 0,89 0,42 0,56
Koprivshtitsa 0,55 1 0,21 0,58
Aramliets 0,35 0,89 0,22 0,45
Ihtiman 0,45 0,99 0,26 0,54
Panagiurishte 0,33 0,58 0,38 0,41
Klisura 0,55 0,75 0,23 0,52
Mean: 0,45 0,85 0,29 0,51
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Trends – counting on fixed number feeding places
Assessing the trend proved to be more impor-

tant than acquiring data about bear numbers which 
in many cases is relative. Counting bear observa-
tions on fixed number of feeding places for a longer 
period gives a reliable look at the trends of bear pop-
ulation development. In Bulgaria the supplementa-
ry feeding is still a fact and this is used as a start-
ing point for getting data for the trend. The count 
is done in all places the same day, recording all ob-
served small bear, large bear, female with cubs 1st 
year and female with cubs 2nd year. Fixed number 
of locations, exact time, period of observation is cru-

cial. So far we had done 3 counts (two in autumn and 
1 in spring).

Habitat suitability modeling
Modeling the suitability of the habitat proved 

to be useful tool for creation a visual representation 
of the suitability for bears for management purpos-
es. We had created a model in which we used sev-
eral variables: Corine Land Cover, 2000 derived by 
satellite photos with pixels resolution 100 m.; Dig-
ital Elevation Model (DEM) with resolution 100 
m.; GPS point location of bear presence (tracks, 
scats, mark trees, direct observations, etc.) – more 

Tab. 3. Assessed parameters for Trakia and Hemus highways about suitable objects for bear crossing
Assessed parameters Trakia Hemus
Total length, m. 68200 53310
Average altitude 675 683
Total number of objects 49 28
Number of objects suitable for bears 8 12
Total evaluation of the objects 142 131
Total evaluation of the objects suitable for bears 67 94
Tunnels 1 4
Total width of the objects 3570,4 9036
Total width of the objects suitable for bears 2200 8256
Total evaluation by km. 2,11 2,35
Total evaluation by km suitable for bears 0,98 1,53

Fig. 3. Suitable bear areas in Bulgaria3 S i bl b i B l i
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than 250; additional layers – settlements polygons, 
roads and river/lakes/wetlands layer derived from 
a Bulgarian GIS data base. The data was analyzed 
with Mahalanobis distance (De Maesschalck  et al. 
2000). Similar approach is used for the Carpathi-
an Mountains (Salvatori 2004) and the Alps (Cor-
si at al.2002). For processing, we used the Arc View 
3.2 and the Mahalanobis distance extension provid-
ed by Jenness Enterprises (Jenness 2003). The mod-
el was further analyzed with ArcGIS Desktop (ver-
sion 9.2, Environmental Science Research Institute 
[ESRI]). The validation was conducted through in-
dependent set of data coming from GPS telemetry 
of a female bear in Central Balkan mountain. The te-
lemetry work was conducted in a cooperative proj-
ect with Frankfurt Zoological Society and Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) 

On Fig.2. are presented the suitable bear ar-
eas in Bulgaria. The suitability scores have been 
grouped into 7 classes, class 1 being the most suit-
able and class 7 the least suitable.

Though this model we had also assessed the 
questionable occasional presence in the mountains 
Konjavska and Kraishte and the linking corridors as 
also the suitable habitats and the linking mountains 
around the crossing points above or below the Tra-
kia and Hemus highways. 

DNA analysis
The microsatellite DNA based study of the 

brown bear sub-populations in Bulgaria aims to es-
tablish unique genetic identification of possibly 
more individuals using noninvasive sampling tech-
niques. For the purpose we are collecting samples 
from scats and rub trees and additionally setting hair 
snares to collect hair samples on bait. The samples 
were collected in collaboration with forestry units, 
game breeding stations and national parks. The da-
ta provide the possibility to determine the sex and 
the home ranges of the individuals, and further will 

be used to estimate the population size. This data is 
still processed.

Damage assessment and preventive measures
Damages are one of the main reasons for 

poaching. The affected people are usually bad fi-
nancial situation. The compensations are paid by 
MOEW. Apart from guarding dogs other preventive 
measures are hardly used, that’s why the data we 
had collected about the damages and the preventive 
measures gave us a base for recommending steps in 
the Plan for binding the compensations with the pre-
vention.

Human Dimensions Study 
Human attitude towards bears is a vital key 

for understanding the problems that may occur af-
ter damages and the related poaching. In the peri-
od 2004-2007, a sociological survey was conducted 
within the framework of the project “Human dimen-
sion analysis of the attitude towards bears”. Total-
ly 1105 interviews were carried out. Standard ques-
tionnaire was used surveying most areas with large 
carnivore presence, covering all age classes, all so-
cial groups at random sampling. Generally the atti-
tude towards bears is positive in Bulgaria, support-
ing the removal only of problem individuals. The re-
sults from the question “What is your attitude to-
wards bears?” show that the friendliest towards 
bears are the people from Rila Mountain, compared 
to the other three regions. Fig.3 presents the attitude 
towards bears in Bulgaria according to the answers 
to the questions.

Radio Tracking
So far we had one bear marked with conven-

tional VHF collar. The bear was trapped in poach-
er snare, cured and returned to nature. It was fol-
lowed for six months and then disappeared - prob-
ably poached.
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GPS Telemetry
GPS-GSM telemetry proved to be more ac-

curate and time/money/efforts saving than the con-
ventional VHF telemetry. To study the bears in Bul-
garia we had acquired 5 GPS-GSM collars, sever-
al more are bought to serve other project but da-
ta would be used for the Plan. Permission is issued 
for catching 50 individuals in Central Balkan, Rila 
Mountain and corridor areas between them. We are 
using “Aldrich Traps” for most of the trappings. On 
22.09.2007 young female bear named  “Chara” was 
trapped and marked with GPS-GSM collar. The te-
lemetry data is analyzed with ArcGIS Desktop (ver-ArcGIS Desktop (ver-
sion 9.2, Environmental Science Research Institute 
[ESRI]) and the analyses provide vital information 
for the habitat use, home range and behaviour of 
Bulgarian bears.

The process of creation of the Management 
Plan is a difficult one due to many reasons. One is 
the lack of appropriate data to analyze the situation 
and to take decision to be included in the plan. Ob-
taining data is difficult, time demanding and cost-
ly. There are always not enough funds to conduct a 
thorough research. 

Moreover the mistrust between different or-
ganization and experts created through many years 
made the task for close cooperation a challenging 
one. It was the group work during the workshop ses-
sion which “broke” the ice and made the participants 
to collaborate for the common goal.

Another hindrance during the workshops was 
the mistrust itself. All interest parties agree that the 
bear should be better studied and preserved but they 
declare different values in the process. The need of 

compromise was hardly understand in the beginning 
but at later stage was a vital component of all agree-
ments taken.
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Introduction – Situation of the Balkan Lynx

Since the first decades of the 20th century, 
when the Eurasian lynx Lynx lynx disappeared from 
the Dinaric range, an isolated population of lynx has 
existed in the southwest portion of the Balkan Pe-
ninsula (Breitenmoser-Würsten and Breitenmoser 
2001). This population was generally regarded as an 
exclave of the Carpathian lynx L. l. carpathicus (e.g. 
Hemmer 1993), although Bures (1941) and Mirić 
(1978) had described it as an own subspecies L. l. 
balcanicus and L. l. martinoi, respectively. The pop-
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ulation received very little attention during the 20th 
century. Mirić (1981) had summarised the available 
data for the late 1970s (Fig. 1). He estimated 280 
lynx living in the south-west Balkans in 1974, with 
120 in Macedonia, 70 in Kosovo, 10 in Montenegro 
and the rest in Albania (Mirić 1981), but especial-
ly from Albania, almost no information was avail-
able. The first Europe-wide status reports for lynx 
(Breitenmoser and Breitenmoser-Würsten 1990, 
Breitenmoser et al. 2000) concluded that the Bal-
kan lynx population might be the most threatened 
autochthonous population of the Eurasian lynx in its 
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whole area, but this verdict was merely based on ex-
pert opinion. A review of the status of the lynx in 
all historic range countries of the Balkan lynx re-
sulted from a workshop held in Plitvice, Croatia, in 
March 2000 (Breitenmoser-Würsten and Breiten-
moser 2001; Fig. 1). The conclusion of the review 
was that the Balkan lynx population had reached a 
critical state. The number of lynx was estimated to 
be no more than 30–35 in Macedonia (Hristovski 
2001), 20–25 in Albania (Bego 2001), 12–18 in Ko-
sovo (Grubač 2000) and a few individuals in Mon-
tenegro (Paunović et al. 2001). Some sporadic obser-
vations were reported from Greece along the border 
with Macedonia (Panayotopoulou 2001). No Balkan 
lynx were believed to remain in Bulgaria (Zlatano-
va et al. 2001; observations in NW Bulgaria were at-
tributed to immigrants from the Carpathians). The 
most recent European status report for the Eurasian 
lynx (von Arx et al. 2004) concluded that the Balkan 
lynx population had less than 100 mature individu-
als, distributed along the border region between Al-
bania and Macedonia and stretching north into Ko-
sovo (Fig. 1). This estimation, however, was again 
based on expert opinion, and scientifically robust da-
ta on the distribution and abundance of the popu-
lation are still lacking. As nothing is known about 
the space use or feeding ecology of the Balkan lynx, 
it is particularly difficult to guesstimate population 
size, even if we would know the exact distribution. 
Nevertheless, according to IUCN Red List criteria 
(www.redlist.org), the population must be consid-
ered Critically Endangered, making conservation 

measures most urgent. The importance of conserva-
tion actions was underlined by new and preliminary 
results from genetic research, indicating that the 
Balkan lynx is indeed different from the Carpathi-
an lynx and should be accepted – and preserved – 
as a distinct subspecies (Breitenmoser-Würsten and 
Obexer-Ruff, pers. comm.). But what measures are 
needed to conserve it, and where and how should 
they be implemented? The difficulty in compiling 
reliable information and taking sensible actions was 
due on one hand the lack of capacity in wildlife re-
search and management in the range countries, but 
also a consequence of the political instability and the 
difficult economical situation of the region. It was 
clear that a conservation programme for the Balkan 
lynx would face a number of scientific, technical, or-
ganisational, and political problems and would have 
to simultaneously address several challenges, such 
as raising awareness, building capacity and partner-
ship on regional and international level. In spite of 
the urgency of conservation actions, we believe that 
such a situation requires careful strategic planning 
in order to avoid an expensive and possibly critical 
mistakes. 

Strategic Planning in Species Conservation

Conservation of species, especially large 
carnivores, involves a variety of disciplines and 
key players. Large carnivores across Europe now-
adays profit from legal protection; but until recent-
ly, they were officially regarded as nuisance animals, 
and much of this mentality still persists in our so-
cieties. Predators were, and are, persecuted because 
they prey on domestic and wild animals – which hu-

Fig. 1. Distribution of the Balkan lynx population in the 1970s (light grey in a; Mirić 1981) and in the 
1990s (dark grey in a; Breitenmoser-Würsten and Breitenmoser 2001) and for 2000 according to the 
ELOIS project (von Arx et al. 2004). All distribution maps were based on expert opinion and lacked 
information allowing to estimate population size.  
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mans consider their property – and because many 
people believe that they are dangerous for humans. 
Large carnivores furthermore suffer from indirect 
threats such as prey depletion or habitat deteriora-
tion and fragmentation. On the other hand, top pred-
ators such as the Balkan lynx are umbrella species, 
because their conservation automatically requires 
consideration of the landscape level and sustaina-
ble use of prey species and habitats, e.g. forests. An-
other feature of large carnivores is their low popu-
lation density and their need for large areas. In Eu-
rope, countries are generally small and international 
borders typically run through remote and near-natu-
ral areas. Hence, the conservation of viable popula-
tions requires an international approach with com-
mon visions and goals. 

The disciplines to be included in the conser-
vation of the Balkan lynx are wildlife ecology and 
management, landscape conservation and manage-
ment, anthropology and sociology, law and politics. 
This requires a broad partnership between (1) scien-
tists and specialist institutions, providing the expert 
knowledge to be integrated into a conservation pro-
gramme, (2) governmental agencies (GOs), respon-
sible for the legal and administrative framework and 
law enforcement, and (3) the private sector includ-
ing NGOs, interest groups, stakeholders, and, above 
all, local people concerned. To be effective, a con-
servation programme does not only need profession-
al knowledge, but also requires political guidance 
and participation, and acceptance by local people. 
The interplay of forces within the “triangle of con-
servation” (Fig. 2) needs to be organised and inte-
grated into the strategic planning for the conserva-
tion of the Balkan lynx. A conservation programme 
includes several steps (Fig. 3) with various products 
and tools, which may have to be revised and adapted 

during the process. These instruments are:
Status Report – At the beginning of each con-

servation programme, a rigorous review of the situ-
ation of the target species must be compiled to pro-
vide the baseline information on which subsequent 
planning can be based. The report should summarise 
available knowledge and identify gaps. It is a scien-
tific / technical document produced by the respec-
tive experts.

Conservation Strategy – The Strategy is the 
result of a strategic planning process defining the 
long-term vision and range-wide goals. It needs to 
respect the biological and ecological facts as pre-
sented in the Status Report, but must also consid-
er socio-economical, political, and administrative 
aspects. The Strategy is developed in a participa-
tory process involving experts, governmental organ-
isations and representatives of interest groups, and 
should provide (political) guidance and agreed prin-
ciples for the conservation of the species across its 
range. The Strategy is the central document to obtain 
institutional buy-in. The Strategy can be viewed as 
a “big picture” vision document that sets out general 
long-term and range-wide goals.

National Action Plans – The Action Plan 
transforms the ideas and principles of the Strate-
gy into concrete actions to be implemented on the 
ground. Actions must be targeted (produce a measur-
able outcome), attributed to responsible actors, and 
time-bound (clear start dates and completion dates). 
The development of an Action Plan needs to involve 
experts, governmental agencies, and representatives 
of local people and from all interest groups con-
cerned. 

The original Status Report and the subsequent 
monitoring reports define the baseline conditions and 
document the progress that is being made. They are 

Fig. 2. “Conservation triangle” for the Balkan Lynx Recovery Programme. National authorities and inter-
governmental institutions (1), experts (2) and the private sector (3) need to consider their particular 
role in conservation as well as developing channels to work closely together.  
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scientific-technical documents produced by the re-
spective experts. The development of the Conser-
vation Strategy and Action Plans however, involves 
forming a consensus opinion in a participative proc-
ess within a group of partners with different ideas and 
backgrounds, united in the will to guarantee the long-
term survival of the Balkan lynx. Strategies and Ac-
tion Plans may be developed through the same process 
– often a logical framework approach (e.g. Breiten-
moser et al. 2007) – and may have similar forms, they 
however need to be separated conceptually: First, we 
need to see the big picture, agree about the visions 
and the long-term goals, hence to develop the Con-
servation Strategy, before we can start to plan details, 
define procedures and identify actors, what are com-
piled in the Action Plans. Another reason to separate 
the two processes is practical: On a range-wide level, 
it is often impossible to involve all stakeholders and 
local interest groups, e.g. because the group would 
be too big or would not speak a common language, 
or because the conditions between the management 
units for implementing the plan would be too differ-

ent. Therefore, several (national) Action Plans may be 
developed under the same Conservation Strategy. 

All three instruments of the species conserva-
tion planning – Status Report, Conservation Strate-
gy and Action Plan – must be renewed and revised at 
regular and predefined intervals. A monitoring sys-
tem needs to be established to control whether the 
conservation activities implemented were success-
ful and the objectives and goals defined are reached 
(Fig. 3). We need to examine whether objectives 
and goals are achievable and achieved, actions are 
purposeful and completed, and whether the timing 
is correct. If needed, Action Plan and Conservation 
Strategy must be revised and adapted to new re-
search findings or new developments. 

The Balkan Lynx Recovery Programme

To prepare a conservation programme for the 
Balkan lynx, two meetings of potential project part-
ners took place in April 2005, one in Mavrovo Na-
tional Park, Macedonia, and one in Tirana, Albania. 

Fig. 3. Flowchart for the Balkan Lynx Recovery Programme. After an initial survey (Baseline Survey), a 
range wide Conservation Strategy and National Action Plans are developed and implemented. The 
monitoring programme surveys the progress of the recovery programme and the efficiency of the 
defined actions. 
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At these meetings, which were also attended by rep-
resentatives of the authorities in charge of nature con-
servation in the respective countries, we decided to 
go ahead and launch the Balkan Lynx Recovery Pro-
gramme through a first common reunion of institu-
tions involved in nature conservation and wildlife 
management from both countries. The workshop, held 
in Mavrovo National Park on 15–17 November 2005, 
reviewed constraints and enabling factors for the con-
servation of the lynx in the range states and outlined a 
possible approach (Breitenmoser et al. 2005). Based 
on this information, KORA and Euronatur drafted a 
project proposal and submitted it to the Swiss-based 
MAVA Foundation for the Conservation of Nature for 
funding. After some negotiation and modification of 
the proposal, the MAVA board granted a three-year 
programme running from October 2006 until Sep-
tember 2009. The principle of the Balkan Lynx Re-
covery Programme is to combine a species conserva-
tion project with a landscape conservation approach; 
hence to use the lynx as both an umbrella and flag-
ship species to promote the conservation of natural 
and sustainably used landscapes, and in turn to secure 
the survival of the lynx through the establishment of 
protected areas and habitat corridors. This is possible 
because the European Green Belt Initiative coverage 
in the south-western Balkans almost entirely over-
laps with the range of the Balkan lynx (see Schwad-
erer and Spangenberg, this volume). At the same time, 
NINA received a grant from the Research Council of 
Norway for a large programme in the western Balkan 
countries, aiming to build capacity to meet the chal-
lenges of cross border cooperation in large carnivore 
conservation. The project uses the case of conserv-
ing species with transboundary populations to inves-
tigate the nature of socio-cultural and socio-economi-
cal conflicts. Large carnivores are a suitable model, as 
they are on one hand part of the common natural her-
itage of all countries, but on the other hand cause con-
flicts between nature conservation and (traditional) 
land use and between rural and the urban societies. In 
Macedonia and Albania, the two projects work syn-
ergistically for the conservation of the Balkan lynx. 
Five goals have been defined for the first phase of the 
Balkan Lynx Recovery Programme: 

Goal 1 – Survey and monitoring. The abili-
ty to survey distribution, abundance, and population 
trend is an ultimate prerequisite of any species re-
covery programme. The low density of all lynx pop-
ulations requires the adoption of a special approach 
for monitoring, requiring trained specialists and an 
extensive network of observers (Breitenmoser et al. 
2006). For each country, a team of young scientists 
is being trained in survey techniques for lynx, which 
have now started to create monitoring centres and 
monitoring networks.

Goal 2 – Baseline information. To develop a 
conservation programme, we need data on lynx dis-

tribution and abundance, status of their habitat and 
prey species, peoples’ attitudes and possible con-
flicts with livestock husbandry. This information is 
gathered through systematic interviews of local peo-
ple throughout the  potential lynx range and com-
piled in baseline information reports (see Ivanov et 
al. and Keçi et al., both this volume), which provide 
an important input for the subsequent workshops. 

Goal 3 – Recovery strategy. Building on the 
Baseline Information Reports (Status Report), a 
range-wide Conservation Strategy defining the long-
term goals and needs and National Action Plans for 
the implementation of the Strategy will be devel-
oped in a participatory process (see above).

Goal 4 – Site protection and resource recov-
ery. Protected areas like Mavrovo National Park in 
Macedonia host cores of the extant lynx population. 
More protected areas are planned in the frame of the 
Green Belt Initiative (Schwaderer and Spangenberg, 
this volume). Furthermore, habitat corridors between 
protected sites need to be established, and the sustain-
able management of both, protected and unprotected 
landscapes in the potential distribution range of the 
Balkan lynx must be secured. Lynx can easily survive 
in a multi-use landscape, but a minimum habitat qual-
ity and sufficient prey base must be granted. 

Goal 5 – Conservation partnership. Imple-
menting the Balkan Lynx Recovery Programme 
needs a broad partnership between scientists, con-
servationists, authorities, and users. This partnership 
needs to be established and formally approved in or-
der to secure the necessary long-term commitment. 
Furthermore, cross-border cooperation is of out-
standing importance. A memorandum of understand-
ing between the environmental ministries of Albania 
and Macedonia under the auspice of the Council of 
Europe’s Bern Convention will be the base of this 
international partnership. 

Partnerships, long-term commitments, and 
broad acceptance of the Balkan Lynx Recovery Pro-
gramme will also depend on the public’s awareness 
and hence on communication. In order to share all 
available information, we have established the “Bal-
kan Lynx Compendium”, a multi-lingual internet 
platform containing baseline data and all available 
scientific and popular articles on the Balkan lynx 
(www.catsg.org). The public is informed through 
continuous media work. So far, the interest of jour-
nalists both from printed and electronic media has 
been encouraging, demonstrating a considerable 
public interest in the fate of the Balkan lynx. Prelim-
inary analyses of the baseline survey questionnaires 
indicate that the lynx is not really a species associat-
ed with conflicts (e.g. lynx depredation on livestock 
is perceived as insignificant; Keçi et al., this volume) 
but lynx nevertheless still suffer from widespread il-
legal killing (Ivanov et al., this volume). We are con-
vinced that through an increased public awareness 
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and enforcement of existing laws – the Balkan lynx 
is a strictly protected species in all range countries 
– will be sufficient for the survival of the existing 
remnant nuclei. For the range expansion needed to 
remove the population from the Critically Endan-
gered category, however, all the conservation meas-
ures outlined here, including a long-term commit-
ment of all partners, will be needed. 
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Резиме

Балканскиот рис претставува критично загрозена популација на евроазискиот рис којашто има 
ограничен ареал на распространување во планинските области на Југозападен Балкан, главно вдолж 
пограничните области помеѓу Македонија и Албанија. Програмата за закрепнување на балканскиот рис 
има за цел да го обезбеди опстанокот на јадровата популација на рисот и да подготви поволни услови 
за закрепнување и експанзија на популацијата. Програмата ги комбинира мерките за зачувувањето 
на видот со пообемните активности за заштита на пределите, кои се спроведуваат во рамките 
на Иницијативата за европскиот зелен појас. Целите кои треба да се остварат преку програмата во 
наредните три години се: (1) создавање на капацитети за зачувување и управување со дивиот свет, како 
и основање на програма за истражување и мониторинг на рисот и неговиот плен, (2) компилација на 
основни информации која ќе овозможи правилна проценка на статусот на рисот и заканите кон неговиот 
опстанок, како и создавање на услови за негово зачувување, (3) развивање на поширока стратегија за 
зачувување преку партиципативен процес во која ќе се истакнат принципите и долгогодишните цели, 
како и национални акциони планови за имплементирање на конкретните активности за зачувување, (4) 
осигурување на опстанокот на рисот преку подобра заштита на неговата област на распространување и 
одржливо искористување на хабитатите кои ги населува и неговиот плен, и (5) основање на пошироко 
партнерство помеѓу надлежните државни институции, националните и интернационалните научни 
експерти, локалното население и општествените чинители. 
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Introduction 

The Balkan’s largest felid Lynx lynx martinoi 
(Mirić 1978) is the least known of the large carni-
vores in the Balkans. However, its existence through 
the ages in the Balkan Mountains has always been 
considered as a symbol of wilderness and it has be-
come a national flagship species. Due to that, lynx is 
a strictly protected species in both Macedonia and 
Albania, and its protection is regulated with the law 
on hunting and fauna protection No. 7875/1994 in 
Albania and with the law of Nature Protection (Of-
ficial Gazette of RM 67/04) in Macedonia. Official-
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Ivanov G., Stojanov A., Melovski D., Avukatov V., Keçi E., Trajçe A., Shumka S., Schwaderer G., Span-
genberg A., Linnell D. C. J., von Arx M. & Breitenmoser U. (2008): Conservation status of the critically endan-Conservation status of the critically endan-
gered Balkan lynx in Albania and Macedonia. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of 
Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological So-
ciety, Vol. 8, Skopje.

The ecology, status, and conservation needs of the critically endangered Balkan lynx are not well under-
stood. Therefore, there was a need to conduct a baseline survey in the potential lynx range in Albania and Macedo-
nia. The aim of the baseline survey was to assess the distribution and relative abundance of lynx and other large car-
nivores as well as potential prey species (wild ungulates, lagomorphs and tetraonids) by means of interview tech-

niques. 
Surveys were conducted in previously selected villages in western Macedonia and in the northern and east-

ern parts of Albania. The set-up of the questionnaire, sampling areas and target profiles of interviewees were de-
fined in order to cover the entire potential range and to focus on key informants. Study areas were defined using 
10x10 km grid maps of both countries. In total, 64 grid cells for Macedonia and 67 grid cells for Albania were se-
lected as known and potential lynx distribution areas. In each cell, at least one village was randomly selected to be 
visited. 

In Macedonia, a total of 154 villages were visited and 560 persons were interviewed. According to the re-
sults of the questionnaire survey, lynx presence was confirmed for the areas of Mavrovo NP and Stogovo-Karaor-
man Mts. Moreover, certain indications for lynx presence appear in the areas of Shar Planina Mt, Ilinska-Plakenska 
Mts and Jablanica Mt. In Albania, 320 questionnaires were completed in 91 villages. Lynx presence was only con-
firmed for the area of Eastern Albanian Alps (Prokletije Mountains) and Shebenik-Jabllanica region.

ly, it is hoped that the adequate implementation of 
these laws will ensure the survival of the species for 
the future. But what is the situation on the ground? 
The turbulent transition of the Western Balkan coun-
tries and the resulting socio-economic consequenc-
es has not permitted the effective implementation of 
nature conservation laws. The large unemployment 
rate, an unsustainable exploitation of natural re-
sources (timber and game), and uncontrolled poach-
ing can potentially have severe impacts on vulnera-
ble species. This difficult situation has not permit-
ted any increase of the Balkan lynx population de-
spite its protection. In fact, the expert assessments 
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of population size indicate a decrease (Mirić 1981). 
Although there is little hard data, expert assessments 
places the combined population of Albania, Mace-
donia and Montenegro to be under 100 individuals 
(von Arx et al. 2004; Breitenmoser et al. 2005).

To ensure the survival of the Balkan lynx, 
a recovery programme started in 2006 (“Balkan 
Lynx Recovery Programme“, BLRP) (Breitenmos-Breitenmos-
er et al. 2008). The lack of knowledge and informa-
tion about lynx ecology, population status, distribu-
tion and trend was evident at the beginning of the 
project. All the published data available (Micevski 
1997, Grubac 2000, Hristovski 2001) was based 
on unconfirmed observations and is nowadays out 
of date. Therefore, there was an urgent need for the 
collection of reliable and up-to-date data for the pur-
pose of the project.

A baseline survey was foreseen as a first task 
in the project to assess the status of the Balkan lynx. 
In an attempt to rapidly collect knowledge about 
wildlife from the local people, interviews were car-
ried out from July 2006 to June 2007 in eastern Al-
bania and western Macedonia (possible areas of lynx 
distribution). 

Materials and methods 

A questionnaire was specially designed for 
the needs of the baseline survey. It was developed 
at a joint project meeting in Peshtani, Macedonia, 
in June 2006, and was later translated into the Mac-
edonian and Albanian languages. The questionnaire 
contained 50 questions divided in six groups. The 

first group of questions concerned the presence and 
distribution of large mammal species during the last 
5 years. The second group was related to conflicts 
between large carnivores and humans as well as hu-
man attitudes towards large carnivores. Detailed in-
formation about livestock husbandry and the dam-
age compensation system was requested through the 
third group of questions, while information about 
socio-economic aspects of the villages was collect-
ed with the fourth group of questions. The fifth and 
the sixth group of questions were related to the gen-
eral characteristics of the interviewed person and the 
village. This publication aims to provide an over-
view of the most important results from the analysis 
of the first group of questions (wildlife status). The 
results from the analysis of the second group ques-
tions about human-large carnivore conflicts are pre-
sented in a separate publication (Keçi et al. 2008). 
The questionnaire was focused on key-informants of 
varying backgrounds including: hunters, game war-
dens, foresters, shepherds, livestock breeders, bee-
keepers, cafeteria or market owners, and at least two 
randomly selected people per village. The question-
naire was administered through face-to-face inter-
views. During the completion of the questionnaires, 
UTM coordinates were taken from each village with 
a GPS. In addition, posters and leaflets were given 
to the interviewed people in order to raise the pub-
lic awareness and knowledge of lynx biology, ecolo-
gy and status in Macedonia and Albania. All the data 
gathered during the baseline survey were stored and 
analysed in a SQL database in Macedonia and stored 
in Excel (Microsoft) worksheets and analysed with 

Fig. 1. Study area of the baseline survey in Macedonia and Albania (grey grid cells), divided by Regions.
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Stata 9 (StataCorp) software in Albania. 
Apart from the interviews, data was also 

collected during several field trips to potential lynx 
distribution areas by means of snow tracking. Some 
additional valuable data was gained thanks to contri-
butions from knowledgeable people who were will-
ing to share their information with us.

Study area 

The study area was defined using a 10x10 
km grid map of the countries. According to previ-
ous publications on lynx occurrence and distribution 
(von Arx et al. 2004), 73 grid cells in Macedonia 
and 63 in Albania were selected, and in each cell, 
at least one village was randomly chosen to be vis-
ited (Fig. 1). 

The defined study area in Macedonia was 
mainly in the western parts, along the border with 
Albania, with exceptions of some areas in cen-
tral and southern Macedonia. In Albania the study 
area covered the northern and eastern parts of the 
country, mainly along the border with Macedonia. 
The whole study area was divided into regions to 
compare the gained data at this level, too. The bor-
ders of the regions were defined according to nat-
ural (geographic) and political boundaries. Subse-
quently, 6 regions were defined in Albania (North-
ern-Alps, Central-Northern, Eastern, Central, Cen-

tral-Southern and Southern region), and 10 regions 
in Macedonia (Shar Planina, Jakupica, Suva Gora - 
Cheloica, Mavrovo - Bistra, Stogovo - Karaorman, 
Ilinska - Plakenska, Jablanica, Galichica, Pelister, 
and Nidzhe - Kozhuf region) (Fig. 1).

Results

By the end of the baseline survey we had 
covered almost all the areas as planned with some 
exceptions of very remote or uninhabitated areas. 
We had a total of 873 interviews (320 in Albania, 
553 in Macedonia) conducted in 245 villages (96 in 
Albania, 149 in Macedonia). 

Lynx presence 
The lynx and prey presence was assessed ac-

cording to the relative number of positive answers 
per 10x10 km grid cell. While making the criteria, 
we decided that more than 50% positive answers in-
dicates a good (probable) presence, less than 50% 
indicates a possible presence, and no positive an-
swers indicates that the species is not present in that 
grid cell. 

In general, the questionnaires indicated that 
lynx only have a scarce presence in most of the in-
vestigated areas, and in some grid cells people think 
that lynx is not present at all (Fig. 2). Only in a few 
areas (the darkest coloured grid cells in Fig. 2), are 

Fig. 2. Lynx presence and different types of lynx observations in the survey area.



Gjorge IVANOV et al.

Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија252

there indications of a good lynx presence. These 
places are within the Mavrovo NP in Macedonia, 
and the Albanian Alps and the Martanesh-Shebenik 
area of Albania.

According to the results, there are all togeth-
er indications of a probable presence of the Balkan 
lynx in 37 of 136 grid cells and a possible presence 
in 62. Lynx appear to be absent from 37 grid cells 
(Tab. 1).

Tab. 1. Lynx presence in the survey area by 
number of grid cells 

MK AL Total
Probable presence 25 12 37
Possible presence 36 26 62
No presence 12 25 37
Grid cells surveyed 73 63 136

Lynx trends 
The assessment of the lynx trend was made 

according to the personal judgment of the interview-
ees on the population development over the last 5 
years and analyzed per grid cell. In the cases where 
75% or more of the interviewees within a grid cell 
agreed that the population was either increasing, de-
creasing, or stable, it was considered as strong evi-
dence for that population trend. Evidence was con-
sidered to be weak when from 50% to 75% of the 
interviewees had the same judgment for the trend, 
while in all other cases the trend was regarded as 
non-assessable. 

In almost 2/3 of the whole survey area the 
lynx trend was either non-assessable or there was 
insufficient data (Fig. 3). In the remaining areas it 
was either strongly or slightly decreasing. Across the 
whole survey area the only slight report of an in-
crease was found for two grid cells in the Albanian 
Alps, North Albania. 

Distribution of potential lynx prey 
The potential lynx prey was also a subject 

of investigation in the frame of the baseline survey. 
The questionnaire contained questions about the dis-
tribution of several species that, according to the lit-
erature, can be considered as a potential prey for the 
Balkan lynx. Roe deer (Capreolus capreolus), cham-
ois (Rupicapra rupicapra) and brown hare (Lepus 
europaeus) were thought to be probably the most 
important lynx prey species. Joint maps were pro-
duced showing both the lynx and prey distribution 
in the survey area for a better visual overview of the 
relation between the distribution of these prey spe-
cies and lynx.

There is a very good evidence of roe deer oc-
currence in the grid cells where lynx are also pres-
ent. With the exceptions of a few grid cells in the Al-
banian Alps, Central-North and East regions of Al-
bania where roe deer is scarcely present, the popula-
tion of this species can be considered as widespread 
(Fig. 4).

Fig. 3. Trend of the lynx population according to the interviewees.
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Chamois are much less widely distributed 
than roe deer. In the Central-North and South re-
gions of Albania and in the Suva Gora–Cheloica, Il-
inska–Plakenska, Galichica and Pelister regions of 
Macedonia where lynx is likely to be present, cham-
ois seem to be absent (Fig. 5). 

Fig. 4. Lynx and roe deer presence in the study area.nd roe deer presence in the study area

Fig. 5. Lynx and chamois presence in the study area.

Brown hare and lynx distributions can be 
compared on Fig. 6. Brown hare is the prey animal 
with the widest distribution among the three (roe 
deer, chamois and brown hare) prey species. 

Potential prey species seem thus to be wide-
ly distributed throughout the whole survey area with 
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the brown hare having the largest distribution range 
followed by roe deer and chamois. 

Hard facts about lynx occurrence 
In addition to the information gathered 

through interviews, the Balkan lynx teams managed 
to collect some hard fact data on lynx presence in 
the survey area. These data are in the form of pic-
tures of lynx tracks in the snow (Fig. 7), of lynx cubs 
(Fig. 8), of killed lynx (Fig. 9), of stuffed lynx and 
lynx pelts. 

This data can be considered as hard facts and 
they belong in the first category of data according 
to the widely used SCALP criteria (Molinari-Jobin 
et.al. 2003). In total, the hard facts collected during 
the baseline survey comprise:

3 pictures of lynx killed in Macedonia - 
and 6 in Albania since 2000;
3 live lynx photographed in Macedonia - 
since 1999;
4 lynx tracks found in Macedonia since - 
2006.

Discussion

For the first time a systematic field-based col-
lection of information on the Balkan lynx and its po-
tential prey species has been carried out, covering 
an area from central, northern and eastern Albania 
to western and central Macedonia. The data gained 
represent the local people’s knowledge and opinion 

Fig. 6. Lynx and hare presence in the study area

Fig. 7. Lynx tracks in snow near Mavrovo dam

about these species and the reliability of this data 
cannot be scientifically assessed. Still, the question-
naire data contain basic valuable information about 
the lynx and its potential prey and are a considera-
ble contribution for the further activities in the Bal-
kan Lynx Recovery Programme, namely the devel-
opment of a conservation strategy for the lynx. 

In 2/3 of the survey area the trend of the lynx 
population could not be assessed as people’s opin-
ions differed enormously. In the remaining area the 
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trend was reported mostly as negative (decreasing) 
by the interviewees. These results may reflect the re-
al situation considering the rapid increase of poach-
ing reported in the past 15 years. The situation is 
alarming and actions need to be taken in the nearest 
future. The resulting lynx presence and our predic-
tions generally overlapped, with some exceptions: 
more signs of lynx presence were expected in Alba-
nia, but the results showed a very fragmented distri-
bution. Although the expectations for the lynx pres-
ence in the Macedonian “Pelister” and “Galichica” 
National Parks were high, the results do not indicate 
the constant presence of lynx in these protected are-
as. Mavrovo NP can be considered as a core area of 
the population of Balkan lynx because of the high-
est reported presence of lynx for the whole study ar-

Fig. 8. Lynx cub photographed on high mountain passage “Jama” south of NP Mavrovo

Fig. 9. Lynx killed by poachers in Albania.

ea. From the analysis of the results and conversa-
tions in the field, it seems that people have a severe 
lack of knowledge about lynx biology and its status, 
although it’s widely considered to be a national flag-
ship species in Macedonia, and appears on one of the 
most common Macedonian coins.

There seems to be a good presence of poten-
tial lynx prey in most of the survey area, especial-
ly brown hare and roe deer. Only in some areas in 
the Central, Central-South and South regions in Al-
bania and Jakupica, Suva Gora–Cheloica and Ilins-
ka–Plakenska regions in Macedonia, were prey spe-
cies reported as being scare, which may be a limit-
ing factor for lynx distribution in those areas. On the 
other hand, our opinion is that the interviewees were 
too optimistic concerning prey availability consider-
ing the massive poaching, habitat fragmentation and 
habitat degradation, low number of field signs from 
prey animals and large numbers of lynx competitors 
(wolves, feral dogs). Therefore, further field inves-
tigations are needed. The good lynx presence that 
came out during this survey in the partly or strictly 
protected areas is perhaps a result of well preserved 
habitats and a good prey base. 

One of the hardest tasks during the conduct-
ing of the questionnaire was to assess and to make 
criteria for the reliability of the received answers. 
The answers were often mixed with emotional in-
terpretations, especially those of hunters and farm-
ers, who are often appeared to exaggerate their state-
ments. However, their statements were always taken 
into consideration.

The collected hard facts are a proof that the 
Balkan lynx still exists in the survey area (Fig. 7) 
and that it is successfully reproducing (Fig. 8). How-
ever, there was widespread evidence of the illegal 
killing of lynx in both countries (Fig. 9). 
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Conclusions 

We have demonstrated that the Balkan lynx 
still exists and is successfully reproducing, and that 
its potential prey base is relatively widely available. 
However, the Balkan lynx population has a critical 
status and the general trend appears to be negative. 
Several main threats can be pointed out: illegal per-
secution, habitat degradation, decrease of prey pop-
ulations in Albania and in some areas in Macedo-
nia.

Completing the baseline survey was an im-
portant first task of the Balkan Lynx Recovery Pro-
gramme. We collected, compiled and analyzed a lot 
of valuable and important data that represents local 
people’s knowledge about large carnivores and their 
prey. However, original field research is needed to 
accurately assess the population number, feeding 
ecology and land tenure system of the Balkan lynx, 
with the intention to achieve a better understanding 
of its needs to secure its survival.
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Introduction

The aim of the Balkan Lynx Recovery Pro-
gramme is to secure the survival of this subspecies 
through a series of actions, including the establish-
ment of new protected areas where the Balkan lynx 
lives, and of a systematic species monitoring sys-
tem. These should contribute to a generally better 
management of wildlife populations in Albania and 
Macedonia. The available ecological and biological 
information concerning Balkan Lynx has been poor, 
indirectly hampering the implementation of conser-
vation measures (Breitenmoser et. al. 2006; Breit-
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One of the most activities of the Balkan Lynx Recovery Programme in Albania and Macedonia was the 
completion of a baseline survey in both countries, to assess the ecological conditions for the Balkan lynx and the 
main threats to its survival. The area selected for conducting the survey covers northern, eastern and southeastern 
Albania, and western Macedonia. In addition to information on species distributions, the baseline survey gathered 
information concerning the conflicts between humans and large carnivores. The questionnaire developed for the 
baseline survey also included aspects of human-wildlife relationships. In total, 553 people from 154 different vil-
lages were interviewed in Macedonia, 320 people from 91 villages were interviewed in Albania. Information con-
cerning conflicts was obtained on different levels: general information about damages in the village, direct personal 
losses due to large carnivore attacks, details of animal husbandry, response/prevention methods of humans towards 
attacks on livestock, cases of attacks on humans, and general fear level towards large carnivores. The survey uncov-
ered a lot of conflict between livestock herders and wolves and bears, although the traditional husbandry methods 
appear to be relatively intact. For lynx, there were very few incidences of conflict with human interests, and most 
probably conservation measures will not be opposed by conflicts. Nevertheless, we encountered many cases of lynx 
being illegally killed and reasons for that should be properly evaluated and taken into consideration.

Key words: Balkan lynx, conflict between humans and large carnivores, questionnaire, depredation, conservation.  

enmoser-Würsten & Breitenmoser, 2001). There-
fore the collection of data about species distribution, 
prey and habitat is of crucial importance for the Re-
covery Programme to focus its activities. The first, 
and one of the most important, tasks implemented in 
the frame of the BLRP was to conduct an extensive 
baseline survey with the aim of collecting reliable 
and up-to-date information about lynx, prey and oth-
er carnivore’s presence and distribution as well as to 
reveal potential conflicts between humans and large 
carnivores (Breitenmoser et. al. 2008 – this volume). 
The three large carnivores of Europe (brown bear, 
wolf and lynx) have always co-existed with humans 
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in this part of the Balkan Peninsula and the relation-
ship between them had preserved traditional hus-
bandry methods including different response and 
prevention measures. In this survey we conducted 
face-to-face interviews with key local informants to 
assess the extent of conflict and the potential for fur-
ther conflict (Melovski et. al. 2007 – in prep.; Trajçe 
et. al. 2007 – in prep.).

Methodology & Survey Area

Direct face to face interviews with local peo-
ple were used as the main method for conducting 
the baseline survey and collecting information about 
conflicts in investigated areas. The questionnaire de-
veloped for this purpose was divided in 6 parts: 1. 
Distribution of species - containing questions in re-
gard to the presence of various species in the area; 
2. Conflicts – reflecting the human-wildlife conflicts 
in the village; 3. Animal husbandry details; 4. Socio-
economic environment of the village; 5. Informant 
details; 6. Village details and impressions.

Survey areas were defined using the exist-
ing data on lynx occurrence and distribution. The 
map of Albania and Macedonia was overlaid with a 

10x10 km grid (100 km2) and 136 cells were identi-
fied as survey units covering the known and poten-
tial lynx distribution in both countries. In each cell 
a village was selected for conducting the question-
naire survey (1 village/100 km2). Besides grid cell 
units the study area was also divided into regions to 
permit an aggregated analysis when comparing re-
gions. The regions were defined according to natural 
and human barriers or boundaries, including more or 
less the same morphological, geographical and relief 
characteristics within one region. In general each re-
gion encompasses a single mountain range or mas-
sif including several grid cells as a unit. In Albania, 
the entire survey zone was divided into 6 regions 
(North-Alps, Central-North, East, Central, Central-
South and South) and in Macedonia 10 regions were 
defined (Shar Planina, Jakupica, Suva Gora-Chelo-
ica, Mavrovo-Bistra, Stogovo-Karaorman, Ilinska-
Plakenska, Jablanica, Galichica, Pelister and Ko-
zhuf-Nidze).

The questionnaire was addressed to specif-
ic target groups. These groups were defined as key 
informants or people with an extensive knowledge 
about nature and wildlife and they include hunters, 
shepherds, farmers, foresters, café-owners, game 

Fig. 1. Investigated area in Albania and Macedonia1 I i d i Alb i d M d i
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wardens etc. For every village we tried to interview 
at least one representative of the above mentioned 
groups and at least 2 other random people. Species 
covered by the questionnaire include: roe deer, red 
deer, chamois, wild boar, hare, capercaillie, fox, jack-
al, wolf, stray dog, wild cat, lynx and brown bear. In-
formation on carnivore depredation on livestock and 
husbandry details was collected for all livestock spe-
cies and by specific predator. Questions about con-
flicts were asked on both the personal level, (i.e. if 
the interviewee has personally had damages on his 
livestock), and on the general level, (i.e. if damages 
on livestock had occurred in the village’s surround-
ings during the last year) (Melovski et. al. 2007 – in 
prep.; Trajçe et. al. 2007 – in prep.).

Results & Discussion

Livestock and husbandry details
During the survey 873 systematic interviews 

were made with local people from 245 villages with 
the study area, 320 in Albania and 553 in Macedo-
nia. Most of the interviewees were males (95% in Al-
bania and 99% in Macedonia). From the total num-
ber of people interviewed in Albania, 54% report-
ed owning livestock and nearly the same proportion 
of respondents in Macedonia had livestock (55%). 
Nevertheless, in both countries answers show that 
there has been a drastic decrease in the number of 
livestock during the last 5 years; this decrease being 
sharper in Macedonia. In Albania the characteristic 
flock of livestock species is small to medium sized, 
with sheep and goats being more or less on the same 
level, meanwhile in Macedonia there is a clear dif-
ference between sheep and goat flocks, with sheep 
being the most abundant species. 

All of the respondents in both countries con-
firmed that they keep the animals enclosed during 
the night. During daytime, when the animals graze, 
shepherd presence with the flock was confirmed by 
99.2% of the respondents in Albania and 81% in 
Macedonia. Most of the respondents felt it would be 

unacceptable to leave the animals alone while graz-
ing, especially in Albania. Most stock owners use 
guarding dogs with their flocks, 62% of stock own-
ers in Albania and 52% of Macedonian stock own-
ers. The average number of dogs kept per flocks is 2 
in Albania and 3 in Macedonia.

With the data on livestock, collected during 
the baseline survey, we can conclude that in both 
countries livestock populations are decreasing sig-
nificantly. Sheep seems to be the most abundant spe-
cies, although there are significant differences in av-
erage flock sizes between Albania and Macedonia. 
Methods of keeping and guarding the animals show 
that old traditional husbandry techniques still remain 
relatively intact (Melovski et. al. 2007 – in prep.; 
Trajçe et. al. 2007 – in prep.). 

Conflicts – Damages – Responses
Most of the interviewees confirmed at least 

one type of conflict with wildlife in their areas; 
whether attacks on livestock, damage on agricul-
ture, direct attack on humans by large carnivores or 
fear for personal safety. The following tables rep-
resent the number of respondents indicating depre-
dation on livestock species by different predators in 
their areas.

According to people’s replies, wolves are 
the species causing most damage in both countries, 
causing significant losses to domestic ungulates and 
dogs. Brown bears were reported as being less prob-
lematic; nevertheless in Macedonia they are respon-
sible for most of attacks on cattle. Reported damag-
es for lynx seem to be quite minimal when compared 
with those of the other large carnivores.

The information on personal losses of the 
stockbreeders interviewed gives a similar picture to 
that of the general losses confirmed in the area. Most 
of the livestock breeders report losses of sheep to 
wolf depredation, and this varied from 20% of the 
flock in Albania to 38% of the flock in Macedonia. 
Even if the results show that the number of sheep 
killed during the last year is higher than for the oth-

Fig. 2. Mean flock size for livestock speciesFig 2 Mean flock size for livestock species
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er domestic ungulates, the proportion of flock lost 
is higher for goats in both countries. There has not 
been any case of personal livestock damages caused 
by lynx in Albania, whereas in Macedonia lynx 
damages can be considered as insignificant. In gen-
eral we can conclude that depredation levels from 

large carnivores in both countries are low to mod-
erate (Melovski et al. 2007 – in prep.; Trajçe et al. 
2007 – in prep.).

Human responses to large carnivore’s attacks 
on livestock are varied. The following figures show 
how people react or prevent attacks in each country.

Tab. 1. Respondents confirming livestock damages in Albania
Lynx Bear Wolf Jackal Fox Unknown Total

Sheep 3 26 258 1 - - 288
Goats 3 12 173 - - - 188
Pigs - 3 7 - - - 10
Cattle - 33 79 - - - 112
Dogs - 1 104 - - - 105
Poultry - - - - 99 2 101
Donkeys - 2 89 - - - 91
Horses - 3 40 - - - 43
Beehives - 14 - - - - 14

Tab. 2. Respondents confirming livestock damages in Macedonia
Lynx Bear Wolf Jackal Fox Wild cat Stray dog Total

Sheep 7 49 245 1 4 - 18 324
Goats 4 6 71 - - 1 16 98
Pigs - 9 6 - - - 3 18
Cattle 4 101 95 2 2 - 9 213
Dogs - 8 76 3 3 - 7 97
Poultry - - 1 1 243 20 38 303
Donkeys - 19 77 - 1 - 2 99
Horses 3 26 77 - - - 2 108
Beehives - 151 1 - - - - 152

Fig. 3. Proportion of livestock owners reporting depredation during the last year

Fig. 4. Proportion of flock lost during the last year. Proportion of flock lost during the last year
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In Albania it seems that the most common 
option for “solving” the conflicts is to shoot the dep-
redating animals. The proportion of persecution re-
sponses is high even in Macedonia, where shooting 
and organizing hunts was taken by more than 36% of 
the respondents. Nevertheless, non-lethal methods 
like moving livestock and intensifying shepherding 
are also commonly used in Macedonia, whereas in 
Albania chasing away the animals is the most used 
among the non-lethal methods.

Agricultural damages seem to be anoth-
er source of conflict between humans and wildlife. 
The most damaging animal in Albania is the brown 
bear, constituting over 79% of the damages report-
ed by people. Wild boar and badger are reported as 
the second and third most conflictful animals with 
11% and 10% of the reports respectively. Most of 
the damages are caused on crops, but it should be 
mentioned that brown bears cause significant dam-
ages on fruit trees, while wild boar damage vegeta-
ble gardens. The situation is quite different in Mace-
donia where the most damaging animal on agricul-
ture is wild boar (56.8%) followed by brown bear 
(37.7%). Brown bear in Macedonia are mainly re-
ported to damage fruit trees while wild boar mainly 
damages crops. Other animals are rarely reported to 

Fig. 5. Response methods in Albania 

Fig. 6. Response methods in Macedonia

cause damages to agricultural interests (Melovski et 
al. 2007 – in prep.; Trajçe et al. 2007 – in prep.).

Direct attacks of large carnivores on humans 
are a controversial issue and there are often cases 
with exaggerated interpretations. Reports of wolf 
and bear attacks are more or less the same in Al-
bania, with 26 and 27 cases respectively. There has 
been only one reported case of a person killed by 
wolves in central Albania, but information from dif-
ferent sources makes it very confusing and it needs 
further verification. Not a single case of lynx attack 
on people was ever reported during the survey in Al-
bania. Brown bears in Macedonia are responsible for 
most of the attacks on people with 54 cases record-
ed. Compared with Albania the number of report-
ed wolf attacks in Macedonia is quite low with only 
10 reported cases, but surprisingly enough there are 
7 reported attacks from lynx. Fear levels of people 
towards large carnivores appear to be related to the 
number of attacks, with bears being the most feared 
animal in both countries immediately followed by 
the wolf. Both, bear and wolf are believed to attack 
people, although the level of fear can be considered 
as low. Answers in both countries show that almost 
nobody is afraid of the lynx (Melovski et al. 2007 – 
in prep.; Trajçe et al. 2007 – in prep.).
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Fig. 7. Villages reporting attacks to humans in Macedonia

Fig. 8. Villages reporting attacks to humans in 
Albania

Fig. 9. Proportion of people expressing fear for 
personal safety
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Conclusions

The information gathered during the baseline 
survey is of crucial importance for the continuation 
of the Balkan Lynx Recovery Programme. Conser-
vation measures cannot be effectively implemented 
without having good data for the species concerned 
(Breitenmoser et al. 2005). This is particularly true 
when it comes to large carnivore conservation, be-
cause of the controversial and emotional relation-
ships these species have with humans. In regard to 
this, one of the main targets of the baseline survey 
carried out in Albania and Macedonia was to uncov-
er potential and existing conflicts between humans 
and large carnivores, as a potential obstacle to lynx 
recovery in the region. In the past 15 years the coun-
tryside of Albania and Macedonia has faced several 
alterations, specific for each country, characterized 
by massive migration of the mountain rural human 
population towards lowland urbanized areas and the 
associated abandonment of houses and villages. This 
is especially true for Albania, where the sharp politi-
cal and economical changes during these years, have 
caused massive changes to the socio-economic en-
vironments of the villages. Following these chang-
es there has been a drastic decrease in agricultural 
activity in both countries, this decrease is also re-
flected in the number of livestock owned by peo-
ple. In both countries people confirm that generally 
livestock numbers are decreasing significantly and 
this trend doesn’t seem to be about to change in the 
near future. Small to medium sized flocks have now 

taken over big flocks and traditional transhumance 
shepherds are disappearing in both countries. Nev-
ertheless, traditional husbandry practices, often in-
duced by the presence of large carnivores in the ar-
ea, are still in place and are relatively intact. Look-
ing at the above situation we can say that the poten-
tial for conflict between humans and carnivores is at 
low to moderate levels. 

This being said, depredation on livestock and 
agricultural damages is widespread in both coun-
tries. Wolves are the most problematic carnivore, 
mainly causing damage to small domestic ungulates. 
Lynx depredation in Albania and Macedonia is pret-
ty insignificant, especially when compared to wolf 
and bear predation. We can conclude that losses on 
livestock are at low to moderate levels. Brown bears 
are more problematic when it comes to direct attacks 
on people. During the entire survey, there has been 
only one reported case of a man being killed by large 
carnivores, by wolves in central Albania, although 
this information is highly controversial and differ-
ent versions are given. Reports of lynx attacks on 
people are very few in Macedonia and non-existent 
in Albania. The situation is the same with fear that 
people have towards large carnivores. Brown bears 
are the most feared animal in both countries; mean-
while almost nobody seems to be afraid of the lynx 
(Melovski et al. 2007 – in prep.; Trajçe et al. 2007 
– in prep.).

The results obtained from the baseline survey 
can help us to determine to what extent conflicts be-
tween lynx and humans can hamper the implemen-
tation of recovery measures for this species in the 
region. It seems that lynx are not the major source 
of human-wildlife conflicts; on the contrary their 
damages are minor and most probably will not lim-
it its conservation and recovery strategy. On the oth-
er hand, during the baseline survey, we discovered a 
lot of cases of lynx being illegally killed (Ivanov et 
al. 2008 – this volume). This is quite serious consid-
ering the critical situation of the lynx population in 
both countries. The reasons for killing lynx should 
be sought beyond livestock conflicts. These reasons 
must be properly evaluated and taken into consider-
ation during the continuation of the Recovery Pro-
gramme.
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Introduction 

Objective of the protected area component 
within the course of the Balkan Lynx Recovery Pro-
gramme is to secure the survival of the remnant lynx 
population within a series of protected areas where 
nature conservation has priority over any other land 
use. For this purpose, five areas were chosen as proj-
ect sites, namely:

Jablanica-Shebenik mountain range (Alba-
nia/Macedonia)

Šar Planina (MK) and the adjacent Korabi 
Mountain (AL)

Albanian Alps (AL) 
Illinska-Plakenska mountain range (MK). 
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Protected areas can play an important role in species conservation. Therefore, the Balkan Lynx Recovery 
Programme, jointly implemented by EURONATUR and KORA as international partners and the NGOs PPNEA 
and MES as the main national partners, does not only focus on generating more and new information about the Bal-
kan Lynx (Lynx lynx martinoi), its distribution and population status, but also includes measures for the designa-
tion of new transboundary protected areas as well as the development of sustainable land use schemes in and out-
side protected areas. 

The paper puts the contents of the protected area component within the Balkan Lynx Recovery Programme 
in an international context by highlighting its importance within the European Green Belt, respectively the Balkan 
Green Belt initiative as well as depicting its role within the Balkan Lynx Recovery Programme itself. 

Subsequently, the objectives and actions of the protected area component and the reasons for the selection 
of the project sites – namely the Jablanica-Shebenik mountain range between Albania and Macedonia, the Albanian 
Alps in northern Albania close to border of Montenegro, the Shar Planina-Korab mountain range at the border tri-
angle of Macedonia, Albania and Kosovo as well as Illinska-Paklenska corridor in Macedonia - are presented. 

Selection of the sites – the process 

The selection of the sites was based upon the 
following different criteria: 

(Potential) Habitat of the Balkan Lynx 
Located in border region to be part of the Eu-

ropean/Balkan Green Belt1

Reference to the site in respective national 
strategies for the protection of biodiversity

Reference to the site in international strate-

1  The Balkan Green Belt is part of the Green Belt ini-
tiative launched by IUCN (International Union for Conservation 
of Nature) and German Federal Agency for Nature Conservation 
(BfN), which is supported by Bund Naturschutz, Euronatur and 
other NGO and GO partners. Aim of the Green Belt initiative is 
to transform the former Iron Curtain running from the Barents 
to the Black Sea into an ecological network contributing to Eu-
rope’s global commitments to halting biodiversity loss by 2010. 
The Balkan Green Belt forms the southernmost part of the Euro-
pean Green Belt. 
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gies for the protection of biodiversity.
Consequently, the following studies and strat-

egies, being the most significant and widely accept-
ed documents concerning future conservation ac-
tions in Albania, Macedonia and adjacent countries 
were viewed and analysed: 

ELOIS Data and Maps (von Arx et al 2004) 
on the distribution of the Balkan Lynx in the South-
Western Balkans

Map of (intended) Green Belt Areas, Mace-
donia

Biodiversity Strategy and Action Plan of the 
Republic of Macedonia, Skopje 2004 and Biodiver-
sity Strategy and Action Plan of the Republic of Al-
bania, Tirana 1999 with the corresponding maps

Strategic Plan for the IUCN South-Eastern 
European Programme (Schneider-Jacoby 2004). 

Table 1 summarizes the different arguments 
and pieces of information gathered and analysed 
during the determination process.

Applying the above mentioned criteria, a 
number of areas became apparent as potential proj-

Tab. 1. Arguments and information gathered and analysed during the determination process.

Jablanica - Shebenik (AL/MK)

ELOIS Biodiversity Strategy 
and Action Plan MK

Green Belt 
Macedonia Map

Biodiversity Strategy and 
Action Plan AL Remarks

Jablanica: Single 
observations 
of BLx, not 
confirmed
Shebenik: Area 
constantly 
occupied by BLx 

Jablanica: Declaration 
of Jablanica National 
Park intended for 2006 
->; 2nd priority2 

Jablanica Area 
indicated as part 
of the Green Belt 
Macedonia

Shebenik: already partly status 
as protected area (Rajca as 
Scientific Reserve/Strict Nature 
Reserve, and part of Qarrishta 
as Managed Nature Reserve); 
additionally proposed to be 
extended, including Stebleva 
and Fushe Stude and be part 
of “Proposed Representative 
Network of Protected 
Area”; in this context also as 
transboundary protected area

Although Jablanica is 
mentioned as 2nd priority in the 
Macedonian Biodiversity and 
Action Plan only, it became 
project area within the frame of 
the BfN Project due to the fact 
that it had long been identified 
as important area for lynx and 
that works could be started 
easily as the political situation 
both in Macedonia and Albania 
allow action. 

Shar Planina – Korabi Mt. (MK/AL)

ELOIS Biodiversity Strategy 
and Action Plan MK

Green Belt 
Macedonia Map

Biodiversity Strategy and 
Action Plan AL Remarks

Border triangle 
indicated as 
area constantly 
occupied by BLx
Main occurrence 
in Shar Planina 
(MK)/ Korab Area 
(AL)

Proclamation of Shar 
Planina National 
Park 2004 – 2006; 1st 
priority2

Shar Planina not 
indicated as Green 
Belt Area, but 
Korab Mt. adjacent 
in the south

Gjalica-Lumës-Korabi 
Area not yet protected, but 
mentioned as part of “Proposed 
Representative Network 
of Protected Area”; Status 
proposed Landscape PA; in this 
context also as transboundary 
protected area

Fact finding mission to 
evaluate whether Kosovo 
offers habitat for BLx at all and 
whether the basic conditions 
for successful work (e.g. 
reliable partners, sufficient 
political stability and support, 
existent legal framework) are 
given

Albanian Alps (AL)

ELOIS Biodiversity Strategy and Action Plan AL Remarks

Albania: Area constantly occupied by BLx
Montenegro: single observations not yet 
confirmed

Area already partly protected as National 
Park (Thethi and Valbona), Strict Nature 
Reserve (Lumi i Gashit, and Livadhi i 
Harushes); additionally mentioned as part 
of “Proposed Representative Network of 
Protected Area” (in larger extent); in this 
context also as Transboundary Protected 
Area

Fact Finding Mission to evaluate whether 
Montenegro offers habitat for BLx at 
all and whether the basic conditions for 
successful work (e.g. reliable partners, 
sufficient political stability and support, 
existent legal framework) are given

Illinska-Paklenska (MK)

ELOIS Biodiversity Strategy and Action Plan 
MK Remarks

Single observations not yet confirmed; parts 
of corridor are indicated as area constantly 
occupied by BLx
Illinska-Paklenska corridor connects 
different areas with BLx occurence 
(Mavrovo NP; Galicica NP and Pelister NP)

Not mentioned explictely, but “Establish 
bio-corridors among protected area” listed 
as general activity (2nd priority2) with the 
output to improve connection between 
protected areas

According to results of previous works 
of the University of Skopje, Faculty 
of Natural Science and Mathematics, 
Institute of Biology (unpublished) the 
mountain range of Illinska-Paklenska 
forms one of the most important bio-
corridors in Macedonia.

2. Priorities as defined in Biodiversity Action Plan and Strategy: For each particular activity, verifiable achievements and outputs are list-
ed. The relative priority for each particular activity on a three-point scale is given.



Protected areas in species conservation - the protected area component within the frame of the...

Proceedings of the III Congress of Ecologists of Macedonia 267

ect sites. Main reason for the selection of the above 
mentioned sites though was that these areas – ac-
cording to current information - are proven to be 
lynx range and, at the same time, exposed to severe 
human impact caused by inadequate forms of land 
use such as intensive logging. Therefore, urgent ac-
tions need to be taken in order to guarantee the sur-
vival of the remnant lynx population in these areas. 

Due to the fact that the areas are mentioned 
both in national and international strategies for the 
conservation of biodiversity, political support for 
conservation actions in these areas is given. In ad-
dition, all areas apart from Illinska-Plakenska (MK) 
are part of the European Green Belt which will put 
the measures undertaken in an international context. 

Initial objective within the protected ar-
ea component of the Balkan Lynx Recovery Pro-
gramme was the preparation of the designation of 
the areas as protected areas, including the compi-
lation of the technical documents which are to be 
handed in at the respective ministries in Albania and 
Macedonia. Within the course of the project though 
this objective was altered, depending on the current 
situation and circumstances in the particular area. 
Still, long term goal is the designation of the areas as 
protected areas. Therefore, the activities implement-
ed serve as preparatory phase. 

In addition to preparing the designation of 
further protected areas, model projects for sustain-
able regional development will be implemented. For 
this task, Jablanica-Shebenik was chosen, as here, 
the field works as well as all preparatory works are 
most advanced. 

In the following, the main features of each ar-
ea as well as the main target to be achieved within 
the course of the project are shortly described. 

Jablanica-Shebenik (AL/MK)

Jablanica-Shebenik mountain range is located 
in the border area of Albania and Macedonia, north 
of Lake Ohrid. For Jablanica-Shebenik, the techni-
cal documents needed for the designation of the ar-
ea as protected areas (target category: national park) 
were already prepared within the frame of the previ-
ously conducted project “Balkan Green Belt as eco-
logical corridor for Wolf, Bear and Lynx” which was 
financially supported by the German Federal Agen-
cy for Nature Conservation (BfN). Both for the Al-
banian side of the project area (Shebenik) as well as 
for the Macedonian side (Jablanica), reports, includ-
ing a description of the respective area, existent flo-
ra and fauna species as well as a zonation proposal 
were prepared and handed in at the Ministry of Envi-
ronment in Albania and Macedonia, respectively. 

Objective of the follow-up activities imple-
mented within the frame of the Balkan Lynx Proj-
ect is to foster the process of final designation of the 

areas as national protected area with a future per-
spective to become transboundary protected area. In 
addition, on the Macedonian side, a socio-econom-
ic assessment will be prepared and a working group 
established, involving the most important stakehold-
ers from the communities within the future protected 
area. On one hand, this will create future acceptance 
for the protected area and the use restrictions asso-
ciated, on the other hand, this serves to prepare pilot 
projects for sustainable regional development as de-
scribed further below. 

In order to ensure local support on the Alba-
nian side, round table meetings with local stakehold-
ers such as the head of communes will take place. 
Again, these meetings will also serve to gain an im-
pression of the needs and wishes of the local popula-
tion. This will help to design and implement the pi-
lot projects for sustainable development. 

Šar Planina (MK)

Shar Planina Mt. is the largest mountain 
range, both in length and height, in Macedonia. Its 
crest stretches along Macedonian and Kosovo pro-
tectorate border. The whole crest is about 90 km in 
length, out of which about 85 km are above 2000 m 
elevation without interruption. The geology is very 
complex, geomorphology extremely diverse and 
biodiversity very rich. Due to the fact that it is the 
most important part for boreal and alpine elements 
(spruce forests, glacial lakes, alpine pastures and 
rocky vegetation) it is very important for Macedo-
nian overall biodiversity.

The Kosovo part of Shar Planina is already 
protected as National Park „Shar Planina“. Having 
in mind the great natural and cultural values of Shar 
Planina area, the Ministry of Environment and Phys-
ical Planning submitted a proposal to the Macedo-
nian Government for establishment of national park 
on the Macedonian side in 1999. Unfortunately, the 
proposal was rejected by the Parliament after nega-
tive results of the short and unelaborated public par-
ticipation process.

Proclamation of Shar Planina as protected 
area is important since it is classified as Important 
Plant Area (IPA) and Important Bird Area (IBA). 
In addition, it is an important habitat of large carni-
vores like Balkan lynx and Brown bear.

Due to the yet unsolved future of Kosovo, 
working towards a trilateral transboundary protect-
ed area (including parts of Šar Planina Mountain in 
Macedonia and Kosovo, extending towards Korabi 
Mt. in Albania – see below) as it had been foreseen 
previously is currently not possible. Therefore, main 
goals of this activity on the Macedonian side will 
not be the preparation of designating the Macedo-
nian part of the mountain range as protected area, 
but rather 
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to amend the past activities for the estab-- 
lishment of a national park on Šar Plani-
na Mountain and 
to inform the local population of the - 
need of establishing a protected area in 
the mountain range and the possible ben-
efits. This will create the future accep-
tance of any initiative towards the desig-
nation of the area as protected. 

In addition, a comprehensive documenta-
tion on the natural values of Šar Planina will be pro-
duced which can be used for the preparation of the 
technical documents for the protected area designa-
tion. At the same time, these findings will also serve 
as base for the preparation of a booklet and a tour-
ist map about mountain paths on Šar Planina moun-
tain which will be used for promotional activities of 
the area. 

Korabi Mountain (AL)

Geographically, Šar Planina Mountain range 
does not extend into Albania; the adjacent moun-
tain range on the Albanian side is Korabi Mountain. 
Strategically, the Korabi area is very important as it 
forms a corridor to the Mavrovro National Park in 
Macedonia and was therefore included in the proj-
ect. 

Korabi Mountain is, due to heavy overuse 
of the forest areas, strongly degraded and does not 
yet fulfil the requirements to become a protected ar-
ea. Only very few parts bear at all potential for for-
est regeneration which is urgently needed to prevent 
further damage. It was therefore decided to work in 
the area, as designation of the area as protected area 
will form a better basis for implementing regenerat-
ing activities in parts of the Korabi Mountains in the 
future. Objective for such activities will be natural 
forest regeneration rather than regeneration through 
reforestation. A future approach (not to be initiated 
within the current project) could be that certain parts 
of the mountain range are taken out of use (no use 
zone), while other areas are being used in a rotating 
system which allows timely restricted use. In order 
to compensate villagers for additional effort and po-
tential financial loss, they are being compensated. 

Albanian Alps (AL)

The Albanian Alps in northern Albania are 
a comparably spacious area which is in some parts 
hard to access. In addition, geological and geo-mor-
phological diversity results in high diversity in land-
scape and, consequently, biodiversity. Therefore, it 
will be difficult to compile both the biodiversity as-
sessment as well as the socio-economic study as de-
tailed as for the Shebenik area within the time avail-
able. Nevertheless, enough data will be collected to 

compile the technical documents needed for submit-
ting a proposal for designation of the Albanian Alps 
as protected area to the Ministry of Environment, 
Forest and Water Administration.

Illinska-Plakenska (MK)

Illinska-Plakenska mountain range is located 
in south eastern Macedonia and forms a corridor be-
tween Mavrovo National Park in the north and Pelis-
ter and Galichica National Parks in the south. Con-
sequently, it connects the northern and the southern 
part of the “Macedonian Green Belt”. 

Due to its location between several national 
parks which have indication to be lynx habitat and 
its great importance as migration corridor for large 
carnivores, it plays an important role as ecological 
corridor – a feature which has not yet paid much at-
tention to in Macedonia. 

The area of Illinska-Plakenska Mt. is still 
well preserved and human pressure is low until now. 
However, local plans for development of the region, 
esp. in regard to road networks could alter the main 
meaning of the area as biocorridor. 

Therefore, main goals are 
to evaluate the natural characteristics - 
of Illinska-Plakenska corridor
to submit a proposal for proclamation - 
of a protected area with the main ser-
vice as biocorridor 
to raise local and national awareness - 
for the significance of ecological net-
works and biocorridors
to disseminate information about pos-- 
sible benefits arising from the procla-
mation and existence of a protected ar-
ea. 

At the end of the project, a proposal will be 
elaborated according to the provisions of the Law on 
Nature Protection (Official Gazette of RM, 67/04). 
The proposal will be presented the main stakehold-
ers in Illinska-Plakenska area; after improvement of 
the document, it will be submitted to the Ministry of 
Environment and Physical Planning. 

Establishment of model projects for sustain-
able land use

In order to be able to successfully implement 
this approach, the area chosen has to be carefully as-
sessed in regard to its different values and potential 
low-impact development possibilities. The compre-
hensive field appraisals and the public involvement 
as foreseen for the preparation of the declaration of 
protected areas will form the basis for these sug-
gestions. Still, additional field work will have to be 
conducted and participatory meetings with the local 
people are to be held to meet their needs. 
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The social and economic effects which could 
result from the establishment of a protected area are 
of particular interest and concern to residents, busi-
nesses and local groups in the proposed area and 
the nearby communities. The designation of pro-
tected areas imposes significant social and econom-
ic (both direct and opportunity) costs. For instance, 
without adequate provision for alternative means of 
work and income, the designation of protected areas 
may have adverse effects on the food security and 
livelihoods of people living in and around protect-
ed areas. This could happen due to the restrictions in 
the use of common property resources for food gath-
ering, harvest of medicinal plans, grazing, fishing, 
hunting, collection of wood and other products from 
forests and wetlands, crop damage caused by pro-
tected wildlife, or because of opportunity costs relat-
ed to restricted access to resources, etc. On the oth-
er hand, local communities potentially derive a num-
ber of benefits from protected areas, such as local 
employment, stimulation of rural enterprise through 
ecotourism and other forms of alternative tourism, 
public investments (governments, donors, access to 
development funds), revenue-sharing policies, etc. 

In order to provide for the long-term viability 
of the protected areas, socio-economic effects need 
to be considered during the process of identification 
and designation of the protected area. This will also 
rise the acceptance of the protected area by locals. 

Objective of this task is to initiate a sustain-
able management of the multi-use landscape which 
will become part of the future protected areas and to 

create economic incentives for the local population 
living in such areas through initiating model proj-
ects.

For the implementation of this task, Jablani-
ca-Shebenik area was chosen as due to (i) the project 
previously conducted (see above), and (ii) the pro-
cess of protected area designation is most advanced 
in this area. As already mentioned above, the so-
cio-economic assessment and the establishment of 
a “Jablancia Working Group” in Macedonia as well 
as the conduction of round table meetings in Alba-
nia are implemented to form the basis for future pi-
lot projects. 
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Introduction

Bread wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare) 
is considered as one of the most important crops. Be-
ing of significant value as a source of plant proteins, 
wheat is a subject of intensive breeding efforts. The 
main goal is high yield, as well as good quality. The 
yield represents a total force of plant to live and sur-
vive in a certain environment. It consists of a num-
ber of traits strongly influencing yield, called the 
yield components. The main stream breeding pro-
grams commonly create wheat varieties suitable for 
intensive agro-ecological conditions, assuming good 
soil productivity.

However, there is a vast potential in so called 
less productive soils. These soils could be intensive-
ly utilized using ameliorative measures and suitable 
crops (Belić et al. 2003). In Banat area in Vojvodi-
na Province (North Serbia) there is about 80.000ha 
of halomorphic solonetz soil, predominantly used as 
pasture (Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede 
i šumarstva 1997). The aim of this work is to ex-
amine genotype by environment interaction in order 
to evaluate wheat varieties grown on solonetz soil 
for stable reaction of some yield components. Grain 
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ABSTRACT

Petrović S., Dimitrijević M., Belić M., Vuković N. & Vukosavljev M. (2008): Multivariate interaction anal-
ysis of bread wheat grown in halomorphic soil. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of 
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The bread wheat requires fertile soil, having good physical and chemical characteristics. Halomorphic soil, 
solonetz type, could be utilized for higher level of agricultural production with measures of amelioration, only. 

The article deals with the effect of amelioration using phosphor gypsum in two application levels (25t/ha 
and 50t/ha) on grain yield per spike, as a sensitive quantitative trait, yield component in wheat. A set of eight wheat 
varieties has been examined aiming genotypes that show good reaction to amelioration in order for better use of 
less productive soil. 

Key words: wheat, grain weight per spike, AMMI, solonetz, amelioration

yield per spike that was investigated in the article 
represents an important component of yield shov-
ing the potentials of an individual plant. The oth-
er aim was to study genotype by environment inter-
action having in mind that less productive environ-
ments diminish differences between genotypes, en-
hance error and enhance multivariate component of 
total variation (Dimitrijević & Petrović 2005). The 
ultimate goal is, having complex investigations and 
results, to select varieties suitable for these particu-
lar agro-ecological conditions, not only for growing 
itself, but also as potential parents for obtaining de-
sirable genetic variability in breeding program with 
special aim. 

Material and Methods

Eight varieties of Triticum aestivum ssp. vul-
gare were in study: Evropa 90, NSR-5, Dragana, 
Ljiljana, Rapsodija, Simonida, Cipovka, and Neves-
injka, all from the Institute of Field and Vegeta-
ble Crops in Novi Sad. Random Block Design trial 
with three replications on solonetz soil has been es-
tablished at the locality in Kumane village (Banat) 
in 1m long rows separated by 20 cm. Plants were 
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spaced 10cm in a row. Fertilizer NPK 15:15:15 was 
applied at the amount of 50kg/ha. 

Three treatment were created: control- nat-
ural pasture, two levels of amelioration 25t/ha and 
50t/ha phosphor gypsum. With three vegetation 
periods of investigation (2005/05., 2005/06., and 
2006/07.) that created nine environments for AMMI 
analysis that was conducted following Gauch and 
Zobel (1997). 

Results and Discussion

The greatest overall mean value for grain 
weight per spike were denoted for two wheat vari-
eties, Evropa 90 and Cipovka, the smallest value be-
longs to variety Dragana. Environmental average 
was the highest for the vegetation period 2005/06 at 
the melioration level of 25t/ha, while the lowest was 
in 2006/07 control variant. Variety Dragana exhib-
ited the greatest individual variation, ranging from 
0.27g (2006/07 control) to 1.63g (2005/06 25t/ha). 
According to the results amelioration of 25t/ha phos-
phor gypsum had somewhat better effect than 50t/ha 
(tab. 1a). Screening overall variability expressed in 
the trial, it could be concluded that treatments and 
environment were greater source of variability than 
genotypes. However, AMMI ANOVA picked up a 
significant genotype variation. GE interaction had 

highly significant variation, predominantly caused 
by one source carried out by PCA1 axes (tab. 1b).

Groping in AMMI diagram reveals more de-
tails on variation. Varieties were clearly grouped the 
way that shows fairly stable reaction, especially Ev-
ropa 90 and Cipovka, with the smallest GE inter-
action expressed, and the highest overall average 
of grain weight per spike. Nevesinjka and Dragana 
showed enhanced GE interaction. Sources of varia-
tion differ obviously. In 2004/05 season the greatest 
overall stability was denoted. Variation due to treat-
ment was not significant in main effects, but more 
obvious in GE interaction. Following 2005/06 sea-
son was absolutely different, exhibiting main varia-
tion in main effect, and considerably smaller in GE 
interaction. Finally, 2006/07 season was the most 
complex, showing variation in main effects, as well 
as, in GE interaction. The last, but not the least, it 
is clear that weather conditions influenced the effect 
of amelioration. In 2004/05 the effect of ameliora-
tive measures was the smallest. The rest two seasons 
were with more obvious amelioration effects on ex-
amined trait, but at different average value. In both 
these seasons 25t/ha phosphor gypsum had better ef-
fect, as a trend, than 50t/ha. Varieties Nevesinjka and 
Dragana had the most expressed reaction to amelio-
ration (fig. 1).

Tab. 1. a) Mean values for grain weight per spike (g) and PCA1 values of AMMI model, and b) ANOVA 
table for AMMI model
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Fig. 1. Mean values of eight wheat varieties grown in nine environments (3 years x 3 treatments), main and 
multivariate (genotype by environment interaction) effects

Fig. 2. Additional analysis of genotype behavior concerning vegetation periods and treatments, as well as 
ranked recommended varieties for particular environments

i 2 Additi l l i f t b h i i t ti i d d t t t ll

Growing conditions during the vegetation pe-
riod diminish or enhance the effect of amelioration.  
This is in accordance to previously reported results 
(Petrović et al., 2007). The differences between va-
rieties grown on three environments in three vege-
tation periods were expressed through averages for 
given trait. In a first year of study the effect of ame-
lioration on examined genotypes, in general, was 

not that obvious. The yield level per spike, howev-
er, had the highest overall level, comparing to other 
two following vegetation periods. In 2005/2006, and 
2006/2007, environmental conditions influenced 
greater differences between control environment, 
and environments including certain level of amelio-
ration, at the different level of main effect for the 
trait in study (fig.2). 
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Conclusions

The method applied, was efficient enough 
to evaluate genotype by environment interaction of 
wheat genotypes in study. As expected, the predom-
inant sources of variation were treatments, and par-
ticularly environmental conditions. Though the na-
ture of variation in less favorable environments like 
halomorphic soil appeared to be more complex than 
in normal growing conditions concerning soil (cher-
nozem soil), it is possible to winnow varieties of bet-
ter reaction to amelioration, having smaller geno-
type by environment interaction through seasons un-
der certain ameliorative treatment. Finally, accord-
ing to the results the level of amelioration of 25t/ha 
of phosphor gypsum appeared to have the best effect 
on examined trait.
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Summary

There is a number of multivariate models in use for analysis of different sources of variation on yield 
and the yield components variability in wheat. This article is dealing with the experiment of bread wheat grow-
ing on solonetz soil with and without meliorative measures. The main sources of variation and the level of gen-
otype response have been studied using AMMI model.  The final goal is to mark wheat varieties suitable for 
stable and economicaly justified yield being grown on halomorphic soil.
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Introduction

Wheat (Triticum sp.) is commonly consid-
ered as strategically important crop. The grain of 
wheat is represents elementary source of nutrition 
for vast part of human population. Wheat is grown 
on more than 200 million hectares. Commonly, 
wheat is grown on productive soil suitable for the 
intensive agricultural production. 

Being basically grass, durable and with thick 
veined root, wheat appeared to be more resistant to 
limiting factors in agricultural production than many 
other crops, and could be convenient for growing 
on less productive soils, serving to enhance its eco-
nomical value and as biological ameliorative mea-
sure. This aspect of wheat utilization could be of in-
terest, especially in flat Pannonian area. In Vojvo-
dina province there is more than 80000ha of halo-
morphic soil, solonetz type, used predominantly as 
a pasture (Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede 
i šumarstva,1997). With amelioration, this type of 
soil, could be used in more profitable way (Belić, 
1999).

Studies of genetic variability, in this case, 
in wheat in variable agro-ecological conditions are 
an important part of developed breeding programs. 

AMMI ANALYZED GENOTYPE BY ENVIRONMENT 
INTERACTION IN BREAD WHEAT
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ABSTRACT

Dimitrijević M., Petrović S., Belić M., Vuković N. & Vukosavljev M. (2008): Ammi analyzed genotype by 
environment interaction in bread wheat. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedo-
nia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 
8, Skopje.

Additive and multivariate variation effects for stem height and weight, as well as, grain number and weight 
per spike of three wheat varieties in four vegetation seasons have been studied. The trial has been established on 
halomorphic soil in Banat, solonetz type, consisting of control as comparison standard, and two amelioration lev-
els using phosphor gypsum. AMMI analysis revealed very complex nature of variation observed in trial, as well as, 
genotype by environment interaction.

Key words: wheat, yield components, GE interaction, AMMI, solonetz, amelioration

Quantification and estimation of variability sourc-
es from these studies could be of significance for 
breeding for particular goals and growing areas 
(Dimitrijević i Petrović, 2005).

The aim of perennial trials that examine vari-
ability of wheat and in smaller extent other cereals 
on solonetz soil with and without usage of amelio-
ration was to: 

follow genotype by environment interac-- 
tion of yield and the yield components 
and
compare the GE interaction behavior of - 
several quantitative traits influencing 
the yield in two of the best performing 
wheat varieties on solonetz soil belong-
ing to hexaploid wheat to variety of tet-
raploid (durum) wheat. 

Material and Methods

The perennial trial is conducted follow-
ing Random Block Design in three replications. 
Three varieties of wheat were in study. Two be-
longing to Triticum aestivum ssp. vulgare (2n=42 
chromosomes), namely Pobeda (G1) and Renesan-
sa (G3), and one variety of tetraploid wheat (T. du-
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rum, 2n=28) named Durumko (G2). All three variet-
ies are creation of the Institute of Field and Vegeta-
ble Crops in Novi Sad – Serbia. Stem height (cm), 
stem weight (g), grain weight per spike (g), and 
grain number per spike were analyzed in four veg-
etation periods: 2003/2004., 2004/2005., 2005/2006 
and 2006/2007. The trial was conducted on solonetz 
soil without melioration (control) and with melio-
ration of 25t/ha of phosphor gypsum, giving eight 
environments: E1 (2003/04 control), E2 (03/04 – 
25 t·ha-1), E3 (04/05 cont.), E4 (04/05 25 t·ha-1), E5 
(05/06 cont.), E6 (05/06 25 t·ha-1), E7 (06/07 cont.), 
E8 (06/07 25 t·ha-1). AMMI model was used to study 
GE interaction (Zobel et al. 1988). 

Results and Discussion

Stem height. The greatest overall mean val-
ue for stem height (76.1 cm) was denoted for wheat 
variety Renesansa in a first year of study at the ame-
lioration of 25 t·ha-1 phosphor gypsum applied. The 
very same variety exhibited the lowest mean value 
(43.2 cm) of stem height in a third year of trials at 
the control variant (no amelioration applied), Tab.1. 

According to ANOVA all sources of total 
variations were statistically significant, except gen-
otypes. Genotype by environment interaction was 
highly significant. The first IPCA carried out about 
86% of the GE interaction sum of squares. That 
might be due to genetic background of stem height 
having major (Rht) and minor genes in joint action 
(Petrović et al. 2007), Tab. 2. 

Screening genotypes behavior more detailed, 
lack of variation in main effect is obvious. That is un-
derstandable having in mind that hexaploid varieties 
(Pobeda, Renesansa), as well as, variety Durumko 
(tetraploid wheat) are selected to be semi-dwarf gen-
otypes (60-80 cm of height). The significant varia-
tion has been denoted for multivariate sources of 
variation. Three genotypes differed in genotype by 
environment interaction. Variety Pobeda (G1) was 
the most stable over all environments, showing al-
most no cross interaction. On the contrary, the other 
two varieties exhibited remarkable GE interaction. 
Tetraploid variety Durumko responded quite good 
grown in less favorable environment of control vari-
ant, while variety Renesansa responded to amelio-
ration giving more luxuriant vegetative part of the 
plant (Fig.1).

Stem weight. The variation of stem height 
influenced greatly stem weight variation. Though, 
mass parameters are commonly and predominantly 
under control of minor genes, in this case major Rht-
genes exhibited effect on stem weight, as well. Con-
sequently, the greatest average for stem weight was 
denoted for wheat varieties Pobeda and Renesansa 
(1.23 g and 1.19 g, respectively) in a first year of 
study at the amelioration of 25 t·ha-1 phosphor gyp-
sum. Variety Renesansa showed the lowest average 
(0.37 g) of stem weight in a third year of trials at the 
control variant (no amelioration), Tab.3. 

The ANOVA results are similar to those for 
stem height, showing most of the sources of varia-
tion highly significant, including GE interaction. The 

Tab. 1. Stem height (cm) of three wheat varieties grown in eight environments, as well as, interaction PCA1 
axes are given
Environments Genotypes Ex PCA1ePobeda Durumko Renesansa

E1 64,1 56,4 69,8 63,4 1,78294
E2 73,6 62,4 76,1 70,7 1,91533
E3 65,7 61,6 63,4 63,6 0,10432
E4 63,2 59,1 66,2 62,8 0,84691
E5 45,0 53,3 31,3 43,2 -3,43556
E6 55,6 58,0 59,0 57,6 -0,13887
E7 44,7 57,8 49,8 50,8 -1,62002
E8 57,1 55,0 60,3 57,5 0,54495
Gx 58,6 58,0 59,5 58,7  

PCA1g 0,48878 -3,55807 3,06929   

Tab. 2. AMMI ANOVA for the stem height of three wheat varieties in eight environments
Source df SS MS F F

0,05 0,01
Total 71 7724 108,8 * *  
Treatments 23 6381 277,4  **13.72 1,93 2,55
Genotypes 2 28 13,9 0,69 3,32 5,39
Environments 7 4621 660,1  **15.18 2,34 3,3
Block 16 696 43,5 *2.15 1,93 2,55
Interactions 14 1732 123,7  **6.12 2,6 2,84
IPCA 1 8 1494 186,8  **9.24 2,27 3,17
Residuals 6 238 39,6 1,96 2,42 3,47
Error 32 647 20,2 * *  
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Fig. 1. Mean values of three wheat varieties grown in eight environments (4 years x 2 treatments), main 
and multivariate (genotype by environment interaction) effects

Tab. 3. Stem weight (g) of three wheat varieties grown in eight environments, as well as, interaction PCA1 
axes are given

Environments Genotypes Ex PCA1ePobeda Durumko Renesansa
E1 1,07 1,01 1,08 1,05 0,10247
E2 1,23 1,17 1,19 1,20 0,06478
E3 0,89 0,85 0,91 0,88 0,09466
E4 1,00 0,72 1,04 0,92 0,35176
E5 0,64 1,13 0,37 0,71 -0,66058
E6 0,98 0,92 0,89 0,93 0,033
E7 0,68 0,89 0,82 0,79 -0,06872
E8 1,01 0,93 0,96 0,97 0,08264
Gx 0,94 0,95 0,91 0,93

PCAg 0,15808 -0,60768 0,4496

Tab. 4. AMMI ANOVA for the stem weight of three wheat varieties in eight environments

Source df SS MS F F
0,05 0,01

Total 71 3,982 0,05608 *
Treatments 23 2,569 0,11169 ** 4.12 1,93 2,55
Genotypes 2 0,027 0,01338 0,49 3,32 5,39
Environments 7 1,399 0,1998 **5.87 2,34 3,30
Block 16 0,544 0,03402 1,25 1,93 2,55
Interactions 14 1,144 0,08169 ** 3.01 2,60 2,84
IPCA1 8 1,067 0,13339 **4.92 2,27 3,17
Residuals 6 0,077 0,01275 0,47 2,42 3,47
Error 32 0,868 0,02714 *
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first interaction PCA contributed with about 93% to 
total GE interaction sum of squares (Tab. 4).

The absence of main effect variation was ob-
served. However, according to IPCA1 genotype ar-
ray, significant GE interaction occurred. Variety 
Pobeda had the smallest interaction value, while va-
riety Renesansa responded vigorously to ameliora-
tion (Fig.2).

Grain number per spike. Variety Durum-
ko showed the greatest average for this trait (36.4) 

Fig. 2. Mean values for stem weight of three wheat varieties grown in eight environments (4 years x 2 
treatments), main and multivariate (genotype by environment interaction) effects

Tab. 5. Grain number per spike of three wheat varieties grown in eight environments, as well as, interaction 
PCA1 axes are given

Environments
Genotypes

Ex PCA1e
Pobeda Durumko Renesansa

E1  32.90  33.03  30.60  32.18  0.24327
E2  32.70  33.43  32.83  32.99  0.40992
E3  34.30  25.77  35.57  31.88 223.707
E4  34.17  26.27  34.20  31.54 198.079
E5  21.70  35.50  14.60  23.93 -280.708
E6  29.17  36.40  31.70  32.42  -0.50851
E7  8.27  20.93  11.07  13.42 -147.396
E8  21.73  26.53  24.10  24.12  -0.08149
Gx  26.87  29.73  26.83 27,81  

PCAg 135.515 -356.877 221.363   

in environment 6 (amelioration variant). In a whole 
amelioration was the most effective in a first year of 
study (E2). Amelioration treatment had its positive 
effect in most of the examined years (Tab. 5). 

According to ANOVA, the greatest contri-
bution to GE interaction significant variation gave 
IPCA1 with participation of 92% in the interaction 
sum of squares (Tab. 6)

The variation in main effect was somewhat 
greater for grain number per spike than for two pre-
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viously reported traits. GE interaction was notable. 
Variety Renesansa responded well to amelioration,as 
well as, variety Pobeda in some extent. Variety Du-
rumko responded durably to less favorable environ-
ments (Fig. 3).

Grain weight per spike. Variety Durumko ex-
pressed the highest mean value of 1.53 g in amelio-
rative conditions in a first year of study. In this year, 
overall effect of amelioration was the most signifi-
cant (Tab. 7).

AMMI ANOVA carried out significant GE 
interaction, and highly significant IPCA1. The first 
interaction axes contributed about 82% to total inter-

Tab. 6. AMMI ANOVA for the grain number per spike of three wheat varieties in eight environments

Source df SS MS F F
0,05 0,01

Total 71 5346 75.3 *
Treatments 23 4366 189.8 ** 9.91 1,93 2,55
Genotypes 2 133 66.5 * 3.47 3,32 5,39
Environments 7 3000 428.5 **18.69 2,34 3,30
Block 16 367 22.9 1.20 1,93 2,55
Interactions 14 1234 88.1 **4.60 2,60 2,84
IPCA 8 1138 142.2 ** 7.42 2,27 3,17
Residuals 6 96 16.0 0.84 2,42 3,47
Error 32 613 19.2 *

Fig. 3. Mean values for grain number per spike of three wheat varieties grown in eight environments (4 
years x 2 treatments), main and multivariate (genotype by environment interaction) effects

action variation, picking up whole explainable and 
agronomical important variation (Tab.8).

Grain weight per spike. More complex varia-
tion, comparing to the first two examined traits, but 
similarity in pattern was observed. Notable GE in-
teraction had its expression in G1, G2, and G2 ar-
ray. Hexaploid wheat varieties responded better to 
amelioration, while tetraploid wheat variety Durum-
ko persisted better in less favorable growing condi-
tions (Fig.4).
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Tab. 7. Grain weight per spike (g) of three wheat varieties grown in eight environments, as well as, 
interaction PCA1 axes are given

Environments Genotypes Ex PCA1ePobeda Durumko Renesansa
E1 1,46 1,25 1,25 1,32 0,14591
E2 1,42 1,53 1,30 1,42 -0,117
E3 1,35 1,20 1,46 1,34 0,27756
E4 1,32 1,09 1,40 1,27 0,33855
E5 0,68 0,93 0,39 0,67 -0,34716
E6 1,22 1,05 1,37 1,21 0,31892
E7 0,32 0,96 0,47 0,58 -0,46704
E8 0,93 1,22 1,05 1,07 -0,14975
Gx 1,09 1,15 1,09 1,11

PCAg 0,26429 -0,67281 0,40853

Tab. 8. AMMI ANOVA for the grain weight per spike of three wheat varieties in eight environments

Source df SS MS F F
0,05 0,01

Total 71 11,116 0,1566 *
Treatments 23 8,098 0,3521 **7.76 1,93 2,55
Genotypes 2 0,075 0,0374 0,82 3,32 5,39
Environments 7 6,283 0,8976 **9.17 2,34 3,30
Block 16 1,566 0,0979 *2.16 1,93 2,55
Interactions 14 1,740 0,1243 *2.74 2,60 2,84
IPCA 8 1,426 0,1782 **3.93 2,27 3,17
Residuals 6 0,314 0,0523 1,15 2,42 3,47
Error 32 1,452 0,0454 *

Fig. 4. Mean values for grain weight per spike of three wheat varieties grown in eight environments (4 
years x 2 treatments), main and multivariate (genotype by environment interaction) effects
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Conclusions

According to the results, a brief conclusion could be 
that:

amelioration of 25t/ha phosphor gypsum - 
had influenced the yield components 
studied in this trial. That was more ex-
pressed in mass traits and the number of 
grain per spike than in stem height, pos-
sibly due to gene systems (major + mi-
nor genes).
the effect of melioration depended on - 
year, as well as, on genotypes that react-
ed differently to amelioration. 
Variety Renesansa appeared to be less - 
stable, showing enhanced GE interac-
tion, that meant favorable response to 
amelioration. Variety Pobeda reacted to 
amelioration as well, having the smallest 
GE interaction exhibited in this trial.
As expected, variety Durumko was best - 
adapted unfavorable growing conditions, 
showing the smallest reaction to amelio-
ration, but varying greatly due to vegeta-
tion periods. Consequently, GE interac-
tion was quite expressed. 
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Summary

The intensification that has taken place in agricultural production in a past four decades, partly led to ag-
ricultural soil degradation. In the other hand, there is still a lot of land unsuitable for intensive agricultural pro-
duction that could be meliorated. Both of these environmental factors have a significant impact on plant behav-
ior. There are several parametric and non-parametric models in plant stability/adaptability estimations. The aim 
of this investigations is to folow the impact of melioration of halomorphic soil on genotype by environment in-
teraction in wheat using AMMI analysis.
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Андрогенезата која се одвива во услови in vitro е најнов и најсигурен метод за добивање на хаплоид-
ни единки, каде вегетативното или генеративното јадро од поленовото зрно се стимулира да се развие во ха-
плоидна единка, без понатамошно оплодување.

И покрај тоа што андрогенезата е возможна кај многу видови на земјоделски култури и дрвја, спо-
собноста на секој вид за успешна пропагација на микроспорите често е ограничена на само еден генотип 
или вариетет. Причината за оваа рестриктивна појава сè уште е непозната, и за жал андрогенетски успеш-
ните генотипови често пати немаат комерцијално значење.

Хаплоидните растенија се идеален материјал за испитување од областа на генетиката и селекцијата 
на рестенијата. Од друга страна честотата на спонтанато добивање на хаплоиди по природен пат кај земјо-
делските култури е многу ниска. Затоа, една од поважните методи во областа на in vitro култивирање на рас-
тителните видови е токму создавањето на голем број на хаплоидни и дихаплоидни единки за краток времен-
ски период. Овие хаплоиди/дихаплоиди се основа за генетичките и цитогенетичките испитувања кои би ја 
оправдале целокупната постапка.

Клучни зборови: in vitro, култура на антери, пиперка Capsicum annuumm L., хаплоиди, дихаплоиди.

ABSTRACT

Koleva-Gudeva L., Trajkova F. & Spasenoski M. (2008): Aplication of androgenesis as a method for im-
provement of crops. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International 
Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Androgenesis, a process that takes place in in vitro conditions, is the news and the most secured method for 
development of haploid plants, where the vegetative or generative nucleus of pollen grain are stimulated to be de-
veloped into haploid plant, without further fertilization. 

Beside the fact that androgenesis is possible in many crops and trees, the ability of each species for success-
ful propagation of microspores is limited to one genotype or variety. The reason for such restriction is still unknown 
and unfortunately androgenetically successful genotypes are without commercial importance. 

Haploid plants are ideal material for plant genetics and breeding research. On the other hand, the frequen-
cy of spontaneous production of haploids of crops is very low. Therefore, one of the most important methods of in 
vitro cultivation of plants is production of number of haploids and dihaploids for short time. Those haploids/dihap-
loids are a base for further cytogenetics research studies which will justify the procedure. 

Key words: in vitro, anther culture, pepper Capsicum annuumm L., haploids, dihaploids.
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Вовед

Создавањето на сорти на земјоделски кул-
тури, кои одговараат на модерните потреби, е 
долготраен и макотрпен процес што резултира 
од брзата генетска дегенерација на материјалот 
за одгледување како резултат на неконтролирана 
страна полинација. Овие потешкотии во конвен-
ционалниот процес на одгледување можат да се 
надминат преку воспоставување и вовед на пре-
цизни и соодветни методи за in vitro производ-
ство на хаплоидни регенеранти од микроспорно 
потекло од антерна култура и диплоидизација на 
геном. 

Генетичарите и одгледувачите имаат пого-
лем број потешкотии во добивањето на хаплоид-
ни растенија а бројот на растителните видови кај 
кои хаплоиди спонтано се добиваат in vivo е само 
нешто повеќе од 100, но оваа во природата е сос-
ема ретко (Колева-Гудева, 2003).

Хаплоидните растенија се идеален мате-
ријал за генетско проучување поради вкупното 
изразување на генетскиот потенцијал и мутации, 
од кои дел остануваат невидливи во рецесивна 
форма во диплоидните организми. Хаплоидните 
растенија се извонредно вредни во хетерозична-
та селекција, во процесот на подобрување на раз-
новидноста на земјоделските култури. Со мул-
типликција на нивниот хромозомски број се до-
биени изогенетски линии, чие создавање во тра-
диционалната селекција бара еден долг времен-
ски период, придружен со интервидовата селек-
ција и back-cross оплодување, со контролирно са-
мо-опрашување и селекција на оделни индиви-
дуални растенија. 

Забрзаното добивање на стабилни хомози-
готни линии е предност кое е возможно само со 
хаплоидната селекција и тешко може да се по-
стигне со други методи на селекција.

Хаплоидите ги зголемуваат можности-
те за користење на целиот спектар на генетска-
та разновидност преку брза генотипска селек-
ција на квалитативни и квантитативни каракте-
ристики. Според некои автори, хаплоидноста из-
разува значајна предност во случаите кога мате-
ријалите се со голем степен на хетерозиготност 
и кога голем број гени се пренесени со процесот 
на хибридизација. Присуството на единечен број 
на хромозоми во хаплоидниот кариотип подржу-
ва исто така и селекција на мутантни форми, до-
биени под влијание на физички или хемиски му-
тагенетски фактори или спонтано во процесот на 
in vitro култивацијата - гаметоклона варијабил-
ност. Андрогенезата во in vitro услови, базирана 
на 30 годишно истражување, претставува ефек-
тивен метод за индукција на хаплоиди (Koleva-
Gudeva, 2007)

Сите горе-наведени факти ги мотивираа 

нашите интереси за добивање на хаплоиди / ди-
хаплоиди и можностите тие да бидат користени 
за создавање и стабилизација на генетска разно-
видност кај пиперката, култура која за македон-
ското земјоделско производство, и за регионот, е 
од огромно значење.

Материјал и методи

Како материјал за индукција на андрогене-
за во култура на антери се користени незрелите 
пупки од пиперка, кои содржат антери со микро-
спори во стадиум на првата поленова делба или 
непосредно пред делбата. Испитувањата се изве-
дени со 21 различни генотипови на пиперка. Сте-
рилизацијата на пупките се одвиваше на следни-
от начин:  најпрво пупките се промиваат во водо-
водна вода; потоа следи промивање во дестили-
рана вода; потоа 15 секунди во 70% C2H5OH;  па 
10 минути во 5% Ca(ClO)2 со 2-3 капки Tween 20, 
и на крај пупките се промиваат неколкупати во 
стерилна вода.

Потоа, изолирани антери од 3 пупки беа 
поставени во петриеви садови со пречник од 5 
cm и тоа со конкавната страна да го допираат ин-
дуктивниот CP медиум (Слика 1а). Стадиумот на 
делбата на микроспората беше одредуван микро-
скопски со обојување на антерите  неколку мину-
ти со ацето-кармин, а потоа истите беа микроско-
пирани. Тоа обично е фаза на цветната пупка ко-
га должината на цветните и венечните ливчина е 
еднаква и кога слободниот крај на антерата поч-
нува да се обојува бледо виолетово. На изолира-
ните антери се капнува од ацето-карминот и по 
неколку минути истите се мацерираат на микро-
скопско предметно стакло и се набљудуваа во кој 
стадиум е микроспората.

Истражувањата за андрогенетскиот по-
тенцијал на испитуваните сорти пиперка се из-
ведувани според методот на Dumas de Valux et 
al. (1981). Според методот на овој автор, најпрво 
антерите се култивираат на медиумот CP + 0,01 
mg/l KIN + 0,01 mg/l 2,4D, со инкубација на тем-
но 8 дена и на +35±2ºС, следните 4 дена во кли-
ма комора на +25±2ºС со фотопериодизам 12 h 
светло / 12 h темно (Слика 1a), а потоа истите се 
пренесуваат на медиумот R1 + 0,01 mg/l KIN на 
+25±2ºС, со фотопериодизам 12 часа светло и 12 
часа темно (Слика 1b). На R1 медиумот антери-
те остануваат 30-40 дена каде се формираат и со-
матските ембриоиди. Развојот и вкоренувањето 
на регенерантите настанува во следното префр-
лување на V3 медиум (Слика 1c), од каде добро 
вкоренетите изданоци се спремни за адаптација 
на нестерилни услови.

Аклиматизацијата на добиените хаплоиди 
се одвиваше етапно, најпрво во клима комора ка-
де регенерантите беа засеани во стерилна ме-
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шавина на перлит : тресет : песок (1:1:1) (Сли-
ка 1e), а потоа во оранжериски услови покриени 
со агрилно платно заради спречување на страно-
оплодност од другите генотипови (Слика 1f).

На ваков начин, со култура на антери во 
услови in vitro и аклиматизација на добиените ре-
генеранти во надворешни услови, во 2006 годи-
на беше добиен семенски материјал само од че-
тири генотипови. Овој материјал во 2007 година 

е ставен во процесот на селекција на перспектив-
ни андрогенетски линии. Испитувањата за карак-
теризацијата на фенотипските особини на добие-
ни 11 линии на пиперка како и за колекција на се-
менскиот материјал од секоја линија посебно из-
ведени се во оранжерија и пластеник.

Во оранжериски услови оптиот е поставен 
по методот на рандомизирани блокови во четири 
повторувања (Слика 1g) а во пластеник секоја ли-

Таб. 1. Индукција на хаплоидни ембриоиди од антери на пиперка
Tab. 1. Haploid embryo induction from pepper anthers

Генотипови пиперка
Pepper genotypes

Бр. на 
антери
Nr. of

anthers

Ембрио-
генетски

антери (%)
Embriogenetic

anthers (%)

Бр. на ембриоиди
на 100 антери
Nr. of embryos
per 100 anthers

Ембрио-
генетски

потенцијал
Embryogenetic

response
фехерозон
Féherözön 500 17.39 36.91 Добар

Good
тура
Tura 300 17.05 17.05 Добар

Good
притавит F1
Pritavit F1 330 9.23 9.39 Просечен

Fair
златен медал СР
Zlaten medal Sr 343 6.83 10.29 Просечен

Fair
калифорниско чудо
California wonder 151 6.16 5.66 Просечен

Fair
мајори
Majori 330 5.83 6.73 Просечен

Fair
пиран
Piran 412 5.03 34.05 Слаб

Poor
доматовидна блага
Tomato shaped sweet 360 4.17 4.54 Слаб

Poor
златен медал ШТ
Zlaten medal Št 362 3.64 14.35 Слаб

Poor
куртовска капија СР
Kurtovska kapija Sr 242 3.14 10.91 Слаб

Poor
куртовска капија BG 
Kurtovska kapija BG 310 2.9 50.55 Слаб

Poor
слатко лута
Slatko luta 140 2.43 3.33 Слаб

Poor
феферона
Feferona 237 - - Нема

No
ротунд
Rotund 220 - - Нема

No
везена лута
Vezena luta 221 - - Нема

No
бонбона
Bonbona 270 - - Нема

No
сиврија
Sivrija 254 - - Нема

No
куртовска капија TU
Kurtovska kapija TU 236 - - Нема

No
куртовска капија MK
Kurtovska kapija MK 122 - - Нема

No
кинцсем F1 HP14 
Kincsem F1 HP14 300 - - Нема

No
витамин F1 HPO13G
Vitamin F1 HPO13G 300 - - Нема

No
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a)      b) 
 

c)      d)  

e)      f ) 

g)      h) 

Сл. 1. a) Култура на антери од пиперка на индукционен CP медиум, b) Развој на соматски 
емриоид на R1 медиум, c) Вкоренување и развој на изданок на V3 медиум, e) Адаптација 
на регенеранти во килма комора, f) Адаптација на регенеранти во оранжерија, g) 
Карактеризација на фенотип и колекција на семенски материјал во оранжерија, h) 
Карактеризација на фенотип и колекција на семенски материјал во пластеник.

Fig. 1. a) Pepper anther culture on induction CP medium, b) Development on somatic embryo on R1 
medium, c) Shoot rooting and development on V3 medium, e) Adaptation of regenerates in growth 
chamber, f) Adaptation of regenerates in glasshouse, g) Phenotype characterization and seed 
collection from glasshouse, h) Phenotype characterization and seed collection from plastic tunnel.
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нија, до фенофазата масовно плодоносење, беше 
покриена со агрилно платно (Слика 1h).  Зашти-
тата со агрилно платно е поставена за да се спре-
чи на полинизацијата помеѓу различните линии 
на пиперка т.е. за обезбедување на услови на са-
моопрашување на секоја линија меѓусебе. Плат-
ното беше отстрането во фазата на масовно пло-
доносење заради обезбедување на поволни усло-
ви за дозревање на плодовите до ботаничка зре-
лост. 

Карактеризацијата на фенотипските осо-
бини е изведена по дескрипторот за Capsicum spp. 
по IPGRI (International Plant Genetic Resources 
Institute) за секоја линија посебно и во оранже-
риски и во пластенички услови а колекцијата на 
семенскиот материјал соодветно е складирана за 
секоја линија во генбанката на Земјоделскиот фа-
култет при Универзитет ,,Гоце Делчев,, - Штип.

Резултати

Врз основа на добиените резултати мо-
же да се каже дека, сите испитувани сорти  не 
се способни за формирање на хаплоидни ембри-
оиди. По индуктивниот период на CP медиум од 
12 дена, антерите беа префрлувани на R1 меди-
ум. На овој медиум ембриоидите уште на самиот 
почеток покажуваат тотипотентност, напредува-
ат во својот раст и развој и формираат изданок. 

Резултатите за андрогенетскиот потен-
цијал на 21 испитуван генотип на пиперка во 
култура од антери дадени се во Табела 1. Од си-
те испитувани вкупно 21 генотипови на пипер-
ка, 12 имаат способност за формирање на ди-
ректни соматски ембриоиди. Лутите генотипо-
ви (со исклучок на ротунд, куртовска капија ТУ, 
куртовска капија MK, кинцсем F1 HP14 и вита-
мин F1 HPO13G ), немаат андрогенетска способ-
ност т.е. во култура на антери не формираат ха-
плоидни изданоци. Најверојатно инхибирачкото 
дејство на капсаицинот има влијание во форми-
рањето на хаплоидните ембриоиди, така да сор-
тите кои содржат повеќе капсаицин (лутите сор-
ти) воопшто немаат андрогенетска способност 
(Колева-Гудева, 2005).

Регенерантите одлично се адаптираа од 
лабораториски услови во оранжериски услови 
каде ги поминаа сите фенофази од својот развој, 
а во ботаничка зрелост во септември и октомври 
2006 беше колекциониран семенски материјал од 
4 генотипови и тоа:

куртовска капија-  СР (282 вкупен број 
на семки);
златен медал-  СР (290 вкупен број на 
семки);
пиран-  (215 вкупен број на семки) и 
фехерозон - (424 вкупен број на сем-
ки).

Од семенскиот материјал кој беше добиен 
само од четирите генотипови  куртовска капија 
СР, златен медал СР, пиран и фехерозон во ис-
тражувачката 2007 година беа поставени 11 ли-
нии на пиперка за карактеризација на фенотипот 
и колекција на семенскиот материја: 

3 линии - куртовска капија СР (KK1; 
KK2; KK3) - оранжерија и пластеник;
2 линии - златен медал СР (ZM1; ZM2) 
- само во пластеник;
2 линии - пиран (P3;P4) - оранжерија и 
пластеник и 
4 линии-  фехерозон (F5; F6; F7; F8) - 
оранжерија и пластеник.

Колекционираното семе со описот на фе-
нотипските карактеристики по дескрипторот 
за Capsicum spp. по IPGRI (International Plant 
Genetic Resources Institute) прописно е складира-
но во генбанката.

Дискусија

Создавањето на хаплоиди и спонтани ди-
хаплоиди во култура на антери е добро развиен 
и корисен метод во растителната генетика, ка-
ко и во селекцијата на растенијата. Првата ха-
плоидна пиперка во култура на антери е добие-
на во 1973 год од Wang et al. Хаплоидната мор-
фогенеза на видови од родот Capsicum е истра-
жувана од George и Narayanaswamy (1973) и Kuo 
et al. (1973), иако продукцијата на хаплоидни ин-
дивидуи била многу ниска. Првиот ефикасен ме-
тод за индукција на хаплоидна пиперка со корис-
тење на температурен стрес третман на +35°С е 
опишан дури во 1981 година од Dumas de Valux. 
Со цел да се зголеми соматската ембриогене-
за, од една страна, и да се зголеми продукцијата 
на хаплоиди, од друга страна користени се раз-
лични стрес-третмани (Mityko et al., 1993,1995, 
1999). Андроденезата на пиперката е доста ли-
митирачки процес кој е проследен со многу ин-
хибирачки фактори како: генотипот; структурата 
и стадиумот на микроспорите т.е. микроспори-
те се погодни за индукција на андрогенеза во фа-
зата на првата поленова митоза или непосредно 
пред неа; генетската предиспозиција за соматска-
та ембриогенеза; хормоналната регулација во in 
vitro услови; условите на раст, како и многу дру-
ги фактори.

Во нашите истражување методот на Dumas 
de Valux et al. (1981) даде солидни резултати во 
продукцијата на соматските ембриоиди. Во слу-
чај на користење на ладен стрес третман на LS и 
NN медиум, калусирањето е водечка појава, без 
можности за индукција на ембриоиди или за ин-
директна ембиогенеза (Колева-Гудева и Спасе-
носки, 2002). 

Според класификацијата на Mityko и Fari 
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(1997), за андрогенетскиот потенцијал, типовите 
на пиперка користени во овие истаржувања се: 2 
генотипови со добар андрогенетски потенцијал: 
фехерозон и тура; 4 генотипа со просечен андро-
генетски потенцијал: притавит F1, златен ме-
дал СР, калифорниско чудо и мајори; 6 геноти-
пови со слаб андрогенетски потенцијал: пиран, 
доматовидна блага, златен медал ШТ, куртов-
ска капија МК, куртовска капија BG и слатко лу-
та; и 9 генотипови немаат андрогенетски потен-
цијал: феферона, ротунд, везена лута, бонбона, 
сиврија, куртовска капија TU, куртовска капија 
MK, кинцсем F1 HP14 и витамин F1 HPO13G.

Заклучок

Резултатите од овие истражувања покажаа 
дека соматски ембриоиди се формираа на CP ме-
диум и тоа од сите 21 испитувани генотипови, 12 
или 58% покажаа способност за формирање на 
ембриоиди, а 4 генотипови или 19% формираат 
семе. Утврдена е методологијата на работа и оп-
тимизирани се условите за индукција на ембрио-
иди во култура на антери кај пиперка со што зго-
лемена е ефикасноста на методологијата до ни-
во на завршна технологија. Со тоа се зголемува 
можноста за проучување на хаплоидни и диха-
плоидни растенија-регенеранти, кои пак од друга 
страна се вклучени во селекционите процеси за 
создавање на нови сорти и хибриди на пиперка.

Од 4 генотипови започнат е процесот на 
селекција на андрогенетските линии, кои се хо-
мозиготни дупли хаплоиди. Карактеризацијата 
на фенотипот како и колекционирањето на се-
ме од андрогенетските линии, отвара можност 
за следење на карактеристиките на хомозиготни 
линии на пиперка, проучување на сличностите 
и разликите помеѓу новите хомозиготни линии 
и стандардните генотипови од кои тие потекну-
ваат. 

Хомозиготноста дава можност за вклучу-
вање во процесот на селекција на наследен ма-
теријал од кои би се одбирле потребни и пожел-
ни карактеристики, во поглед на принос, квали-
тет на плодови, отпорност на болести и штетни-
ци итн., а со тоа се подобрува и разновидноста на 
земјоделските култури.
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Summary

The aim of our experiments was establishment of effective in vitro technology to study haploid and dip-
loid plant regenerates; induction of embryogenesis in pepper anther culture; development of embryos into re-
generates as well as successful adaptation and acclimatisation of regenerates from sterile to greenhouse con-
ditions. 

Induction of somatic embryogenesis was successful in 12 out of 21 examined pepper genotypes using 
the method of Dumas de Valux et al. (1981). Two pepper genotypes (Féherözön and Tura) showed good em-
bryogenetic response, four pepper genotypes showed fair embriogenetic response (Pritavti F1, Zlaten medal 
Sr, Califormia Wonder and Majori), six pepper genotype showed poor embriogenic response (Tomato shaped 
sweet, Zlaten medal Št, Kurtovska kapija Sr, Kurtovska kapija BG and Slatko luta) while nine pepper geno-
types did not show any embryogenic response (Feferona, Rotund, Vezena luta, Bonbona, Sivrija, Kurtovska 
kapija TU, Kurtovska kapija MK, Kincsem F1 HP14 and Vitamin F1 HPO13G). Embryos from four genotypes 
(Piran, Kurtovska kapija Sr, Zlaten Medal Sr and Féherözön) were effectively regenerated into plantlets. First-
ly, the androgenic plantlets were grown in sterile mixture in growth chamber and after they were transferred in 
greenhouse conditions for acclimatisation. During October and November 2006 seed material from the accli-
matised androgenic plants in the greenhouse was collected. In 2007, the collected seed material was used as a 
staring material for phenotype characterisation of 11 androgenic pepper lines according to the Descriptor for 
Capsicum spp. by IPGRI (International Plant Genetic Recourse Institute). The experiment was carried out in 
greenhouse and plastic tunnel conditions. Also, seed material from the 11 androgenic pepper lines was collect-
ed and properly stored in the gene bank of the Faculty of Agriculture, Goce Delcev University - Stip. 

The collected seed material, as a final product of the androgenesis, is an excellent possibility for further 
breeding processes, cytogenetics and other molecular level research studies. 
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Introduction

Accelerated urbanization and industrializa-
tion in the closing decades of the 20th century re-
sulted in the production of enormous amounts of 
municipal solid wastes. These wastes, qualitatively 
and quantitatively, contaminate the environment and 
present a potential health risk for humans and do-
mestic animals (Hargreaves et al., 2008). 

Improving waste management is recognized 
as a major environmental challenge at the interna-
tional level. The plan of implementation agreed at 
the World Summit on Sustainable Development (Jo-
hannesburg, September 2002) builds on Agenda 21 
and calls for further action to “prevent and minimize 
waste and maximize reuse, recycling and use of en-
vironmentally friendly alternative materials, with 
the participation of government authorities and all 
stakeholders, in order to minimize adverse effects on 
the environment and improve resource efficiency”.

The EU member states have a framework for 
coordinating waste management in order to limit the 
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ABSTRACT

Milošev D., Sekulić Petar, Manojlović M., Kurjаčki I. & Šeremešić S. (2008): Application of municipal 
solid waste compost in agricultural production. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of 
Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological So-
ciety, Vol. 8, Skopje.

Accelerated urbanization and industrialization at the end of the 20th century was followed by higher pro-
duction of municipal solid wastes (MSW). The increasing accumulation of biodegradable waste combined with the 
scarcity of economically affordable landfill sites can be resolved by recycling of biomass in the process of compost-
ing. Compost obtained from the organic fraction of municipal solid waste and from selected biomasses can some-
times be effectively applied to agricultural land as an organic fertilizer. The benefits of compost application are 
mainly attributed to improved physical, chemical and microbiological soil properties. Waste origin and processing 
methods strongly contribute to the quality of the end product. Main problems associated with application of MSW 
compost are nitrate leaching and the presence of heavy metals and organic pollutants. 

The objective of this paper was to analyze the agro-ecological aspects of compost application in the agri-
cultural production of safe food. 

Key words: compost, safe food, heavy metals, organic compounds

generation of waste and to optimize the organization 
of waste treatment and disposal. Waste management 
in EU is regulated by several documents such as:  

Directive 2006/12/EC of the European − 
Parliament and of the Council (General); 
Council Directive 1999/31/EC on the land-− 
fill of waste;
Commission Communication „Towards a − 
thematic strategy on the prevention and re-
cycling of waste“ [COM (2003)301];
Council Directive 86/278/EEC on the pro-− 
tection of the environment, and in particu-
lar of the soil, when sewage sludge is used 
in agriculture,
European Commission, 2001. Biologi-− 
cal treatment of biowaste. Working Docu-
ment, 2nd draft, DG ENV., etc.

Waste management is increasingly coming 
into the focus of interest of ecologists, economists, 
agronomists and politicians because it is a vehicle 
to solving the problems of soil and water pollution, 
landscape degradation and the generation of waste 

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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gases whose emission pollutes the atmosphere and 
magnifies the greenhouse effect. 

The Republic of Serbia, similarly to most of 
its neighboring countries, is confronted by the prob-
lem of waste management due to sluggish legisla-
tion. Most city landfills are not properly managed, 
they lack adequate processing and protection facil-
ities and, as such, present a permanent threat to the 
environment (Vidojević and Manojlović 2007). 

Furthermore, only a small percentage of bio-
logically degradable waste is actually recycled. 

National strategy for waste management (Ju-
ly 2003) foresaw the establishment of seven com-
posting facilities on the territory of Serbia. Advan-
tages of composting, as indicated in the national 
strategy document, are: economic value of the end 
product, small size of a composting facility and low 
cost of end product transportation. These advantages 
should in due time return a portion of initial invest-
ments. On the other hand, high initial investments 
are required and problems may be expected with 
market placement of compost due to variable source 
materials. With rising interest in sustainable agricul-
ture the production of organic grade MSW composts 
for agriculture is also gaining in popularity.

In view of the Council Directive on the land-
fill of waste and the ban of biodegradable waste from 
landfilling, composting gains additional importance 
as an alternative for biodegradable waste treatment 
(Šeremešić 2006). The obtained product (compost), 
which passed the first phase of organic matter de-
composition, is a stable substrate applicable in crop 
production as a type of organic fertilizer. Its appli-
cation improves the chemical, physical and micro-
biological soil properties while acting as a suppres-
sant to some plant diseases (Giusquiani et al. 1995; 
Fuchs 2002). 

The concept of large-scale composting of 
municipal waste was developed in the Netherlands 
in 1932 (Slater and Frederickson, 2001) at N. V. Vui-
lafvoer Maatschappij (VAM). First noteworthy at-
tempts at compost production from solid municipal 
waste were made in Europe in the 1970s. Presently, 
attempts at recycling biological waste of urban ori-
gin are made in all developed countries, applying a 
variety of technologies. 

The objectives of this investigation were to 
assert the necessity of establishing a system of mu-
nicipal waste management and to consider possibil-
ities of waste recycling and application as compost. 
Simultaneously, we analyzed most frequent (unde-
sirable) effects of such compost on soil and plants. 

Results and discussion

Heavy metals content
With understandable seasonal variations, the 

solid municipal waste contains considerable amounts 
of organic matter (25-35%) applicable as plant nu-
trients (Milošev et al. 2005). After the removal of 
items not subject to microbiological decomposition 
(glass, plastic, metal, rubber, textile, etc.) and haz-
ardous substances, such waste, after adequate prepa-
ration, may be used directly as fertilizer, subjected to 
methane fermentation, burned for generation of heat 
or electricity, or it may be composted. 

Major characteristics of quality compost are: 
full ripeness, organic matter content, absence of weed 
seeds and pathogenic organisms, purity, pH value 
from 6 to 7.8, absence of heavy metals and toxic 
substances, particle size <13 cm, dark color, agreeable 
earthy odor and moisture content below 50%. 

In practice, average values of nutrients con-
tent in biowaste compost are most frequently used 
(Tab. 1). Regarding compost quality, the major prob-
lem is the presence of heavy metals (especially Pb) 
and toxic organic substances. Risk of soil contami-
nation with heavy metals and toxic substances de-
pends on the composition of biowaste used for com-
post production (origin), method of compost prepa-
ration and soil type treated. 

Heavy metals and toxic substances may be 
harmful for humans if they enter the food chain via 
plants or animals. Use of compost containing in-
creased amounts of toxic substances runs a risk of 
their accumulation in animals, either through the 
feed produced on the soil treated with such com-
post or through direct ingestion of the compost. Ta-
ble 2 compares limit values for heavy metals in com-
post prescribed in some European countries, Cana-
da, USA and Serbia. Heavy metals content in com-
post is in most cases the key criterion determining 

Tab. 1. Nutrient content of manure (average) and biowaste compost frequently cited in the literature

Manure
Average

Municipal solid waste compost 
Total content [% dry matter] 

(Popović, 1989)

Municipal solid waste compost
Total content [% dry matter]

(Ebertseder and Gutser, 2001)

Soluble fraction [% total 
content] (Ebertseder and 

Gutser, 2001)
Organic matter 15% 9-15% 27 – 60% -
Nitrogen (N) 0.5 0.8 - 1 1.0 – 1.8 1 – 7 *
Phosphorus (P) 0.25 0.4 0.2-0.5 25 – 45 **
Potassium (K) 0.6 0.25 - 0.35 0.4 – 1.3 75 – 100 **
Calcium (Ca) 0.07-1 3.5 - 7 1.5 – 6.0
Magnesium (Mg) 0.06-0.3 0.3 - 0.6 0.2 – 1.1
Sulphur (S) - 0.5 - 3 0.1 – 0.5 6 – 11 ***

* NH4-N + NO3-N (CaCl2 extract) ** CAL extract *** SO4-S (CaCl2 extract)
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the extent and intensity of its use. 
Application of different organic fertilizers 

i.e. manure, compost and vermicompost is essential 
for sustainable management of soil in safe food pro-
duction (Milošev et al. 1998; Čuvardić et al. 1999; 
Čuvardić 2005; 2006). In our country, heavy metals 
content in compost obtained from municipal waste is 
legislated only for organic agriculture. Regulations 
on Organic Production Methods (Official Gazette 
FRY 51, 2002) are stricter with regard to the con-
tents of some heavy metals than the corresponding 
acts in other countries (Tab. 2). These allowed heavy 
metals contents, as elements of compost quality, cor-
respond to the European criteria (EEC 2092/91) for 
organic production (Tab. 2). It seems reasonable to 
use substrates with controlled origin and quality in 
the production of safe food (Milošev and Šeremešić 
2006). The EU regulations divide compost into sev-
eral categories, but only that which meets the strict-
est criteria is allowed for use in safe food produc-
tion. Lower categories can be used in the conven-
tional production, while composts with increased 
levels of heavy metals have limited application for 
non-agricultural soils. 

Literature sources provide conflicting data 
regarding the amounts of harmful (toxic) substances 
in compost and their effects on crop growing. Effect 
of heavy metals from compost on the environment 
depends on soil pH and humus content (Baldwin and 
Shelton, 1999). It should be kept in mind that dur-
ing collection of biological waste it comes in contact 
with the mineral soil component which may contain 
increased amounts of heavy metals which will sub-
sequently affect the quality of compost (Veeken and 
Hamelers 2002).

Study of problems associated with heavy 
metals level increase following composting calls for 
long-term monitoring of changes occurring in treat-

ed soil and plants (Piniamonti et al. 1997). Follow-
ing compost application, heavy metals from it may 
be fixed, competing the alkaline and soil-alkaline 
metals for their place in the soil adsorption com-
plex (Petruzzelli and Pezzarossa 2001), or they may 
be transported to surface or ground waters. Risk of 
soil contamination with heavy metals is low (toler-
ance) as long as low or medium doses of compost 
(< 10 t DM/ha) are applied (Kluge 2001; Sekulić et 
al. 2003).

In experiments with compost application in 
apple orchards, increased concentrations of Zn, Cu, 
Ni, Pb, Cd and Cr were registered after six years in 
the soil; the increased concentration of Ni, Pb, Cd 
and Cr in fruits and leaves caused no observable 
symptoms on plants (Piniamonti et al. 1997).

Application of compost from municipal solid 
waste and sludge caused no accumulation of heavy 
metals capable of causing observable symptoms on 
tobacco leaves (Baldwin and Shelton 1999). After 
six years of compost application in corn, the con-
tents of Cu, Zn and Pb in soil were significantly in-
creased. Increased Cr content was registered in last 
two years, while Ni and Cd content showed no ap-
preciable variation (Giusquiani et al. 1995; Giggliot-
ti et al. 1996). 

High lead (Pb) content in compost presents 
the largest risk and it must be regularly controlled. 
Having entered the plant, lead becomes poorly mo-
bile and it mostly accumulates in plant roots (Kas-
tori and Petrović 1993). Only after long-term fertil-
ization can traces of it be found in plant stems (Gig-
gliotti et al. 1996). This seems to be due to a lack of 
mechanism for Pb transport within the plant or the 
inhibiting action of other elements (such as Zn), soil 
properties, etc. 

Cadmium (Cd) content in compost is typical-
ly low and it seldom reaches harmful levels in soil 

Tab. 2. Maximum values of heavy metals content in compost (mg kg-1)
Country Regulation Cd Crtotal Cu Hg Ni Pb Zn As

Germany Biowaste ordinance (class I) 1 70 70 0,7 35 100 300 -
Biowaste ordinance (class II) 1,5 100 100 1 50 150 400 -

The Neth-
erlands

BOOM (compost) 1 50 60 0,3 20 100 200 15
BOOM (vety poor compost) 0,7 50 25 0,2 10 65 75 5

Switzer-
land   (Nr. 814.013, 9. 1986; rev. 28.12.01) 1 100 100 1 30 120 400 -

Great 
Britain

UKROFS fertil.org.farming. “Compost-
ed household waste” 0,7 70 70 0,4 25 45 200 -

Composting Association Quality Label 1,5 100 200 1 50 150 400 -
EU ECO 

Label Soil improvers and growing media 1 100 100 1 50 100 300 10

(EC Reg. 
2092/91 ) Compost from source separated biowaste 0,7 70 70 0,4 25 45 200 -

Canada 20 - - 5 180 500 1850 75

USA
NY State DEC Class I 10 100 1000 10 200 250 2500 -

WA State Dept of Ecology, Grade A 10 600 750 8 210 150 1400 20
Rodale Organic Seal of Compost Quality 4 100 300 0,5 50 150 400 10

Serbia Regulations on Organic Production 
Methods. (Off. Gazette FRY, 51, 2002) 0,7 70 70 0,7 42 70 210 10

 Adapted from “Heavy Metals and Organic Compounds from Wastes Used as Organic Fertilizers”, Annex 2. Compost quality definition – 
legislation and standards (ENV.a.2./etu/2001/0024)
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and plants. However, cadmium is present in high 
quantities in small batteries and plastics. A suitable 
selection of waste coming from correct source sep-
arated collection can notably reduce the potential 
risks of soil contamination. The capacity of plants to 
accumulate some metals like Zn and Cd is propor-
tional to their concentration in compost. (Petruzzelli 
and Pezzarossa 2001). 

Boron (B) may be found in compost in sig-
nificant amounts as well as in the soluble form. The 
main source of boron is glue. It may be phytotoxic, 
especially for B-sensitive crops such as legumes and 
wheat. Boron tends to be more phytotoxic in acid 
soils, which can be remedies by liming. Fortunate-
ly, B phytotoxicity lasts only one year after appli-
cation. 

Compost application may both increase and 
decrease the content of available manganese (Mn) 
in soil. When applied, compost tends to increase soil 
pH above 6. If compost is applied to naturally acid 
soils which are poor in manganese, the increase of 
the pH value will further reduce Mn concentration. 
The compost high in manganese should not be ap-
plied to flooded soils because of a risk of Mn leach-
ing into deep soil layers. 

Compost application may lead to the leach-
ing of nitrate nitrogen. Conventional doses of com-
post cause the leaching of NO3-N not exceeding 50 
kg ha-1 (Amlinger et al. 2003). Conventional doses of 
good quality compost applied to loamy soils do not 
present a risk of nitrogen leaching. A study of nitro-
gen leaching into ground water showed that compost 
and mineral fertilizers did not differ in the amount 
of released nitrates, however, the former tended to 
cause a yield increase (Jaber et al. 2005).

Content of organic compounds
The most frequent toxic organic compounds 

present in compost are polychloro-biphenyls (which 
are stable, i.e., decomposable by bacteria and fun-
gi, but their concentration is low) and polycyclic ar-
omatic hydrocarbons (which decompose to acids 
which in their turn are phytotoxic). Adsorption of 
organic contaminants from compost is most inten-
sive in topsoil because it contains largest amounts of 
organic mater. Risk of leaching of harmful organic 
compounds into deep soil layers is low, with excep-
tion of sandy and very permeable soils. If compost-
ing material undergoes initial separation and if ma-
ture compost is used, the risk of soil contamination 
with pesticides is significantly reduced. 

Organochlorine pesticides may accumulate 
in the soil, however, most of these pesticides soon 
become decomposed or diluted to very low concen-
trations (Houot 2001). Addition of volatile organ-
ic compounds (benzene, carbon tetrachloride, di-
chlorbenzene and xylene) to compost caused their 
volatilization in the first 48 hours after application; 

their concentrations fell below the level of detec-
tion after 7 days. The initial level of captan and lin-
dane of 275 mg kg-1 was reduced to 53.8 mg kg-1 and 
158 mg kg-1, respectively, after five weeks of aer-
obic composting. After application, captan and lin-
dane bound to compost matrix, samples of air and 
condensate showing no presence of these pesticides 
(Brown and Thomas 1997). Source of pesticides in 
municipal waste compost may be the soil which had 
been chemically treated and taken to a dump site to-
gether with organic materials such as leaves, branch-
es, grass, etc. (Strom 2000).

Conclusion

In many developed countries, compost pro-
duction from MSW is a long practice and an impor-
tant element of sustainable management of city land-
fills. During compost production, from MSW due at-
tention is paid to the contents of heavy metals (es-
pecially Pb) and hard-soluble harmful compounds. 
Contents of heavy metals above allowed concentra-
tions may lead to their accumulation in soil, which 
presents risks of their translocation into plant parts 
and their entering food chains. 

To lower the risk of soil contamination with 
heavy metals and harmful organic compounds, the 
production and application of MSW compost should 
be duly legislated and strictly controlled. 
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Вовед

Органското земјоделство претставува сис-
тем на производство на растителни и животин-
ски продукти во кои не се користат синтетички 

ПЛЕВЕЛНАТА ВЕГЕТАЦИЈА КАЈ ОРИЗОТ ОДГЛЕДУВАН НА 
ПРЕДПОСЕВ ОД НЕКОИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ 

Даница АНДРЕЕВСКА, Добре АНДОВ, Верица ИЛИЕВА и Тања ЗАШЕВА

 ЈНУ Земјоделски институт, Скопје, 1000 Скопје, ОПО за ориз Кочани, Никола Карев бр.8, 2300 Кочани, 
Република Македонија

ИЗВОД

Андреевска Д., Андов Д., Илиева В. и Зашева Т. (2008): Плевелната вегетација кај оризот одгледу-
ван на предпосев од некои фуражни култури. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија 
со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 
8, Скопје.

Во полски макро опит спроведен во локалитетот “Босевица” на алувијален почвен тип беше испи-
тувана плевелната вегетација кај оризот одгледуван на предпосев од некои фуражни култури (смески). Ва-
ријанти во опитот се: I- предкултура од добиточен грашок (Pisum sativum ssp. arvense L.), II - добиточен гра-
шок (Pisum sativum ssp. arvense L.) + пченица (Triticum aestivum сорта “Бабуна”), III - граор (Vicia villosa L.) 
и IV - Контрола - предкултура од ориз (монокултура). 

Според добиените резултати може да се констатира дека бројот на плевели на m2 од: Echinchloa spp., 
Heteranthera limosa (Sw) Wild и Leersia orizoides во варијантите I, II и III во споредба со контролата е значај-
но намален, додека од Cyperus spp. и Scirpus maritimus е поголем. Густината на популацијата на плевелните 
растенија во однос на контролата (100%) се намали за 48,3% во варијанта II и за 47,1% - варијанта III (иск-
лучок е варијантата I, каде истата се зголеми за 16,0%). Во варијантите I и II доминантен е плевелот Scirpus 
maritimus (по редослед 421,3 и 91,3 растенија на m2), во варијантата III, Cyperus spp. (88,0 растенија на m2 ) 
и во контролата Echinchloa spp. (205,3 растенија на m2). Највисок принос на оризова арпа е постигнат во ва-
ријантата II (8.380 kg/ha), а најнизок во контролата (4.500 kg·ha-1).

Клучни зборови: ориз, фуражни култури, предкултура, плевелна вегетација 

ABSTRACT

Andreevska D., Andov D., Ilieva V. & Zaševa T. (2008): Weed vegetation in rice grown in precrop of some 
fodder plants. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Par-
ticipation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

In a field macro experiment which has been carried out in locality of “Bosevica” on alluvial soil type has 
been investigated weed vegetation with rice grown in precrop of some fodder plants (a mixed forage crop). The 
variants in the experiments were the following: I – precrop of forage pea (Pisum sativum ssp. arvense L.), II - for-
age pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) + wheat (Triticum aestivum L. cultivar “babuna”), III – chickling (Vicia 
vilosa L.) and IV-control (continuous cropping sistem). According to the obtained results it has been ascertained 
that the average number of weeds per m2 of Echinchloa spp., Heteranthera limosa (Sw) Wild and Leersia orizoides 
in variants I, II and III significantly decreased compared to the control, where as that of Cyperus spp. and Scirpus 
maritimus is bigger. Weed density compared to control (100%) has reduced for 48,3% in variant II and 47,1 % in 
variant III (an exception is variant I which, has increased for 16,0%). In variants I and II dominant weed species is 
Scirpus maritimus (421,3 and 91,3 plants per m2, respectively), in variant III, Cyperus spp. (88,0 plants per m2) and 
in control Echinchloa spp. (205,3 plants per m2). The highest average grain yield of paddy rice is achieved in vari-
ant II (8.380 kg/ha) and the lowest one in control (4.500 kg·ha-1). 

Key words: rice, fodder plants, precrop, weed vegetation 

агрохемиски ѓубриња, пестициди, антибиотици, 
хормони за поттикнување на растот и др.

Ова може да доведе до забуна дека орган-
ското производство е против современите техно-
логии. Меѓутоа, органското производство е спој 
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помеѓу традиционалното производство со модер-
ните технологии и научните достигнувања. 

Органското земјоделство применува тех-
ники кои ја зачувуваат човековата околина од за-
гадување и деградирање.

Во Македонија оризот се одгледува главно 
како монокултура што допринесува до зголему-
вање на бројноста на плевелите по единица по-
вршина. 

Решавањето на проблемите на заштитата 
од плевелите кај оризот се базира врз континуира-
но следење на културата во текот на вегетацијата 
како и утврдување на флористичкиот состав (ква-
литативен и квантитативен) на плевелите.

Плевелната заедница на оризовата култу-
ра се образува напоредно со никнењето на посе-
вот, а нејзиниот флористички состав и градба се 
условени од времето на сеидба и од применетата 
агротехника во производството. 

Познавањето на флористичкиот состав на 
плевелната заедница, сезонската динамика и жи-
вотниот спектар се основен предуслов за плани-
рање и преземање на рационални мерки за борба 
против плевелите (Томева, 2000). 

Во последните години заштитата на ори-
зовите површини од плевели главно се врши со 
хемиски средства (хербициди) кои допринесува-
ат за загадување на почвите и водите. Според Ка-
ров (1989) ефикасна систематска борба против 
плевелите е комбинацијата: превентивна, меха-
ничка, производна и хемиска.

Денес во земјоделското производство не-
хемиското регулирање на плевелите повторно 
добива се поголемо значење, при тоа на прво ме-
сто е користењето на погодни земјоделски ма-
шини за разновидни подготовки на површините 
уште пред самата сеидба (Walter, 1995). 

Плодоредот кај оризот има поголемо зна-
чење, отколку кај другите култури, бидејки покрај 
ефектите врз плодноста на почвата, претставува 
ефикасна мерка и во борбата против опасните 
плевели од родот Echinochloa, Scirpus и др. што 
ја следат оризовата култура (Костов и др. 1990; 
Marenco et al. 1999). 

Цел на спроведените истражувања беше 
да се утврди влијанието на предпосевот од некои 
фуражни култури (смески) врз плевелната веге-
тација кај оризот како предуслов за воведување 
на органско земјоделско производство со приме-
на на органско ѓубре и без употреба на пестици-
ди за заштита од плевели.

Материјал и методи

Во полски макро опити спроведени во ло-
калитетот “Босевица” на површините од “ОПО 
за ориз” Кочани при ЈНУ Земјоделски институт 
Скопје - е испитувана плевелната вегетација кај 

оризот одгледуван на предпосев од некои фураж-
ни култури (смески):

I - Предкултура од добиточен грашок 
(Pisum sativum ssp. arvense L.);

II - Добиточен грашок + пченица (Pisum 
sativum ssp. arvense L. + Triticum aestivum сорта 
“Бабуна”);

III - Граор (Vicia villosa L.) и 
IV - Контрола - предкултура од ориз (мо-

нокултура). 
После жетвата на оризот, а пред сеидбата 

на фуражните култури на парцелите е извршено 
орање, дискување и браносување. Добиточниот 
грашок е посеан на ден 13.11 2003 година а нор-
мата на семе е 150 kg·ha-1. Смеската од добиточен 
грашок + пченица во однос 3:1 (150:50 kg·ha-1) и 
граор (200 kg·ha-1) се посејани на ден 14.11.2003 
година. Никнењето во варијантите е забележано 
на 08.12.2003 година. 

Зелената растителна маса од фуражните 
култури е користена за зелено ѓубрење (сидера-
ција), затоа истата е инкорпорирана со две диску-
вања и заорување на ден 05.05.2004 година. 

Сеидбата на оризот сорта “монтичели” е 
извршена на 14.05.2004 година после делумно 
минерализирање на органското ѓубре.

Флористичкиот состав (квантитативниот 
состав) и популацијата на плевелните растенија 
се одредени со броење на плевелните видови на 1 
m2 во три повторувања за секоја варијанта во фа-
за на братење на оризот. Добиените резултати се 
статистички обработени по Mudra (1958).

Резултати и дискусија

Плевелната заедница на оризот е релатив-
но богата со видови. Од досегашните испиту-
вања и детерминирања на плевелите во оризот во 
Кочанско најзастапени се следните видови: трев-
нати плевели: Echinochloa crus galli L. Roem. Et 
Schult. Var. mutica Hack., Echinochloa macrocarpa 
Vasing. Var. aristata Vasing., Echinochloa macrocarpa 
Vasing Var. mutica Vasing., Echinochloa oryzicola 
Vasing Var. aristata Vasing., и Leersia oryzoides; 
емерзни плевели: Heteranthera limosa (Sw.) Wild 
и Heteranthera reniformis; субмерзни плевели: 
Potamogetum nodosum и Potamogetum fluitans; 
carex плевели: Scirpus maritimus L., Scirpus 
mucronatus L., Cyperus difformis L., Cyperus fuscus 
L. и Cyperus flavescens L.; алги: Spirogira spp., 
Hydrodiction spp., Anabena spp. и др.

И покрај значителното флористичко бо-
гатство сите констатирани видови немаат исто 
значење во заплевеноста на оризот. Во поглед на 
распространетоста на плевелните видови во ори-
зот доминантни се следните видови:

Најраширен и истовремено најопасен пле-
вел кај оризот во Македонија е дивото просо - 
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Echinochloa spp. (Серафимов, 1973). Спаѓа во фа-
милијата Poaceae. 

Посебен проблем претставуваат плевели-
те од фамилијата Cyperaceae-острики: Scirpus 
maritimus L., S. mucronatus L., Cyperus difformis 
L., (Серафимов, 1973; Каров, 1989).

Многу опасен плевел е и црвениот ориз 
од кој се распрпространети повеке вариетети, а 
се детерминирани следните: Oryza sativa L. var. 
bicolorata Kanevsk., Oryza sativa L. var. desvauxii 

Korn., Oryza sativa L. var. caucasica Bat. (Ѓорѓи-
ева, 1997). 

Добиените резултати од спроведените ис-
тражувања за влијанието на предпосевот врз 
бројот на плевелите кај оризот се прикажани та-
беларно. 

Од Таб. 1 може да се види дека најголем 
просечен број на плевелни растенија од родот 
Echinchloa spp. (просо) е констатиран кај контро-
лата (205,3 растенија на m2) каде оризот е одгледу-

Таб. 1. Број на растенија од родот - Echinchloa spp.
Tab. 1. Number of plants from the genus Echinchloa spp.

Варијанта-
Variant Предкултура-Precrop min - x Sx - max S CV

I
Добиточен грашок (Pisum 
sativum ssp. arvense L.)- Forage 
pea

11,0 - 17,3 5,84 - 29,0 10,12 58,36

II

Добиточен грашок + пченица 
(Pisum sativum ssp. arvense L.+ 
Triticum aestivum L.)- Forage 
pea+ wheat

12,0 - 87,3 57,39 - 200,0 99,40 113,82

III Граор (Vicia villosa)-Chickling 30,0 - 64,0 17,16 - 85,0 29,72 46,43

IV Контрола (монокултура) - Control 
(continuous cropping system) 70,0 - 205,3 118,27- 441,0 204,84 99,76

Таб. 2. Број на растенија од родот - Heteranthera limosa (Sw.) Wild
Tab. 2. Number of plants from the genus Heteranthera limosa (Sw.) Wild

Варијанта-
Variant Предкултура-Precrop min - x Sx - max S CV

I
Добиточен грашок (Pisum 
sativum ssp.arvense L.)- Forage 
pea

1,0 - 3,3 1,45 - 6,0 2,52 75,50

II

Добиточен грашок + пченица 
(Pisum sativum ssp.arvense L. 
+  Triticum aestivum L.)- Forage 
pea+ wheat

1,0 - 8,0 6,03 - 20,0 10,44 130,50

III Граор (Vicia villosa)-Chickling 1,0 - 3,7 2,67 - 9,0 4,62 125,97

IV Контрола (монокултура) - Control 
(continuous cropping system) 18,0 - 42,3 21,40 - 85,0 37,07 87,57

Таб. 3. Број на растенија од Leersia oryzoides (див ориз, острика)
Tab. 3. Number of plants from Leersia oryzoides 

Варијанта-
Variant Предкултура-Precrop min - x Sx - max S CV

I
Добиточен грашок (Pisum 
sativum ssp. arvense L.)- Forage 
pea

4,0- 28,3 23,84 - 76,0 41,28 145,71

II

Добиточен грашок + пченица 
(Pisum sativum ssp. arvense L. 
+ Triticum aestivum L.) - Forage 
pea+ wheat

0,0 0,0 0,0 0,0

III Граор (Vicia villosa)-Chickling 0,0 - 0,3 0,33 - 1,0 0,58 173,21

IV Контрола (монокултура) - Control 
(continuous cropping system) 1,0 - 48,7 36,33 - 120,0 62,93 129,31
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Таб. 4. Број на растенија од родот - Cyperus spp. ( кндра)
Tab. 4. Number of plants from the genus Cyperus spp. 

Варијанта-
Variant Предкултура-Precrop min - x Sx - max S CV

I
Добиточен грашок (Pisum 
sativum ssp. arvense L.)- Forage 
pea

0,0 - 2,0 1,00 - 3,0 1,73 86,60

II

Добиточен грашок + пченица 
(Pisum sativum ssp. arvense L. 
+ Triticum aestivum L.)- Forage 
pea + wheat

15,0 - 28,7 9,53 - 47,0 16,50 57,57

III Граор (Vicia villosa)-Chickling 21,0 - 88,0 58,71- 205,0 101,68 115,55

IV
Контрола (монокултура) - 
Control (continuous cropping 
system)

15,0 - 21,0 3,46 - 27,0 6,00 28,57

Таб. 5. Број на растенија од - Scirpus maritimus (лук)
Tab. 5. Number of plants from Scirpus maritimus

Варијанта-
Variant Предкултура-Precrop min - x Sx - max S CV

I
Добиточен грашок (Pisum 
sativum ssp.arvense L.)- Forage 
pea

328,0 - 421,3 77,88 - 576,0 134,90 32,02

II

Добиточен грашок + пченица 
(Pisum sativum ssp. arvense 
L.+ Triticum aestivum L.)- 
Forage pea+ wheat

64,0 - 91,3 14,84 - 115,0 25,70 28,14

III Граор (Vicia villosa)-Chickling 23,0 - 54,3 18,80 - 88,0 32,56 59,93

IV
Контрола (монокултура) - 
Control (continuous cropping 
system)

15,0 - 89,7 39,08 - 147,0 67,69 75,49

Таб. 6. Влијание на системот на одгледување на оризот врз густината на популацијата на плевелните 
растенија

Tab. 6. Influence of the cropping system of rice on the quantitative presents of weeds

Видови плевели
Weed species

Предкултура-Precrop
I II III IV

Добиточен грашок 
(Pisum sativum ssp. 
arvense L.)- Forage 
pea

Добиточен 
грашок + пченица 
(Pisum sativum 
ssp. arvense L. + 
Triticum aestivum 
L.)- Forage pea+ 
wheat

Граор (Vicia 
villosa)-
Chickling

Контрола
(монокултура) 
- Control 
(continuous 
cropping system)

1. Echinochloa spp. 17,3 87,3 64,0 205,3
2. Heteranthera spp. 3,3 8,0 3,7 42,3
3. Leersia oryzoides 28,3 0,0 0,3 48,7
4. Cyperus spp 2,0 28,7 88,0 21,0
5. Scirpus maritimus 421,3 91,3 54,3 89,7
6. Potamogetum spp. 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Plantago ssp. 0,0 0,0 0,0 0,0

Вкупно-тотал 472,2 215,3 210,3 407,0
Broj видови Number of 
species 5 5 5 5

% во однос на 
контролата-
% related to the control

115,97 52,90 51,67 100,00
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ван на предпосев од ориз односно во монокултура. 
Најмал број пак, од овој плевел е најден кај ори-
зот одгледуван на предпосев од добиточен грашок 
- варијанта I (17,3 растенија на m2). Во споредба со 
конвенционалното производство на ориз - во мо-
нокултура, производството на ориз на предпосев 
од фуражни култури-смески допринесува за нама-
лување на плевелите од родот Echinchloa spp.. 

Бројот на растенија од родот Heteranthera 
limosa во варијантите I, II и III каде оризот е 
одгледуван на предпосев од фуражни култури е 
значително помал во споредба со производството 
на ориз во монокултура- контрола (Таб. 2).

Најголем број на плевелни растенија на m2 

од видот Leersia oryzoides т.н. див ориз или ос-
трика е најден во контролата (42,3), а во варијан-
тите I, II и III овој плевел е констатиран значајно 
помалку (Таб. 3).

Најголем број на растенија од родот Cyperus 
spp. - кндра (Таб. 4) е најден во варијантата III 
(предпосев од граор 88,0) а најмал во варијантата 
I (предпосев од добиточен грашок 2,0). 

Од резултатите прикажани во Таб. 5 мо-
же да се констатира дека најголем просечен број 
од плевелот Scirpus maritimus (лук) е констати-
ран во варијантата I (421,3 растение на m2), а нај-
мал во варијантата III (54,3 растение по m2).

Густината на популацијата на плевелни-
те растенија во однос на контролата (100%) се 
намали за 48,3% во варијанта II и за 47,1% - ва-
ријанта III, a се зголеми за 16,0% во варијантата 
I (Таб. 6). Од истата табела може да се види дека 
вкупниот број на плевелни растенија е најголем 
во варијанта I - 472,2; а најмал во варијанта III - 
210,3 растенија.

Присуството на плевели во посевот го на-
малува приносот и квалитетот на оризот. Од ре-
зултатите прикажани во Таб. 7 може да се види 
дека највисок принос на суров ориз (арпа) е по-
стигнат во варијантата II -8.380 kg·ha-1, а најни-
зок во контролата - 4.500 kg·ha-1.

Заклучок

Врз основа на спроведените истражу-
вања за влијанието на предпосевот од некои фу-

ражни култури - смески врз плевелната вегета-
ција кај оризот ( I- предкултура од добиточен гра-
шок - Pisum sativum ssp. arvense L.; II - добиточен 
грашок + пченица - Pisum sativum ssp. arvense L. 
+ Triticum aestivum сорта “Бабуна”; III - граор - 
Vicia villosa L. и IV - Контрола - монокултура) 
можат да се донесат следниве заклучоци:

Бројот на плевели на m- 2 од: Echinchloa spp., 
Heteranthera limosa (Sw) Wild и Leersia 
orizoides во варијантите I, II и III во споредба 
со контролата е значајно намален, додека од 
Cyperus spp. и Scirpus maritimus е поголем. 
Густината на популацијата на плевелните - 
растенија во однос на контролата (100%) се 
намали за 48,3% во варијанта II и за 47,1% - 
варијанта III (исклучок е варијантата I, каде 
истата се зголеми за 16,0%). 
Во варијантите I и II доминантен е плевелот - 
Scirpus maritimus (по редослед 421,3 и 91,3 
растенија на m2), во варијантата III, Cyperus 
spp. (88,0 растенија на m2 ) и во контролата 
Echinchloa spp. (205,3 растенија на m2). 
Највисок принос на оризова арпа е постиг-- 
нат во варијантата II (8.380 kg·ha-1), а најни-
зок во контролата (4.500 kg·ha-1).
Одгледувањето на фуражните култури - сме-- 
ски како предпосев на оризот допринесу-
ва за намалување на плевелната вегетација 
и претставува ефикасна мерка за контрола 
на истата при органското производство на 
ориз.
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WEED VEGETATION IN RICE GROWN IN PRECROP OF SOME FODDER PLANTS

Danica ANDREEVSKA, Dobre ANDOV, Verica ILIEVA & Tanja ZAŠEVA

Agricultural Institut - Skopje, Rice Department, Nikola Karev br. 8, Kocani, Republic of Macedonia

Summary

In a field macro experiment which has been carried out in locality of “Bosevica” on alluvial soil type 
has been investigated weed vegetation with rice grown in precrop of some fodder plants (a mixed forage crop). 
The variants in the experiments were the following: I – precrop of forage pea (Pisum sativum ssp. arvense L.), 
II - forage pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) + wheat (Triticum aestivum L.cultivar “babuna”), III – chick-
ling (Vicia vilosa L.) and  IV-control (continuous cropping sistem). According to the obtained results it has been 
ascertained that the average number of weeds per m2 of Echinchloa spp., Heteranthera limosa (Sw) Wild and 
Leersia orizoides in variants I, II and III significantly decreased compared to the control, whereas that of Cype-
rus spp. and Scirpus maritimus is bigger. Weed density compared to control (100%) has reduced for 48,3% 
in variant II and 47,1 % in variant III (an exception is variant I which, has increased for 16,0%). In variants I 
and II dominant weed species is Scirpus maritimus (421,3 and 91,3 plants per m2, respectively), in variant III, 
Cyperus spp. (88,0 plants per m2) and in control Echinchloa spp. (205,3 plants per m2). The highest average 
grain yield of paddy rice is achieved in variant II (8.380 kg·ha-1) and the lowest one in control (4.500 kg·ha-1). 
The growing or sowing of the some fodder plants (a mixed forage crop) as precrop of the rice conduced for re-
ducing on weed vegetation and its presentation effective practice for control of weed about the organic pro-
duction of rice. 
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ГЕНЕТСКИ РЕСУРСИ  НА Capsicum spp. ВО ГЕНБАНКАТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕЗИТЕТ “ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ” - ШТИП

Лилјана КОЛЕВА-ГУДЕВА и Фиданка ТРАЈКОВА

Универзитет“Гоце Делчев” Штип , Земјоделски факултет, ул. “Крсте Мисирков” б.б. П. фах 201, 2000 Штип

ИЗВОД

Колева-Гудева Л. и Трајкова Ф. (2008): Генетски ресурси  на Capsicum spp. во генбанката на Земјо-
делскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Зборник на трудови од III Конгрес на еколо-
зите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еко-
лошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Биодиверзитет е популарен начин да се опише разновидноста на живиот свет на Земјата и ги вклу-
чува сите животни форми и екосистеми од кои тие се дел. Генетската разновидност во земјоделството овоз-
можува културите и животните да се адаптираат на различни животни средини и услови за растење.

Република Македонија поседува значајна агробиолошка растителна разновидност како резултат на 
поволните географски и климатски карактеристики. Фактот дека во земјоделското производство во Репу-
блика Македонија се признаени 129 домашни и 2205 увезени сорти кои се одомаќинети е еден доказ за го-
лема агробиолошка разновидност. Пиперката има значајно место како култура во градинарството во држа-
вава, посебно во регионот на Струмица каде традиционално се култивираат различни сорти пиперка со раз-
лична намена, од сорти за свежа консумација до сорти за индустриска преработка, одгледувани на отворе-
но, во пластеници и во оранжерии. 

Од 2000 година на Земјоделскиот факултет при Универзитет “Гоце Делчев” постои генбанка каде се 
колекционираат и ex-situ чуваат комерцијални сорти и линии за селекција од различни култури. Во генбан-
ката родот Capsicum е застапен со комерцијални сорти од различни делови на светот, како и со линии за се-
лекција кои се добиени во култура на антери во in vitro услови од комерцијални сорти интересни за регио-
нот. Андрогенетските линии се предмет на понатамошна карактеризација и селекција на пиперка при кате-
драта за биотехнологија, генетика и селекција. 

Клучни зборови: агробиодиверзитет, гермплазма, генбанка, карактеризација на Casiscum spp.

ABSTRACT

Koleva-Gudeva L. & Trajkova F. (2008): Capsicum spp. genetic resources in the genebank of Faculty of 
agriculture, “Goce Delčev” University. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedo-
nia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 
8, Skopje. 

Biodiversity is a popular way of describing the diversity of life on earth: it includes all life forms and the 
ecosystems of which they are part. Genetic diversity in agriculture enables crops and animals to adapt to different 
environments and growing conditions.

Republic of Macedonia possesses significant agribiological plant diversity due to its favourable geographic 
and climatic conditions. The fact that in agricultural production in Republic of Macedonia 129 recognised domestic 
varieties and 2205 imported varieties used domestically is an evidence of great agribiological diversity. The pepper 
holds important place in vegetable cultivation in the country, especially in the region of Strumica where different 
pepper varieties are cultivated traditionally. The pepper cultivation is due to its different purpose. There are varie-
ties for fresh consumption and industrial processing, grown in open field, plastic tunnels and greenhouses. 

Since 2000 a genebank has been established at the Faculty of Agriculture, Goce Delčev Universuty - Štip, 
where commercial varieties and breeding lines of different crops are collected and maintained. In the genebank, 
the genus Capsicum is represented with commercial varieties collected from different part of the world, as well as 
breeding lines of commercial varieties interesting for the region, but produced by the means of androgenesis. The 
androgenic lines are subject of further breeding studies in the Department of Plant Biotechnology. 

Key words: agribiodiveristy, germplasm, genebank, characterization of Capsicum spp.
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Вовед

Биодиверзитет е популарен начин да се 
опише разновидноста на живиот свет на Земја-
та и ги вклучува сите животни форми и екосисте-
ми од кои тие се дел. Генетската разновидност во 
земјоделството овозможува културите и живот-
ните да се адаптираат на различни животни сре-
дини и услови за растење.

Република Македонија поседува значај-
на агробиолошка растителна разновидност ка-
ко резултат на поволните географски и климат-
ски карактеристики. Фактот дека во земјодел-
ското производство во Македонија се признаени 
129 домашни и 2205 увезени сорти кои се одо-
маќинети е еден доказ за голема агробиолошка 
разновидност (Country study for biodiversity of 
the Republic of Macednia, First National Report, 
2003). Македонија е добро позната по богат-
ството на агробиолошки растителни видови ка-
ко резултат на поволните географски и климат-
ски услови. Главниот дел од вкупната обработли-
ва површина е употребена за поледелски и гра-
динарски култури (84,2%) каде најголем процент 
припаѓа на пченица, домати и пиперки (Country 
study for biodiversity of the Republic of Macednia, 
First National Report, 2003). Од тука произлегу-
ва и важноста на оваа култура за градинарство-
то во Република Македонија, посебно во регио-
нот на Струмица каде традиционално се култи-
вираат различни сорти пиперка за различна на-
мена, од сорти за свежа консумација до сорти за 
индустриска преработка, одгледувани на отворе-
но, во пластеници и во оранжерии. 

Зачувувањето на агробиодиверзитетот е 
многу важно од две причини. Првата причина е 

што потребата од високоприносни сорти, отпор-
ни на штетници и болести како и големите и сил-
ни производители на семенски материјал полека 
ги истиснуваат од употреба старите, добро адап-
тирани градинарски сорти. Втората причина која 
наметнува се поголема потребата за зачувување 
на биодиверзитетот е што на тој начин се созда-
ваат бази на растителни гени и генетска варија-
билност која може да се искористи за креирање 
на нови сорти  и зголемување на варијабилнос-
та на културите. 

Генбанката на Земјоделскиот факултет 
при Универзитет “Гоце Делчев” - Штип е осно-
вана во 2000 година како дел од проектот за кон-
зервација на биодиверзитет и водостопанство на 
Република Македонија “Зачувување на генофон-
дот од градинарски и индустриски видови”. Ива-
новска и др. (2004) и Јакимов и др. (2001) имаат 
дадено преглед и број на примероци од различни 
градинарски и индустриски култури кои се чува-
ле во генбанката на тогашниот ЈНУ Инситут за 
јужни земјоделски култури - Струмица.  

Материјал и методи

Ex-situ конзервација во генбанката
Колекционираните примероци гермплазма 

од различни генотипови пиперка се чуваат само 
ex-situ во генбанката. За таа намена изградени се 
ладна комора за среднорочно чување на гермп-
лазмата на 4°C и ладна комора за долгорочно чу-
вање на гермплазмата на -18°C, со влезен дел за 
да се исклучи можноста за внесување на надво-
решен материјал и контаминација на коморите.

Во комората за краткорочно чување на 
гермплазмата примероците се чуваат во хартие-

Сл. 1. Услови за краткорочно чување на генетските ресурси од Capsicum spp. во генбанката.
Fig. 1 Short-term storage conditions for the genetic resources of Capsicum spp. in the gene bank. 
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ни ќесички, во посеби метални фиоки. На секоја 
кесичка е означено видот на растението, култура-
та, место на колекционирање, датум на колекци-
онирање и колекционер. 

Колекцијата на Capsicum spp. од комер-
цијални сорти и линии се состои од 150 линии 
од соратата куртовска капија, 15 сорти на сит-
ноплодни пиперки, 4 сорти бабури од различ-
ни локалитети и држави на потекло. Дел од ко-
мерицијалните сорти пиперка со кои располага 
генбанката се користат како почетен материјал 
(растенија-донори) за процесот на андрогенеза 
по методот на Dumas de Valux et al. (1981). Со 
процесот на андрогенеза беа добиени ембриои-
ди од повеќе генотипови, но само ембриоидите 
од четири комерцијални сорти пиперка (куртов-
ска капија, златен медал, пиран и Fehérözön) беа 
регенерирани во растенија, и адаптирани од ла-
бораториски во надворешни услови (Сл. 1а). Во 
наредната истражувачка година 2007 овој семен-
ски материјал од сортите куртовска капија, зла-
тен медал, пиран и Fehérözön е ставен во про-
цесот на карактеризација и селекција на 11 ан-
дрогенетски линии, во оранжериски услови и во 
пластеник.

Карактеризација на некои генотипови 
пиперка 

Семето колекционирано во текот на 2006 
од андрогенетските растенија беше искористено 
за поставување на два експерименти во јуни 2007 
година, со цел карактеризација на андрогенет-
ските линии пиперка по дескрипторот на IPGRI, 
Descriptors for Capsicum (Capsicum spp.). Едни-
от експеримент беше поставен во оранжериски 
услови по методот на рандомизирани блокови во 
четири повторувања (Сл. 1b). Андрогенетските 
растенијата беа расадени во полиетиленски сак-
сии наполнети со смеса од почва, тресет и пер-
лит. Во секое повторување имаше 10 растенија, 
или вкупно 40 растенија од секоја одделна линија 
во експериментот. На 5 растенија од секое пов-

торување беа бележани одредени карактеристи-
ки. Другиот експеримент беше поставен во плас-
теник каде беа расадени различен број на расте-
нија од различните андрогенетски линии, додат-
но заштитени со агрилна покривка поради зашти-
та од можно страноопрашување (Сл. 1c). На рас-
тенијата за карактеризација одгледувани во плас-
теник беа бележани истите карактеристики како 
и кај растенијата за карактеризација одгледувани 
во оранжериски услови. Покрај андрогенетските 
линии кои се од интерес за карактеризација, како 
контрола беа расадени и растенија од почетниот 
генотип (куртовска капија, златен медал, пиран 
и Fehérözön)  користен за индукција на андроге-
незата. Кај растенијата посадени во оранжерија 
и во пластеник, беа бележани следниве каракте-
ристики:

фенофази (поникнување, расаду-- 
вање, цветање, плодоносење)
висина на цело растение,- 
висина до прво разгранување,- 
должина на интернодии,- 
број на листови,- 
должина на лист,- 
ширина на лист,- 
број на цветови,- 
број на плодови по растение,- 
маса на плод,- 
должина на плод,- 
ширина на плод,- 
дебелина на перикарп,- 
број на семки во плодот,- 
маса на семе собрано од еден плод,- 
маса на 1000 семки,- 

Покрај мерењето и бележењето на горе на-
ведените параметри, беа соберени примероци за 
анализа на минерален состав на листовите, ана-
лиза на минерален состав на плодовите во физо-
лошка и ботаничка зрелост.

Таб. 1. Преглед на колекционираните и конзериварните генетските ресурси од Capsicum spp. во 
генбанката. 

Tab. 1. List of collected and conserved Capsicum spp. genetic resources in the genebank.

Вид Фамилија Тип Линија /  
сорта Број Локалитет Држава на потекло

Capsicum 
annuum L.

Solanaceae капија Линија 150 Струмица
Радовиш
Кавадарци

Бугарија
Македонија
Турција

Capsicum 
annuum L.

Solanaceae ситноплодна сорта 4 Бугарија

Capsicum 
annuum L.

Solanaceae бабура сорта 4 Америка
Македонија
Србија
Унгарија
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Дискусија

Генетските ресурси од пиперка во ге-
нбанката главно се состојат од примероци на 
Caspiscum annuum L.. Некои од примероците се 

комерцијални сорти со странско потекло, некои 
се популации од домашни и локални гентипови 
(Таб. 1). Во колекцијата на Capsicum spp. се вбро-
ени и 21 различен геотип, од различно потекло, 
кои беа користени како растенија-донори на ан-

Таб. 2. Преглед на генетските ресурси на различни генотипови Capsicum spp. колекционирани во 
генбанката кои се користат за индукција на андрогенеза.

Tab. 2. List of genetic resources of different genotypes of Capsicum spp. collected in the genebank and 
used for induction of androgenesis.

Број Шифра Генотип Држава на поткело
МК1 пиран Македонија
МК2 куртовска капија БГ Бугарија
МК3 куртовска капија ТР Турција
МК4 златен медал ШТ Македонија - Штип
МК5 куртовска капија МК Македонија - Струмица 2002
МК6 бонбона Македонија - Струмица
1 слатко лута Македонија
3 лута везана Македонија
4 сиврија Македонија
5 феферона Македонија
7 златен медал СР Македонија - Струмица
8 куртовска капија СР Македонија - Струмица 2000
9 калифорниско чудо Србија
15 Fehérözön Унгарија
16 ротунд Македонија
1H Pritavit F1 Унгарија
2H доматовидна блага Унгарија
3H Tura Унгарија
4H Majori Унгарија
5H KincsemF1 HP14 Унгарија
6H VitaminF1 HPO13G Унгарија

a)  

b)    c) 
Сл. 2. a. Андрогентско растение од сортата Fehérözön - почетен генотип за селекција. b. 

Kарактеризација на андрогенетски линии пиперка во оранжериски услови. c. Kарактеризација 
на андрогенетски линии пиперка во пластеник.

Fig. 2. a. Androgenic plant Capiscum annuum cv. Fehérözön - starting genotype for breeding. b. 
Characterisation of androgenic lines of pepper in greenhouse conditions. c. Characterisation of 
androgenic lines of pepper in plastic tunnels conditions.
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тери за адрогенезата, а се прикажани во Таб. 2. 
Во култура на антери од пиперка во in vitro ус-
лови во текот на 2006 година од вкупно 32 ан-
дрогенетски растенија, кои беа успешно адапти-
рани и одгледувани во оранжериски услови, само 
единаесет растенија дадоа фертилно семе кое бе-
ше колекционирано  и конзервирано во генбанка-
та (Таб. 3). Од семето собрано од овие растенија, 
кои по својот генотип се хомозиготни и дихапло-
идни линии, во истажувачката 2007 година беа 
изведени 11 андрогенетски линии (Таб. 4). При-
мената на андрогенезата со култура на антери во 
in vitro  услови, користено е во  истражувања-
та на Колева-Гудева и Трајкова, (2005) и Koleva-
Gudeva et al., (2007), како метод за подобрување 
на разновидноста на пиперката.

Голем дел од колекционираниот материјал 
од Capsicum spp. не е карактеризиран или пак е 
карактеризиран делумно, само за одредени ка-

Таб. 3. Семенски материјал собран од андрогенетски растенија на четири комерцијални сорти 
пиперка.

Tab. 3. Seed material collected from androgenic plants of the four commercial pepper varieties.

Генотипови пиперка
Вкупно

адаптирани
растенија

Почетни
андрогенетски

линии

Број на 
семки по 

плод

Вкупен број 
на семки

куртовска капија СР 9 3 31.33 282
златен медал СР 4 2 72.50 290
пиран 8 2 26.87 215
Fehérözön 11 4 38.54 424

Таб. 4. Карактеризација на андрогенетски линии од Capsicum spp. добиени со процесот на 
андрогенеза од комерцијални сорти одгледувани во пластеник и оранжериски услови.

Tab. 4. Characterization of androgenic lines of Capsicum spp. gained through the process of androgenesis 
from commercial pepper varieties grown under plastic tunnels and greenhouse conditions. 

Бр. Шифра
Генотип  на 

мајчино 
растение

Шифра на 
андрогенско

 растение

Број на растенија за 
карактеризација Услови на 

одгледување
Пластеник Оранжерија

1 KK1 куртовска 
капија СР 2/8 3 40 Пластеник/

оранжерија

2 KK2 куртовска 
капија СР 14/8 1 40 Пластеник/

оранжерија

3 KK3 куртовска 
капија СР 2/8* 2 40 Пластеник/

оранжерија

4 ZM1 златен медал 
СР 1/7 9 / Пластеник

5 ZM2 златен медал 
СР 14/7 2 / Пластеник

6 P3 пиран 14/1 (1) 2 40 Пластеник/
оранжерија

7 P4 пиран 14/1 (2) 13 40 Пластеник/
оранжерија

8 F5 Fehérözön 7 22 40 Пластеник/
оранжерија

9 F6 Fehérözön 6 14 40 Пластеник/
оранжерија

10 F7 Fehérözön 5 1 40 Пластеник/
оранжерија

11 F8 Fehérözön 11 1 / Пластеник/
оранжерија

рактеристики или својства, најчесто морфолош-
ки карактеристики, но не и економски и агроном-
ски. Колекционираните примероците досега не 
се користени за секундарна карактеризација (от-
порност на специфични болести и штетници, до-
бро плодоносење, намален раст во зимски усло-
ви, хранлива вредност). Постојана и долгорочна 
карактеризација на генопитовите пиперка кон-
зервирани во генбанката по интернационално 
прифатени стандарди и дескриптори за пиперка 
е во фаза на подготвување. 

Соберените податоци за карактеризација-
та на андрогенетските линии пиперка и почетни-
те генотипови пиперка користени за индукција 
на андрогенеза одгледувани во оранжерија и 
пластеник ќе бидат предмет на статистичка об-
работка со што ќе се утврди сличноста или раз-
личноста помеѓу генотиповите кои се користени 
за добивање на андрогенетските растенија и ан-
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дрогенетските линии кои произлегуваат од тие 
растенијата. Овој материјал ќе биде предмет на 
проучување и карактеризација и во понатамош-
ни експерименти, како на ниво на фенотипските 
карактериситики, така и на генотипските карак-
теристики со помош на молекуларни маркери. 

Заклучок

Во генбанката на Земјоделскиот факултет 
при Универзитет “Гоце Делчев” - Штип колекци-
онираните примероци гермплазма од различни 
гентипови Capsicum spp. се чуваат само ex-situ. 
Генетскиот материјал од Capsicum spp. е правил-
но конзервиран во комората за краткорочно чу-
вање во генбанката. Имајќи предвид дека целта 
на генбанката е и долгорочно чување на генет-
ските ресурси, комората за таа намена ќе се ста-
ви во функција и генетскиот материјал ќе биде 
соодветно конзервиран на долг временски пери-
од. Поголемиот дел од генескиот материјал не е 
карактеризиран по интернационално прифатени 
дескриптори.  

Користењето на постоечките генетски-
те ресурси од пиперка за креирање на растител-
на варијабилност со конвенционални и биотех-
нолошки методи за селекција треба да е нов пре-
дизвик, со кој од една страна ќе се конзервира-
ат старите сорти пиперка, а од друга страна ќе се 
користи нивниот потенцијал за креирање на нови 
сорти и зголемување на агробиодиверзитетот.
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Capsicum spp. GENETIC RESOURCES IN THE GENEBANK OF FACULTY OF AGRI-
CULTURE, GOCE DELČEV UNIVERSITY 

Liljana KOLEVA-GUDEVA & Fidanka TRAJKOVA 

Goce Delčev University, Faculty of Agriculture, Krste Misirkov, b.b., P.O. 201, 2000 Štip

Summary

There are two main reasons for conservation of agricultural biodiversity. The first reason is that new va-
rieties that are high yield, pest and disease resistant are taking away the old, well adopted horticultural variet-
ies. The second reason is coming out from a need for creation of gene basis and genetic variability which can 
be used new varieties to be created and the variability of crops to be increased. 

The gene bank at the Faculty of Agriculture, Goce Delčev University, was established in 2000 as part of 
the project for conservation of biodiversity and water management of Republic of Macedonia “Conservation of 
gene fund of horticultural and industrial species”. There is one cold chamber for short-term storage at 4oC and 
one chamber for long-term storage at -18oC. The genetic resource are mainly from varieties and breeding lines 
of Caspiscum annuum L.. Until now there is collection of 150 lines Kurtovska kapija, 15 varieties of small size 
fruit pepper, 4 varieties bell pepper and 11 lines created with the process of androgenesis from four commercial 
pepper varieties (Kurtovska kapija, Zlaten medal, Piran and Fehérözön). The seed material is stored in paper 
bags placed in small metal drawers. The paper bag of each accession is labelled with the name of plant species, 
crop name, collection location, collection date and collecting person. In the short-term storage chamber the ge-
netic material is stored in paper bags placed in small metal draws. Until now, the major part of the collected ma-
terial is not characterised or it is characterised only for limited number of characteristics and traits. Permanent 
and long-term characterization according to international descriptors is in the preparation phase. 

Different pepper genotypes form the genebank collection were used as staring material for the process 
of androgenesis according to the method of Valux et al. (1981). During 2006, seed material from 11 androgen-
ic plants was collected. The seeds collected from the androgenic plants were used as starting material for char-
acterization and future breeding. In 2007, two experiments for characterization of androgenic pepper lines ac-
cording to IPGRI Descriptor for Capsicum (Capsicum spp.) were established, one in greenhouse and the oth-
er one in a plastic tunnel. Certain number of plant characteristics were observed and recorded during the grow-
ing season. 

Utilization of the existing genetic resources of pepper to create plant diversity with conventional and bi-
otechnological methods shall be a new challenge. On one hand it will promote conservation of old pepper va-
rieties, and on the other hand it will use their potential for creation of new varieties and amplification of biodi-
versity in agriculture.  
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Introduction

A botanical and ecological characteristic of 
the various phytocenosic regions in the protected ar-
eas and certain individual parameters of the plants 
were differentiated (Environment Protection Law 
2002; Kamenov 1988a, 1988b). There are sample 
plans for regulation of the protected areas.

The natural populations of marsh snowdrop 
(Leucojum aestivum L.) are natural resources as 
they provide the raw materials for the pharmacauti-
cal production. Some of these populations are rich in 
galantamin (0.1 – 0.5%), which makes them of high 
importance and asks for their industrial maintenance 
and exploitation.

The protected areas “Marsh snowdrop” in the 
regions of Osmar and Kochovo, Veliki Preslav mu-
nicipality, Republic of Bulgaria are part of these pro-
tected areas (Varbanov 2003).

That called for botanical and phytocenosic 
tests in both protected areas so that the populations 
could restore and the ecological conditions of plant 
growing and development could improve.

BOTANICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE 
PROTECTED AREAS “MARSH SNOWDROP” IN THE REGION 

OF OSMAR AND KOCHOVO, VELIKI PRESLAV MUNICIPALITY, 
REPUBLIC OF BULGARIA

Metodi VARBANOV, Natalia TSVETANOVA, Fatme KEHAJOVA & Kiril KIRILOV

Konstantin Preslavski University of Shumen, Bulgaria 

ABSTRACT

Varbanov M., Tsvetanova N., Kehajova F. & Kirilov K. (2008): Botanical and ecological characteristics of 
the protected areas “Marsh Snowdrop” in the region of Osmar and Kochovo, Veliki Preslav municipality, Republic 
of Bulgaria. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Partic-
ipation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Alongside the river Vrana there are water-covering areas which are the natural habitat of Leucojum aesti-
vum L., Fam. Amaryllidaceae, a threatened with extinction type of the wild flora. After the regulation of the river 
the hydrological and ecological characteristics of the water-covered fields have been changed. This paper aims at 
making botanical and phytocenosic tests connected with the possibility of industrial production of cut marsh snow-
drop blossoms (L. aestivum L.), restoring of the population and improving the ecological conditions for growing 
and development of that sort of plant. 

Key words: Botanical and ecological characteristics, protected areas, Leucojum aestivum L., production blossom rate

Material and methods 

The protected areas “Marsh snowdrop” are 
situated alongside the river Vrana, feeder of the riv-
er Kamchia. The vegetation in the protected areas is 
determined to be meadow and is inseparable part of 
the natural habitat of the marsh snowdrop. 

The tested parameters are the following: plant 
height, number of plants in a group, leaf number, 
blossom number, bulb number, single plant weight, 
vegetative plant reproduction degree.

The research work was carried out in three 
periods: 10.04.2007; 24-25.04.2007 and8.05.2007. 
The botanical and phytocenosic research work was 
performed during the second period. 

The density and number of plants were ex-
amined on the whole territory of the protected areas 
– for PA (protected areas) of Osmar 10,2 ha, for PA 
of Kochovo 13,2 ha (Varbanov 2003).

The mathematical analysis followed Tipet’s 
method by the help of Strelkov’s tables (Strelkov 
1966), and degree of authenticity R=0,05 (95%). 

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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Results and discussion

Characteristics of Protected area “Marsh 
snowdrop” – Osmar 

The area had been a water resource field, 
now it has industrial ecological characteristics. Af-
ter the correction of the river Vrana it is not a water 
resource territory. 

Botanic characteristics of the plants. 
The sunny zones are analyzed (Tab. 1). 
It was found that the weight of a whole plant 

is 28.8 gr.; its height (without the bulbs and roots) 
23.1 cm; blossom number of a flowering plant is 1.6 
blossoms; leaf number 3.9 leaves and depth of the 
bulb setting is 11.2 cm. 

The population density on the whole territory 
was determined as well (Tab. 2). 

It was found that the total number of groups 
at a certain area of 0.1 ha is 2481, and the total num-
ber of plants is 22 325, 5940 of them are flowering. 
The weight of the cut blossom is 13% of the total 
weight of the flowering plants or that is 12 474 kg 
per 0.1 ha, and for the whole area it is 1272 kg. 

Accompanying field vegetation
The field vegetation accompanying the sun-

ny phytocenosic regions in the protected area around 
Osmar is the following ( Tab. 3, 4): 

Phleum pratensis L. (Poaceae); Alopecu-
rus pratensis L. (Poaceae)] Festuca pratensis Hu-
ds. (Poaceae); Poa pratense L. (Poaceae); Cynodon 
dactylon (L.) Pers. (Poaceae); Phragmites australis 
(Cav.) Trin ex Stend. (Poaceae); Тaraxacum offici-
nale Web. (Asteraceae).

Bush-tree-like vegetation occupies insignifi-
cant areas (6 %). The prevailing twitch-grass vege-
tation and field grass create hard turf surface on the 
whole territory, which unfavors the normal growing 
and development of the marsh snowdrop. 

A sample plan was made for monitoring the 
protected area “March snowdrop” – Osmar. It was 
found that Protected area – Osmar has wrong eco-

logical parameters and they have to be restored by 
means of projects and administrative-managerial 
changes and deeds. 

Characteristics of Protected area “Marsh 
snowdrop” – Kochovo

After the correction of the river Vrana the 
Protected area is not a water resource territory any 
more.

Botanical characteristics of the plants
The plants from the shady and sunny zones of 

the protected area were tested. The final rates show 
the results from the sunny zones, where the plants 
are smaller (Tab. 4). 

It was found that the weight of the plants is 
28.6 g, the height (without the bulbs and roots ) is 
25.7 cm, blossom number 3,5, leaf number – 4.6 
leaves and depth of the bulb setting is 11,8 cm, and 
the areal index of the bulbs is 6.9 cm2. 

The population density of the whole area is 
also measured (Tab. 5). 

It was found that the total number of groups 
per 0.1 ha is 3404, 2218 are flowering. Each group 
has eight plants, that is 17 644 plants. The industri-
al drug part is 4.6 g from a plant, and from 0.1 ha is 
81.2 kg. That quantity does not set any grounds for 
total production of cut blossom from Protected area 
“Marsh snowdrop” – Kochovo. 

The accompanying vegetation is also deter-
mined (Delipavlov et al. 1992). The most common 
sorts of plants in the sunny areas are: 

Bellis sylvestris Cyr. (Asteraceae); Cichorium 
inthybus L. (Asteraceae); Taraxacum officinale Web. 
(Asteraceae); Capsella bursa-pastoris L. (Brassi-
caceae); Trifolium pratense L.(Fabaceae); Vicia vil-
losa Roth.(Fabaceae); Lamium purpureum L. (La-
miaceae); Ornithogalum umbellatum L.(Liliaceae); 
Phleum pratense L.(Poaceae); Alopecurus praten-
sis L. (Poaceae); Festuca pratensis Huds (Poace-
ae); Poa pratensis L.(Poaceae); Dactylis glomerata 
L.(Poaceae); Cynodon dactylon L. (Pers.), (Poace-

Tab. 1. Characteristic of single plants from different zones and tuft types /average data/ PA Osmar – “Marsh 
snowdrop”

№ of line Characteristic of Average 
weight (gr)

Height,
(cm)

Blossoms
(number)

Leaves
(number)

Depth of bulb 
setting (сm)Zone Tuft

1. shady flowering 26,8 51,8 3,0 5,5 14
2. shady flowering 31,4 50,3 2,2 4,5 13
3. shady flowering 27,3 48,7 3,4 5,4 12
4. shady flowering 29,9 38,3 4,4 4,7 13
5. sunny p. flowering 17,9 37,1 2,7 4,6 12
6. sunny p. flowering 15,4 20,8 1,4 4,0 11
7. sunny p. flowering 15,7 17,1 1,0 3,7 12
8. sunny p. flowering 14,5 17,3 1,2 3,1 10

Average shady 100 (115,4) 100(189,3) 100(13,0) 100(20,1) 100(52,0)
Average sunny 55 49 48 77 87

p. – partially flowering
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Tab. 2. Specifying the density of the population in the sunny zones PA Osmar “Marsh snowdrop”  

№ of the 
square

First diagonal (NE �SW) Second diagonal (SE �NW

Tuft number 
with blossom 

Tuft number 
without blos-

som 

Total tuft 
number

Tuft number 
with 

Tuft number 
without blos-

som

Total tuft 
number

1. 53 191 244 74 193 267
2. 61 150 211 79 204 283
3. 67 170 237 53 191 244
4. 43 158 201 79 158 237
5. 77 132 209 67 218 285
6. 35 116 251 85 179 264
7. 85 182 267 77 202 279
8. 49 194 243 65 188 253
9. 57 170 227 93 156 249
10. 74 177 251 47 212 259

 1000 m2 601±12,0
S10=5,4

1640±12,5
S10=5,6

2341±19,9
S10=7,1

719±9,6
S10=4,3

1901±14,9
S10=6,7

2620±11,5
S10=5,1

Tab. 3. Plant species found in PA “Marsh snowdrop” Osmar, as accompanying field vegetation of marsh 
snowdrop population (Leucojum aestivum L.) in 2007 (Andreev et al. 1995)

№ Name of the species FamilyLatin Bulgarian
1. Salix alba L. Bjala varba Salicaceae
2. Plleum pretense L. Livadna timotejka Poaceae
3. Alopecurus pratensis L. Livadna klasitsa Poaceae
4. Festuca valesiasa L. Livadna vlasatka Poaceae
5. Poa pretense L. Livadna metlitsa Poaceae
6. Cynodon dactylon L. Troskot Poaceae
7. Phragmites australia L. Trustika Poaceae
8. Aser tatarium L. Polski jasen Oleaceae
9. Taraxacum officinale Weber Lechebno gluharche Asteraceae

Tab. 4. Characteristics of single plants from different zones and tuft types /average data/ PA Kochovo “Marsh 
snowdrop” 

№ of line Characteristics of Average 
weight, g

Height,
сm

Number Bulb size 
сm2

Setting 
depth, сmZone Tuft blossoms leaves

1 shady small, 
flowering 36,5 44,8 4,4 4,6 8,1 15

2 shady small, 
flowering 38,8 44,5 4,5 4,5 8,1 13

3 shady big,flowering 31,9 42,7 4,2 4,7 6,7 14

4 shady big, 
flowering 29,1 42,8 4,5 4,8 7,7 17

5 sunny small, 
flowering 32,5 22,0 4,0 4,8 7,3 12

6 sunny small, 
flowering 30,4 22,8 3,5 4,5 7,6 13

7 sunny big, 
flowering 26,4 28,9 3,5 4,4 7,6 12

8 sunny big, 
flowering 24,8 28,9 2,7 4,5 5,3 11

9 sunny small 18,5 19,2 0,2 4,0 7,3 12
10 sunny small 19,9 12,0 0,2 3,5 6,1 10

Average

shady small 37,7 44,7 4,5 4,6 8,1 14,0
big 30,5 42,8 4,4 4,8 7,2 15,6

sunny small 31,5 22,4 3,8 4,7 7,5 12,5
big 25,6 28,9 3,1 4,5 6,3 11,0

shady 34,1 43,7 4,5 4,7 7,7 14,8

sunny 28,6 25,7 3,5 4,6 6,9 11,8
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Tab. 5. Density specifying of the population in the sunny zones PA “Kochovo” “Marsh snowdrop” 

№ of the 
square
100 m2 

First diagonal (NE �SW) Second diagonal (SE �NW)

Tuft number 
with blossom

Tuft number 
without 
blossom

Total tuft 
number

Tuft number 
with 

blossom

Tuft number 
without 
blossom

Total tuft 
number

1 239 130 369 219 93 312
2 235 145 380 210 85 295
3 237 153 390 133 158 291
4 204 106 310 218 92 310
5 192 123 315 224 103 327
6 238 147 385 225 95 320
7 184 156 340 233 107 340
8 248 111 359 237 98 335
9 227 126 353 241 104 345
10 253 131 384 239 109 348

1000 m2 2257 1328 3585 2179 1044 3223
Aver. 100 m2 226 133 359 218 104 322

L 10 14,7 12,1 19,3 26,1 17,6 13,3
S10 6,6 5,4 8,7 11,7 7,9 6,0

Tab. 6. Plant species found in PA “Marsh Snowdrop” Kochovo, as accompanying field vegetation of the 
population Marsh snowdrop /Leucojum aestivum L./ in 2007

№ 
Name of the species

Family
Latin Bulgarian

1. Bellis sylvestris Cyr. Mnogogodishna parichka Asteraceae
2. Cichoruim intybus L. Sinja zlachka Asteraceae
3. Taraxacum officinale Web. Lechebno gluharche Asteraceae
4. Capsella bursa pastoris L. Ovcharska torbichka Brassicaceae
5. Trifolium pretense L. Livadna detelina Fabaceae
6. Vicia villosa Roth. Vulnesta glushina Fabaceae
7. Lamium purpureum L. Chervena murtva kopriva Lamiaceae
8. Ornitbogalum umbellatum Sennikoviden garvanov luk Liliaceae
9. Pbleum pretense L. Livadna timotejka Poaceae
10. Alopecurus pratensis L. Livadna klasitsa Poaceae
11. Festuca pratensis L. Livadna vlasatka Poaceae
12. Poa pratensis L. Livadna metlitsa Poaceae
13. Pactylis glomerata L. Obiknovenna ezova glavitsa Poaceae
14. Cynodon doctilon L. Troskot Poaceae
15. Ranunculus repens L. Pulzashto ljutiche Ranunculaceae
16. Ficaria verna Huds Proletno zalturche Ranunculaceae
17. Sanguisorba minor L. Drebna dinka Rosaceae
18. Crataegus monogyna Jasq. Obiknoven glog Rosaceae
19. Prunus spinosa L. Trunka Rosaceae

ae): Ranunculus repens L.(Ranunculaceae); Ficaria 
verna Huds. (Ranunculaceae); Sanguiosorba minor 
Scop. (Rosaceae).

Protected area “Marsh snowdrop” – Kocho-
vo has fresher accompanying vegetation and a better 
general state of the marsh snowdrop. That is prob-
ably due to the prevailing grass vegetation, mainly 
clover which through symbiosis emits nitrogen to 
the accompanying phytocenosic vegetation. 

Bush-tree-like vegetation occupies insig-
nificant areas (4 %).

A sample management plan of Protected ar-
ea – Kochovo was made. There are indications for 
a better marsh snowdrop population and accompa-
nying grass vegetation. The ecological conditions of 
the water resource field have to be improved. The 

conditions of vegetative reproduction by bulb fis-
sion is stronger expressed in Protected area “Marsh 
snowdrop” – Osmar in comparison with Protected 
area “Marsh snowdrop” – Kochovo. 

General results

 The general state of the marsh snowdrop is 
determined as single plants and in groups, as a botan-
ical characteristic of the plants was made and the pos-
sibility for vegetative reproduction by bulb fission. 

Comparing the two population of marsh 
snowdrop, in the protected areas of Osmar and Ko-
chovo and the general state of the accompanying 
grass vegetation it was found that the population 
of the Protected area “Marsh snowdrop” – Kocho-
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vo is in a better productive regime (from the Pro-
tected area – Kochovo – production of cut blossom, 
and from “Marsh snowdrop” – Osmar – production 
of cut blossom).

Conclusion and recommendations 

In order the populations to follow a produc-
tive regime the protected territories have to be nat-
urally watered in winter-spring season, and in sum-
mer- either in naturally or by artificial watering. 
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Вовед

Виновата лоза е една од најраспростране-
тите земјоделски култури како во светот, така и 
кај нас, зафаќајќи површина од околу 26.000 хек-
тари,  Национална Статистика на Македонија 
(2001). Особено своето значење кај нас, винова-
та лоза го потенцира во последните неколку де-
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ИЗВОД

Митрев С., Пејчиновски Ф. и Накова Е. (2008): Присуство на фитоплазмите кај виновата лоза во 
Република Македонија во 2006 год. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со 
меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 
8, Скопје.

Присуство на симптоматичен материјал за анализа на парцели под винова лоза,  лабораториски 
PCR и RFLP анализи на 16Sr DNA регионот, се користени за детекција и идентификација на присутните 
фитоплазми во вегетациската сезона 2006 на територијата на Република Македонија. Материјалот за 
анализа од различни сорти беше колекциониран од поголемите лозарски реони (Неготино, Кавадарци, 
Струмица, Велес, Радовиш и Штип) со цел да се определи присуството и видот на фитоплазмите низ 
земјата. Единствено фитоплазмите кои припаѓаат на Bois Noir (подгрупа 16SrXII-A или столбур) групата 
беа пронајдени на испитуваните парцели од винова лоза. 

Поради широката распространетост на фитоплазматските заболувања во светот и нивното карантинско 
дејство, нашиот акцент во ова истражување го ставивме на присуството и дистрибуција на фитоплазмите во 
виногорјата во Македонија, нивно утврдување со молекуларни анализи, како и проценување на штетите кои 
ги предизвикуваат врз лозовите насади.

Клучни зборови: PCR, RFLP, 16S rDNA, винова лоза, Bois Noir. 

ABSTRACT

Mitrev S., Pejčinovski F. & Nakova E. (2008): Presence of grapevine phytoplasmas in summer 2006 in the 
Republic of Macedonia. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with Interna-
tional Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Presence of symptomatic material for analyzes from vineyards, PCR and RFLP analyzes on 16Sr DNA re-
gion, were used to detect and identify phytoplasmas infecting grapevines in the period of summer 2006 in Republic 
of Macedonia. The most important and bigger vineyards in the areas of Negotino, Kavadarci, Strumica, Radovis, 
Veles and Shtip, were chosen for these survey. Only phytoplasmas belong to the Bois Noir (subgroup 16SrXII-A or 
stolbur) were found in the studied vineyards in Macedonia. 

The aim of this study was to characterize presence of phytoplasmas isolates associated with grapevine yel-
lows in Macedonian viticulture by molecular analyzes and to check there distribution in the most bigger vineyards, 
because this diseases are spreader all around the world and causes a lot of damages.  

 
Key words: PCR, RFLP, 16S rDNA, grapevine, Bois Noir

цении. Кај виновата лоза како проблем во одгле-
дувањето се јавуваат голем број болести и штет-
ници, кои секоја година нанесуваат сериозни за-
губи во приносот. 

Фитоплазмите се прокариотски органи-
зми без клеточен ѕид, кои живеат во флоемски-
те садови на растенијата и се причинители на по-
веќе од 600 болести кај стотици растителни ви-

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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дови (McCoy et al. 1989).
Симптомите кои се појавуваат кај инфици-

раните растенија се манифестираат како: пожол-
тување или поцрвенување на листовите, скрату-
вање на растот на интернодиумите, малечки ли-
стови, стерилни цветови, некроза на флоемско-
то ткиво, генерано престанување на растот и изу-
мирање на растението (Agrios 1997; McCoy et al. 
1989).

Знаејќи ја симптоматологијата на заболени-
те растенија како и степенот на загуби во прино-
сот во светот, а притоа земајќи ја во предвид ми-
нималноста во контролата и испитувањата во Ма-
кедонија, беа главен предуслов за да се размислу-
ва кон сериозно следење на промените кај винова-
та лоза како и лабораториски тестирања со цел да 
се докажат причинителите на тие промени. 

Развојот на молекуларните алатки ка-
ко DNA екстракција, PCR метода проследена со 
RFLP анализа, даваат брзи, едноставни и сигур-
ни резулатати во дијагностицирањето на овие па-
тогени. 

Во 2003 год., се извршени првите подетал-
ни молекуларни анализи за потврдување на при-
суството на фитоплазмите на територијата на Ре-
публика Македонија (Šeruga et al. 2003). Тогаш 
беа земени само две територии како цели на ис-
питување, но во текот на ова истражување се зе-

мени повеќе поголеми региони под винова лоза 
со цел да се одреди присуството на фитоплазми-
те кај виновата лоза во Македонија.

Единствено фитоплазмите кои припаѓаат 
на Bois Noir (подгрупа 16SrXII-A или столбур) 
беа пронајдени на испитуваните парцели од ви-
нова лоза. 

Bois Noir фитоплазма спаѓа во столбур 
групата и е широко распространета во Европа и 
Медитеранските земји, и освен виновата лоза ка-
ко домаќин, оваа фитоплазма може да се сретне 
и кај голем број на диви и култивирани растенија 
(Marcone et al. 1997, 1999; Schneider et al. 1997а). 

Вектор на пренесување на оваа фитоплаз-
ма е цикадата Hyalestes obsoletus (Signoret 1867; 
Maixner et al. 1995).

Материјал и методи

Колекционирање на материјал за анализа 
Во тек на летото 2006, колекционирање-

то на материјалот беше извршено од симптома-
тични растенија од девет локалитети, од шест ре-
гиони под винова лоза во Македонија: Неготи-
но (Ило Виларов), Кавадарци (Љубаш), Струми-
ца (Хамзали), Радовиш (Добридол), Штип (Ка-
ваклија, Ежово, Три Чешми, Врсаково) и Велес 
(Сопот) (Таб. 1). 

Сл. 1. Симптоми на пожолтување и поцрвенување на листовите кај сортата шардоне и  вранец 
Fig. 1. Yellowing and  redenning symptomatic leaves from shardonnay and vranec
С 1 С ј
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Беше извршен детален преглед на лозови-
те насади во горенаведените региони, и се утвр-
ди застапеност на фитоплазматските заболу-
вања во сите испитани подрачја. Симптомите беа 
најраспространети кај сортата шардоне и вранец 
(Сл. 1). 

DNA екстракција и PCR амплификација
Екстракцијата на DNA беше извршена од 

1 gr свежи или замрзнати главни нерви по стан-
дарден CTAB протокол на работа (Angelini et al. 
(2001).

За амплификација на 16Sr DNA регионот, 
направен е директен PCR, проследен со вгнезден 
(nested) PCR, со употреба на универзална и спе-

цифична група на прајмери. 
Универзална група на прајмери која беше 

користена е: R16 P1/P7 (директен PCR), Deng & 
Hiruki (1991), и R16 M1/B6 (nested PCR), Martini 
et al. (1999) и специфична група на прајмери I 
F1R1(16Sr(I)f/r), Lee et al. 1994, (nested PCR), ка-
ко и специфични прајмери за tuf генот, ftuf1-rtuf1 
(директен PCR), Schneider et al. (1997), ftufAY-
rtufAY, Langer and Maixner (2004) (nested PCR), 
специфични за идентификација на BN фитоплаз-
ма. После добиените резултати од nested PCR-от, 
ре-амплифицираниот дел од 16Sr DNA регионот, 
се подложува на уште еден nested PCR со спе-
цифична група на прајмери I F1R1. Секоја реак-
ција се изведува во тотален волумен од 20 μl. За 

Таб. 1. Резултати од Nested PCR за детекција на фитоплазмите од 16SrXII-A подгрупата кај 
примероци од различни виногорја во Република Македонија

Tab. 1. Results of nested PCR assays in grapevine samples from different viticulture regions in the Republic 
of Macedonia.

Регион Локалитет Сорта Симптоми Детекција со прајмерите
M1/B6  IF1R1  ftuf/rtuf AY

Неготино Ило Виларов

Италијански ризлинг
Смедеревка (1)*

Вранец (2) *

Белан (3) * 
'Ркцатели
Жилавка (4) *

+?
+

+++
+
-
+

     -             -                -
     +            +              ++
    ++           +              ++  
    +++         +              +
      -             -                -
    +++       +++            +

Кавадарци П.Е. Љубаш

Мускат италиа
Афус али
Смедеревка 
Шардоне (5) *

-
+?
-?
+

      -             -                -
      -             -                -
      -             -                -
     ++          +               +

Струмица Хамзали

Белан (6) *

Вранец
Ркцатели
Смедеревка

+
+?
+?
+

      +          +             + ?
       -           -              - 
       -           -              - 
       -           -              - 

Радовиш Добридол

Пловдина
Смедеревка(7) *

Рајнски ризлинг 
Вранец (8) *

-
+
-

++

       -           -              - 
    +++       +++            +
       -           -              - 
    +++       +++            +

Штип

Каваклија
Рајнски ризлинг 
Бургундец
Афус али

?
++
-

       -           -              - 
       -           -              - 
       -           -              - 

Ежово Афус али
Вранец (9) *

-
++

       -           -              - 
    +++       +++            +

Три Чешми
Смедеревка (10) *

Рајнски ризлинг 
Бургундец (11) *

+
-

++

    +++       +++            +
       -           -              - 
     ++          +               +

Врсаково Вранец (12) * ++      ++          +               +

Велес Сопот Шардоне (13) *

Афус али
+++
-?

     ++          +               +
       -           -              - 

-/+? сомнителни симптоми/резултати
+ позитивни резултати
- негативни резултати
* Бројот го означува бандот на Сл. 2
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контрола на резултатите при отчитувањето во 1% 
агарозен гел електрофореза, во PCR-от користе-
вме негативна (дејонизирана вода) и позитивна 
(AY1) контрола. 

Како позитивна контрола при PCR анали-
зите се користеше AY1, потврдена фитоплазма од 
групата 16SrXII-A, од лабораторијата на Elisabet 
Boudon-Padieu, Dijon, France. 

RFLP анализа 
После завршениот nested PCR, позитивни-

те примероци се дигестираат со рестрикциски ен-
донуклеази TagI, Tru9I и HpaII (MBI Fermentas), 
за дигестија на амплифицираните фрагменти на 
16Sr DNA регионот и tuf генот, по посебен про-
токол за секој ензим. Дигестијата се одвиваше 16 
часа на 37°C. Бандовите се раздвојуваат со 13% 
полиакриламиден гел електрофореза, со отстоју-
вање на гелот во етидиум-бромид и фотодоку-
ментирање на резултатите на UV-трансилумина-
тор.

 Резултати

Резултатите од опишаните симптоми 
на примероците собрани од терен беа потвр-
дени со резулатите од лабораториските ана-
лизи (Таб. 1).

PCR амплификација
Првиот PCR (директен) со универзална 

група на прајмери, R16 P1/P7, не даде некој јас-
ни резултати и затоа во сите испитувања беше 
направен и вгнезден (nested) PCR со R16 M1/B6 
пар на прајмери и потоа со специфична група на 
прајмери I F1R1 за I група на фитоплазми.

Од вкупно 29 анализирани примероци, 13 
позитивни примероци беа потврдени во nested 

PCR-от со прајмерскиот сет R16 M1/B6, каде ам-
плифицираните фрагменти беа со големина од 
1050bp.

Со цел да се потврди BN фитоплазмата кај 
сите позитивни примероци исто така го анали-
зиравме и tuf генот, со употреба на посебна гру-
па на прајмери за овој ген, ftuf1-rtuf1 (директен 
PCR) и ftufAY-rtufAY (nested PCR), (Сл. 2).

RFLP анализа
16SrDNA фрагментите амплифицирани во 

nested PCR-от од фитоплазмите кај виновата ло-
за беа детерминирани со RFLP анализа, дигести-
рани со рестрикциски ендонуклеази TagI, Tru9I 
и HpaII. Дигестија на фрагментите амплифици-
рани со R16 M1/B6 прајмер парот се вршеше со 
TagI рестрикциската ендонуклеаза. 

Заклучок

Првите детални молекуларни испитувања 
направени во 2003 год., во Скопското и Велеш-
кото виногорје, го докажаа присуството на Bois 
Noir фитоплазмата (Šeruga et al. 2003). 

Целта на нашето испитување во текот на 
вегетационата сезона 2006, беше да се следат 
што повеќе и поголеми виногорја на територија-
та на Република Македонија, сé со цел да се по-
тврди присуството и видот на фитоплазмите. До-
биените резултати покажаа дека на нашата тери-
торија распространета е само Bois Noir фитоп-
лазмата (подгрупа 16SrXII-A или столбур), која 
причинува значителни штети и загуби во прино-
сот на виновата лоза.

Статистиките и заклучоците наведува-
ат дека BN има широк ареал на распространу-
вање, особено имајќи го во предвид фактот де-
ка во сите земји околу Македонија (Бугарија, Ср-
бија, Албанија и Грција) BN е одамна евиденти-

Сл. 2. Агарозна гел електрофореза (1%) на nested PCR амплификациски примероци на фитоплазми 
16SrDNA од винова лоза (Таб. 1) со ftufAY-rtufAY парот на прајмери, специфичен за tuf генот.  
1 kb DNA ladder Invitrogen со големина на фрагментите 10000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3500, 
3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 750, 500, 250 bp , 13 се позитивните анализирани примероци, 
AY1 е позитивната контрола и В е негативна контрола. 

Fig. 2. Agarose gel electrophoresis (1%) of nested PCR amplicons on 16SrDNA grapevine phytoplasmas 
amplified with ftufAY-rtufAY primer pair specific for tuf gene. 1 kb DNA ladder Invitrogen with 
fragment sizes 10000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3500, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 750, 500, 250 
bp, 13 positive samples, AY1 positive control and B is blank (negative control). 
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рана (Davis et al. 1997; Duduk et al. 2004; EPPO 
Reporting Service 2006). 
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PRESENCE OF GRAPEVINE PHYTOPLASMAS IN SUMMER 2006 IN THE REPUBLIC 
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Summary

Viticulture is one of the most spread cultures in Macedonia and grapevine vineyards cover about 26.000 
hectares, National Statistic of Macedonia (2001). A large number of diseases and pests are present in vineyards, 
among them GY.

Grapevine yellows (GY) are serious diseases often occurring in vineyards. They are caused by 
phytoplasmas, bacteria-like organisms without cell wall. GY present in Europe are essentially two: Flavescence 
dorée (FD) and Bois noir (BN). 

Flavescence dorée (FD) has been a very epidemic disease since its first appearance in Europe, i.e. in 
France in the second half of 1950 years (Caudwell, 1957) and it is listed as a quarantine disease.

On the opposite, Bois Noir (BN) is ubiquitous in Europe and in the Mediterranean basin. It is considered 
an endemic disease, due to its lower spreading compared to FD and to the fact that infected grapevines are 
usually in low number in the vineyard, even if in the last two years an increasing of BN in many European 
viticulture regions was noticed.

Bois noir disease presence was registered on grapevine in all countries around Macedonia: Bulgaria, 
Serbia, Albania and Greece (Davis et al. 1997; Duduk et al, 2004; EPPO Reporting Service, 2006).

On the opposite, FD phytoplasma and its vector, Scaphoideus titanus, have been reported only in Serbia 
so far (Duduk et al., 2004; Magud and Toševski). FD phytoplasma was not found in grapevine collected during 
this survey; however, more extensive investigations are needed to check the presence of FD phytoplasma and 
its vector in Macedonia, given the fact that they are widespread in the neighboring Serbia. 

This research is very important for Macedonia, because it is first detailed step in protection of grapevine, 
prevention of spreading the diseases and control of young grapevines who come in our country from abroad.  

Our results from symptomatic samples collected in summer 2006 is associated with Bois Noir (subgroup 
16SrXII-A or stolbur) phytoplasmas in all viticultural areas in Macedonia. This is the first report about presence 
and distribution of BN in Macedonia, which include most important and bigger vineyards in the areas of 
Negotino, Kavadarci, Strumica, Veles, Stip and Radovis.These results confirmed previous studies carried out in 
a limited area of Macedonia (Seruga et al. 2003). All grapevines were infected with VKII isolate, the BN strain 
found also on convolvulus (Langer and Maixner, 2004). Further studies, already in course, are needed to verify 
the presence of BN vectors in affected areas, in order to control the spread of the disease. 
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Introduction

Stevia is a perennial grass plant from Aster-
aceae family, sort Stevia, where over 150 species 
are known. Only Stevia rebaudiana Bertoni  contains 
sweet taste substances. 

The origin of the sweet stevia is Paraguay. As 
a cultivated plant it was first grown in South Amer-
ica, near its natural habitat (Sumida et al. 1976; 
Seidemann 1976) later it was spread all over the 
world. It is grown in regions, where the temperature 
is always above 0°C, and it rapidly grows in temper-
atures -  20-25°C. The sweet stevia is a strong water-
philic plant (Sumida et al 1976), and is grown above 
sea level. In Bulgaria it can be grown only by water-
ing; it gives seeds but small in number (Krumov & 
Varbanov 1984; Krumov et al. 1984c). It is cultivat-
ed mainly through seedlings. 

The steviozid and rebaudiozids of diterpen 
nature that consist in the plant leaves (Krumov et 
al. 1984a; Sumida et al. 1976) find application in 
food, wine and tobacco industry (Sumida et al. 1976; 
Hideo & Tomoyoshi 1979; Togoshige & Iwaruma 
1978). The steviozid is of the biggest quality (Kru-
mov et al. 1984a; Bungard 1967; Seidemann 1976), 
which refined and in the proper concentration is 300 
times sweeter than saccharose. The greatest  amount 
of sweet substances can be contained in the phase 
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The biological characteristics and requirements of the plant sweet stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) were 
profoundly explored in three regions of Bulgaria – Shumen, Plovdiv and Sandanski. There are quantity and con-
tent indications /from 9 to 13 % of the sweet taste substances steviozid and rebaudiozid (from 283 to 386 kg·ha-1). 
The dry leaf productivity from test areas in favorable growing conditions is from 250-669 kg·ha-1, the production 
rate is higher in South Bulgaria. 
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of butonization (Sumida et al. 1976; Metivier & Vi-
ana 1979). 

The research work connected with stevia 
started in 1978 in Shumen. It is growing because of 
the sweet taste substances in the leaves. 

The first agriproduct is the dry leaves. The 
sweet taste substances are extracted from them – ste-
viozid and rebaudiozid (Krumov et al. 1984a; Su-
mida et al. 1976), which are from 80 to 450 times 
sweeter than saccharose.  

The aim of the present research work was to 
specify the biological and productive abilities of the 
sweet stevia Origin 22, selected in Japan (Sumida et 
al. 1976). 

Materials and methods 

Тhe tests were carried out with origin 22, 
adapted in Shumen (Krumov et al. 1984a, 1984b, 
1984c, 1984d, 1984e) where the seedlings were 
grown. The tests were carried out in fields by wa-
tering different soil types regarding the area of plant 
cultivation. The tests were carried out following the  
square method, the size of squares are 12,6 m2 with 
four repetitions with parameters  50 х 20, 50 х 30, 50 
х 40 and manuring 5 t·dka-1. 

The sweet substance content is to be deter-
mined by thin-layer chromatography and can be in-
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dicated as a certain quantity of steviozid and rebau-
diozid, respectively (Krumov et al. 1984a; Sumida 
et al. 1976).

Results and discussion 

The plant sweet stevia grown in Bulgar-
ia has short root system with two types of roots – 
suctorial and short where the reserve substances are 
stored. The upground part consists of main stalk and 
branching of first, second and third order. The stalks 
are formed from the nodes and internodes where the 
leaves are arranged and the stalk branching comes 
out of the base of their stem. The blossoms are white, 
small, arranged mostly in five in a raceme. The bu-
tonization in Bulgaria starts at the end of July – the 
beginning of August, the mass flowering is in Sep-
tember when the first seeds start to ripen. There is a 
variety in plant height, but the average height is 88-
108 cm in a vegetation period of 112 days and from 
104 to 140 cm in a vegetation period of 145 days 
(Tab. 4). In a shorter vegetation period of 60-80 days 
the height is 60-70 cm. 

Tab. 1. Biological peculiarities and productive abilities of the sweet stevia in the region of Shume

Variant
Planting dis-

tance, cm 

Biological peculiarities Productive abilities 

Height 
of single 
plant cm 

Green 
leaves of 

single plant 
number 

Leaf area Net /fresh/ weight Dry leaf 
weight 
листа, 
kg·ha-1 

Of sin-
gle plant. 

dm2
per ha/m2 total, 

kg·ha-1
leaves, 
kg·ha-1 

50 x 40 no sup-
port 88 1551 107 45 480 148 800 8 200 2 580

50 х 20 no sup-
port 99 1127 96 81 000 21 930 12 580 3 320

50 х 20 with 
posts 108 3229 135 114 800 31 880 14 450 4 340

Tab. 2. Temperature effect during the vegetation period on the sweet stevia dry leaf production in testing in 
different regions of the country kg·ha-1

Regions in Bulgaria
Vegetation period, in days in the field 

60 80 100 112 150
kg·ha-1 kg·ha-1 kg·ha-1 kg·ha-1 kg·ha-1 

Shumen 480 980 1 470 3 000 3 670
Plovdiv 1 130 1 870 2 840 3 120 5 330
Sandanski 710 1 480 2 630 3 590 6 690

Tab. 3. Content of sweet glicozids (steviozid and rebaudiozid) of stevia dry leaves form tests in different 
regions of Bulgaria (in % to absolute dry weight)

Regions 
in Bul-
garia

Vegetation period, in days in the field 
60 days 80 days 112 days

Ste-
viozid 

Rebau-
diozid 

Total
amount Steviozid Rebau-

diozid
Total 

amount
Stevioz-

id
Rebau-
diozid

Total 
amount

Shumen

Plovdiv

Sandanski

5,18

6,23

6,28

2,54

3,48

2,82

7,72

9,71

9,10

5,50

6,74

7,35

3,18

3,77

4,00

8,68

10,51

11,35

5,69

7,06

8,13

3,74

4,23

4,72

9,43

11,29

12,85

After reaching 50-60 cm in height the ste-
via plants partially start to lean and the total num-
ber of leaves simultaneously  reduce to 2-3 times 
(Tab. 1) The leaf areal per hectare is normally from 
40.000 to 120.000 m2  and their fresh  net weight 
is from 8.000 to 12.600 kg. The supporting sys-
tem has a favourable effect on leaf protection as 
it keeps the stalks from leaning and leaf falling. 
The production of fresh upground mass is 13.500 
-45.230 kg·ha-1 (Tab. 1 and 4). The total amount of 
dry leaves to the total dry upground mass is 43-53 
% The dry leaves of a plant in the following pa-
rameters 50 х 30 vary from 70 to 77 g, and the pro-
duction of dry leaves varies from 2400 to 3370 kg·ha-1 
depending on the dates of planting and harvesting (Tab. 
4). The using of supporting system (piles) considerably 
increases the production, approximately with hundred 
kg·dka-1, but makes the agriproduct dry leaves more 
expensive. (Tab. 1). 

The stalks of the sweet stevia are soft and 
easy to chop and break. In a strong gush of wind a 
great part of the plants can be damaged so in order 
the plants to be protected the region must be care-
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Tab. 4. Effect of the planting and harvesting dates on the productivity rate of sweet stevia, field tests, 
Shumen       

Variants
Dates of planting-
harvesting 

Average for  single plant Productivity per ha Surviving plants 
at the end of the 
vegetation peri-

od in % 

Plant 
height in 

cm

Fresh 
weight, g

Dry weight, 
kg

Fresh up-
root part, 

kg

Dry leaves, 
kg

3.05. – 24.06.

13.05. – 8.10.

21.05 – 14.10.

3.06 – 24.10.

104

113

119

140

389

433

408

445

70,0

76,6

70,5

74,1

13 530

16 260

18 920

20 240

2 390

2 870

3 250

3 370

50,0

55,0

67,4

67,8

fully chosen. From the beginning of planting to the 
end of the vegetation because of different reasons a 
great part of the plants are of no use. 15 to 60 % of 
them survive only (Tab. 4) and that depends main-
ly on the way of the seedling production, its plant-
ing and growing. 

The yield of dry leaves depends on different 
factors – vegetation period duration (Tab. 2), plant-
ing and harvesting time (Tab. 4), using of supporting 
system (Tab. 1), planting density (Tab. 1), the grow-
ing location (Tab. 2). The most favourable time for 
planting in the region of  Shumen is the second half 
of May, when the temperatures are usually above 
100C (Tab. 4). 

Comparing the yields from three regions of 
the country Shumen, Plovdiv and Sandanski it can be 
observed (Tab. 2) that in a vegetation period of 112 
days the yields in the three regions are probably the 
same. At the end of the vegetation period the yields 
in Plovdiv and Sandanski are greater than the yields 
in Shumen. The stevia in Shumen grows most rapid-
ly in August, in Plovdiv and Sandanski – in Septem-
ber, when it can store the main amount of biomass. 
The growing is closely connected with watering and 
temperatures and in South Bulgaria the weather con-
ditions are more favourable in spring and autumn pe-
riod. But the most favourable growing conditions for 
the sweet stevia can be observed in the region of San-
danski in a vegetation period of 110-150 days , and 
in a shorter vegetation period (about 100 days) the 
region of Plovdiv (Tab. 2). The major factor which 
strongly affects the productivity rate is temperature. 

The same dependences were constituted in 
examining the sweet substances steviozid and re-
baudiozid. The region of Sandanski has the high-
est average rate – 12, 85%, the lowest average rate 
in Shumen – 9, 43% as the variation in the single 
plants is quite explicit. The biological yielding of the 
sweet taste substances is higher in South Bulgaria 
and highest in Sandanski - 386 kg·ha-1  (Tab. 3).

According to the productivity rate of dry leaves 
the sweet stevia grown in favourable conditions in 
Bulgaria shows similar yielding but lacks sweet sub-
stance content (Sumida et al. 1976 ) in comparison 

with the sweet stevia grown in Japan and Paraguay. 

Conclusion

1. The sweet stevia can be grown in Bulgar-
ia in spring by seedlings of roots and seeds stored 
in winter.

2. The content rate of  the sweet substances 
is the average of 9 and 13% and the total amount of 
steviozid and rebaudiozid is 283 – 386kg/ha. 

3.. The production rate of the dry leaves in the 
test areas in favourable conditions of growing in the 
regions varies from 2500 to 6690 kg/ha; in South 
Bulgaria the productivity rate is higher. 
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Вовед

За современите потрошувачи на храна, ос-
новен критериум во изборот на производите не 
е цената, туку квалитетот и гаранцијата дека тие 
производи нема да бидат штетни по нивното здра-

ПРИМЕНА НА ЗЕЛЕНОТО ЃУБРЕ ОД ФУРАЖНИ КУЛТУРИ 
КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО НА ОРИЗ

Добре АНДОВ, Даница АНДРЕЕВСКА и Верица ИЛИЕВА

Земјоделски институт, 1000 Скопје, ОПО за ориз, 2300 Кочани, Република Македонија

ИЗВОД

Андов Д., Андреевска Д. и Илиева В. (2008): Примена на зеленото ѓубре од фуражни култури како 
предуслов за органско производство на ориз. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија 
со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 
8, Скопје.

Ова истражување е спроведено со цел да се испитаат можностите за воведување на органско 
земјоделско производство кај културата ориз со примена на зелено ѓубрење од фуражни култури. За 
реализација на истражувањата поставени се полски макро опити. Испитувани се следниве варијанти: I - 
Производство на ориз со зелено ѓубрење од фуражен грашок (Pisum sativum ssp. arvense L.),  II - зелено 
ѓубрење од фуражен грашок + пченица, III - зелено ѓубрење од граор (Vicia villosa L.) и IV-конвенционално 
производство на ориз. Анализирани се приносите на зелена маса и сено кај фуражните култури, а кај оризот 
приносот на арпа, бел ориз и рандманот. 

Од резултатите добиени при истражувањата може да се констатира дека највисоки приноси на зелена 
маса (26.889 kg·ha-1) и сено (5.647 kg·ha-1) се добиени кај варијантата II, а најниски кај варијантата III (зелена 
маса- 10.000  и сено 1.853 kg·ha-1).  Највисоки приноси на оризова арпа (8.380 kg·ha-1) и бел ориз (5.743 
kg·ha-1) се добиени кај варијантата II. Најниски приноси од оризова арпа (4.500 kg·ha-1) и бел ориз (3.049 
kg·ha-1) е добиено кај конвенционалното производство на ориз. Најдобар рандман на бел ориз (71,36%) е 
добиен во варијантата III .

Клучни зборови: ориз, зелено ѓубрење, фуражни култури, органско производство.

ABSTRACT

Andov D., Andreevska D. & Ilieva V. (2008): Application  of green manure from fodder plants as precondition 
for  organic production of rice. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with Inter-
national Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The aim of this investigation is to test the possibilities for bringing in the organic agricultural production 
of the rice, using green manure from fodder plants. For realization of the investigation there are field macro exper-
iments. The variants in the experiments were the following: I- production of rice with green manure for forage pea 
(Pisum sativum ssp. arvense L.), II - green manure for forage pea  + wheat, III-green  manure of chickling (Vicia 
villosa L.) and IV-conventional production of rice. The yields of the green mass and hay with the fodder plants are 
analyzed, and with rice, the yield of paddy and of white rice and dressing percentage.

From the results obtained from the tests we can conclude that the highest yields of green mass (26.889 
kg·ha-1) and hay (5.647 kg·ha-1) are obtained with variant II, and the lowest ones with variant III (green mass 10.000  
and hay 1.853 kg·ha-1). The highest yields of paddy rice (8.380 kg·ha-1) and white rice (5.734 kg·ha-1) are obtained 
at variant II. The lowest yields of paddy rice (4.500 kg·ha-1) and white rice (3.049 kg·ha-1) are obtained with the con-
ventional production of rice. The best dressing  percentage of white rice (71,36%) is  obtained with variant  III. 

Key words: rice, green manure, fodder plants, organic production.

вје. Затоа, се повеќе лугето бараат органска хра-
на произведена без употреба на минерални ѓубри-
ва и пестициди.

Органското земјоделство значи производ-
ство во кое не само што се исклучува употребата 
на синтетички агрохемикали, туку се зголемува 
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приносот, се подобрува квалитетот на произво-
дите и се одржува плодноста на почвата. Почвата 
и зачувување на нејзината плодност треба да би-
дат од првостепено значење за еко земјоделецот.

На голем дел од производствените повр-
шини кај нас, оризот се одгледува во монокул-
тура. Според резултатите од научните истражу-
вања и искуствата од производството, прино-
сот на оризот во монокултура опаѓа, се намалува 
почвената плодност и покрај постојаното стан-
дардно ѓубрење со минерални ѓубриња.

За спречување на негативните последици 
од монокултурното одгледување и унапредување 
на производството потребно е воведување на ори-
зот во плодоред, како и воведување на фуражни-
те култури (смески) како предкултури. По легу-
минозната култура оризот дава значајно повисо-
ки приноси. Плодноста на почвата се зголемува, а 
употребата на азотни ѓубриња се намалува. Повр-
шината се чисти од плевели, па употребата на хе-
миски средства за заштита се намалува. 

Органското производството на ориз има 
еколошко значење во заштитата на почвата и во-
дите од загадување со минералните ѓубриња и 
пестицидите. 

Економското значење е заштедата на срет-
ства за набавка на ѓубрива и пестициди и постиг-
нување на повисоки цени за органскиот ориз на 
пазарот. 

Производството на органска храна се 
практикува насекаде во светот, а исто така и во 
Македонија производителите на храна бараат ин-
формации како да реализираат органско произ-
водство.

Оттука,  целта на  овие истражувања е да 
се испитаат можностите за воведување на  орган-
ско земјоделско производство кај културата ориз, 
а со примена на органско ѓубрење (со заорување 
на зелената маса од предкултурата-фуражни сме-
ски). 

Материјал и методи на работа

Преку полски макро опити спроведени во 
локалитетот Босевица на површините од „ОПО 
за ориз“ Кочани при ЈНУ Земјоделски институт 
Скопје,  испитувана е примената на зеленото гу-
брење од фуражни култури за производство на 
ориз. Испитувани се следниве варијанти: 

I -  Производство на ориз со зелено ѓуб-
рење од фуражен грашок (Pisum 
sativum ssp. arvense L.),  

II -  Производство на ориз со зелено ѓуб-
рење од фуражен грашок (Pisum 
sativum ssp. arvense L.) + пченица 
(Tritikum aestivum сорта Бабуна), 

III - Производство на ориз со зелено ѓуб-
рење од граор (Vicia villosa L.)  

IV- Контрола производство на ориз во мо-
нокултура со примена на минерални 
губрива (конвенционално)

Преткултура на испитуваните варијанти 
беше ориз.

Веднаш после жетвата на оризот изврше-
на е припрема на површините за сеидба на фу-
ражните култури. Обработката на почвата се со-
стои од  едно орање дискување и едно браносу-
вање. 

Добиточниот грашок  е посеан на ден 
13.11.2003 година, а нормата на семе е 150 kg·ha-1. 
Смеската од добиточен грашок + пченица во од-
нос 3:1 (150:50 kg·ha-1) и граор (200 kg·ha-1) се 
посеани на ден 14.11.2003 година. Никнењето во 
варијантите е забележано  на 08.12 2003 година. 

Во фаза на цветање на фуражните култу-
ри зелената растителна маса е искористена за зе-
лено ѓубрење (сидерација), затоа истата е инкор-
порирана со две дискувања и заорување на ден 
05.05.2004 година. Пред заорувањето на фураж-
ните култури е утврден приносот на зелена ма-
са и сено.

Сеидбата на оризот сорта “монтичели” е 
извршена после делумно минерализирање на ор-
гансото ѓубре на ден 14.05.2004 година. После 
жетвата кај оризот е анализиран приносот на ар-
па, бел ориз и рандманот.

Резултати и дискусија

Принос на зелена маса и сено од фуражните 
култури

Резултатите за добиениот принос на зеле-
на маса и сено од фуражните култури се прикажа-
ни во Таб. 1. Од изнесените податоци во Таб.  1, 
може да се забележи дека највисок принос на зе-
лената маса (26.889 kg·ha-1) е добиен во варијан-
тата II - (добиточен грашок + пченица), а најни-
сок (10.000 kg·ha-1) кај варијантата III – (граор). 
Највисок принос на сено (5.647 kg·ha-1), исто та-
ка е утврден во варијантата II, а најнисок (1.853 
kg·ha-1) во варијантата III.

Испитувањата покажаа дека нискиот при-
нос на зелена маса и сено во варијантата III, е ка-
ко резултат на измрзнување на граорот кое беше 
констатирано во фаза на поникнување. За да мо-
жат растенијата добро да се вкоренат и да ги из-
држат ниските температури, сеидбата на граорот 
трба да се изврши порано наесен.

Принос на арпа и бел ориз
Резултатите добиени за приносот на ори-

зова арп и бел ориз се изнесени во Таб. 2 и 3. 
Од резултати прикажани во Таб. 2 се гледа 

дека кај сите испитувани варијанти на зелено ѓу-
брење приносот на арпа е повисок од контролата. 
Највисок принос на оризова арпа е добиен во ва-
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ријантата II (8.380 kg·ha-1), а најнисок кај контро-
лата (4.500 kg·ha-1). Приносот во варијантата II е 
повисок за  86,22% во споредба со контролата. 

Добиените резултати за приносот на бел 
ориз прикажани во Таб. 3 покажуваат дека нај-
висок принос е постигнат во варијанта II (5.743 
kg·ha-1), а најнисок во контролата (3.049 kg·ha-1). 
Приносот на бел ориз во варијантата II во однос 
на контролата  е повисок за 88,35 %.

Рандман на оризот
За разлика од другите житни култури, ори-

зовата арпа  не се меле за брашно или добиточ-
на храна, но зрното трба да остане цело и неош-
тетено.

За да се добие ориз за консумација, суро-
виот ориз (арпа), се подложува на фабричка об-
работка, при што се отстрануваат плевиците, об-

вивката на семето, површинскиот дел на ендос-
пермот и ембрионот. Односот на добиеното ко-
личество бел ориз при преработката спрема ко-
личеството на споредни производи го преставува 
рандманот на оризот.

Резултатите од нашите истражувања за 
рндманот се дадени во Таб. 4. Од анализа на ис-
тите се гледа дека процентот на цели зрна е нај-
висок во варијантата III (71,36%), а најнизок во 
варијантата I (66,43%).

Рандманот на оризот е сортна одлика, но 
многу зависи од применетата агротехника, пред 
се од начинот на ѓубрењето и од видот на употре-
беното ѓубриво (Андов и сор., 2003). Од нашите 
резултати се гледа дека рандманот односно про-
центот на цели зрна добиени при преработката 
на оризовата арпа варира според видот на упо-
требеното ѓубриво. 

Таб. 1. Добиен принос на зелена маса и сено од фуражните култури
Tab. 1. Obtained  yield of green mass and hay from fodder plants

Реден 
број-No

Варијанти на зелено ѓубрење-
Variants of green manure

Принос на зелена маса-
Yield of green mass - kg/ha

Принос на сено-Yield 
of hay - kg/ha

1. I- Добиточен  грашок (Pisum sativum ssp.
arvense L.) - Forage pea 25.330 2.975

2.
II- Добиточен  грашок + пченица (Pisum 
sativum ssp. arvense L. + Triticum aestivum 
L.) - Forage pea+ wheat 26.889 5.647

3. III- Граор (Vicia villosa)-Chickling 10.000 1.853

Таб. 2. Добиен принос од ориз-арпа одгледуван со различни варијанти на зелено ѓубрење 
Tab. 2. Obtained  yield of paddy rice grown after different varijants of green manure 

Реден 
број -No

Варијанти на зелено ѓубрење -
Variants of green manure

Принос од ориз-арпа - 
Yield of paddy rice kg/ha

Релативен принос -
Relative yield -%

1. I- Добиточен  грашок (Pisum sativum ssp.
arvense L.) - Forage pea 6.700 148,88

2.
II- Добиточен  грашок + пченица (Pisum 
sativum ssp. arvense L. + Triticum aestivum 
L.)- Forage pea+ wheat 8.380 186,22

3. III- Граор (Vicia villosa)-Chickling 6.100 135,55

4. IV -Контрола   Control-(continuous crop-
ping system) 4.500 100,00

Таб. 3. Добиен принос од  бел ориз одгледуван со различни варијанти на зелено ѓубрење 
Tab. 3. Obtained  yield white rice grown after different variants of green manure

Реден број Варијанти на зелено ѓубрење -
Variants of green manure

Принос на бел ориз -
Yield of white rice kg/ha

Релативен принос -
Relative yield -%

1. I- Добиточен  грашок (Pisum sativum 
ssp.arvense L.) - Forage pea 4.450 145,94

2.

II- Добиточен  грашок + пченица 
(Pisum sativum ssp.arvense L. + 
Triticum aestivum L.)- Forage pea+ 
wheat 5.743 188,35

3. III- Граор (Vicia villosa)-Chickling 4.351 142,70

4. IV -Контрола-(монокултура) Control-
(continuous cropping system) 3.049 100,00
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Процентот на оризовите трици и плевици-
те исто така варира според видот на употребено-
то ѓубриво. Највисок процент на оризови трици 
(13,13%) и плевици (17,99%) се добиени во ва-
ријантата I, а најмал во варијантата III (9,34%) 
трици и (16,10%) плевици.

Заклучок

Вр основа на добиените резултати за при-
носот на зелената маса од фуражните култури, 
приносот на арпа и бел ориз како и добиениот 
рандман при прерабпотка на арпата можат да се 
извлечат следниве заклучоци: 

Највисоки приноси на зелена маса - 
(26.889 kg·ha-1) и сено (5.647 kg·ha-1) 
се добиени кај варијантата II, а најни-
ски кај варијантата III (зелена маса- 
10.000  и сено 1.853 kg·ha-1).
Добиточниот грашок во комбинација - 
со житна култура дава подобри резул-
тати во споредба со чист посев.
Највисоки приноси на оризова арпа - 
(8.380 kg·ha-1) и бел ориз (5.743 kg·ha-1) 
се добиени кај варијантата II. 
Најниски приноси од оризова арпа - 
(4.500 kg·ha-1) и бел ориз (3 049 kg·ha-1) 
е добиено кај конвенционалното про-
изводство на ориз.
Зеленото ѓубрење во спредба со кон-- 
тролата го зголемува приносот на 
арпа за  86,22% и на белиот ориз за 
88,35%. 
Најдобар рандман на бел ориз - 
(71,36%) е добиен во варијантата III, а 
најлош во варијанта I (66,43%).
Одгледувањето на фуражните култу-- 

ри за зелено ѓубрење се добра осно-
ва во системот на органско производ-
ство на ориз.

Литература

Андов, Д. (1997). Морфолошко- биолошки и хе-
миско - технолошки својсртва на некои 
сорти ориз одгледувани како прва и како 
втора култура. Магистерски труд. Земјо-
делски факултет , Скопје

Андов,Д. (1997). Принос на зрно и содржина на 
протеини во арпа, карго и бел ориз на не-
кои сорти ориз одгледувани како прва и 
втора култура. Год. Зборник на Земјодел-
ски Институт. Кн. XVII: 31-43. Скопје.

Андов, Д., Најчевска, Ц., Андреевска, Д., Илиева, 
В. (2003). Принос од бел ориз и добиени-
те производи при лупење на арпата во за-
висност од сортата и начинот на одгледу-
вање. Зборник на трудови, XXVIII Средба 
Факултет-стопанство, 2003. Год. 11 : 115-
125. Скопје.

Андреевска, Д., Јекиќ, М., Илиева, В., Андов, Д. 
(2003). Продолжено дејство на минерал-
ните ѓубриња врз приносот на арпа и бел 
ориз. Зборник на трудови, XXVIII средба 
Факултет-стопанство, 2003. Год. 11 : 127-
139. Скопје.

Вогтман, Х.(1990). Екологично градинарство. 
Фондација екологично земеделие FIBL 
Project Булгарија.

Илиева, В., Андов, Д., Андреевска, Д. (2005). 
Влијанието на плодоредот врз приносот 
на оризот и заштита на животната среди-
на. XXX-то Советување за заштита на рас-
тенијата во република Македонија и I Кон-

Таб. 4. Рандман /%
Tab. 4. Dressing percentage /%

Реден
број 
-No

Варијанти на зелено 
ѓубрење

Variants of green manure

Цели 
зрна-
Whol 
grains

Скршени зрна- Bro-
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Трици-
Rice 
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Hulls1/3 2/3 Вкупно
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APPLICATION  OF GREEN MANURE FROM FODDER PLANTS AS PRECONDITION 
FOR  ORGANIC PRODUCTION OF RICE

Dobre ANDOV, Danica ANDREEVSKA & Verica ILIEVA

Institute of agriculture, 1000 Skopje, Department of rice, Nikola Karev br. 8, 2300 Kocani, Republic of Macedonia

Summary

The aim of this investigation is to test the possibilities for bringing in the organic agricultural produc-
tion of the rice, using green manure from fodder plants. For realization of the investigation there are field mac-
ro experiments. The variants in the experiments were the following: I- production of rice with green manure 
for forage pea (Pisum sativum ssp. arvense L.), II - green manure for forage pea  + wheat, III-green  manure of 
chickling (Vicia villosa L.) and IV-conventional production of rice. The yields of the green mass and hay with 
the fodder plants are analyzed, and with rice, the yield of paddy and of white rice and dressing percentage.

From the results obtained from the tests we can conclude that the highest yields of green mass (26.889 
kg·ha-1) and hay (5.647 kg·ha-1) are obtained with variant II, and the lowest ones with variant III (green mass 
10.000  and hay 1.853 kg·ha-1). The highest yields of paddy rice (8.380 kg·ha-1) and white rice (5.734 kg·ha-1) 
are obtained at variant II. The lowest yields of paddy rice (4.500 kg·ha-1) and white rice (3.049 kg·ha-1) are ob-
tained with the conventional production of rice. The best dressing  percentage of white rice (71,36%) is  ob-
tained with variant  III.  

Growing of fodder plants for green manure is a good practice in the system of organic production of 
rice. 
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АРСЕНОТ ВО ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ЗАПАДНО БАЧКИОТ 
ОКРУГ И МАЛИГНИТЕ БОЛЕСТИ

Лилјана СОКОЛОВА ЃОКИЌ1, Радоје ПАНТОВИЌ2, Сандра МАРТИНОВИЌ3 и 
Синиша ЌУРИЌ1

1 Завод за јавно здравље, Сомбор, РС
2 Tехнички факултет Бор, Универзитет Београд, РС 

3 Дом здравља Сомбор, РС

ИЗВОД

Соколова Ѓокиќ Л., Пантовиќ Р., Мартиновиќ С., и Ќуриќ С. (2008): Арсенот во подземните води на 
западно Бачкиот округ и малигните болести. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија 
со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 
8, Скопје.

Бројни здравствени студии во светот потврдиле дека внесот на арсенoт во човечкиот организам може 
да резултира со малигнитет на бубрезите, крвта, џигерот, белите дробови и другите органи. Судбината на 
создавањето на канцерот, се состои во процесот на фосфорилација, создавањето на аденозин пет фосфатот и 
ДНК, генетскиот материјал, кога арсенот ќе го замени местото на фосфатната група па наместо аденозин пет 
фосфат се добива аденозин 5 арсенат со што се пореметува во целост метаболизамот. Водата претставува 
најважен транспортен систем на арсенот во природата. Студиите на ЕПА (Aмериканска Агенција за заштита 
на животната средина) ја подвелкуваат поврзаноста на количината на арсенот во водата за пиење со малигните 
заболувања и заедно со СЗО (Светска здравствена организација) ја ограничуваат концентрацијата на арсенот 
во водата за пиење на 0,010 mg/l. Според АИРЦ (Меѓународна агенција за испитување на ракот) арсенот и 
припаѓа на првата група канцерогени. Целта на трудот е да ја покаже поврзаноста помеѓу присуството на 
арсенот во водата за пиење со инциденцата на малигни заболувања на Западно бачкиот округ, Војводина. 
Податоците за морбидитетот се земени од годишните извештаи на примарната здравствена заштита, арсенот 
е мерен во 10 различни лаборатории со атомско апсорпциони метод, хидридна техника. Во периодот од 1998 
до 2006. година извршени се вкупно 854 мерења на водата за пиење, од тоа на арсен, 163. Вредностите на 
арсенот се движеа од 0,001 до 0,720 mg/l со средна вредност од 0,014 mg/l. Просечната концентрација на 
арсенот е статистички значајно поголема од МДК (Makсимално дозволена концентрација) со висок ниво 
на статистичка значајност (п< 0,01). Врз основа на досегашните статистички податоци за морбидитетот 
и морталитетот, посебно специфичниот, не можеме со сигурност да тврдиме дека зголемувањето на 
инциденцата на заболување од малигните болести од година во година, е последица на арсенот од водата 
за пиење. Постои статистички значајна разлика во заболувањето во однос на набљудуваниот период, 2001-
2005: на територијата на Западно бачкиот округ се во зголемување заболувањата од малигните болести. 
Недвојбено е дека арсенот од водата за пиење штетно делува на човечкото здравје и дека употребата на вода 
со поголема концентрација на арсен значајно го зголемува ризикот за здравје. 

Клучни зборови: вода за пиење, арсен, малигни болести

ABSTRACT

Sokolova Gokic L., Pantovic R., Martinovic S., & Curic S. (2008): Arsen in the undergraund water in West-
ern Bačka district and the cancer diseases. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Mace-
donia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, 
Vol. 8, Skopje.

Plenary helath researches across the world have imlicated that As intake can result in the cancer of blood, 
splean, lungs, kidneys and many other organs. Water is the most important as transport system in the nature. Typi-
cal As concentration in the undergraund water is about 1-2 mg/l. EPA study has validated the connection between 
the As concentration in the drinking water and the cancer diseases. As a result of the study, EPA and WHO have re-
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stricted the value of the allowed Arsen concentration in the drinking water on 0,010 mg/l. The goal of this work is 
to implicate on the connection between the Arsen presence in the drinking water in Western bačka region and the 
incidence of the malignant diseases. Records on mirbidity have been get from the primary health protection year 
report, Arsen concentration has been mesared in 10 different laboratories by Atomic Absorption Spectrophotom-
eter method, hydrid technic. In this region, from 1998. to 2006., there have been done 854 drinking water analy-
ses, 163 of them on As concentration, valluse of As were from 0,001-0,720 mg/l, aproximate concentration of As 
around 0,014 mg/l. There has been shown a statisticly important difference in the morbidity in the certain time pe-
riods; from 2001.-2005. the incidence of the malignant diseases has incrisead. In Western Backa region there is not 
doubt that As in the drnking water has a bad influence on the human helath and the use of drinking water with high 
As concentration highly increase the helath reask.

Key words: drinking water, Arsen, malignant diseases

Вовед

Aрсенот е констатиран канцероген за чо-
векот. Со децении се мислело дека е негеноток-
сичен бидејќи самиот е слабо активен, а често и 
комплетно неактивен во клетките на бактериите 
и мутираните клетки. Со користењето на интра-
генетските модели, докажано е дека е јак мута-
ген кој доведува до бришење на важните инфор-
мации во генот. 

Арсеновите соединенија човекот ги ко-
ристел со илјадници години. Киплинг во кратко-
то поглавје на еден свој часопис ги изнел здрав-
ствените ефекти и метаболичките промени кај 
животните, растенијата и човекот на употребата 
на арсенот низ историјата.

Денес арсеновите соединенија највише се 
наоѓаат во пестицидите (поради нивното својство 
на инхибиција на фотосинтезата), учествуваат во 
биосинетазата на протеините, липидите, кароте-

ноидите, се користат за заштита на дрвото, во то-
вот на живината и свињите. 

Kaко составен дел на карпите и почвата, 
арсенот е хемиски загадувачка материја која 
што растварајќи се, достига до подземните води, 
реки и езера и на тој начин и во водата за пиење. 
Понекогаш и природната ерозија е одговорна за 
појавата на поголема концентрација на арсенот 
во локалните водени ресурси. Арсенот овде може 
да стаса и преку индустриските отпадни води, од 
атмосферата или растворен во дождот и снегот. 

Дозволените гранични вредности за арсен 
во водата за пиење првобитно се поставени така, 
да се избегнат акутните ефекти. Првиот јавен ли-
мит на арсенот го одредил лордот Вилијам Томп-
сон Келвин, после пронаоѓањето на арсенот во 
пивото, 1900. година. После тоа во Обединетото 
Кралство е поставена регулатива од 0,150 mg/l. 
Во текот на векот кој следи, оваа бројка е три па-
ти намалена. Понатамошните откритија на штет-

Сл. 2. Велики Бачки канал, ДТД
Fig. 2. Great Backa canal

Сл. 1. Западно бачки округ
Fig. 1. Western Backa District
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ните ефекти поради константната конзумација 
на неисправна вода, богата со арсен, ја натерале 
Светската здравствена организација да препора-
ча лимит од 0,010 mg/l. Оваа граница ја прифати-
ла и Европската Унија. 

Tипичната концентрација на арсенот во 
подземните води е 0,001 до 0,002 mg/l. Меѓутоа, 
во пределите со вулкански карпи и сулфидни 
минерални наслаги, нивото на арсен може 
да биде и до 3,000 mg/l. Во Мисури и Охајо, 
арсенот е констатиран во подземните води во 
концентрација од 0,034 до 0,490 mg/l, во Унгарија 
од 0,001 до 0,174, во југозападна Финска од 0,017 
до 0,980, некои делови на Мексико од 0,008 до 
0,624, и на Тајван 0,670 mg/l. 

Денес арсенот претставува голем здрав-
ствен проблем. Во Србија арсен има во подзем-
ните води на територијата на Војводина во кон-
центрација која е поголема од 0,010 mg/l. Фактот 
дека во рамките на УНИЦЕФ-овите програми на 
подршка беа бушените бунари, меѓу кои е знача-
ен бројот на контаминирани со арсен, ја осветлу-
ва потребата да, во своите програми, Србија ви-
соко ја истакне оваа проблематика.

Со првите периодични прегледи на вода-
та за пиење од 2001. година, арсенот стана акту-
елен и на теренот на Западно бачкиот округ. во 
Војводина. Анализите кои подразбираат поши-
рок обем при новите водозафати (нови бушени 
бунари) во средината на 90-те години, открива-
ат поголеми вредности на арсенот. Развојот на 
аналитиката и построжувањето на критериумот 
за неговото присуство во водата за пиење, пара-
лелно со сознанијата за влијанието на животната 
средина, посебно на здравјето на луѓето, на арсе-
нот му даде значење на незаобиколен проблем на 
поедините води за пиење во Војводина.

На сликите 1 и 2 се дадени картата на овој 
округ со четирите општини и каналот Велики Ба-
чки. Западно бачкиот округ има 4 општини: Сом-
бор, Апатин, Оџаци и Кула и 37 населени места 
(села). Во овој округ главно хидрогеолошко обе-
лежје е Дунав, односно каналот Дунав Тиса Ду-
нав, познат како Голем и Мал Бачки канал, кој ги 
регулира водите во Војводина.

Снабдувањето на жителите на овој округ 
со вода, е организирано преку користење на под-
земните води, односно преку бушените бунари. 
Во сите населени места постојат централни во-
доводи (извор, резервоар и разводна водоводна 
инсталација), или системи за јавно водоснабду-
вање на кои се приклучени скоро 100% од до-
маќинствата. Капацитетот на поедините водни 
објекти, изнесува од 5 до 300 l/s. 

Во експлоатација е првата водоиздан, или 
плитката и втората или длабока, на длабочина од 
45 до преку 200 m. Прелиминарните хидрогео-
лошки испитувања утврдиле дека во населените 

места постојат услови за црпење на доволна ко-
личина на подземната вода. Водата се разликува 
по квалитетот односно хемизмот. Во зависност 
од теренот и длабочината на бунарите, постојат 
води богати со железо и амонијак и води богати 
со органски материи и арсен. 

Материјал и метод

Kaнцеларијата на ЕПА, во 1994 година, 
одржала состанок за подземните води и водата 
за пиење, во врска со опорезувањето, третманот, 
аналитичките методи, присуството на арсенот, 
експозицијата, цената, проблемите и можности-
те за контрола и одлучила од 1995 година да води 
строга сметка за карактеристиките на влијанието 
на здравјето на луѓето и технолошкиот третман. 
Последната измена на оваа регулатива била во 
јуни 2001 година. Правилникот на Р. Србија за 
хигиенска исправност на водата за пиење ги при-
фати насоките на СЗО и Директивите на ЕУ (Ев-
ропска Унија). Барањата на овој Правилник (Сл.
лист СРЈ бр. 42/98), за арсен се 0,010 mg/l во во-
дата за пиење.

Лабораториски арсенот се одредува Aтом-
ско - апсорпционо - спектрофотометриски пре-
ку хидридна техника: од органските соединенија 
кои се разлагаат на сулфурна и азотна кисели-
на преку повеќестепено повторено испарување 
на мострата, до појава на пари на сулфур триок-
сид, се создава арсен (V) кој заедно со оригинал-
но присутниот неоргански арсен понатаму се ре-
дуцира во арсен (III) со помош на калиум јодид и 
калај (II) хлорид и најпосле во гасовит арсен со 
помош на цинк и хлороводородна киселина. Ал-
тернативно, арсенот се претвара во арсин со по-
мош на натриум борхидрид во растворот на хло-
роводородната киселина. Арсенот се отфрла од 
растворот со аерација со азот, во водороден пла-
мен каде што се одредува со атомска адсорпција 
на 193,7 nm бранова должина.

Анализите се вршени во хемиско екоток-
сиколошката лабораторија на Заводот за јавно 
здравје во Сомбор и уште во 10 други, меѓу нив и 
референтни лаборатории во Србија.

Темата се бави со движењето на арсенот 
на територијата на Западно бачкиот округ по го-
дини, во однос на општините, према длабочина-
та на бунарите и останатите важни параметри во 
водата. Податоците за морбидитетот се годишни 
извештаи на примарната здравствена заштита, од 
2001 до 2005 година за овој округ (од амбуланти-
те на Месните заедници). 

Резултати и дискусија

Во периодот од 2001. до 2006. година из-
вршени се вкупно 163 мерења на арсенот од це-
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лата територија на Западно бачкиот округ. 
Вредностите на арсенот измерени на овоа 

подрачје во посматраниот период се движеа од 
0,001 до 0,720 mg/l вода за пиење со средна вред-
ност од 0,014 mg/l, а по општините: во Сомбор 
0,004, во Апатин 0,007, во Кула 0,028 и во Оџа-
ци 0,043 mg/l. Значи, во поедини води концентра-
цијата на арсенот беше 70 и повеќе пати поголе-
ма од дозволената. (Таб. 1) 

Најголем број на измерените вредности се 
наоѓаат во концентрација од 0,001 до 0,050 mg/l 
и тоа, 93 мерења, што чини 57% од вкупните кон-
центрации.

Просечната концентрација на вкупниот 
арсен на територијата на Западно бачкиот округ 
во испитуваниот период, 2001 до 2006 година, 
ВИСОКО Е СТАТИСТИЧКИ ЗНАЧАЈНО ПО-
ГОЛЕМА ОД МДК, како и поединечно по опш-
тините, со високо ниво на статистичка значајност 
(п < 0,01).

Статистички значајна корелација на арсе-
нот со другите испитувани параметри на терито-
ријата на Западно бачкиот округ постои, посма-
трајќи го коефициентот на линеарна корелација 
по Пирсон, со:

pH вредност   p < 0,05- 
Нитрати      p < 0,05- 
Длабочина на бунарот p < 0,05- 

ПАРАМЕТАР Ниво на статистичка 
значајност (п) 

pH вредност  < 0,01
Eлектрична провод-лектрична провод-
ливост  < 0,01
Aрсен3+  < 0,01
Испарлив остаток  < 0,05
Железо  < 0,05
Aлуминиум  < 0,05
Бромоформ  < 0,05
Радон  < 0,05

Некои студии на животните укажуваат на 
тоа дека арсенот е есенцијален нутриент во огра-
ничени количини. Немалигните кожни алтера-
ции, накои од кожните хипо и хиперпигмента-
ции, се во врска со ингестијата на арсенот, кaко и 
ракот на кожата кој што се развил кај некои од па-
циентите. Студиите покажале дека внесот на ар-
сен во организамот на луѓето може да резултира 
со малигнитети на бубрезите, крвта, џигерот, бе-
лите дробови и другите органи. Во оваа група се 
вклучени и крадиоваскулраните болести, како и 
разни неуролошки оштетувања. 

Според податоците од литературата, како 
минимална заштитна доза за луѓето е одредена 
количина од 0,200 mg/l на неоргански арсен по 
човек на ден. Дневната поторшувачка преку хра-

Taб. 1. Aрсен на територијата на Западно бачкиот округ, 2001-2006./ mg/l 
Tab. 1. Arsenic concentration on teritory of Western Backa District, 2001-2006./ mg/l 

Општина Н Aритм.ср. СД Станд. греш.
Аритм. сред. MИН MAКС Интервал

Оџаци 52 0,242 0,257 0,043 0,004 0,720 0,716
Апатин 35 0,072 0,040 0,007 0,001 0,130 0,129
Кула 35 0,128 0,205 0,028 0,001 0,120 0,119
Сомбор 41 0,025 0,023 0,004 0,001 0,083 0,082
ВКУПНО 163 0,115 0,183 0,014 0,001 0,720 0,719

Н- вкупен број на мостри
СД- стандрадна девијација

Taб. 2. Арсенот на подрачјето на Западно бачкиот округ, 2001-2006. во однос на МДК- 0,010 mg/l , 
статистичка значајност

Tab. 2. Arsenic concentration on teritory of Western Backa District, 2001-2006. with respect to MDK- 
0,010 mg/l, statistical significance
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поверение на разликата

долни горни

Aпатин 35 0,24 0,26 0,043 5,338 34 0,000 0,23 0,14 0,32
Kула 35 0,07 0,04 0,007 9,1 34 0,000 0,06 0,05 0,08
Oџаци 52 0,13 0,20 0,028 4,161 51 0,000 0,12 0,06 0,18
Сомбор 41 0,03 0,02 0,004 4,365 40 0,000 0,02 0,01 0,02
Западно бачки 
округ 163 0,11 0,18 0,014 7,296 162 0,000 0,10 0,08 0,13
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ната (без водата за пиење) на арсенот, се движи 
од 0,010 до 0,020 mg/l на ден. Претпоставувајќи 
дека човекот пие дневно во просек 2 л вода, со во-
дата внесува во организамот 0,020 mg/l на арсен, 
под услов таа вода да содржи само 0,010 mg/l ар-
сен. Значи, вкупно применета количина на арсе-
нот по глава, се движи околу 0,040 mg/l на ден 
што е 5 пати помалку од наведената заштитна до-
за и обезбедува голема сигурност за здравјето на 
луѓето. 

По препораките на СЗО, граничните вред-
ности за хемиските супстанци во водата за пи-
ење можат да се пресметаат врз основа на нивни-
от толерантен дневен внес (ТДВ) и врз основа на 
релативната канцерогеност за потенцијално кан-
церогените материи.

Во поедините населени места во овој 
oкруг, измерената концентрација на арсенот е по-
голема од дозволените 0,010 mg/l. Се смета де-
ка и тоа е доволен ризичен податок за здравје-
то, имајќи го предвид кумулативниот хроничен 
ефект. Во поединенчните општини, измерени се 
вредности поголеми 70 пати од МДК. Врз осно-
ва на досегашните статистички податоци за мор-
бидитетот и морталитетот, посебно специфични-
от, не можеме со сигурност да тврдиме дека рас-

тот на инциденцата на оболувањата од малигни-
те болести од година во година е последица на 
арсенот од водата за пиење. Дотолку повеќе што 
кај нас не се работат општи и таргетирани сту-
дии кои би ја потврдиле или негирале оваа пре-
тпоставка.

Но, светските истражувања и резултатите 
од бројните студии ни даваат за право да очеку-
ваме зголемување на ракот на мочниот меур, бу-
брезите, џигерот, болестите на крвните садови, 
анемијата меѓу граѓаните кои конзумираат вода 
со 10 и повеќе пати поголема концентрација на 
арсенот.

Посматрајќи го периодот од 2001 до 2005  
година во однос на инциденцата од малигни за-
болувања, можеме да кажеме дека постои ста-
тистички значајна разлика во оболувањата во од-
нос на посматраниот период, 2001-2005 година: 
на територијата на Западно бачкиот округ дошло 
до зголемување на оболувањата од малигни бо-
лести и болестите на срцето (п < 0,01).

Нема статистички значајна поврзаност 
помеѓу просечните концентрации на арсенот и 
бројот на новооткриените случаи на заболувања 
од малигнитети и заболувања на срцето во овој 
период и за оваа територија (п > 0,05). 
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Сл. 3. Заболувања од малигни болести, инциденца 2001-2005, во Западно бачки округ
Fig. 3. Malignant diseases, incidence 2001-2005 on Western Backa District

Taб. 3. Корелација на концентрацијата на арсенот со бројот на новооткриените случаи на малигни 
болести и болести на срцето, 2001-2005.

Tab. 3. Corelation beetwen concentration of arsenic and number of new cases of malignant diseases and 
heart diseases, 2001-2005.

ЛИНЕАРНА КОРЕЛАЦИЈА ПО ПИРСОН

Малигни заболувања
 
 

Корелација по Пирсон 0,033
Статистичка значајност до 0,05 0,958
Н 5

Заболувања на срцето со компликации 
 

Корелација по Пирсон 0,488
Статистичка значајност до 0,05 0,404
Н 5
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Заклучок

Докажано е дека арсенот од водата за пи-
ење штетно влиае на здравјето на луѓето и дека 
употребата на вода со зголемена содржина на ар-
сен значајно го зголемува ризикот од малигни те 
заболувања. Светската здравствена организавија 
одредила МДК за арсенот од 10 mg/l вода за пи-
ење што е прифатено и во Србија.

На Западно бачкиот округ последните го-
дини се забележува зголемување на заболувања-
та од малигнитети, но не може со сигурност да се 
каже дека е тоа во директна поврзаност со хро-
ничното труење со арсен преку водата за пиење.

Хроничната природа на опасноста од ар-
сен бара превземање на соодветни мерки, пред 
сè, мониторинг на квалитетот на водата за пи-
ење која содржи арсен. Потребно е да се продол-
жи со истражувањата за поврзаноста на остана-
тите параметри од водата со арсенот. Потребно е 
да се спроведат истражувања за присуството на 
арсенот во хуманите ткива со цел да се потврди 
претпоставката дека арсенот од водата за пиење, 
со своето хронично дејство, најмногу штети за 
здравјето на луѓето. Потребно е тие води да се 
кондиционираат до посакуваниот квалитет.
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ГЕОХЕМИЈА НА АРСЕНОТ ВО ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА 
ЗАПАДНО БАЧКИОТ ОКРУГ
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3 ИХТМ, Београд, РС

ИЗВОД

Пантовиќ Р., Соколова Ѓокиќ Л., Видовиќ М. и Ќуриќ С. (2008): Геохемија на арсенот во подземните 
води на Западно Бачкиот округ. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно 
учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Воопштено, постои однос помеѓу содржината и појавувањето на арсенот во карпите. Типично, кога 
е висока содржината на арсенот, доминираат неговите сумпорни соединенија, a кога е ниска, органскиот 
арсен. Подземната вода е контаминирана со арсен од седиментите богати со арсен. Некои геолошки 
формации содржат природно створени неоргански соединенија на арсенот кои, загадувајќи ја аквисферата 
на подземните води, во доволно висока концентрација можат да предизвикаат озбилни ризици за здравјето 
на жителите. Према истражувањата на повеќе од 80 локации равномерно распоредени на територијата на 
Војводина, концентрацијата на арсен е поголема од 0,01 mg/l во 63% случаи. Од испитуваните 97 бунари 
во регионот Бачка, присуството на арсен е потврдено на 64 локации. Целта на трудот е да ја прикаже 
поврзаноста помеѓу концентрацијата на арсенот во водата за пиење со нивото на поединечните водоносни 
слоеви, односно со составот на карпите. Во експолатација е првиот-плиток водоносен слој претставен со 
квартерно песочниот седимент на глина со нееднаква длабочина и вториот- длабок водоносен слој со песочен 
плеоценски седимент. Во периодот од 1998 до 2006 година, на овој терен се извршени вкупно 163 анализи 
на арсенот. Вредностите на арсенот се движеа од 0,001 до 0,720 mg/l вода за пиење со средна вредност од 
0,014 mg/l. Постои поврзаност помеѓу концентрацијата на арсенot и длабочината на бунарите: просечно, на 
длабочина од 100 м. измерена е концентрација на арсенот од 0,050 mg/l, на повеќе од 100 m 0,032 mg/l, на 
80 m 0,026 mg/l и на 60 m 0,007 mg/l. Концентрацијата на арсенot расте со длабочината на бунарите. Според 
најновите мерења од 2006, најголемата измерена вредност на арсенот од првиот водоносен слој од 80 m 
изнесува 0,004 mg/l, а од вториот на 120 m, 0,130 mg/l вода за пиење.

Клучни зборови: вода за пиење, арсен, длабочина на бунарите

ABSTRACT

Pantovic R., Sokolova Gokic L., Vidovic M. & Curic S. (2008): Geochemistry of arsen in the undergraund wa- Curic S. (2008): Geochemistry of arsen in the undergraund wa-. (2008): Geochemistry of arsen in the undergraund wa-
ter in Westеrn Bačka district. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with Interna-
tional Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Generally, there is a relation between the As content and the As appearing in the rocks. Tipicaly, in the 
rocks with high As content there is a domination of his sulphur compounds, and in the low As content rocks there 
are organic As compounds. According to the researches, performed on more than 80 places in Western Backa, As 
concentration is higher than 0,01 mg/l in 63% of taken samples. As has been found in 46 of 97 examined wells in 
Backa. The goal of this work is to implicate on the connection between As concentration in the underground wa-
ter and the rock composition. The bearings and the appearing of different minerals that have been found in this ar-
ea are tied with geneticly different articles. Drinking water is being exploited from the first shallow well, present-
ed with quarter sand sediments made of clay, and the second deeper well presented with pleocen sand sediments. 
From 1998-2006 in Western Backa there have been done 854 water analysis, 163 of them on As. As concentration 
that have been found were from 0,001-0,720 mg/l, aproximatly 0,014 mg/l. As is connected with the well depth: 
on 100m As concentration is 0,050 mg/l, on more than100m it is 0,032 mg/l , on 80m it is 0,020 mg/l , on 60m it 
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is 0,007 mg/l. According to the latest analysis in 2006, the highest As concentration from 80m is 0,004 mg/l and 
from 120m it is 0,130 mg/l.

Key words: drinking water, arsen, well depth

Вовед

Арсенот се наоѓа во земјината кора, поч-
вата, седиментите, водата, воздухот и живите ор-
ганизми. 

Просечната концентрација на арсенот во 
земјината кора, во еруптивните и седиментните 
карпи е 2 mg/l . Во повеќето карпи тој опфат е од 
0,5 до 2,5 mg/l. Природната содржина на арсенот 
во седиментите е обичnо под 10 mg/l сува тежи-
на, но содржината варира зависно од географска-
та положба во светот. 

Арсенот како елемент се појавува во многу 
минерали, преку 200 во земјината кора и во око-
лу 60% од нив се арсенати. Постои мислење де-
ка арсенот е присутен во почва од седименти на 
карпите и во глината. Исто така, во некои дело-
ви на Бразил во почвата се наоѓаат високи вред-

Сл. 1. Положба на западно бачкиот округ во Србија и општините што го чинат
Fig. 1. Location of Western Backa District and municipalities in Serbia

ности na арсенот во квалитетното и високомине-
рализирано земјиште. Некои геолошки форма-
ции содржат природно створени неоргански сое-
диненија на арсенот, кои, загадувајќи ги аквифе-
рите на подземните води во доволно висока кон-
центрација, можат да предизвикаат озбилни ри-
зици по здравјето на жителите. Такви концентра-
ции се забележани во мали оддалечени локации 
во светот, на пример на Тајван, каде што е арсе-
нот идентификуван како предизвикувач на мно-
гу здравствени проблеми, вклучувајќи го и кан-
церот. 

Западно бачкиот округ се наоѓа на северо 
западниот дел на Војводина или Србија (Сл. 1).

Морфолошките карактеристики на овој 
округ се резултат на дејствувањето на внатреш-
ните и надворешните сили кои во континуитет се 
случуваат од формирањето на панонскиот басен 
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до денес. Врз основа на морфометриските, ге-
олошките и морфогенетските податоци, на овој 
простор се застапени следните големи рељефни 
целини: лесната рамнина, алувијалната рамнина 
и пешчарата (Букуров, 1975).

За геолошката градба на овие терени се 
заклучувало врз основа на површинските те-
ренски истражувања, истражните дупчења и ге-

Сл. 2. Геоморфолошка карта на поширокото истражно подрачје од З. бачкиот округ
Fig. 2. Geomorphological map of broad trial area of Western Backa District

офизичките испитувања. Можат да се прикажат 
во три нивоа: неогена подлога, неоген и квартер  
(Малешевиќ, 1982). (Сл. 2)

Неогените седименти се наоѓаат во цело-
купното подрачје на длабочина од најмногу 1975 
до 940 m горна граница од 120 до 240 m. Седи-
ментите се изградени од разнобојна глина, песоч-
на глина, песок. Наталожени се преку горнопалу-

Сл. 3. Прегледна геолошка карта на кулската 
и оџачката област

Fig. 3. Insight geological map of refions of Kula 
and Odžaci

Сл. 4. Прегледна геолошка карта на кулската 
и оџачката област

Fig. 4. Insight geological map of refions of Kula 
and Odžaci

С 4 П
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динските слоеви и чинат седиментативна врска 
со помладите речно езерски седименти на сред-
ниот плеистоцен. Речно езерските седименти се 
класични карпи таложени во немирната водена 
средина, представени со песок, глина, песочна 
глина, крупен песок. Малешевиќ (1982) (Сл. 3 и 
4). Благодарејќи на еден од најголемите стопан-
ски проблеми, водоснабдувањето на жителите и 
индустријата со квалитетна вода за пиење и дру-
ги потреби, како и искоритувајќи ги вкупните во-
дени потенцијали, оваа околина била истражно 
подрачје со многу години наназад. Технолошки-
от напредок ги надополни податоците за хидро-
геолошката градба на овој терен. 

Материјал и метод

Кон крајот на пеесеттите години на ХХ 
век, започнале разни хидрогеолошки истражу-
вања поради формирањето на извориштата за 
поголемите градови ( Нови Сад, Суботица, Сом-
бор...), а во помалите места се дупчеле бунари за 

експлоатација без истражни постапки. Поради 
недоволната издашност на изворите, Институтот 
„Јарослав Черни“ од Белград, 70-тите години вр-
ши основни, а од 1986 до 1996 година регионал-
ни истражувања. Заклучено е дека најдобар по-
тенцијален извор е на потезот Бездан (северно од 
Сомбор)- Богојево (долж Дунав). Резултатите се 
содржани во Водостопанската основа на регио-
нот Сомбор од 1996 година (Продановиќ, 2003). 
Првиот артерски бунар во Сомбор е дупчен 1889 
година на 393,7 m длабочина и тоа е најдлабок 
бунар на оваа територија. 

Квартарниот комплекс на песок и крупен 
песок, кој е значајно застапен, односно се прос-
тира на целиот истражен терен на длабочина од 
околу 60 m, се одликува со поволни хидрогео-
лошки карактеристики. Во оквирот на квартар-
но крупно песочнио комплекс, формиран е збиен 
водосен слој со слободен ниво или под делими-
чен притисок. Поради поврзаноста на овој ком-
плекс, не е можно јасно да се издвојат деловите 
по литостратиграфските единици туку цел ком-

Tаб. 1. Концентрација н арсенот на Западно бачкиот округ, по општините, во периодот од 1998 до 
2006. година во mg/l- - мерки на централна тенденција и варијабилитет-

Tab. 1. Concentration of arsenic- mg/l in municipalities of Western Backa region in period 1998- 2006.

ОПШТИНА Н Aритм.срд. СД Станд. грешка
Аритм.сред. MИН MAКС Интервал

Oџаци 52 0,242 0,257 0,043 0,004 0,720 0,716
Aпатин 35 0,072 0,040 0,007 0,001 0,130 0,129
Kула 35 0,128 0,205 0,028 0,001 0,120 0,119
Сомбор 41 0,025 0,023 0,004 0,001 0,083 0,082
ВКУПНО 163 0,115 0,183 0,014 0,001 0,720 0,719

Н- вкупен број на мостри, СД- стандрадна девијација

Сл. 5. Дистрибуција на вредностите на длабочинaта на бунарите/m и вредностите на арсенот во 
микрограми на литар вода

Fig. 5. Distribution of values of arsenic and depth of wells/m in μg/l of water

ија на вредностите на длабочинaта на бунарите/m и вредностите н

Просечна концентрација на арсенот во: 
општина Оџаци 0,050 mg/l - 
општина Сомбор 0,032 mg/l - 
општина Кула 0,026 mg/l - 
oпштина Апатин 0,007 mg/l - 

Просечна длабочина на бунарите во:
о. Оџаци 97,85 m- 
o. Сомбор 104,23 mм- 
o. Kула 62,00 m- 
о. Апатин 61,00 m- 
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плекс се издвојува како средина со збиена ком-
пактност. Покрај овие извори, на овој терен се 
застапени и условно безводни делови, или кар-
пи, како што е палудинскиот комплекс со албо 
водопропусните карпи и квартерниот комплекс 
од глина, лапор, лапорова глина и слични слабо 
водопропусни карпи кои се вбројуваат во услов-
но безводни делови на теренот. 

Во регионална смисла, може да се каже 
дека дебелината на колекторот на горната издан 
се зголемува одејќи на запад. Идејќи према ис-
ток, дебелината на колекторот на горната издан 
се смалува така да во непосредната близина на 
Сомбор изнесува околу 40 m. 

Предметниот водоносен хоризонт е пре-
ма регионалните хидрогеолошки интерпретации 

ограничен јужно од Фрушка Гора, додека на се-
вер овој слој се воздигнува и индицира можност 
на хидроуличка поврзаност со водоносните сло-
еви кои се прехрануваат со падавини на терито-
ријата на Унгарија. На запад, долната издан по-
лека се губи и се смалуваат карактеристиките на 
филтрирање. 

Пиезометријските нивои на ова подрачје 
се нередовно пратени, а расположивите подато-
ци укажуваат дека бунарите кои ја каптирале изу-
чуваната издан во минатиот век, биле самоизлив-
ни. 

Помеѓу двата водоносна слоја се пружа 
слој од сиво жолта песочна лапорова глина, тер-
цијарна и квартерна старост, со дебелина од 75 m 
кој во однос на хидроуличната врска измеѓу овие 

Сл. 6. Концентрација на арсенот во подземните води на Западно бачкиот округ во 2006. година /mg/l 
и длабочина на бунарите /m

Fig. 6. Concentration of arsenic in undergound water on Western Backa District in 2006./mg/l and depth of 
wells/m
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издани може да се смета како водонепропусна. 
Овој водонепропусен меѓуслој на прилично ши-
роко пространство во потполност одвојува два 
водоносна хоризонта делувајќи како бариера за 
меѓусебно мешање. 

Во времето од 1954 до 1973 година се вр-
шени разни геофизички, рефлективо сеизмички 
и гравиметријски испитувања кои овозможиле 
подетално согледување на литологијата на под-
лабоките делови на овој терен и уште низ струк-
турни облици. 

Резултати

Водоснабдувањето на Западно-бачкиот 
округ е организирано со зафаќање на подземната 
вода преку бушени бунари.

Се експлоатира водата од првата или плит-
ка водоиздан која е претставена со квартарни пе-
сковито шљунковити седименти, односно глина 
со нееднаква дебелина (од 2 до 6 m) со што се ус-
ложнува прашањето на санитарната заштита на 
овие води и од неповолната, втора длабока водо-
издан, значи плеоценските песковити седимен-
ти. Прелиминарните хидрогеолошки испитувања 
утврдиле дека во сите населени места постојат 
услови за доволен капацитет на подземните во-
ди. Водата се разликува по квалитетот односно 
хемизмот, во зависнот од теренот и длабочината. 

Во периодот од 1998 до 2006 година извр-
шени се 163 мерења на арсенот во питката вода 
на ова подрачје. Анализите се вршени во хеми-
ско екотоксиколошката лабораторија во Заводот 
за јавно здравје во Сомбор и уште во 10 сродни 
и референтни лаборатории во Србија. Користен е 
методот на атомска апсорпциона спкетрофотоме-
трија, хидридна техника.

Вредностите на концентрацијата на арсе-
нот измерени во ова подрачје во посматраниот 
период се движеа од 0,001 mg/l до 0,720 mg/l вода 
за пиење со средна вредност од 0,014 mg/l, а по 
општините: во Апатин 0,007 mg/l, во Кула 0,028 
mg/l, во Сомбор 0,004 mg/l и во Оџаци о,о43 mg/l 
вода за пиење. Значи, во поединечните водово-
ди, арсенот беше во концентрација од 70 и по-
веќе пати поголема од дозволената (Tаб. 1).

Koнцентрацијата на арсен, како е веќе ре-
чено и статистички значајно потврдено, поврза-
на е со длабочината на бунарите, односно изво-
риштата на питка вода. Помала е во плитката, 
прва водоиздан. Најголема измерена концентра-
ција на арсенот на длабочина од 80 m е во Риѓи-
ца, сомборска општина и изнесува 0,046 mg/l пи-
тка вода, а на длабочина од 120 m, во Руски Крс-
тур, кулска општина, изнесува 0,130 mg/l. Најго-
лема вредност на арсенот е измерена во Богојево, 
оџачка општина, на длабочина од 112 m.

Сл. 6 претставува мапа со различни вред-

ности на арсенot, од 0,00 mg/l (светло плава боја) 
до 0,148 mg/l ( црвена боја) во однос на длабочи-
ната на бунарите, односно изворот на водоснаб-
дување ( темно плава боја). Со зголемувањето на 
длабочината на бунарите, се зголемува и концен-
трацијата на арсенот.

Заклучок

Во периодот од 1998 до 2006. година на 
територијата на Западно бачкиот округ, изврше-
ни се 163 мерења на арсенот во водата за пиење. 
Впоредувана е концентрацијата на арсенот со 
длабочината на бунарите и констатирано е дека 
содржината на арсенот и длабочината на бунари-
те значајно корелираат. По најновите мерења од 
2006. година, најголемата вредност на арсенот на 
длабочина од 80 м и изнесува 0,004 mg/l, а na 120 
m 0,130 mg/l вода за пиење.
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Вовед

Квалитетот на водата за пиење како из-
вор на живот е од особено значење за опстано-
кот и економскиот развојот на една урбана среди-
на. Водата од јавните водоснабдителни објекти 
се користи за пиење, припрема на храна, одржу-
вање на лична хигиена и за други потреби во до-
маќинството како и и за индустриски и комунал-
ни потреби. Со оглед на огромниот број на пот-
рошувачи на вода за пиење и можноста за неј-
зино влијание врз здравјето на луѓето во светот 
и кај нас, воспоставен е Правилник за квалите-
тот на водата за пиење и условите за следење на 
квалитет на водата од јавните водоснабдителни 
објекти.

ЈЗУ Завод за Здравствена Заштита Тетово 
(ЈЗУ ЗЗЗ) како дел од системот на Република Ма-

КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ ВО ДОЛНОПОЛОШКИОТ 
РЕГИОН

Маргита ДАБЕВСКА-КОСТОСКА1, Џавит ФЕЈЗУЛИ1, Миле СРБИНОВСКИ2, Муртезан 
ИСМАИЛИ3 & Сузана АЛИУ4

1Завод за здравствена заштита - Тетово
2Гимназија - Tетово

3IEH, SEEU – Tетово 
4SUT – Tетово 

ABSTRACT

Dabevska-Kostoska M., Fejzuli X., Srbinovski M., Ismaili M. & Aliu S. (2008): Quality of drinking water 
in Dolni Polog region. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with Interna-
tional Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The aim of this  work is to give the  sanitary  estimation  and to mark the healthy aspects of drinking water 
from Publish water supply systems in  villages in Dolni Polog  and town Tetovo  and on a base of  publish morbid-
ity from   acute intestine infection  to give any correlation with them from a period of 1998 to 2006 year.    

Bacteriological tasting  which include, all  coliform bacteria, coliform bacteria from fecal origin, all number 
of  aerobny mezofilne bacteria, fecal streptococcus,  proteus strain   ,pseudomonas aeruginosa are measurer with 
MPN method (Official Gazette of R. Macedonia  No.57/04 )

Physical parameters (pH, conductivity μS/sm) are measured electrochemically.  Another parameters :Per-
manganate index value-acid boiling method, total solid dried - gravimetrical method, N as a NH3 ,N as a NO2  and 
N as a NO3   all spectrometric method (HACH ,USEPA accepted ) , chloride -spectrometric method, all in a corre-
lation with  Official Gazette of R. Macedonia  No.57/04 

On a base of this monitoring, drinking water in town Tetovo is in correlation with the normative given in a 
”Regulative of drinking water”  Official Gazette of R. Macedonia  No.57/04 which is in coordination with Europe-
an  regulative , until Publish water supply systems in a villages generally shows bacteriological pollutions.      

Key words: Quality, drinking water, Dolni Polog region, Macedonia

кедонија за превентивна здравствена заштита, го 
следи квалитетот на водата за пиење во градот 
Тетово и населените места (92) согласно Про-
грамата на Република Македонија за Превентив-
на здраствена заштита и согласно Правилникот 
за безбедност на водата за пиење (Сл. Весник на 
РМ бр. 57/2004) кој е во корелација со европски-
те стандарди. Во овој регион живеат 193545 жи-
тели (Државен Завод за Статистика: „Проценка 
на населението на Република Македонија- 2006).

Методи на работа

Целта на трудот е да се прикаже хигиен-
ската проценка на здравствената исправност на 
водата за пиење од јавните водоснабдителни 
објекти во селските населби во Долно-полошки-
от регион и градот Тетово. Врз ознова на позна-

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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тиот морбидитет од акутните цревни заразни за-
болувања ја проценувавме и нивната заемна по-
врзаност во период 1998-2006 година. 

Хигиенската исправност на водата од цен-
тралниот водоснабдителен систем во градот Те-
тово е следена со честота од три пати во неде-
лата на 5 мерни места, додека од јавните водо-
снабдителни ситеми во селските населби е сле-
дена сезонски на по 2 мерни места. Двата пара-
метри температура и слободен хлор се мерени на 
терен дедека другите физичко-хемиски и бакте-
риолошки параметри се следени во лабаратории-
те (за микробиологија и хемиско броматолошка-
та лабараторија) при ЈЗУ ЗЗЗ Тетово.

За бактериолошката анализа и тоа вкупни 
колиформни бактерии, колиформни бактерии од 
фекално потекло, вкупен бројна аеробни мезо-
филни бактерии, стрептококи од фекално поте-
кло, сулфиде-редуцирачки клостридии, протеус 
видови, TNR е користена MPN методата (Пра-
вилник за водата за пиење, Сл. весник на РМ бр. 
57/2004). 

Физичките параметри (pH, кондуктивност 
μS/sm) следени се електрохемиски. Потрошувач-
ка на перманганат, метода на вриење со сулфур-
на киселина, сув остаток гравиметриска метода, 
азотниот триаз (NH3, NO3, NO2) спектрофотоме-
триски (со HACH методи прифатени од USPA), 
хлориди -спектрофотометриски метода на HACH 
(согласно Правилникот за водата за пиење, Сл. 
весник на РМ бр. 57/2004).

Резултати

Во периодот 1998-2006 година од градски-
от водовод - Тетово мострирани се вкупно 5742 

мостри за хемиска анализа. Од селските водо-
води од сите 6 општини вкупно се анализирани 
2268 мостри и јавни чешми од сопствен извор 
762. Анализата ги опфати следниве параметри: 
pH, потрошувачка на кислород од КМnО4, оста-
ток од испарување (C.O.) електроспроводливост 
(К), амонијак, нитрати и нитрити.

Резултатите од анализата се дадени на Сл. 1.
Забележуваме дека најголем % на не-

исправност се забележува кај водата од јавните 
чешми во населени места и тоа во поглед на кон-
центрацијата на нитрати, нитрите, електро-спро-
водливостм, амонијак, рН, остаток од испару-
вање и потрошувачка на перманганат. 

Во поглед на сите параметри од физичко-
хемиската анализа,процентот на неисправност за 
градскиот водовод е најнизок и изнесува 0.03%. 
За разлика од него, неисправноста на водата од 
селските водовиди во сите 6 општини од долно-
полошкиот регион во однос на истите параметри 
изнесува 5,15%. Додека пак, овој процент за во-
дата од јавните чешми од сопствен извор во насе-
лени места изнесува 17,2% (Сл. 2).

За бактериолошка анализа од градскиот 
водовод Тетово земени се 5742 мостри. Од сел-
ските водоводи од сите 6 општини вкупно се ан-
лаизирани 2289 мостри, а од јавни чешми од соп-
ствен извор во населени места- 764 мостри. Па-
раметри на бактериолошката анализа на мости 
вода за пиење се: вкупни колиформни бактерии, 
колиформни бактерии од фекално потекло, вкуп-
ни аеробни мезофилни бактерии, стрептококи 
од фекално потекло, сулфиде-редуцирачки кло-
стридии, протеус видови и TNR.  Резултатите од 
анализата се дадени на Сл. 3.

Во поглед на сите параметри од бактери-
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Сл. 1. Дијаграм на неисправност на водата за пиење во однос на параметрите од физичко-    
хемиската анализа (во %).

Fig. 1. Percentage of the samples failed to satisfied normative due to parameters of the physical and 
chemical analyses 
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олошката анализа на водата за пиење, најголем 
процент на неисправност бележиме кај јавните 
чешми од сопствени извори во населените места. 
Потоа, следи водата од централните водоснабди-
телни објекти и на крајот, водата од градскиот во-
довод. Најголем процент на неисправност потек-
нува од вкупни колиформни бактерии (71,3% од 
водата од јавни чешми, 57,8% од селските водо-
води и 49,3% од водата во градскиот водовод).Ко-
лиформни бактерии од фекално потекло во јав-
ните чешми се застапени со 61,6%, селските во-
доводи 62,1% и градскиот водовод 48,0%. Вкуп-
ни аеробни мезофилни учествуваат со 63,1% во 
јавните чешми, 53,6% во централни селски водо-
води и 57,5% во градскиот водовод. 

Што се однесува до останатите бакте-
риолошки параметри, истите се во незначителен 
процент (под 4,5) во однос на предходните. Што 

значи дека главна причина за загаденоста на во-
дата за пиење во испитуваниот регион е бактери-
олошката неисправност. 

Од сликата забележуваме дека најголема 
неисправност на водата за пиење во однос на ис-
пистуваните параметри постои кај јавните чеш-
ми во сопствени извори во населени места. 

Дискусија

Анализата опфати неколку физичко-хе-
миски и бактериолошки параметри. Од први-
те беа следени pH, проводливост, хлориди, амо-
нијак, остаток при испарување, потрошувачка на 
KMnO4, нитрати и нитрити. 

pH органолептичи параметар, кој воедно 
влијае на корозијата и брзината на некои реакции 
во врска со други елементи присутни во водата, 
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Сл. 2. Процент на неисправност на водата за пиење во поглед на физичко-хемиската состојба во 
периодот 1998-2006.

Fig. 2. Percentage of the samples failed to satisfy normative according  to  the physical and chemical 
quality in a period 1998-2006. 
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Fig. 3. Percentage of the samples failed to satisfy normative due to parameters of the bacteriological 
analyses 
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влијае на е ефикасноста при дезинфекцијата со 
хлор и др. Максимално дозволената концентра-
ција (МДК) за овој параметер изнесува 6.5-9.5 
(согласно Правилникот за водата за пиење, Сл. 
весник на РМ бр. 57/2004). 

Проводливоста е параметар кој заедно со 
сувиот остаток служи како индикатор на минера-
лизацијата и некакво онечистување од неорган-
ска природа. МДК за овие параметри изнесува 
1000 μS/ sm и 1000mg/l соодветно. 

Хлоридите ce исто така органолептички 
показател, ограничувањата потекнуваат поради 
промена на вкусот на водата (до 250мг/л) и по-
качување на концентрацијата на хлоридите за да-
ден водовод (мерно место) без разлика на огра-
ничувањата може да зборува за можно онечис-
тување од фекално потекло или друго загаду-
вање. Високи концентрации исто така делуваат 

кородивно кон други материјали. МДК изнесува 
250mg/l.

Амонијакот како параметар сам за себе не 
е штетен за здравјето на луѓето , но е многу битен 
индикатор за можноста од фекално загадување и 
може да биде причина за зголемена потрошувач-
ка на хлор при дезинфекција и појава на нитри-
ти. МДК изнесува 0,1 mg/l.

Потрошувачка на KMnO4 претставува гло-
бална мерка за загадување од органско потекло. 
KMnO4 има оксидирачко својство врз некои сое-
диненија, со исклучок на азотните соединенија 
од растително и животинско потекло. Органски-
те оединенија се добра подлога за развој на ми-
кроорганизми и промена на квалитетот на вода-
та. Според Правилникот за квалитетот на водата 
(Сл. весник на РМ бр. 57/2004) вредноста на пот-
рошувачката на KMnO4 над 8 mg/l, водата не смее 
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Сл. 4. Неисправност на водата за пиење во однос на  бактериолошката анализа (во %).
Fig 4. Percentage of the samples failed to satisfy normative due  to bacteriological analyses

3,8

33

51,2

0,3 5,15
17,2

0
10
20
30
40
50
60

Gradski
vodovod-

Tetovo

Selski
vodovodi

Javni ~e{mi

%

Bakteriolo[ka Fizi~ko-hemiska

Сл. 5. Неисправност на водата за пиење по начини на водоснабдување во долнополошкиот регион 
во периодот 1998-2006 година.

Fig. 5. Percentage of the samples failed to satisfy normative due  to bacteriological analyses and   physical 
and chemical  analyses in the period 1998-2006 depending of the way of water suppy  



Маргита ДАБЕВСКА-КОСТОСКА и др.

350 Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија

да дезинфицира со хлорирање и бара примена на 
други начини на дезинфекција.

Нитратниот јон (NO3
-) е стабилна форма 

на азотот од оксидативните форми и хемиски не-
реактивен, но може да биде редуциран со мик-
робиолошка активност. Нитритниот јон (NO2

-) 
содржи азот во релативно нестабилна оксидатив-
на состојба. Хемиски и микробиолошки нитри-
тите можат да се редуцираат во различни соеди-
ненија или да се оксидираат во нитрати.

За нитратите дозволена концентрација е 
50 мг/л (Сл. весник на РМ бр. 57/2004). Негатив-
ниот ефект од повисоки концетрации на нитра-
ти е поврзана со оксидација на нормалниот хемо-
глобин кон метхемоглобин при што се оневозмо-
жува транспортот на кислород до ткивата кај но-
вороденчињата додека кај возрасните како резул-
тат на редукција на нитратите во нитрити во ус-
тата или желудникот поради ниско ниво на pH и 
постоење на посебен ензимски ситем на заштита 
не се така сензибилни .

МДК за нитрити изнесува 0,03 mg/l и тој 
преставува индикатор за органски загадувања. 

Според податоците на Join FAO/WHO 
Expert Commition of Food Additives (WHO, 1995) 
како и вредностите за прифатлив дневен внес 
(ADI accepteble daily inteke) и податоците за мет-
хемоглобанемија кај новороденчиња препорача-
на количина на нитратен јон (NO3

-) е 50 mg/l, до-
дека за нитрити е препорачана концентрација 3 
mg/l (WHO ,1998). 

Поради можноста од симултана појава 
на нитрати и нитрити во водата за пиење сума-
та од нивната концентрација не треба да надмине 
вредност CNO3/50 +CNO2/3 ≤1. 

Температурата преставува органолептич-
ки параметар. Ладната вода за пиење е пријатна 
но го отежнува пречистувањето и дезинфекцијата.
Топлата вода од друга страна е понепприфатлива 
за потрошувачите со помалку освежувачки ефект, 
таа го потикнува развојот на микроорганизмите, 
го зголемува мирисот и вкусот, корозијата и ја зго-
лемува потрошувачката на вода од своја страна го 
олеснува пречистувањето. Промените на темпера-
турата се врзани за климатски услови и разновид-
носта на нејзиното потекло.

Резидуалниот хлор до количиа 0.2-0.3 
mg/l, но не повеќе од 0.5 mg/l, е пропишана за 
смалување на ризикот од развој на микроорга-
низми во мрежата. Во води каде има присуставо 
на поголема колична органски материјали пос-
тои опасност од формирање на различни хлорни 
соединенија од кои некои можат да бидат канце-
рогени и кај таквите води се препоражуваат дру-
ги начини на дезинфекција.

Добиените резултати говорат дека во по-
глед на физичко-хемиските параметри најголе-
ма неисправност постои во однос на нитратите, 

а потоа следат нитритите, спроводливост, амо-
нијак, pH вредноста и сув осататок за водата од 
јавните чешки. Сепак, имајќи ги предвид факти-
те дека се работи за релативно голем број мостри 
(8010), како и релативно долгиот временски пе-
риод, за водата од градскиот водовод и селски-
те водоводи, можеме да истакнеме дека е квали-
тетна и во склоп на предвидените законски регу-
лативи. Во насока на дискусија на овие резултати 
сакаме да истакнеме дека ова можеби се должи 
на местоположбата на изворите (рурални места), 
како и геоморфолошките карактеристики на са-
мото земјиште. Во прилог на ова, не смеат да се 
запостават и виските вредности за бактериолош-
ката неисправност на овие води. 

Во однос на резидуалниот хлор за при-
мероците од градскиот водовод, процентот на 
примероци во кои не е присутен хлор изнесува 
1,78%(додека процентот на бактериолошки не-
исправни се 3,8%). За селските водоснабдителни 
системи истиот процент на нехлорирани изнесу-
ва 94,24%, а од друга страна пак, процентот на 
бактериолошки неисправни мостри е 33 %. Ви-
сокиот процент на бактериолошка неисправност 
е најверојатно поради фактот дека во селските 
водоснабдителни системи воопшто не се прави 
дезинфекција на водата за пиење. 

Јавните чешми во населени места се од 
сопствен извор со нив никој не стопанисува и 
не постои начин за нивна дезинфекција. Кај нив 
процентот на мостри во кои нема хлор е 100%. 
Од друга страна пак, процентот на бактерио-
лошка неисправност изнесува 51,2%. Сакајќи да 
ја утврдиме врската меѓу степенот на хлорира-
ност и бактериолошката неисправност на вода-
та за пиење употребивме коефициент на корела-
ција. Вредноста на коефициентот на корелација 
во овој случај е мошне висока и изнесува 0,943. 
Тој е индикатор за мошне висока заемна поврза-
ност меѓу испитуваните варијабли.

Во поглед на бактериолошката исправ-
ност, најголем процент на неисправност покажу-
ва водата од јавните чешми. Како главна причи-
на може да се наведе фактот што оваа вода не се 
дезинфицира. 

Бактериите во водоводните системи мо-
жат да се најдат поради неефикасна пречисту-
вање на водата и поради дополнителни загаду-
вања и постоење на т.н. гнезда за загадување од 
создавање на талози со текот на времето. Микро-
организмите можат кратко или подолго време да 
се размножуваат во системите за водоснабдување 
поради присуство на поедини состојки од мате-
ријалите од кои се изградени системите или по-
ради протекување на истите.

Според ,,Правилникот за безбедност на 
водата за пиење“ (Сл. весник на РМ бр. 57/2004) 
за пречистени води не е дозволено присуство на 
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ниту една бактерија освен за вкупни аеробни 
мезофилни чиј максимален број изнесува 10 во 1 
ml, додека за непречистени води за истиот тип на 
бактерии дозволени се 100 во 1 ml.

За непречистени води, и тоа за вкупни ко-
лиформни бактерии максимално дозволено при-
саство е 10 бактерии во 100 ml вода, додека ко-
лиформни бактерии од фекално потекло несмее 
да има ниту една, за истите, бројот на сулфоре-
дуцирачки клостридии изнесува 1, додека стре-
птококи од фекално потекло , протеус и псеудо-
монас еурогеноза не смее да има ниту една жи-
ва бактерија.

Забележуваме дека градскиот водовод во 
однос на физичко-хемиските параметри нема 
одстапувања. Средната вредност на рН изнесу-
ва 7,61 со минимална вредност 6,8 и максимал-
на 8,3. Во однос на потрошувачка на перманга-
нат средната вредност изнесува 1,77 mg/l со ми-
нимална вредност 0,5 mg/l, а максимална 4 mg/l. 
Средна вредност за сувиот остаток изнесува 125 
mg/l со минимална 75 mg/l, а максимална 358 
mg/l. Средна вредност за електроспроводливоста 
изнесува 227 μS/ sm со минимална вредност 108 
μS/ sm и максиммална 850 μS/ sm. Во поглед на 
концентрацијата на амониум јонот во изминати-
от период не е докажно присуството на истиот. 
Средната вредност во поглед на концентрација-
та на нитратите изнесува 1,3 mg/l со минимална 
вредност 0 mg/l со максимална вредност 30 mg/l. 
Во поглкед на нитритите средната вредност из-
несува 0,000mg/l со максимална вредност 0,005 
mg/l. Средната вредност за концентрацијата на 
хлориди изнесува 7,98 mg/l со максимална вред-
ност 35 mg/l. а минимална 0,0 mg/l. Во поглед 
на бактериолошките параметри неисправноста 
на водата во статистичката анализа од градски-
от водовод произлегува од мерно место „Резер-
вар“  каде што водата се собира пред да се из-
врши дезинфекција. Додека во мрежата каде во-
дата е дезинфекцирана се јавуваат само аеробни 
мезофилни бактерии со максимална вредност 68 
бак. во 1 ml, и средна вредност 0,3 број на бакте-
рии во 1 ml.

Во поглед на квалитетот на водата за пи-
ење од селските водоводи, би ги издвоиле вред-
ностите за неколку селски водоводи кои покажу-
ваат неисправност во поглд на физичко-хемиски-
те и бактериолошките параметри. Максималната 
вредност за рН изнесува 7,4, а минималната 5,8. 
Во однос на другите параметри процентот на не-
исправност во однос на останатите физичко-хе-
миски параметри е незначителен мостри (Сл. 1). 
Во однос на бактериолошките параметри може 
да се забележи присуство на вкупни колиформ-
ни бактерии во 100 ml и нивната средна вредност 
изнесува 1.148 број на бактерии на 100 ml, до-
дека максималните вредности за нив изнесува 

16. Од нив сите се од фекално потекло. Средната 
вредност на вкупниот број на аеробни мезофил-
ни бактерии во 1 ml за истите изнесува 42,99, со 
максимална вредност 350. Додека средна вред-
ност бројот на протеус вид бактерии изнесува 
0,33 со максимален број на бактерии 1.

Кога станува збор за јавните чешми од 
сопствен извор, ги издвојуваме не исправните за 
период од една година како репрезантивен при-
мерок со оглед на големиот број на јавни чеш-
ми и големиот број на примероци. Репрезантив-
ниот број на примероци изнесува 19 кои во пери-
од од една година (2006) покажале неисправност. 
Притоа средна вредност за рН за истите изнесу-
ва 6,1 со минимална вредност 5,4 и максимална 
вредност 7,8. За истите се забележува поголем 
процент на неисправност во однос на нитрати-
те и нивната средна вредност за овој репрезен-
тативен примерок изнесува 12,68 со максимал-
на вредност 55 mg/l и минимална вредност 0,4. 
Во однос на останатите параметри за истите не 
се забележани одстапувања во однос на физич-
ко-хемиските параметри во однос на МДК вред-
ностите .

Во однос на бактериолошките параметри 
може да се забележи присаство на вкупни ко-
лиформни бактерии во 100 ml и нивната средна 
вредност изнесува 7,4 број набактерии на 100 ml, 
додека максималните вредности за истите изне-
сува 16. Средната вредност за колиформни бак-
терии од фекално потекло е изнесува 6,5 број на 
бактерии во 100 ml. Средната вредност на вкуп-
ниот број на аеробни мезофилни бактерии во 1 
ml за истите изнесува 32, со максимална вред-
ност 190 број на бактерии на 1 ml. Додека средна 
вредност бројот на протеус вид бактерии изнесу-
ва 0,33 со максимален број на бактерии 1. При-
суство на стрептококи од фекално потекло, сул-
форедуцирачки клостридии, протеус видови и 
псеудомонас не е докажано.

Заклучоци

Од анализата на добиентите резултати мо-
жеме да ги извлечеме следните заклучоци:

Во однос на параметрите од физичко-1. 
хемиската анализа најголем процент 
на неисправност покажуваат водите 
од јавните чешми.
Водата од градскиот водовод има не-2. 
значителни неисправности во однос 
на овие параметри и покажува ста-
билност во однос на истите.
Најголем процент на неисправност 3. 
потекнува од присуство на нитрати.
Во поглед на pH водата од селските 4. 
водоводи покажува најголем процент 
на неисправност.
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Во поглед на параметрите од бактери-5. 
олошката анализа најголем процент на 
неисправност се должи на бројот на 
вкупни колиформни бактерии, вкуп-
ни аеробни мезофилни и колиформни 
бактерии од фекално потекло.
Најголем процент на неисправност во 6. 
поглед на параметрите од бактерио-
лошката анализа покажуваат јавни-
те чешми и јавните водоснабдителни 
системи во селата.
Најквалитетна вода за пиење користат 7. 
жителите од градскиот водовод.
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QUALITY OF DRINKING WATER IN DOLNI POLOG REGION

Margita DABEVSKA-KOSTOSKA, Xhavit FEJZULI, Mile SRBINOVSKI, Murtezan ISMAILI & 
Suzana ALIU

Summary

The aim of this work is to give the sanitary estimation and to mark the healthy aspects of drinking water 
from Public water supply systems in villages in Dolni Polog and town Tetovo and on a base of public morbidi-
ty from acute intestine infection to give any correlation with them from a period of 1998 to 2006 year.  

Sanitary estimation of water is a result of establishing monitoring system of sampling and that means 
that sample collection is three times a week from 5 deferent places from town Tetovo and from the Public wa-
ter supply systems in villages two times seasonally. Two parameters, temperature and free chlorine were meas-
ured on a field and the anther parameter physical, chemical and bacteriological were measured in a laboratory 
in JZU ZZZ Tetovo (laboratory for sanitary microbiology and laboratory  for sanitary chemistry). 

Bacteriological tasting which include all coliform bacteria, coliform bacteria from fecal origin, all 
number of aerobical mezofilne bacteria, fecal streptococcus, proteus strain , pseudomonas aeruginosa are meas-
urer with MPN method (Official Gazette of R. Macedonia No.57/04 ). 
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Јадранка БЛАЖЕВСКА-ГИЛЕВ и Дијана СПАСЕСКА

Технолошко-металуршки факултет, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, 1000 Скопје, Р.Македонија

АПСТРАКТ

Блажевска-Гилев Ј. и Спасеска Д. (2008): Хемиско рециклирање на полимери. Зборник на трудови 
од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изда-
нија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Најголемите светски индустрии во последниве години се фокусирани на рециклирањето на пласти-
чен отпад, особено во насока на пронаоѓање соодветни методи за рециклирање, различни од инсинерација и 
механичкото рециклирање. Поли(винил хлорид)от (PVC) претставува универзален полимер со голема при-
мена како, цевки, подни подлоги, изолациони кабли, покривни плочи, фолии за пакување и медицински про-
дукти (катетери и шишиња), поради што третирањето на отпадниот PVC претставува еден од најголемите 
еколошки проблеми. PVC-то не е препорачливо да се спалува поради големиот процент на хлор во негови-
от состав (56,8%), додека при термичката деградација постои можност за создавање на хлороводород и ос-
танати токсични продукти, вклучувајќи ги диоксините. 

Овој труд ги претставува релативно новите еколошки технологии за хемиско рециклирање на PVC 
отпадот, трансформирајќи го во нови материјали или полимери. 

Во овој труд разработени се две методи за хемиско рециклирање на PVC:  хидролиза со NaOH во ди-
метилсулфоксид, како и алкална хидролиза на ниска температура која води до издвојување на пластифика-
торот.  Беше изведен и процесен дизајн за двете постапки според методот на планирање на експерименти, 
со варирање на главните процесни параметри: количество на раствор, време и температура на третирање. 
Како функција на одзив беа земени концентрацијата на хлорните јони за првиот метод и приносот на доби-
ениот фтален анхидрид (%) по вториот метод. 

Клучни зборови: хемиско рециклирање, PVC, нови еколошки технологии.

ABSTRACT

Blazevska – Gilev Ј. & Spaseska D. (2008): Chemical recycling of PVC. Proceedings of the III Congress 
of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues 
of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Recent global concerns have been focused on waste plastic recycling, especially on seeking appropriate re-
cycling methods rather than incineration or mechanical recycling. Poly(vinyl chloride) (PVC) became a universal 
polymer with many applications, e.g. for pipes, profiles, floor covering, cable insulation, roofing sheets, packaging 
foils and medical products (catheters and bottles) and because of that the treatment of waste PVC has been one of 
the most pressing environmental concerns.  PVC is rather resistant to incineration due to its high Cl content (56,8%) 
and in addition, thermal degradation of poly(vinyl chloride) may cause the generation of hydrogen chloride and oth-
er poisonous products, including some notorious dioxins. 

This paper presents relatively new environmentally sustainable technologies for chemical recycling of PVC 
waste, transforming it into new materials or polymers. 

In this paper two methods for PVC chemical recycling have been worked out: hydrolysis with NaOH in di-
methylsulfoxide as well as alkali reaction and leaching process at low temperature leading to the separation of the 
plasticizer. The process design for the both procedures has been derived on the base of the experimental planning 
method by varying the main process parameters: content of the solution, hold-up time and temperature. The reflec-
tion functions were the concentrations of the chlorine ions for the first method and the yield of phthalic anhydride 
(%) for the second one. 

Key words: chemical recycling, PVC, new environmentally sustainable technologies.
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Вовед

Познати се повеќе видови рециклирање 
на полимерите, како инсинерација со регенера-
ција на енергијата, механичко рециклирање и 
feedstock или хемиско рециклирање. Денес, осо-
бено големо внимание се посветува на хемиско-
то рециклирање, поради пошироките можности 
за решавање на проблемите при рециклирањето, 
кои се нерешливи со механичкото рециклирање. 

Хемиското рециклирање на полимерите 
вклучува во себе протекување на низа хемиски 
реакции и физички промени под дејство на од-
редени хемиски реагенси, на собна или повисока 
температура. Предноста на хемиското рецикли-
рање во споредба со механичкото е во неговата 
голема флексибилност кон постапките за тран-
сформација на полимерите и флексибилност кон 
продуктите, неговата атрактивност за мешаната 
пластика и композитните материјали, помалата 
осетливост кон загадувачите и др. Најзначајните 
процеси, кои притоа протекуваат последовател-
но или паралелно, се: оксидацијата, хидрогена-
цијата, хидролизата, пиролизата, гасификацијата 
и други. За секој вид полимер постојат одредени 
процеси кои доминантно се применуваат за нив-
ното рециклирање.

Како една од најпознатите разработе-
ни постапки за хемиско рециклирање на смеса 
од отпадни полимери е онаа на фирмата BASF, 
при која, како излезни продукти се јавуваат HCl, 
NaCl и CaCl2 и смолата, од која потоа се добиваат 
мономерите етилен и пропилен (Wanjek (1996). 
Фирмите Nissei Plastic Industrial Co. од Јапонија, 
Zimmer AG од Германија и Image Industries од 
Америка разработиле различни постапки за ре-
циклирање на полиетилен терефталатот (PET), 
при што се добива продукт кој директно може да 
се користи за инјектирање во нов производ. 

Поради сè поголемата потрошувачка на 
производите од поли(винил хлорид) (Таб. 1), 
особено е зголемен интересот за развивање но-
ви технологии за рециклирање на PVC отпадот 
(Brophy et al, 1997).

Една од познатите постапки за рецикли-
рање на PVC е на фирмата POLSCO, која се бази-

ра на постапка за креирање на полимери во флу-
идизиран слој без присуство на воздух, при што 
се издвојуваат тешките метали од стабилизато-
рите на PVC, во циклони. Декомпозицијата на 
PVC води кон формирање на HCl, кој со неутра-
лизација дава CaCl2, додека оладената гасна сме-
са содржи вредни јаглеводороди кои понатаму се 
користат како основни суровини (Brophy et al., 
1997). Stalwerke Bremen од Германија на полу-
индустриска постројка изведуваат експеримен-
ти на кои почива, денес, обемното рециклирање 
на тврд пластичен материјал, меѓу кој и PVC-то. 
Имено, ова е еден оргинален начин на рецикли-
рање кој се изведува во високите печки за произ-
водство на железо, на база на редукција на Fe2O3 
до Fe. Texaco, во последните години разви инте-
ресна постапка за рециклирање на PVC која се 
состои од два дела: топење и гасификација со 
создавање на синтезен гас (Croezen et al., 1997). 
Akzo Nobel,  како производител на хлор и винил-
хлорид се ориентира и на рециклирање на PVC 
и другите отпадни материјали, како вештачка ко-
жа, материјали за пакување, подни и кровни об-
логи, со користење на пиролизниот процес. 

При создавање на нови постројки за ре-
циклирање на PVC отпад, особено внимание се 
посветува на ослободениот диоксин, цената на 
чинењето на процесот, како и неговиот енергет-
ски биланс (Rijpkema et al., 1996)

Од особен интерес е денес, решавање-
то на проблемот на рециклирање на поли(винил 
хлорид)от, неговите смеси и разни формулации. 
Притоа, со правилното контролирање на одреде-
ни релевантни параметри на процесот, можно е 
сепарирање на составните компоненти на поли-
мерните смеси и формулации, при контролирано 
мало деградирање на основниот полимер, кој по 
изведувањето на процесот, останува со скоро не-
променети својства. Исто така, издвојувањето на 
одредени несакани, гасни продукти при деграда-
цијата може да се стави под контрола, што е од 
особено значење. 

Таб.1: Предвидувања на потрошувачка на PVC во ЕУ до 2020 
Tab.1: Forecast of PVC consumption in EU by 2020

Производи PVC   потрошувачка   (1000 тони)
денес 2010 2020

Градежништво 4250 5791 6725
Пакување 680 633 788
Мебел 102 178 299
Домаќинство 1346 2054 3362
Електрика/електроника 545 587 635
Автоматика 433 483 550
друго 72 76 84
Вкупно 7429 9802 12443
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Експериментален дел 

Материјал и методи
Рециклирањето на PVC-то се одвиваше по 

две методи.
а) Деградација на PVC и негова форму-

лација со NaOH на ниски температу-
ри

Хемиското рециклирање на поли(винил 
хлорид)ната формулација беше водена по комби-
нирана постапка, чии одделни сегменти се проу-
чувани во повеќе истражувачки лаборатории.

Како материјал за овие истражувања беше 
користен флексибилен PVC, производ на ОХИС-
Скопје (PVC 64,5 phr, стабилизатор 1,66 phr, 
пластификатор 29,17 phr, полнило 4,67 phr).

Во Таб. 2  даден е елементарниот состав 
на формулацијата.

Постапката, која во најголем дел се ко-
ристи во овие истражувања, е разработена од 
фирмите Vinyloop од Франција (Jaksland et 
al., 2000) и NKT Research Center A/S (NRC) од 
Данска (Wanjek et al., 1995). 

Примерок од PVC формулација, мека фо-
лија со молекулска маса од околу 60000g.mol-1 
и n=2000, беше растворен во воден раствор на 

NaOH со променлива концентрација од 5 до 10 
mol.l-1. Загревањето се одвиваше на температура 
од 80 до 120oC при времетраење од 0÷25 h. По 
загревањето, растворот беше оладен и филтри-
ран, а промивањето на остатокот беше изврше-
но со n-хексан. 

Сите експерименти беа водени во соглас-
ност со методот на планирање на експерименти и 
со промена на три варијабли на две нивоа, Sautin 
(1973).  Шематскиот приказ на постапката е пре-
зентиран на слика 1 (Wanjek et al., 1995).

Наједноставното одредување на издвое-
ниот фтален анхидрид, како и степенот на дехло-
рирање се изведува со директни мерења со по-
мош на јонската хроматографија.

По филтрацијата и екстракцијата, анали-
зата на добиениот фтален анхидрид беше извр-
шена со помош на IR спектроскопијата. 

Од снимените IR спектри на почетната 
поли(винил хлорид) на формулација и дегради-
раниот поли(винил хлорид), беше определена 
релативната апсорптивност на ν(C-Cl) (739, 703, 
637 и 614 cm-1) и C-H (3050, 2970, 2910, 2843 и 
2815 cm-1) врските во добиениот продукт дадени 
како: –Aν(C=O)/Aν(C-H)–. 

Таб.2. Елементарна анализа на PVC формулацијата 
Tab.2. Elemental analysis of PVC formulation

           C             H             Cl   O  Sn
         45,7           5,7           45,2  2,8  0,5 %

Сл.1. Шематски приказ на постројка за хемиското рециклирање на PVC формулација
Fig.1. Plant for chemical recycling of PVC formulation 

а с р аз а ос рој а за е с о о ре ра е а PVC фор а ја
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б) Деградација на PVC и негова форму-
лација со органски растворувачи

Хемиското рециклирање на поли(винил 
хлорид)ната формулација, мека фолија, произ-
вод на ОХИС-Скопје, беше извршено, така што 
во трогрлена колба опремена со мешалка, тер-
мометар и рефлуксен кондензатор, беше загре-
ван фино иситнетата PVC формулација на кон-
тролирана температура во органскиот раствору-
вач, диметилсулфоксид (40÷50 ml), до постигну-
вање на униформен раствор. Потоа, во тој хомо-
ген раствор беше додаден 0.16 М воден раствор 
на NaOH (10ml), по што процесот се одвиваше 
на контролирана температура (30÷80oC)  во пе-
риод од 1÷5 часа, во услови на атмосферски при-
тисок. Со развивање на реакцијата, обојувањето 
во растворот постепено се менуваше од бела до 
светло кафеава боја. На крајот на реакцијата, вр-
шено е ладење на колбата, филтрирање на  дехло-
рираниот продукт и негово промивање со вода во 
Сокслет апарат. За определување на концентра-
цијата на хлорните јони, беше користен 0,2 %C20 
H10O5Na2 раствор како индикатор за хлорната 
јонска титрација (за Фајансовата метода), корис-
тејќи 0,2 g натриум флуоресцеин и 100 g вода. 

При овие испитувањата беше користе-
на PVC мека фолија со состав: стабилизатор 1,8 
%, пластификатор (DOP) 32%, креда 20% и TiO2  
4,5%. 

Карактеристиките на добиениот продукт 
од хемиското рециклирање на поли(винил хло-
рид)ната формулација беа определени со помош 
на IR спектроскопијата. Притоа, со анализирање 
на добиените IR спектри беше определена рела-
тивната апсорптивност на ν(C-Cl) (739, 703, 637 

и 614 cm-1) и C-H (3050, 2970, 2910, 2843 и 2815 
cm-1) врските во добиениот продукт, дадени како: 
–Aν(C=O)/Aν(C-H)–.

Резултати и дискусија

Деградација на PVC и негова формула-a)
ција со NaOH на ниски температури

Со цел изведување на хемиското рецикли-
рање на PVC формулацијата, неопходно е пред 
сé, да се изврши отстранување на сите адитиви од 
формулацијата на поли(винил хлорид)от (плас-
тификатор, стабилизатор, полнило и др.) Оттука, 
процесот на сепарирање на пластификаторот, кој 
понатаму може повторно да се користи за иста-
та или за други цели, се јавува како еден од неоп-
ходните начини за хемиска обработка и деграда-
ција на поли(винил хлорид)ната формулација. Со 
тоа е овозможена успешна хемиска деградација, 
како основа за натамошно рециклирање и рева-
лоризирање на отпадниот PVC. 

За  таа цел, сепарацијата на пластифика-
торот беше извршена со NaOH, како што е опи-
шана во експерименталниот дел (Jaksland et al., 
2000; Wanjek et al., 1995), при што експеримен-
тите се изведувани по методата на планирање 
на експерименти со варирање на три параметра 
на две нивоа, Sautin (1973): температура на про-
цесот: 80÷120 0С; концентрација на NaOH: 5÷10 
mol/l; време на третирањето: 5÷25 h.

При ваквото третирање на поли(винил 
хлорид)ната формулација се издвојува анхидрид 
на фталната киселина, како резултат на хидроли-
зата на пластификаторот, ди(2-етил хексил)фта-
лат, според следната равенка:

Сл. 2. IR спектар на PVC формулација (а), анхидрид на фталната киселина (б) и остаточен PVC (в).
Fig. 2. IR spectra of initial PVC (a), phthalic anhydride (b) and degraded PVC (c).
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Потврда за добиениот анхидрид на фтал-
ната киселина се IR спектрите. На слика 2 пре-
зентирани се IR спектрите на појдовната PVC 
формулација, издвоениот фтален анхидрид и ос-
таточниот PVC. 

Добиените резултати за издвоениот фта-
лен анхидрид со помош на квантитативната ана-
лиза, во зависност од параметрите на процесот 
деградација, презентирани се во Таб. 3.

Од добиените резултати презентирани во 
Таб. 3, беа изведени математички релации со ко-
дирани и натурални варијабли за процесот хе-
миска деградација на PVC формулацијата, со цел 
издвојување на пластификаторот.

Изведените релации за добивката на фта-
лен анхидрид, со кодирани и натурални варија-
бли се дадени со следните равенки: 
Yx = 42,875 + 14,625 X1 + 4,125 X2 + 25,875 X3 + 
+4,125 X1X3  (1)

y(x)  = -50,5 + 0,4219 X1 + 1,65 X2 + 0,525 X3 + 
+0,0206 X1X3  (2)

Од изведените равенки може да се конста-
тира дека најголемо влијание врз добивката на 
фталниот анхидрид (Y) има времето на трети-
рање, а потоа следуваат температурата и концен-
трацијата на NaOH. Поради позитивното влија-
ние на трите процесни параметри врз добивката 
на фталниот анхидрид, како функција на одѕив, 
најголемо издвојување на пластификаторот се 
постигнува при најдрастичните услови на трети-
рање.

Во сите случаи, ослободеното количество 
HCl е многу мало, поради температурите кои се 
пониски од температурата на интензивното осло-

бодување на HCl, како резултат на деградацијата 
на главната верига. Оттука, концентрацијата на 
ослободениот HCl како резултат на деградација-
та на поли(винил хлорид)ната формулација при 
најдрастичните услови (температура = 120 oС, 
концентрацијата на NaOH = 10 mol/l и времето = 
25 h) не е поголема од 10%.

Оттука може да се изведе заклучокот дека 
опишаниот метод за хемиско третирање на PVC 
формулацијата со NaOH, кој води кон ослободу-
вање на мало количество HCl поради ниските 
температури на третирање, обезбедува услови за 
постигнување на скоро сосема регенериран PVC. 
Токму овој факт, добивање на PVC со мал степен 
на деградација, како и сепарирање на пластифи-
каторот од PVC формулацијата во трансформи-
рана форма на фтален анхидрид, може успешно 
да се користи за рециклирање на отпадниот PVC 
и тоа при ниски температури (Blazevska-Gilev et 
al., 2006).

б) Деградација на PVC и негова форму-
лација со органски растворувачи 

При реакцијата на поли(винил хлорид)
ната формулација со NaOH и органски раство-
рувачи добиен е поли(винил алкохол), кој не е 
растворлив во вода и други органски растворува-
чи, како што е диметилсулфоксидот (DMSO), пи-
ридинот и сл., индицирајќи дека во структурата 
на добиениот продукт може да се содржи делум-
но вмрежен поли(винил алкохол) (Сл.3). Остана-
тите продукти, исто така, не се растворливи во 
ниту еден од споменатите растворувачи. 

Постапката на дехлорирање на поли(винил 
хлорид)ната формулација беше извршена та-
ка што, во поли(винил хлорид)ната формула-
ција која е растворена во органскиот раствору-
вач диметилсулфоксид, постепено се  додава 
NaOH, по што смесата се загрева и меша, во ус-
лови на атмосферски притисок (Blazevska-Gilev 
et al., 2005). Испитувањата беа изведени така што 
смесата беше загревана на различни температу-
ри (30÷80 oC) во период од 1÷5 часа, при раз-
лични количества на додаден диметилсулфоксид 

Таб. 3. Зависност на добивката фталниот анхидрид од процесните параметри
Tab. 3. Dependence of the yield of phthalic anhydride on the process parameters

No X1    X2   X3   Y
     температура                   NaOH концентр.             време            фтален анхидрид
           oC   mol/l                    h                                       %
1   80     5     5     5
2         120     5     5             20
3   80             10     5     8
4         120             10     5             35
5   80     5             25             45
6         120     5            25             85
7   80             10             25             55
8         120             10             25             94
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(40÷50 ml), при што хлорот се издвојува во вид 
на NaCl (Таб. 4). 

Сите експерименти беа водени во соглас-
ност со методот на планирање на експерименти и 
со промена на три варијабли на две нивоа (Sautin 
1973).

Врз основа на резултатите презентирани 
во Таб. 4, изведени се равенките за концентра-
цијата на ослободениот хлор како функција на 
одзив, во зависност од варирањето на параметри-
те: количество на диметилсулфоксид во граници-
те од 40÷50 ml (X1), време на третирање во гра-
ниците  од 1÷5 часа (X2) и температура на проце-
сот во границите од 30÷80 оС (X3). 
Равенка со кодирани варијабли: 
Yx  =  0,6135 + 0,0585X1 + 0,02322 X3      (1)
Равенка со натурални варијабли: 
y(x) = -0,4193 + 0,0116X1 + 0,0093X3       (2)

Од изведената анализа може да се заклу-
чи дека најинтензивно трансформирање на по-
лимерот се постигнува при третирање на појдов-
ната PVC формулација на 80 оС и количество на 
DMSO од 50ml. Со помош на добиените IR спек-

три (Сл. 3) беше определена релативната апсорп-
тивност (Таб. 5) на –Aν(C-Cl)/Aν(C-H)– односот за 
третираниот поли(винил хлорид).

Односот на апсорптивноста се намалува 
со зголемување на температурата, времетраење-
то на процесот на деградација и концентрација-
та на NaOH, при што е забележано дека вреднос-
та е скоро двојно пониска од вредноста на –Aν(C-

Cl)/Aν(C-H)– односот за нетретираниот поли(винил 
хлорид). 

Оттука може да се изведе заклучокот де-
ка опишаниот метод за хемиско деградирање 
на PVC формулацијата во органски раствору-
вач при благи услови, кој води кон формирање 
на поли(винил алкохол), обезбедува услови за 
издвојување на хлорот и создавање на NaCl, 
Blazevska-Gilev et al. (2006). Токму овој факт, до-
бивање на поли(винил алкохол), пратено со из-
двојувањето на хлорот, може успешно да се ко-
ристи за рециклирање на отпадниот PVC и тоа 
при благи услови.

Сл. 3.  PVC формулација хемиски нетретирана (а) и добиен поли(винил алкохол)  (б)
Fig. 3.  Initial PVC (a) and obtained poly(vinyl alcohol) (b)

ф ј ( ) б ( ) (б)

Таб. 4. Зависност на концентрацијата на добиениот NaCl, од процесните параметри
Tab. 4. Dependence of the concentration of obtained NaCl on the process parameters

No DMSO, ml τ, час T, oC Cl- joni, mg c.10-3, mol.dm-3 NaCl
1 50 5 80 0,880 0,9949
2 50 1 80 0,765 0,8622
3 40 5 80 0,7063 0,7959
4 40 1 80 0,6475 0,7296
5 50 5 30 0,3934 0,4311
6 50 1 30 0,3631 0,3979
7 40 5 30 0,3328 0,3647
8 40 1 30 0,3026 0,3316



Хемиско рециклирање на полимери 

359Proceedings of the III Congress of Ecologists of Macedonia

Заклучок

Во овој труд разработувајќи го хемиското 
рециклирање на поли(винил хлорид)от може да 
се изведат следните заклучоци:

Двете испитани методи се покажаа ка-- 
ко успешни за рециклирање на PVC-
то на ниски температури. За двата 
процеса беше изведено математичко 
дизајнирање, при што беа поставени 
корелации за влијанието на релевант-
ните параметри на процесот врз соод-
ветните функции на одѕив, а оттука 
беше изведено и одредување на  нај-
поволните услови за водење на секој 
процес, одделно.
При хемиската деградација на - 
поли(винил хлорид)ната формула-
ција, третирана со NaOH настанува 
контролирана деградација при губење 
на хлорот до 10% и отстранување на 
пластификаторот во форма на фтален 
анхидрид. 
По методата на алкално дехлорирање - 
во органски растворувач (диметилс-
улфоксид), поли(винил хлорид)от бе-
ше трансформиран во поли(винил ал-
кохол).
Со разработка на двете испитувани - 
методи за рециклирање на поли(винил 
хлорид)от создадени се услови за до-
бивање на помалку или повеќе дегра-
диран полимер, со задржување или 
губење на неговата оригинална струк-
тура. Исто така, покажана е и можнос-
та за рециклирање на почетниот поли-
мер до неговиот мономер или негова 
трансформација во друг полимер, при 
издвојување на адитивите од форму-

лацијата во вид на нискомолекуларно 
соединение. Сето ова дава можност за 
успешно, контролирано изведување 
на постапките за рециклирање на от-
падните полимерни формулации, а от-
тука и успешна ревалоризација на ис-
питуваните полимери.
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Таб. 5.  Релативна апсорптивност Аν(C-Cl/C-H) на ν(C-Cl) врските на 820-615 cm-1 и ν(C-H) врските 
на 3100-2800 cm-1 

Tab. 5.  The relative absorptivity of the ν(C-Cl) bands at 820-615 cm-1, and ν(C-H) bands at 3100-2800 cm-1

 релативна апсорптивност PVC почетен PVC деградиран
ν(C-Cl/C-H) 4.2147 2.0854
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CHEMICAL RECYCLING OF PVC

Jadranka BLAZEVSKA - GILEV & Dijana SPASESKA

Summary

Two methods for PVC waste recycling were investigated.
In the method of plasticizer leaching from PVC, the caustic solution is possible to be successfully used 

for the separation of the plasticizer of PVC formulation. The low temperature treatment is an advantage for the 
recycling process because of the possible prevention of the expressed dechlorination of PVC. The temperature 
and time of treatment as well as NaOH concentration in the examined intervals have positive influence on the 
yield of phthalic anhydride. The greatest influence on the yield of phthalic anhydride has time of treatment fol-
lowed by temperature and NaOH concentration. The evolved HCl is not greater of 10 %. 

In the second method (alkaline dechlorination of PVC in organic solvents) process demonstrated around 
90 % of dechlorination from polyvinyl chloride under comparatively mild conditions using NaOH in DMSO 
at different temperature for 1-5 hours and atmospheric pressure. The evolved product is hydrochloric acid, but 
the only by product was NaCl. The resulting product of PVC treatment in organic solvent is poly (vinyl alco-
hol) with small chlorine content.  The chlorine content in the degraded PVC is positively dependent, mainly on 
the content of DMSO followed by temperature of treatment.

Using the described two different methods of waste PVC recycling, it is possible to obtain two different 
resulting products, to separate the plasticizer almost without the dechlorination from the waste PVC formula-
tion or to obtain a new polymer, like poly (vinyl alcohol). 
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Introduction

Tropospheric ozone is one of the most dan-
gerous atmospheric pollutants in the whole world. 
There are evidences that the ambient ozone concen-
trations found in Europe can cause a range of effects 
to vegetation, including visible leaf injury, growth 
and yield reductions, and altered sensitivity to biotic 
and additional abiotic stresses (Karenlampi & Skar-
by, 1996; UN ECE 2004).

Ozone pollution, unlike sulphur dioxide pol-
lution leaves no elemental residue that can be detect-
ed by analytical techniques. Therefore, visible inju-
ry on needles and leaves is the only easily detect-
able evidence in the field and is regarded as a re-
sult of oxidative stress, leading to a cascade of ad-
verse effects. 

Until now experiments have concentrated 
on explaining the mechanisms leading to the injury 
observed in the experimental studies, rather than to 
identify and characterise the symptoms observed in 
the field on a regional scale. Observation of typical 
symptoms on above ground plant parts has become a 
valuable tool for the assessment of the impact of the 
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ABSTRACT

Parvanova P., Fikova R., Bratanova S. & Lyubenova M. (2008): Tropospheric ozone pollution in the city of 
Sofia and its vicinity – data from passive biomonitoring. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Re-
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A network of 8 stations for passive biomonitoring was set up within the City of Sofia and its vicinity aim-
ing to assess the effects of O3 pollution on ozone-sensitive tree and shrub plants. According to the List of Europe-
an ozone sensitive species and specific pattern of the Green System of the city 16 tree and 3 shrub species are cho-
sen. The observation was carried out between August and September 2006. Visible ozone injuries on studied plants 
were identified and evaluated applying the ICP-Forest recommendations. Most evidences for ozone harmful effect 
was established in the middle of September. Typical symptoms on the leaves of the exposed broadleaf and conifer 
species were documented in two plots in periphery parts of the city network and one in the rural station. The ozone 
harmful effect on these plants was estimated at Іst degree of degradation.
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ambient ozone on sensitive species (UN ECE, 1994; 
Innes et al., 2001; Bussotti et al., 2003).

The most studies on the visual injure of tro-
pospheric ozone concern the agriculture and for-
est areas (Bussotti, 2003; Innes, 2001; Wulff et al., 
1996) while investigations in urban and industrial 
sites are still limited (Agrawal et al., 1991; De Bray-(Agrawal et al., 1991; De Bray-De Bray-
er & Krupa, 1990; Allegrini et al., 1994). The envi- & Krupa, 1990; Allegrini et al., 1994). The envi-Krupa, 1990; Allegrini et al., 1994). The envi- 1990; Allegrini et al., 1994). The envi-Allegrini et al., 1994). The envi-., 1994). The envi-. The envi-
ronmental conditions and biodiversity in Sofia have 
been described in details by Penev et al. (2004) nev-
ertheless scientific information on the O3 pollution 
and its effect on the vegetation in the city is insuffi-
cient (Donev, 2006).

On this basis the concrete aim of this study is 
to assess the occurrence of ozone injury symptoms 
on sensitive tree and shrub species in the City of So-
fia and suburbs.

Materials and Methods

Many plant species respond to ambient lev-
els of ozone pollution with distinct visible foliar 
symptoms. Observation of these typical symptoms 
in the field (passive biomonitoring) has turned out 
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to be a valuable tool for the assessment of the im-
pact of ambient ozone exposures on sensitive spe-
cies. It is a simple and feasible method to gain in-
formation on the ozone injury distribution on native 
sensitive plant species within the ecosystems (spon-
taneous vegetation and tree species).

On the base of results obtained from active 
biomonitoring within the City of Sofia and its vicin-
ity using ozone-sensitive tobacco variety Bel-W3 
(Bratanova-Doncheva et al., 2007) a network of 8 
plots for passive biomonitoring was set up. In each 
plot a different number of sensitive tree and shrub 
species have been chosen (Tab. 1) according to the 
List of European ozone sensitive species (UN ECE, 
2004) and specific pattern of the Green System of 
the city. The observation of selected plants was car-
ried out between August and September 2006. 

Visible ozone like symptoms for broadleaf 
species were identified and distinguished from symp-

toms caused by other biotic/abiotic factors using the 
ICP-Forest recommendations. According to them 
the visable ozone injuries are: observed on fully de-
veloped leaves that are exposed to full sunlight; 
more severe on mid-aged and older leaves than 
on younger leaves age effect; shaded portions of 
the leaves (i.e. if two leaves overlap; most likely 
confined to the upper leaf surface, typically ex-
pressed as tiny purple-red, yellow or black spots 
(described as stipple) or sometimes as a general 
even discoloration, reddening or bronzing; be-
tween the veins (interveinal) and do not affect the 
veins. 

Chlorotic mottling is the most common symp-
tom described for conifer needles. It is expressed at 
the upper parts of the crown, in the upper side of 
branches and needles as yellow or light green areas 
of similar size without sharp borders between green 
and yellow zones. Chlorotic mottling frequently ap-

Tab. 1. Name of the plot and observed species

№ Name of the plot Observed species

1 Ruski Sircus
Betula alba L.
Acer pseudoplatanus L.
Fraxinus exelsior L.

2 Central Laboratory of General Ecology – BAS

Betula alba L.
Acer pseudoplatanus L.
Morus alba L.
Quercus robur L. s. l.

3 Institute of Botany – BAS Acer pseudoplatanus L.
Prunus cerasifera Ehrh.

4 University of Forestry

Cornus sanguinea L.
Acer tataricum L.
Pinus strobus L.
Pinus silvestris L.
Pinus ponderosaDougl.
Platanus orientalis L

5 Tolstoi

Morus alba L.
Betula alba L.
Corylus avellana L.
Prunus cerasifera Ehrh.

6 Greenhouse Plantava – Droujba

Betula alba L.
Fraxinus exelsior L.
Prunus avium L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Rubus idaeus L.
Salix alba L.

7 Plana Mountain – Astronomical Observatory 

Pinus silvestris L.
Fagus silvatica L.
Betula alba L.
Pinus nigra Arn.
Pinus strobus L.
Fagus silvatica L.
Corylus avellana L.

8 Plana Mountain – Elata Pinus nigra Arn.
Carpinus betulus L.
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pears only in needles older than 1 year (age effect) 
and on light-exposed needle areas in comparison to 
shaded ones (shade effect). It is easier to observe the 
mottling, if several needles are held close to each 
other, forming a “plane” of needles. 

Visible ozone injuries on broadleaf and coni-
fer species were evaluated by scoring system recom-
mended by ICP-Forest (Tab. 2 and 3). 

Results and discussion

During the study period typical ozone in-
juries on the leaves of the exposed trees and shrub 
plants were observed in two plots in periphery parts 
of the city network (Greenhouse Plantava - Drou-Greenhouse Plantava - Drou-
jba and University of Forestry) and one in rural sta-University of Forestry) and one in rural sta-
tion in Astronomical Observatory - Plana Mountain. 
Most evidences for ozone harmful effect was estab-
lished in the middle of September. 

In the Greenhouse Plantava – Droujba (plot 
6) typical symptoms of ozone injury were document-
ed only for broadleaf species. Intervenial reddening 
was found on the upper leaf surfaces of cherry tree 
(Prunus avium L.) and raspberry (Rubus idaeus L.) 
(Fig.1. and Fig. 2.).

The figures 3 and 4 demonstrate the ozone-
shaded effect on leaves of sensitive dogwood (Cor-
nus sanguinea L.) and tatarian maple (Acer tataricum 
L.) in the University of Forestry (plot 4).  Chlorotic 
mottling appeared as light green areas of similar size 
without sharp borders between light and dark zones 
was photo documented on the ponderosa pine (Pinus 
ponderosa Dougl.) in the same study plot (Fig. 5.).

Ozone visible injuries on some broadleaf, 
conifer and shrub species were registered in the 
study in Plana Mountain – Astronomical Observato-Plana Mountain – Astronomical Observato- – Astronomical Observato-Astronomical Observato-
ry (plot 7). Although Beech European (Fagus sylvat-
ica L.) leaves are not particularly sensitive to ozone, 

Tab. 2  Scoring and definition for the percentage of symptomatic leaves on a branch with approximately 30 
leaves (according to UN ECE 2004).

Score Percentage, definition
0 No injury, none of the leaves injured.
1 1%-5% of the leaves show ozone symptoms
2 6%-50% of the leaves show ozone symptoms
3 51% - 100 % of leaves show ozone symptoms

Tab. 3. Scoring and definition for visible ozone injury as it is expressed on the respective needle years for 
the collected branchlets of conifer species. 

Score Definition
0 No injury present.
1 1-5% of the surface is affected
2 6- 50 % of the surface is affected 
3 51 – 100 % of the surface is affected

Fig. 1. Prunus avium L. Fig. 2. Rubus idaeus L.
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they may be an indicator for high ozone values, be-
cause they have few potentially confusing biotic in-
fections. In this study a purple-red dots to the up-purple-red dots to the up-
per leaf surface was found of several beech trees in 
the investigated rural area. Intervenial red stipples 
were observed on the blackberry (Rubus caesius L.) 
leaves (Fig. 6. and Fig. 7.). 

Chlorotic mottling appears in needles that are 
more than one year old (second and third whordls) of 
ozone sensitive black pine (Pinus nigra Arn.) (Fig. 
8.). This symptom was observed on light-exposed 
needle areas in comparison to shaded ones.

Fig. 3. Cornus sanguinea L. Fig. 4. Acer tataricum L.

Fig. 5. Pinus ponderosa Dougl.ponderosa Dougl.

Applying the ICP-forest scoring system it 
could be concluded that in the current experiment 
the ozone visible injuries on leaves of investigat-
ed tree and shrub species are related to 1st degree of 
degradation only in two periphery plots in the city 
(plots 4 and 6) and in the rural plot 7. There are no 
strong evidences for ozone harmful effects for the 
rest part of study area. 

The present results could be documented in 
a map covering the City of Sofia, characterizing hot 
spot zones of increased risk for native vegetation by 
the impact of ambient ozone concentrations.
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Fig. 6. Fagus sylvatica L. Fig. 7. Rubus caesius L.

Fig. 8. Pinus nigra Arn.

Acknowledgements

This study was supported by the National Sci-
ence Fund of the Ministry of Education and Science 
(Contract № CC-1507/2005) and BioCORE project 
(Contract № INI-03/01.08.2005).

References:

Agrawal, M., Singh, S. K., Singh, J. and Rao, D. 
N. (1991). Biomonitoring of air pollution 
around urban and industrial sites. Journal of 

Environmental Biology, 12: 211-222.
Allegrini, I., Cortiello, M., Manes, F. & Tripodo, 

P. (1994). Physico-chemical and biological 
monitoring as integrated tools in evaluating 
tropospheric ozone in urban and semi-rural 
areas. Science of the Total Environmental, 
141 (1-3): 75-85.

Bratanova-Doncheva, Sv., Parvanova, P., Fikova, 
R., Hristova, R., Ignatova, N., Groseva, M., 
Ljubenova, M. & Garrec, J-P. Preliminary re-
sults from biomonitoring of O3 pollution us-
ing tobacco plants (Nicotiana tabacum L. cv. 

nus nigra Arn



Petya PARVANOVA et al.

366 Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија

Bel-W3): application for the city of Sofia and 
suburb. Comptesrendus de l’Academie Bul-
gare des Sciences, (in print).

Bussotti, F., Schaub, M., Cozzi, A., Kräuchi, N., Fer-
retti, M., Novak, N. & Skelly, J. M. (2003). 
Assessment of ozone visible symptoms in the 
field: perspectives of quality control. Envi-
ron. Pollut, 125 (1): 81-89. 

De Bauer, L. I. & Krupa, S. V. (1990). The valley 
of Mexico: summary of observational stud-
ies on its air quality and effects on vegetation. 
Envir. Pollut. 65 (2): 109-118. 

Donev, Е. (2006). Investigation of background and 
critical levels of tropospheric ozone in South-
ern Bulgaria. Doctoral thesis, Sofia, 133 pp.

Innes, J. L., Skelly, J. M. & Schaub, M. (2001). 
Ozone and broadleaved species. A guide to 
the identification of ozone-induced foliar in-
jury. Paul Haupt Publishing, Bern, Switzr-Paul Haupt Publishing, Bern, Switzr-
land. 136 pp.

Karenlampi, L. & Skarby, L. (1996). Critical levels 
for ozone in Europe, testing and finalizing 
the concepts (UN-ECE Workshop Report). 
University of Kuopio, Department of Ecolo-
gy and Environmental Science, Kuopio, Fin-
land.

Penev, L., Niemela, J., Kotze, D. J. & N.Chipev N. 
(Eds.) (2004). Ecology of the Sofia City. Spe-
cies and Communities in an Urban Environ-
ment. Pensoft, Sofia - Moskow, 229-248.

UN ECE (2004). Submanual for the Assessment of 
Ozone Injury on European Forest Ecosys-
tems. ICP-Forest.

Wulff, A., Anttonen, S., Heller, W., Sandermann, 
H.jr & Karenlampi, L. (1996). Ozone sensi-
tivity of scots pine and norway spruce from 
northern and local origin to longterm open-
field fumigation in central Finland. Envi-
ronmental and Experimental Botany, 36 (2): 
209-227.



367

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF 
COMPOSTING MATERIAL AND THEIR INFLUENCE ON THE 
NUMBER OF DIFFERENT GROUPS OF MICROORGANISMS 

DURING COMPOSTING
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ИЗВОД

Поповиќ С., Атанасова-Панчевска Н. и Кунгуловски Џ. (2008): Физички и хемиски карактеристики на 
материјалот за компостирање и влијанието на различни групи микроорганизми за време на компостирањето. 
Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, 
Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Трулите јаболка, активната тиња, пилевината и кокошкиното ѓубре беа компостирани во отворен 
“windrow” систем. Беа следени различни физички и хемиски параметри со цел да се оцени нивното 
влијание врз присутните микроорганизми. Температурата беше мерена секојдневно, додека во примероците 
беа одредувани влажноста, pH, органските и минералните материи и соодносот C/N. Промената на pH е 
типична за процесот на компостирање, достигнувајќи слабо алкална pH на крајот од процесот. Содржината 
на органските материи рапидно се намали за време на термофилната фаза, додека минералните материи 
се зголемуваа константно и достигнаа двојна вредност во крајниот продукт. Соодносот C/N постепено се 
намалуваше од почетните 31.3 до 27.13 на крајот од процесот. Зголеменото ниво на нитрати за време на 
последната фаза може да се смета како индикатор за зрелоста на компостот. Температурата имаше најголем 
ефект врз бројот на микроорганизмите. При температура од 44.5оC. бројот на сите испитувани групи на 
микроорганизми се намали драстично. 

Клучни зборови: компостирање, “windrow” систем, компостна температура, микроорганизми

ABSTRACT

Popovic S., Atanasova-Pancevska N. & Kungulovski Dz. (2008): Physical and chemical characteristics of 
composting material and their influence on the number of different groups of microorganisms during composting. 
Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-
09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Composting was performed in a windrow system, which was constructed using each of the following ma-
terials: rotting apples, municipal sludge, sawdust and chicken manure. Various physical and chemical parameters 
were monitored to evaluate their influence on the microbial communities present in composting material. Temper-
ature was measured daily, while samples were analysed for moisture content, pH, organic and mineral matters and 
C/N ratio, all of which showed typical variation for the composting process. The pH of the compost followed a 
typical trend during composting, reaching slightly alkaline at the end of the process. Organic matter declined rapi-
daly during the thermophilic phase, although the mineral matter was constantly increasing as the process progres-
sive, and reached a double value in the finished product. The C/N ratio gradually decreased from 31.3 at the start to 
27.13 in the end product. The increasing level of NO3

- during the last stage can be used as an indicator of compost 
maturity. Temperature was found to have the most dramatic effect on microbial number. When temperature exceed-
ed 44.5oC, the number of all examined microbial groups fell dramatically. 

Key words: composting, windrow system, compost temperature, microorganisms
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Introduction

Composting of agricultural and municipal sol-
id wastes can be defined as a biological treatment in 
which aerobic microorganisms utilize organic mater 
as a substrate. The main products of composting are 
fully mineralized compounds such as CO2, H2O, NH4

+ 
and stabilized organic matter, e.g. compost rich in hu-
mus substances (HS) (Inbar et al., 1993).

The composting process involves the aero-
bic exothermic microbial decomposition of the in-
itial substrate, which results to dynamic changes in 
temperature, moisture content, oxygen concentra-
tion and nutrient availability. These factors, in their 
turn, strongly affect the structure and diversity of 
the microbial community, microbial activities and 
the physical and chemical characteristics of the sub-
strate. Therefore, monitoring of the microbial suc-
cession may provide important information for the 
effective management of the composting process 
and the appearance of certain groups of microorgan-
isms is believed to reflect the degree of stabilization 
of the organic matter during the process (Ryckebo-
er et al., 2003). 

Successful composting appears to be a result 
of the ability of the system to supply the microbial 
community with its basic needs: moisture, oxygen, 
temperature control, and adequate mixing.

Co-composting is an interesting example of 
integrated waste management. Co-composting is a 
waste treatment method in which different type of 
waste are treated together. Co-composting is an at-
tractive method with many advantages. It cost less 
then separate treatment systems. The final product, 
the compost, is a stable, sanitized and humus-like 
material (Herrmann and Shann, 1996).

Activity of humus substances (i.e. solubiliza-
tion of micro and macro elements, enhancement of 
microbial communities and increasing water holding 
capacity) affects soil ecology, structure, fertility and 
metal complex action, as well as plant growth. The 
use of compost as soil conditioner, minimize the use 
of chemical fertilizers, has significant environmental 
benefits. It is a very good soil conditioner enriched 
with nutrients (Chen et al., 1997).

The aim of the present work was to study 
microbial dynamics in compost, to investigate dif-
ferent physical and chemical parameters that could 
give useful information on the degree of maturity of 
compost, and also to evaluate the composting proc-
ess. Our research into the composting of apples and 
municipal sludge is intended to develop a commer-
cially viable compost production system.

Materials and methods

Windrow composting was performed in Re-
sen municipality. Windrow was constructed using 

each of the following materials: rotting apples, mu-
nicipal sludge, sawdust and chicken manure. During 
the composting process adequate aeration and wa-
ter content were provided by mechanically turning. 
By need, water was added to maintain the required 
moisture level.

Physical and chemical analyses
The temperature was recorded with mercury 

thermometers plunged 1m deep into the heap. pH of 
the compost is determined by adding 10 g of com-
post sample in a 100 ml distilled water. Digital pH 
meter is used to determine the pH value of the com-
post directly. To determine the moisture content the 
sample is placed in the oven at 105oC for 24 hours. 
The moisture content is determined by using the fol-
lowing formula:

%MC=100%-total dry weight
Total dry matters were determinate after they 

have been dried in an oven over night at 105oC. De-
terminations of volatile solids (organic content) 
were made by subsequently heating these samples 
to 550oC for 2 hours, allowed to cool to near 100oC, 
then cooled to room temperature in a desiccator’s, 
and then correcting for the losses of the water of hy-
dration. The ash weight (mineral matter) was cal-
culated and expressed as g ash/100 g dry weight of 
sample. Organic matter (OM) content was calculat-
ed as the difference between total dry weight and 
ash content (measured as loss after ignition: 550oC 
in 2 hours). 

Carbon was determined from the equation:
%C (dry weight) =100-%ash/1.8.

Microbiological analyses
For all groups of examined microorganisms, 

25 g of composting material were diluted with 225 
ml of sterile distilled water, to obtain a 10-2 suspen-
sion. Depending on the microorganisms and the 
composting stage at which the samples were taken, 
appropriate dilutions were spread onto agar plates. 
For the enumeration of spore forming bacteria the 
same substrate was used but the samples were pre-
incubated in a water bath at 80oC for 10min. MPN 
method was used to enumeration of total and fae-
cal coliforms. The MPN procedure involves a multi-
ple tube fermentation technique where 3 decimal di-
lutions of the sample were inoculated into tubes of 
Andrade Lactose Peptone Water (ALPV) medium, 
and were incubated for 24-48 hours at 37oC for total 
colifirms and at 44.5oC for faecal coliforms. 

Results

Physico-chemical parameters
The temperature increased slowly after mix-

ing of the compost material, but it was clear that the 
composting process started almost immediately. It 
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was noticed that the temperature rises from the ini-
tial day and it came up with maximum on 51 day 
(Fig. 1). Maximum temperature value was 44.5oC. 
After that, the temperature becomes to fell and var-
ied between 29-31oC. Then the temperature gradu-
ally declined to ambient level over about 3 months. 
Within some day it becomes constant. The tempera-
ture fell after 90 days of composting, indicating that 
microorganisms action was declining and that the 
compost was maturing and stabilising. 

The pH value of the composting pile varied 
during the composting period. At the start, the com-
post pile had 7.89-pH value. After 20 days’ pH drops 
to 6.11, which is minimum value during the process. 
The decreases in pH values are result of the organ-
ic acids that are release by microbes mineralizing or-
ganic matter. After 20 days’ pH gradually increas-
es which is parallel with temperature rises (Fig. 2). 
As the temperature rises and the more decomposi-

tions of organic waste cause the rise in pH value. It 
is shown in the graph 2 from experiment that the fin-
ished compost its slightly alkaline, and had 8.62 pH 
value.

Initial moisture content of the composting 
pile depends of the moisture content in different 
composting substrates. Table 1 show that the initial 
moisture of the compost pile is 59.44% and then fell 
as composting proceeded. After 80 days the mate-
rial was allowed to dray naturally, reaching mois-
ture content of 40% at the end of the process. Al-
though the moisture content varied during the pro-
cess, it was always at a level sufficient to promote 
biodegradation. Water was added to maintain the re-
quired moisture level.

Organic matter (volatile solids) declined rap-
idly from 19.71% to 13.36% during the thermophilic 
phase and thereafter exhibited a very low decrease to 
about 12.86% after 100 days of processing.
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Fig. 1. Temperature profile of the composting pile during the composting process. 
Сл. 1. Температурата на компостната купола за време на компостирањето.
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Fig. 2. Changes in pH during composting time.
Сл. 2. Промена на pH за време на компостирањето.
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The total dry matter of the composting mix-
ture increased from 40.56% dry matter to approxi-
mately 60% in finished product.

The total ash content (mineral matter) was 
constantly increasing as the process progressive, and 
reached a double value in the finished compost.

Organic C of mixed starting materials was 
43.8% and slightly decreased during the composting 
to a value of about 29.41 in the end product. As a re-
sult of mineralization of organic C to CO2, the mass 

was loosing during the composting process. The to-
tal amount of soluble N decreased during compost-
ing, which is result of losses of ammoniac (NH4

+). 
But, it is observed that although total nitrogen loss-
es during composting, the initial concentrations of 
nitrates (NO3

-) and nitrites (NO2
-), dramatically in-

crease in the final product. 
After mixing the compost material, C/N ra-

tio was 31.3:1. Graph 3 clearly shows that C/N ra-
tio of the composting samples declined in the first 20 

Tab. 1. Variation in dry matter, organic matter, mineral matter and moisture content with composting time.
Таб. 1. Варијација на суви, органски и минерални материи и влажност за време на компостирањето.

days Parameter
dry matter (%) organic matter (%) mineral matter (%) moisture (%)

0 40,56 19,71 21,15 59,44
20 59,58 20,40 39,17 40,24
40 53,92 13,36 40,56 46,08
60 48,60 13,53 35,07 51,40
80 59,93 12,86 47,07 40,07
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Fig. 3. C/N ratio of the composting pile during the process.
Сл. 3. Сооднос на C/N во компостната купола за време на процесот.

Fig. 4. Changes in total aerobic bacteria during composting.
Сл.4. Промена на вкупните аеробни бактерии за време на компостирањето.
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days. The C/N ratio gradually decreased throughout 
the composting period from 31.3 at the start of the 
process to 27.13 in the end product.

Microbial analysis
It can be observed that the populations of to-

tal aerobic bacteria increased after 20 days of com-
posting at 104x108 CFUml-1 (Fig. 4). When com-
post temperature increased, as these organisms are 
not temperature resistant, the number of total aer-
obic bacteria decreased constantly to the end of the 
process at 14x107 CFU ml-1. The number of anaero-
bic spore forming bacteria increased before the ther-
mophilic phase, but declined after that to the end 
of the process at 12x105 CFU ml-1, due to tempera-
ture increase (Fig. 5). In the first stage of compost-
ing total coliforms and faecal coliforms were par-
ticularly constant with maximum density of 24x105 

CFU ml-1
. They dramatically reduced after 20 days 

of composting process, as the temperature was ex-
panding (Fig. 6). 

Results of the microbial community dynam-
ics analysis suggested that, as composting drastical-

ly reduced most microorganisms (particularly faecal 
coliforms), the composting process is efficient for 
disinfections. 

The numbers of most microbial groups de-
creased after the thermophilic phase. 

Discussion

As reported earlier (Jimenez and Garcia, 
1992) three typical phases of composting were ob-
served by temperature measurements during the pro-
cess: a mesophilic phase, during the first 2 days in 
which temperature rose to 45oC; a termophilic phase 
lasting 4 weeks in which the temperature increased 
to a maximum of 72oC; further temperature increas-
es were avoided by turning and mixing the compost 
once a week; after 60 days of composting the tem-
perature equaled of the ambient.

The initial temperature of the composting 
pile was 17oC. By the increasing the metabolic ac-
tivity of microorganisms, the temperature was get-
ting higher and it double the value to 36oC within 
two weeks.

Fig. 5. Dynamics in number of anaerobic spore forming bacteria.
Сл. 5. Динамика на анаеробни спорогени бактерии.

Fig. 6. Reduction the number of faecal coliformes bacteria.
Сл. 6. Редукција на бројот на фекални колиформи.
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Catabolic processes are associated with exo-
thermic reactions and the temperature of a pile in a 
composting process is estimated to be a function of 
the heat generated in the bio-oxidation and the sys-
tem dissipative capacity. The temperatures generat-
ed by the mesophilic and thermophilic bacterial ac-
tivity, lead to the destruction of diseases causing mi-
croorganisms (Acevedo et al., 2005).

Gazi et al., 2006, reported that in thermophil-
ic phase, temperature peak of 63oC have been re-
corded, and after 26 days, the temperature dropped 
dramatically.

It has been stated that composting material 
should reach 55-65oC, covering a time-span ranging 
from 24 hours to 3 days, in order to achieve hygien-
ization (De Bertoldi et al., 1998).

The optimum value of moisture content is 
55% during the composting. At moisture level above 
65%, water begins to fill the interstices between the 
particles of the wastes, reducing the interstitial ox-
ygen and causing anaerobic conditions. When the 
moisture content drops much below 55%, the com-
posting process becomes slow (Rahman and Moq-
sud, 2004). Under certain conditions composting ac-
tivity can be maintained at moisture contents low-
er then would commonly be expected. In the study 
of Pearson et al., 2004, moisture content in the com-
posting pile varied from 23 to 39%, depending in 
changes in air humidity but, have been at a level suf-
ficient to promote biodegradation of wool scouring 
sludge. 

The pH varies with time during the compost-
ing process and is a good indicator of the extent of 
decomposition within the compost mass. At the be-
ginning of the process pH value of the pile was 7.89 
(slightly alkali). This value dramatically decreased 
at the 20th day of the composting, reaching the low-
est value. The range of pH over which microbial ac-
tivity has been reported to be optimal in composting 
system is very wide. Some investigators have sug-
gested pH 6.0 to 7.5. The increases in pH are gener-
ally thought to be the result of the volatilization and 
microbial decomposition of the organic acids, which 
are originally presents and the release of ammonia 
by microbes mineralizing organic nitrogen sources 
(Parr et al., 1978). 

During the composting process, N is lost 
through volatilization of gaseous ammonia. The per-
centage of total N lost increases as the initial N con-
centration of the feedstock material increases. Dur-
ing the thermophilic stage, the ammonium-N levels 
are very high, indicating a high rate of degradation 
of organic-N compounds by microorganisms. Af-
ter that period of time, the C/N ratio was decreasing 
constantly till the end of the process. The initial C/N 
ratios of the compost material affected the microbial 
community composition (Eiland et al., 2001). A C/N 
ratio of 10 to12 is usually considered to be an indica-

tor of stable and decomposed organic matter (Jime-
nez and Garcia, 1992). 

No filamentous bacteria, which require water 
for mobility, are primarily responsible for the most 
active, early phase of composting. Very few fun-
gi can survive above 50oC, or actinomycetes above 
55oC. At the high temperatures characteristic of 
composting, fungi are often eliminated, and actino-
mycetes, though more temperature tolerant, are poor 
competitors with other bacteria (Strom, 1985).

From the graphs it can be notice that all ex-
amined groups of microorganisms had tendency of 
decreasing the number, Approximately at the 45th 
day, the number of all groups of microorganisms in 
compost pile, dramatically reduced. 

Bacteria tend to predominate over fungi 
throughout the temperature ascent when adequate 
moisture is present. Bacillus subtilis and Bacillus 
stearothermophilus have been commonly isolated 
from composting materials (Strom, 1985).

Although it has been shown that Gram-posi-
tive bacteria, and particularly Bacillus sp., common-
ly dominate the microbial community in the thermo-
philic phase, Beffa et al., 1996, found high popula-
tions of Thermus in thermophilic compost.

The final, or curing, stage of the composting 
process is defined by the persistence of actinomycet-
es (Herrmann and Shann, 1996). Persistence of ac-
tinomycetes into the curing stage, and the reappear-
ance of the fungal community as temperatures drop, 
has been noted by other researchers (Finstein, 1992; 
Strom, 1985). 

As most of the contaminating microorgan-
isms are heat sensitive, they disappear during com-
posting, leading to a fecal pathogen-free end prod-
uct. This disappearance is defined as disinfections 
or sanitization. Sanitization through the composting 
process has already been studied for sewage sludge 
(Dėportes et al., 1998).

Use of compost can increase total soil poros-
ity. Giusquiani et al. (1995) found that total porosi-
ty was greater in plots treated with compost than in 
non-amended control plots. 

Compost is a great benefit to the environ-
ment, since it represents an improved from waste 
management through nutrient recycling.

Conclusion

The composting process can be defined as a 
biological treatment in which aerobic microorgan-
isms utilize organic matter from agricultural and mu-
nicipal solid wastes, as initial substrates. The huge 
quantity of organic waste can be digested to produce 
compost. Composting of municipal sludge, rotting 
apples, sawdust and chicken manure can enhanced 
their quality and suitability for agricultural use. The 
result of the study indicated that the rate of compost-
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ing might optimized by controlling the composting 
parameters. The initial C/N ratio of compost mix-
ture was 31.3:1. As well as the amount of total nitro-
gen and total carbon are decreasing during the pro-
cess, which is reflecting on final C/N ratio. Maxi-
mum temperature value was 44.5oC.

Results of the microbial community dynam-
ics analysis suggested that, the number of most mi-
crobial groups decreased after the thermophilic 
phase. 

During the composting, quantity amount of 
organic matter is decreasing, while the amount of 
mineral matter is increasing, confirming the process 
of mineralization.

After three months, it was obtained stable 
and safe product that may be used for soil improve-
ments.
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PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF COMPOSTING MATERIAL 
AND THEIR INFLUENCE ON THE NUMBER OF DIFFERENT GROUPS OF 

MICROORGANISMS DURING COMPOSTING

Snezana Popovic, Natalija Atanasova-Pancevska, Dzoko Kungulovski

Microbiology Lab, Faculty of Natural Sciences, Gazi baba bb, 1000 Skopje, Macedonia

Резиме

Компостирањето не е само начин да се редуцира отпадот и да се рециклираат материите, но и 
начин да се добие корисен продукт, компост. За реализација на овој труд беше искористен земјоделско-
индустриски отпад од општина Ресен: трули јаболка, тиња, пилевина и кокошкино ѓубре. Резултатите 
од оваа студија покажаа дека компостирањето може да се оптимизира преку контрола на следниве 
параметри: температура, pH, C/N сооднос, влажност. Компостирањето се одвиваше во динамичен 
аериран компостен куп од “windrow” тип. Во текот на процесот влажноста се одржуваше со додавање 
на вода и изнесуваше меѓу 45-55%. pH вредноста покажа типичен тренд на опаѓање во почетокот што 
е резултат на брзото разградување на супстратите и натрупување на органски киселини. Крајниот 
продукт е слабо алкален со pH 8.62. Иницијалниот C/N сооднос изнесуваше 31.3/1 што е многу блиска 
до идеалната вредност. Како резултат на биооксидативните процеси, органските материи се намалија 
на 12.86, додека минералните и вкупните суви материи константно ја зголемуваа својата вредност во 
текот на компостирањето. 

Со зголемување на метаболитичката активност на микроорганизмите се зголемува температурата 
која на 51от ден достигнува максимална вредност од 44.5оC. За време на термофилната фаза високата 
температура покажа значаен ефект врз драстичната редукција на бројот на испитуваните групи на 
микроорганизми а особено врз бројот на вкупните и фекалните колиформи. 

По три месеци од поставување на компостниот куп се доби стабилен продукт компост, богат со 
хранливи материи. 

Денес во повеќето земји во светот компостирањето е составен дел од стратегијата за справување 
со цврстиот отпад. Во нашата земја постојат малку примери за негова практична реализација.
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Вовед

Истражувањата на содржината на тешки 
метали во почвите на Република Македонија 
се скромни. Врз основа на податоците од 
досегашните истражувања може да се заклучи 
дека почвите покрај реката Злетовица, почвите 
во близина на автопатот Скопје - Градско, 

СОДРЖИНА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ (Fe, Cr и Ni) ВО РИГОСОЛИТЕ 
РАСПРОСТРАНЕТИ ВО ОКОЛИНАТА НА МЕТАЛУРШКИОТ 
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ИЗВОД

Андреевски М., Цветковиќ Ј., Попоска Х., Мукаетов Д., Петковски Д. и  Василевски К. (2008): 
Содржина на тешки метали (Fe, Cr и Ni) во ригосолите распространети во околината на Металуршкиот 
комбинат ФЕНИ . Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 
06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Во овој труд ќе бидат прикажани резултатите од истражувањата на ригосолите добиени со риголување 
на алувијалните почви распространети во непосредната околина на металуршкиот комбинат ФЕНИ. На 
оддалеченост од околу еден километар од оџакот на металургискиот комбинат беа ископани два почвени 
профила од ригосоли и беа земени почвени проби за лабораториски анализи. Резултатите од анализите 
покажаа повисоки концентрации од МДК за вкупните форми на хром и никел.  Заради присуството на 
карбонати по целата длабочина на профилот содржината на достапно железо е ниска и нема опасност за 
контаминација на почвата.

Клучни зборови: тешки метали, вкупен хром, вкупен никел, достапно железо

ABSTRACT

Andreevski M., Cvetković J., Poposka H., Mukaetov D., Petkovski D. & Vasilevski K. (2008): Content of 
heavy metals (Fe, Cr and Ni) of rigosols distributed  in the area of Metalwork FENI. Proceedings of the III Con-
gress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special 
issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

In this paper, the result of investigation of rigosols formed with trenching of alluvial soils, distributed in 
the surrounding area of metalwork FENI will be presented. Soil samples were collected from two soil profiles of 
rigosols, located at 1 km distances from smokestack of metalwork FENI. After laboratory analysis of the samples, 
the derived results shown higher concentration, then maximum allowed concentration of total forms of Cr and Ni. 
Due to presence of carbonates through complete depth of the profile, content of available iron is low, so there is no 
danger for contamination of the soil. 

Key words: heavy metals, total chromium, total nickel, available iron

почвите во близина на топилницата за олово и 
цинк во Велес и почвите во некои локалитети на 
Скопје покажуваат повисоки вредности од МДК 
(Митрикески, 1995; Филиповски, 2003).

Од прегледот на литературата се  најдени 
податоци за содржината на тешки метали (Cr и 
Ni) во Тиквешкиот регион само во трудот на Boev 

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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et al. (2005). Заради ова си поставивме за цел да ја 
испитаме содржината на вкупните и достапните 
форми на тешките метали Fe, Cr и Ni.

Материјал и методи

Теренските истражувања се извршени спо-
ред предложените методи од страна на Filipovski 
red. (1967) и Митрикески и др. (2001). Според 
новопредложената класификација на почвите на 
Република Македонија, (Филиповски, 2006), ис-
питаните почви спаѓаат во големата група поч-
ви антропосоли, почвен тип ригосол, поттип алу-
вијален, вариетет нетерасиран, форма иловичест. 
Ригосолите се образувани со риголување на алу-
вијални почви. 

Механичкиот состав на почвата е опре-
делен со пипет методата (Resulović red., 1971). 
Содржината на карбонати во почвата е определе-
на волуметриски со помош на Шајблеров калци-
метар (Митрикески и др. 2001). рН на почвениот 
раствор е определена електрометриски со стакле-
на електрода во водена суспензија и во суспен-
зија на 1МKCl. (Митрикески и др. 2001). Лесно-
достапните форми на P2O5 и К2О се определени 
по AL методата (Manojlović et al., 1969). Содржи-
ната на хумус е определена врз база на вкупни-
от јаглерод по методата на Тјурин, модифицира-

на од Симаков (Орлов et al., 1981). Растворање-
то на почвените проби е извршена со „царска во-
да“, (концентрирана HCl и HNO3 во однос 3 : 1), 
(Džamić et al., 1996), а определувањето на тешки-
те метали е извршено со атомски атсорпционен 
спектрометар тип Varian SpectrAA 800. Лесно-
достапните форми на тешки метали се екстрахи-
рани по DTPA–методот (Page  edit. 1982). Отчи-
тувањето на тешките метали е извршено со атом-
ски атсорпционен спектрометар. 

Истражувано подрачје

Во текот на септември 2006 година, во не-
посредна близина на с.Возарци, на оддалеченост 
од околу 1 км од оџакот на металуршкиот комби-
нат ФЕНИ беа ископани 2 профила на ригосол. 
Профилите се ископани на локалитетот Бегово 
Поле на надморска висина од околу 170 м.

Резултати

Податоците за механичкиот состав на ри-
госолите од локалитетот Бегово Поле се презен-
тирани во Табела 1.

Почвените проби од двата локалитети беа 
класирани во текстурни класи според  класифи-
кацијата на Scheffer & Schachtschabel (Табела 2).

Таб. 1. Механички состав на ригосолите од Бегово Поле (во%)
Tab. 1. Mechanical composition  of rigosols from Begovo Pole (in %)

Хоризонт и длабочина 
во cm Крупен песок Ситен песок Крупен+ситен

песок Прав Глина Прав 
+глина

Horizon and depth in cm Coarse sand  0,2-
2mm

Fine sand 
0,02-0,2mm

Coarse+fine sand 
0,02-2mm

Silt 
0,002-0-
,02mm

Clay
<0,002mm

Silt+clay 
<0,02mm

P 0-20 1,6 31,9 33,5 48,4 18,1 66,5
P 20-50 1,3 34,5 35,8 43,5 20,7 64,2
P 50-80 4,4 46,8 51,2 29,7 19,1 48,8
P 0-20 1 35,3 36,3 42,9 20,8 63,7
P 20-50 0,6 36,3 36,9 39,4 23,7 63,1
P 50-80 5,7 47,2 52,9 30,6 16,5 47,1

Таб. 2. Текстурни класи според класификацијата на Шефер и Шахтшабел
Tab. 2. Textural classes according classification of Scheffer and Schachtshabel

Број на Хоризонт и 
профил длабочина во cm Текстурна класа по Шефер и Шахтшабел

Profile No. Horizon and
 depth in cm  Textural classes acording  Scheffer & Schachtschabel
   
1 P 0-20 прашкасто глинеста иловица / silty clay loam
 P 20-50 прашкасто глинеста иловица / silty clay loam
 P 50-80 глинеста иловица / clay loam
   
2 P 0-20 прашкасто глинеста иловица / silty clay loam
 P 20-50 прашкасто глинеста иловица / silty clay loam
 P 50-80 глинеста иловица / clay loam
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Од хемиските својства ќе бидат разгледани 
оние својства кои имаат влијание на достапноста 
на тешките метали (Табела 3).

Од добиените резултати може да се кон-
статира дека содржината на карбонати се зго-
лемува по длабочина на профилот. Според кла-
сификацијата што ја презентираат Džamić et al. 
(1996) почвените проби од првите две длабочини 
за двата профила се средно карбонатни, а почве-
ните проби од 50-80 cm се многу карбонатни.

Содржината на хумус се намалува по дла-
бочина на профилите, но тоа  намалување е мно-
гу поизразено од 50-80 cm. Според класифика-
цијата на Gračanin  (Bogdanović red. et al 1966) 
првите две длабочини на хоризонтот Р за двата 
профила се слабо хумозни а третите длабочини 
се многу слабо хумозни. 

Заради присуството на СаСО3, рН на поч-
вата во вода покажува високи вредности. Реак-
цијата на почвата се покачува по длабочина на 
профилот. Според американската класификација 
(Филиповски, 1984) испитуваните почвени про-
би се умерено алкални. Исто така и реакцијата на 
почвата во 1МKCl покажува високи вредности.

Содржината на леснодостапен фосфор и 
калиум се намалува по длабочина на двата про-
фила. Според AL методот првите две длабочи-
ни од профилите се средно обезбедени со лесно-
достапен фосфор додека третите длабочина се на 

горна граница на слабо обезбедени. Со леснодос-
тапен калиум состојбата е поповолна и првите 
две длабочини на двата профила се добро обез-
бедени а третата длабочина е средно обезбедена.

Податоците за вкупните и достапните 
форми на Fe, Cr и Ni се прикажани во табела 4.  

Вкупната содржина на железо се движи 
од 28840 до 35057mg/kg, односно од 2,88 до 
3,51%. Повисоки вредности за содржините 
на вкупно железо од 26600 до 54700 ppm во 
алувијалните почви констатира Христовски, 
цитирано по Митрикески (1995). Петковски и 
др. (2001) утврдиле содржина на  вкупно железо 
во алувијалните и циметните шумски почви од 
скопскиот и во черноземите од овчеполскиот 
регион од 4000 до 14526 mg/kg, додека 
содржината на достапно железо се движела од 1 
до 12 mg/kg. Вкупната содржина на хром варира 
од 253,4  до 357,3 mg/kg, а на никелот од 96,67 
до 120,21 mg/kg. Резултатите за содржината на 
вкупен хром дадени од страна на Колевска и 
др. (1992) цитирано по Митрикески (1995),  во 
оризните почви, се движат од 1,75 до 15,10 mg/
kg. Содржината на вкупен хром од Тиквешкиот 
регион (просек за 50 почвени проби), за 
површинскиот слој на почва од 0-10 cm се движи 
од 25 до 198 mg/kg, просечна вредност 90,62 
mg/kg, додека содржината на вкупен никел се 
движи од 27-195mg/kg или просечно 83,2 mg/

Таб. 3. Хемиски својства на ригосолите од Бегово Поле
Tab. 3. Chemical properties of rigosols from Begovo Pole

Број на Хоризонт и CaCO3 Хумус pH Леснодостапни mg/100g почва
профил длабочина во cm  H2O nKCl
Profile Horizon and  Humus   Easyavailable mg/100g soil

No. depth in cm % %   P2O5 K2O        
1 P 0-20 6,08 2,24 8,2 6,8 16,89 31,46
 P 20-50 7,6 1,71 8,3 7 13,05 21,23
 P 50-80 10,24 0,92 8,4 7 9,02 14,94
      
2 P 0-20 7,1 2,1 8,2 6,8 17,09 36,17
 P 20-50 7,8 1,82 8,4 6,9 12,67 22,02
 P 50-80 10,14 0,73 8,4 7,1 9,98 15,73

Таб. 4. Содржина на Fe, Cr и Ni во ригосолите распространети во околината на металуршкиот 
комбинат ФЕНИ

Tab. 4. Content of Fe, Cr and Ni of rigosols distributed in the area of metalwork FENI

Број на Хоризонт и Вкупна содржина во mg/kg Достапни во mg/kg
профил длабочина во cm     

Profile No. Horizon and Total content in mg/kg Available in mg/kg
 depth in cm Cr Ni Fe Cr Ni Fe
        
1 P 0-20 293,45 113,38 31 319 0,1 6,8 13,12
 P 20-50 310,7 103,57 31 625 0,1 6,2 15,12
 P 50-80 253,4 116,7 35 057 0,06 7 10,26
2 P 0-20 357,3 120,21 34 904 0,14 7,2 10,52
 P 20-50 303,59 106,75 28 840 0,04 6,4 12,72
 P 50-80 260,01 96,67 29 377 0,06 5,8 7,98



Марјан АНДРЕЕВСКИ et al.

378 Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија

kg (Boev et al. 2005).  .  Вкупна содржина на 
никел од 1-21,20 mg/kg во оризните почви од 
Кочанско Поле констатирале Митрикески и др. 
(1995). Митрикески и др. (1998) во карбонатните 
черноземи од Овче Поле, констатирале содржина 
на вкупен никел од 29,60-153,69 mg/kg, со средна 
вредност од 82,17 mg/kg.

Достапните форми на железо покажуваат 
ниски вредности и се движат од 7,98 до 15,12mg/
kg. Учеството на достапните форми на железо 
кон вкупните се движи во тесни граници од 0,03-
0,05%. И достапните форми на хром покажуваат 
ниски вредности кои се движат од 0,04 до 0,14 
mg/kg, а учеството на достапните кон вкупните 
форми на хром се движи од 0,01 до 0,04%. 
Достапните форми на никел варираат во интервал 
од 5,8 до 7,2 mg/kg, Учеството на достапните кон 
вкупните форми на никел се движи од 5,99-6%.

Дискусија

Механичкиот состав на почвата има 
влијание на достапноста на  тешките метали, како 
и на нивната мобилност. На почви со полесен 
механички состав достапноста се зголемува, а 
исто така и миграцијата кон подолните слоеви 
се зголемува. Испитаните почви се одликуваат 
со поволен механички состав, па заради ова 
достапноста на тешките метали се намалува.

Никел. Некои автори никелот го наведуваат 
како исклучиво токсичен елемент за растенијата. 
За растенијата никелот е токсичен кога во 
почвата е присутен над 100-200 ppm (Јекиќ и др. 
1985). Džamić et al. (2000) никелот и хромот ги 
вбројуваат во опасни тешки метали. Според Kas-
tori (1983) растенијата редовно содржат никел 
кој често се вбројува во елементите со претежно 
фитотоксично дејство иако при одредени 
концентрации и услови може и стимулативно да 
делува на растењето и развитокот на растенијата. 
Vukadinović et al. (1998) наведуваат дека 
никелот е есенцијален микроелемент. Статусот 
есенцијален микроелент го стекнува последен 
дури во 1987 година. Авторите наведуваат дека 
никелот е значаен за усвојување на железото, 
како и во процесите на ртење на семето.

Според Kastori (1997) просечната 
содржина на никел во почвите на светско ниво 
изнесува 40 mg/kg, иако концентрацијата може 
силно да варира во зависност од почвениот тип. 
Во почвите на Војводина од 1600 почвени проби 
концентрацијата на никел се движела од 1,8 до 
62,7 mg/kg (Ubavić 1993, цитирано по Kastori  
1997). 

Содржината на никел во почвата зависи во 
прв ред од богатството на матичниот супстрат со 
никел и содржината на органската материја. Освен 
од матичниот супстрат, никелот во почвата може 

да доспее и антропогено. Минералните ѓубрива, 
особено фосфорните се значаен извор на никел, 
потоа пепелот од оџаците на термоелектрани и 
топлани, рудници и топилници, шумски пожари, 
спалување на отпад и т.н.

  Уочено е дека почвите со повисока 
содржина на органска матетрија, обично содржат 
повеќе никел (Kastori 1983). Според Temple и Bi-
sessar цитирано по Kastori (1983) органската 
материја во почвата ја смалува потенцијалната 
токсичност на никелот. Од ова произлегува дека 
со додавање на органска материја ќе се намали 
достапноста на никелот за растенијата. Според 
Vergano цитирано по Kastori (1983) постои 
изразита позитивна корелација помеѓу реакцијата 
на почвата и акумулацијата на никел од страна 
на растенијата. Најголемо усвојување е утврдено 
при рН 5,6 бидејќи количината на достапниот 
никел во почвата е највисока на таа рН  вредност. 
Зголемувањето на рН вредноста над 5,6 го 
смалува усвојувањето на никелот. Испитуваните 
почви се одликуваат со значително повисока 
рН вредност, па не би требало да се очекува 
поголемо усвојување од страна на растенијата и 
предизвикување фитотоксичност. 

Споредувајќи ги нашите резултати со 
светскиот просек и оние за Војводина, може да 
се констатира дека содржината на вкупен никел 
во испитуваните почви е повисока. Од значење 
е и фактот што содржината на никел е висока по 
целата длабочина на профилот. МДК на вкупен 
никел во СР Југославија и Хрватска изнесуваат 
50 mg/kg (Sekulić et al. 2003, Kisić et al. 2005). 
Добиените резултати се најмалку двојно повисоки 
од горенаведените МДК, што веројатно се должи 
во најголема мера на влијанието на металуршкиот 
комбинат ФЕНИ.  Според холандските стандарди 
(www.economicexpert. com/a/Dutch: standards.htm) 
референтната вредност за вкупен никел изнесува 
35 mg/kg почва, а интервентната 210mg/kg почва. 
Од ова може да се види дека содржината на 
вкупен никел во испитуваните почви е повисока 
од референтната но пониска од интервентната. 

Хром. Хромот во почвата потекнува од 
матичниот супстрат, а еден дел може да доспее 
и антропогено од атмосферска депозиција, мине-
рални ѓубрива и агрохемикалии. Според наводи-
те на Националниот Истражувачки Совет во Ка-
нада цитирано по Kastori  (1997) фосфорните ѓу-
брива содржат помеѓу 30-3000 mg/kg хром. Го-
леми количини на хром се ослободуваат од ме-
талуршката индустрија, како и од циглани, при 
производство на хартија, цемент, азбест, со сого-
рување на јаглен и др. Според Јекиќ и др. (1985) 
неплодност на некои почви во САД настанува 
при повисока содржина од 0,1% хром. Просечна-
та содржина на вкупен хром во почва на светско 
ниво се движи меѓу 54-65 mg/kg (Kabata-Pendias 
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and Pendias 1989, цитирано по Kastori  1997). 
Почвите на Војводина содржат од 5,33 до 86,10 
mg/kg почва вкупен хром (Ubavić et al., 1993, ци-
тирано по Sekulić et al., 2003). Од овде може да се 
види дека содржината на вкупен хром во испи-
туваните почви е повисока од светскиот просек 
и од вредностите добиени за почвите на Војво-
дина. МДК за вкупен хром во почвата за СР Ју-
гославија и Хрватска изнесуваат 100 mg/kg поч-
ва (Sekulić et al., 2003; Kisić et al., 2005). Содр-
жината на вкупен хром во испитуваните ригосо-
ли е повисока за 2,5 до 3,5 пати од МДК дадени 
за СР Југославија и Хрватска, по целата длабочи-
на на профилите. Според холандските стандар-
ди (www.economicexpert.com/a/Dutch: standards.
htm) референтната вредност за вкупен хром из-
несува 100 mg/kg почва, а интервентната 380 mg/
kg почва. Од ова може да се види дека содржина-
та на вкупен хром во испитуваните почви е пови-
сока од референтната но пониска од интервент-
ната. 

Хромот во почвата се наоѓа во повеќе ок-
сидациони облици, но најстабилен е Cr(III) и 
Cr(VI). Cary, цитирано по Kastori  (1997) утврдил 
дека со додавање на растворлив хром и двата об-
лика Cr(III) и Cr(VI) во почвата преоѓаат во об-
лик нерастворлив и недостапен за растенијата.

Железо. Железото е неопходен микрое-
лемент во исхраната на растенијата кој учеству-
ва во бројни физиолошки процеси, но ако  дост-
апното железо во почвата е присутно во високи 
концентрации може да предизвика  штетни ефек-
ти на почвата и растенијата. Содржината на вкуп-
но железо во почвата се движи во многу широки 
граници зависно од типот на почвата од 0,01% 
до 22%, а во просек околу 3,2% (Kastori, 1990). 
Содржината на вкупно железо во испитувани-
те ригосоли се движи од 2,88 до 3,51% што е во 
рамките на просекот.  Киселите почви во просек 
содржат повеќе растворливо железо од карбонат-
ните почви во кој неговата содржина може да би-
де екстремно ниска. Со смалување на рН вред-
носта во почвата се зголемува растворливоста на 
железото, додека во алкална средина и на карбо-
натни почви неговата растворливост се намалу-
ва. Džamić et al. (2000) наведуваат дека оптимал-
ната содржина на достапно железо се движи од 
4-50 mg/kg, а МДК 200 mg/kg. Од добиените ре-
зултати може да се види дека содржината на дос-
тапно железо во испитуваните почви е во грани-
ците на оптимумот, а многу под МДК. Испитува-
ните почви содржат карбонати и имаат висока рН 
вредност, па заради ова нема зголемена содржи-
на на достапно железо. Со ѓубрење со високи до-
зи на фосфорни ѓубрива се ствараат соединенија 
на железо недостапни за растенијата. Испитани-
те почви се средно до слабо обезбедени со лесно-
достапен фосфор и со оптимизирање на исхра-

ната со фосфор се влијае на достапноста на же-
лезото.

Заклучок

Врз основа на извршените истражувања 
може да се изведат следните заклучоци:

Содржината на вкупните форми - 
на Cr во ригосолите во близина на 
металуршкиот комбинат ФЕНИ е 
повисока од МДК што важат за СР 
Југославија и Хрватска за 2,5 до 3,5 
пати, додека содржината на вкупните 
форми на никел се најмалку двојно 
повисоки по целата длабочина на 
профилот.
Заради присуството на карбонати - 
по целата длабочина на профилот 
содржината на достапно железо е ниска 
и нема опасност за контаминација на 
почвата.
Достапните форми на хром кон - 
вкупните форми учествуваат од 0,01 
до 0,04%, железото од  0,03-0,05%, а 
овој процент кај никелот изнесува од 
5,99 до 6%.
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CONTENT OF HEAVY METALS (Fe, Cr and Ni) OF RIGOSOLS DISTRIBUTED  IN THE 
AREA OF METALWORK FENI
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In this paper, results of investigations of heavy metals content (Fe, Cr and Ni) in rigosols, distributed on 
1 km distances from the melting factory FENI will be presented. The laboratory examinations have shown that 
the total content of chromium is in the ranges of 253,4 up to 357,3 mg/kg soil, the total content of nickel is be-
tween 96,67 and 120,21 mg/kg and the content of total iron is from 28 840 to 35 057 mg/kg, or 2,88 to 3,51%. 
The content of total chromium is 2,5 to 3,5 times higher than the Maximum Allowed Concentrations (MAC), 
while the concentrations of total nickel are two fold higher than the MAC. The easy available forms of chro-
mium are varying in the ranges of 0,04 to 0,14 mg/kg, easy available nickel from 5,8 to 7,2 and easy available 
iron contents are varying from 7,98 to 15,12 mg/kg soil. Due to the presence of carbonates through the whole 
depth in all examinated soil profiles the content of easy available iron have low values which are well below 
the MAC.
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Introduction

The population with its most important fea-
tures like autoregulation and structures takes an im-
portant place in the processes which form a steady 
existence and functioning of the ecosystems and the 
biosphere. Moreover, the population as a dynam-
ic system represents a distinct form of existence of 
the genus and an elementary unit of the evolution-
ary process. It possesses complexes of mechanisms 
which support an adaptive homeostasis in the con-
ditions of constantly changing ecological factors 
of the environment Калабухов, Н.И., (1951), Юх-(1951), Юх-, Юх-Юх-
тин, Н.Н., (1973), Johnson, D., Lardy, K., (1967) . 
The population is particularly significant in the con-
ditions of intensified anthropogenic pressure up-
on the ecosystem. The estimation of the ecological 
after-effect from these influences on the environ-
ment includes as the basic element the analysis of 
the adaptive mechanisms preceding the various ge-
netic processes in natural populations Шольц, К., 
Островский, Д., (1975). This analysis is very im-(1975). This analysis is very im-1975). This analysis is very im-). This analysis is very im-. This analysis is very im-
portant when a radioactive pollution occurs.

In the present paper the effect of various dos-
es several times higher than the natural radioactive 
background on model groups of white mice with 
constituted ethological structure was investigated. 
The doses actually correspond to an increased radio-
active background (5 to 17 times) measured at dif-
ferent locations of 150 decares area Burgass region.

The isoforms of key regulatory enzymes 
whose level and pattern defines the rate of the 
processes in a metabolic pathway are sensitive 
indicators for irradiation with low γ -rays doses 
regardless from the high effectiveness of the repair 
and compensatory adaptive mechanisms Lowry, 
O., Lopes, J., (1964). In our study the lactate 
dehydrogenase (LDH) gene-enzyme system which 
is at the base of the overall energetic processes of the 
organism was investigated.

CHARACTERIZATION OF SOME ADAPTIVE POPULATIONAL 
MECHANISMS UNDER THE EFFECT OF γ - RAYS ON MODEL 

GROUPS OF WHITE MICE

Aleksandar DOICHINOV & Delcho KAMENOV
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In order to determine the individual reactions 
of the dominant and subordinate individuals in the 
ethological structure of model populations the dy-
namics of the isoenzyme pattern of the LDH-locus 
was studies.

Materials and methods

Male puberty white mice of age 45 days and 
20-25 g weight were used and divided into groups 
of 5 mice each. The dominant and subordinate indi-
viduals in the ethological structure were determined 
by visual observations as well as by the level of the 
stress reaction using the sodium amital resistance of 
breathing. The individuals with an aggressive be-
havior and a low stress reaction level, i.e. with a high 
resistance of breathing to sodium amital where de-
fined as dominant animals and the others - as sub-
ordinate ones.

The overall metabolism of the individuals was 
determined from the level of oxygen consumption 
with a respiratory device Шольц, К., Островский, 
Д., (1975).

The irradiation of the animals was carried out 
at room to in metal cages equally distant from the 
source of radiation. As a source of γ -rays 60Co with 
5 mCi (18.5.107 Bq) activity was used Дойчинов, 
А., и др. (1994). The individuals were irradiated for 
3 hrs 30 min, 7hrs and 14 hrs and the absorbed doses 
were 8.25 mSv, 17.5 mSv and 35 mSv, respectively. 
The animals were tested 30min after irradiation. The 
control animals were put at the same conditions but 
were isolated from the radioactive source. 

The LDH isoenzymes were separated in the 
Ornstein Ornstein, L., (1964) and Davis Davis, B., 
(1964) system in 5% PAAGE, Tris-glucine buffer, 
pH 8.3 at 25 °C for 3 hrs at 40 mA. The various iso-
forms of the LDH locus were cut out, eluted from 
the gel in 0.1 M Tris-HCL, pH 7.4 for 24 hours at 
37 °C. The relative enzyme activity was determined 
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in the supernatant of each fraction spectrofluorimet-
rically as μM NAD.H / min / mg protein Lowry, O. 
et al. (1961). The protein content was determined by 
the method of Lowry. Lowry, O., Lopes, J., (1964).

Results and discussion

The puberty male animals were irradiated 
with the corresponding γ -rays doses after the con-
stitution of the hierarchical structure which is based 
on the principle dominant-subordinate in small ro-
dents.

The decrease of the overall metabolism in 
the dominant males in the model groups was statis-
tically significant with progressive character (p≤0.1, 
p≤0.05, p≤0.01), while only a tendency for an oxy-
gen consumption decrease for the subordinate ani-
mals was observed  (Table 1). This dynamics was al-
most indistinguishable, the comparison being with 
the lowest level of reliability (p≤0.01) only at the 
highest dose of 35 mSv. Thus we assume that the 
dominant animals reacted more adequately to the 

quantitative effect of radioactive irradiation which 
is most probably connected with the higher adaptive 
plasticity to anthropogenic effects of this kind.

The isoenzyme LDH pattern of the heart mus-
cle from all animals that have received 35 mSv dose 
was determined. The LDH molecule is a tetramer 
and consists from 2 different subunits which form 
5 isoenzymes. The quantitative ratio of the different 
Oxygen consumption of the white laboratory mice 
irradiated with various radiation doses at the stage of 
constitution of an ethological structure.

Isoforms varies in the various tissues and or-
gans and depends on the oxygen partial pressure. 
The isoforms of H type - H4 and H3 M work well at 
high oxygen content and those of M type - M4 and 
M3H are active in conditions of hypoxia. 

The electrophoretic pattern in Fig. 1 shows 
that upon irradiation both the quantity and the ra-
tios between the various isoforms changed distinct-
ly. This was valid for the individuals with a domi-
nant rank in the ethological structure of the popula-
tion. LDH in the heart muscle is normally of oxygen 

Tab. 1. Oxygen consumption of white laboratory mice irradiated with various radiation doses at the stage of 
constitution of an ethological structure (The numbers of the individuals is in parenthesis)

Таб. 1. Утилизација на кислородот од страна на белиот лабораториски глушец озрачен со различни 
дози на радијација во фаза на формирање на етолошката структура (единките се во парентеза)

Oxygen consumption for 1 hr from 100 g at 00C and 1010,8 hP

Rank Control γ-rays  dose (mSv)
8,25 17,5 35,0

Dominants 326 ± 7,1  (5) 291 ± 4,2  (5) 248,7 ± 6,2  (5) 192 ± 4,6  (5)
Subordinates 327 ± 3,6  (20) 310,3 ± 8,1  (20) 298,8 ± 4,6  (20) 290,6 ± 7,1  (20)

Fig. 1. Isoenzymes pattern of LDH from heart muscle of white laboratory mice irradiated with 35 mSv dose
 K1 - dominants - controls  E1 - dominants - irradiated
 K2 - subordinates - controls E2 - subordinates – irradiated
Сл. 1. Изоензими на LDH изолирани од срцев мускул на бел лабораториски глушец, озрачен со доза 

од 35 mSv 
 K1 - доминанти - контроли E1 - доминанти - озрачени
 K2 - субординати - контроли E2 - субординати - озрачени
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type (H-type). After irradiation it was converted into 
M-type (anaerobic) i.e. H3M and M4 predominated 
in the LDH pattern in hypoxia conditions. 

The relative enzyme activity of LDH iso-
forms (Table 2) correlates well with the results from 
electrophoresis. The irradiation with ionizing radi-
ation of the individuals from the high levels of the 
ethological structure provoked an inversion in the 
LDH isoenzymes ratio. The isoenzyme LDH pattern 
of the control animals (K1 and K2) was typical for 
LDH of a heart muscle regardless from their rank in 
the hierarchical structure of the population. Howev-
er, after a γ -rays irradiation changes in the quantity 
and the ratios of the various isoenzymes and an in-
crease of the relative activity of the anaerobic forms 
only in animals from the dominant type where ob-
served. At the same time the ionizing radiation did 
not change the LDH pattern in the subordinate ani-
mals of the group.

Most probably, the decrease of the oxygen 
content in the tissues of the dominant animals leads 
to an activation of M-subunit synthesis. In this way, 
regardless from the fact that the organism is in condi-
tions of decreased oxygen consumption, it can keep 
normal intensity of the metabolic processes by an in-
crease of the anaerobic isoenzymes thus providing 
the energy level necessary for adaptation. The latter 
is adaptive response connected with an increased ra-
dioresistance of the individual. 

At the same time a 15 times higher dose than 
the natural radioactive background is indicative not 
for a subthreshold in the subordinate animals but for 
a lack of ecological plasticity, i.e. for a lack of an ad-
equate adaptive reaction which could lead to nega-
tive effects, probably of a mutagenic nature in the 
conditions of accumulation of radioactive radiation. 

From the data presented we suppose that the 
dose dependency determined at generation of an 
adaptive physiological response of the individuals 

with different rank in the ethological structure points 
to the presence of heterogeneity of the population, 
probably of a genetic origin. 

Presumably the inversion of the LDH pattern 
with an increase of the anaerobic isoforms, i.e. those 
that function in hypoxia in the dominant animals is 
one of the mechanisms to increase the degree of re-
sistance to the radioactive impact. 

The data presented could be used for the pur-
pose of radio-biology monitoring. 
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Tab. 2. Relative enzyme activity of LDH isoforms from heart muscle of an white laboratory mouse after 
γ-rays  irradiation of 35,0 mSv

 K1 - dominants - controls  E1 - dominants - irradiated
 K2 - subordinates - controls E2 - subordinates - irradiated
Таб. 2. Релативна ензимска активност на LDH изоформите изолирани од срцевиот мускул на белиот 

лабораториски глушец после радијација со г-зраци со јачина од 35,0 mSv
 K1 - доминанти - контроли  E1 - доминанти - озрачени
 K2 - субординати - контроли  E2 - субординати - озрачени

Isoforms μM NAD.H / min / mg protein
K1 K2 E1 E2

LDH-1  (H4) 24,60 ± 0,07 23,70 ± 0,03   1,36 ± 0,01 27,10 ± 0,06
LDH-2  (H3M1) 26,90 ± 0,08 24,15 ± 0,09   5,86 ± 0,06 25,30 ± 0,05
LDH-3  (H2M2) 24,50 ± 0,04 23,86 ± 0,05   6,15 ± 0,07 22,70 ± 0,02
LDH-4  (H1M3) 12,09 ± 0,12 20,98 ± 0,08 28,36 ± 0,05 13,40 ± 0,04
LDH-5   (M4)   9,68 ± 0,08   8,99 ± 0,05 33,56 ± 0,03   4,59 ± 0,03
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Introduction

The steady existence of population and its 
relative independence as an unified biological sys-
tem depends on its ability to sustain an adaptive pop-
ulation homeostasis secured by adaptive biochemi-
cal and physiological reactions of the separate indi-
viduals integrated on a population level.

Each organism possesses a limited quantity 
of available energy used for growth, development, 
reproduction and adaptation and for that reason the 
ability of the population to regulate and support of 
dynamic homeostasis is relatively limited and de-
pends on the effect of the complicated complex of 
interacting factors of the environment.

The object of the present paper is to study 
the joint effect of γ-rays and chlorine organic pes-
ticides on some bioenergetics genetic functions of 
model populations of white mice. As a genetic mark-
er we use the gene-enzyme of lactatedehydrogenase 
(LTH) and we judged for the energetic balance by 
the AT Phase and respiratory activity of isolation of 
liver mitochondria from the individuals.

Materials and methods

There have been studied white puberty labo-
ratory mice of 18-20 g weight divided into five mod-
el groups of 5 mice each –three male and two female. 
The dominant and subordinate individuals were de-
termined in each group by measuring the sodium 
amital resistance of breathing (the stress level) reg-
istered by a respiratory device  Kalabuchov model  
Калабухов, Н. И., (1951). The animals were irradi- И., (1951). The animals were irradi-И., (1951). The animals were irradi-(1951). The animals were irradi-. The animals were irradi-
ated for 3hrs and 30 minutes, for 7hrs and for 14hrs 
with a source of γ-rays Co with 5 mCi activity and 
the absorbed doses were 8.25 mSv, 17.5 mSv and 
35 mSv. The tested pesticides were put into the ani-
mals orally in doses corresponding to LD50 for mice 
namely heptachlor – 146 mg/kg; hexachlorine – 500 
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mg/kg and lindan – 125 mg/kg. Юхтин, Н.Н., (1973 
q). 24 hours after the irradiation with γ-rays and the 
pesticide introduction the animals were decapitated 
without narcosis and the isolated liver mitochondria 
and the LDH isoenzyme spectra of a heart muscle 
were studied. The liver mitochondria were isolated 
by Johnson and Lardi method with some slight mod-
ifications Johnson, D., Lardy, K., (1967). The elec-
tron transport in the respiratory chain was determined 
by the oxygen consummation of the mitochondri-
al suspension, registered polargraphically by a cov-
ered platinum electrode Шольц, К., Островский, 
Д., (1975). The AT Phase activity was measured by 
the growth of the Ph quality in the incubation con-
ditions, measured by Lowry Lopes method Lowry, 
O., Lopes, J., (1964). The protein content in the test 
was determined by the method of Lowry Lowry, O., 
et al. (1961). The LDH isoforms were separated by 
electrophoresis in 5% polyakrylamid gel (PAAG) by 
the system of Ornstein Ornstein, L., (1964) and Da-
vis Davis, B., (1964) in vertical block.  

Results and discussions

It is well-known that the chlororganic pesti-
cide in small amounts has a strong effect on the ener-
gy functions of the liver mitochondria in vivo and in 
vitro Каменов, Д., (1986). However, the mechanism 
of the impact is different and it can show in block-
ing the electron transport in the respiratory chain 
(e.g. hexachlorine), suppressing the transport of the 
transport systems (heptachlor) or stimulating the AT 
Phase activity (lindan).

No disturbance in the bioenergetic functions 
of the isolated liver mitochondria was observed at a 
single whole body irradiation of the tested animals 
with the pointed doses. At the same time, the irradi-
ation of mitochondria isolated from normal animals, 
with suspension in doses about 12.5 mSv for 30 min. 
causes complete loss of their energy functions. The 
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mitochondria are characterized by extremely high 
oxygen consumption similar to the frozen or treat-
ed with 2.4-DHF or Triton-X 100, which shows that 
irradiation in vitro causes destructive changes in the 
membrane of the mitochondria (Fig.1).

The isoenzyme spectrum of the LDH of a 
heart muscles normally is a distinctly expressed type 
i.e. H3M and H4 isoforms prevail working at high 
oxygen content in the tissues. In our previous in-
vestigations Дойчинов, А.и др. (1994) it has been 
pointed out that at a single whole body irradiation 
of the organism with γ –rays in doses 35.0mSv for 
14 hours a significant change occurs in the propor-
tion of the separate fractions of the LDH to the ad-
vantage of the aerobic ones – M3H and M4. Besides, 
the effect depends on the rank of the individual and 
its position in the ethological structure of the group. 
This change is distinct in the dominant individuals 
in the group and does not show in those in lower 
position in the ethological structure. These changes 
in the polymorphism of the LDH correlate regularly 
with a decrease of the organism’s oxygen consump-

tion highly expressed in the individuals of a high 
rank. The female individuals which do not partici-
pate in the construction of the hierarchical structure 
of the population but play the role of a buffer mod-
erating the aggression between the males react simi-
larly to the subordinates and do not change the con-
tent of the LDH during the irradiation with γ –rays 
in the given doses (Fig. 2).Presumably this id due to 
providing the adaptation of the individuals. 

The decrease of the oxygen consumption and 
the lowering of the oxygen content in the tissues re-
duce the effect of the influence of the ionizing irra-
diation while the increased amount of the anaerobic 
isoforms of the LDH ensures a normal energy bal-
ance of the organism under these conditions. More-
over this makes the individuals of the higher rank 
more adaptive compared to the other ones. 

The used pesticides do not have any effect on 
the isoenzyme spectrum and the rations of the sepa-
rate isoforms of the LDH of the organisms.

The joint effect of the γ –rays and pesticides 
on the animals do not cause synergetic changes in 

Fig. 1. Effect of the different doses γ-rays  on succinate-oxidase activity of the liver mitochondria of white 
mice in vitro and in vivo: 1-control; 2- mitochondria  suspension, irradiated in vitro with 60Co in 
dose 1,25 mSv for 30 min; 3-- mitochondria , isolated 24 hrs after a single whole body irradiation of 
the animal with 60Co in dose 8,25 mSv, 17,5 mSv and 35,0 mSv. Supplements: mitochondria (MC) 
– 4,68 mg; 2,4-dinitrophenol (DNP) – 80 mM; succinate (S) – 5 mM

Сл. 1. Ефекти предизвикани од влијанието на различни дози на γ –зраците врз активноста на 
сукцинат-оксидазата во митохондриите на слезината кај белиот лабораториски стаорец in vitro 
и in vivo: 1-контрола; 2- митохондријална суспензија, озрачена ин витро со 60 Co во доза од 
1,25 mSv za vreme od 30 min; 3 - митохондрија, изолирана 24 часа после еднократно озрачување 
на целото тело на животното со 60 Co во доза од 8,25 mSv,17,5 mSv и 35,0 mSv. Додатоци: 
митохондрија (MC) - 4,68 mg; 2,4-динитрофенол (DNP) – 80 mM; сукцинат (S) – 5 mM
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the isoenzyme content of the LDH but only such that 
correspond to the ionizing irradiation. The simulta-
neous effect of both factors, however, changes sig-
nificantly the energy functions of the mitochondria. 

Thus, for example the inhibiting actions of 
the electron transport of heptachlor and hexachlo-
rine on the background of the irradiation of the or-
ganisms with γ –rays with the given doses, increas-
es significantly and the effect is unstochchastic  i.s. 
the degree of inhibiting increases with the increase 
of the dose. Besides, the effect is more significant in 
the dominant animals.

The blocking of electron transport in vitro in 

the dominant increase by 25% for heptachlor and 
17.5% for hexachlorine, while for the female and 
male individuals at a lower position in the hierar-
chical structure it is just 5% and  3.5% respective-
ly (Tab. 1).

In the same way the γ –rays influence also on 
the effect of lindan, as in given doses they cause an 
effect in vitro. The last one consists in an increase of 
the AT Phase activity of the liver mitochondria about 
twice (Fig. 3).

On the basis of the obtained results we can 
draw the conclusion that the γ –rays in the given 
dose shave synergetic effect on the tested pesticides. 

Fig. 2. Isoenzymes spectrum of LDH from a heart muscle of a white laboratory mouse under the action 
of γ-rays  or /and/ pesticides depending on the rank position of the individual in the ethological 
structure;  K1 – dominants – controls; K2 – subordinates – controls; E1 – dominants, irradiated 
with γ-rays  (35,0 mSv); E2 – subordinates, irradiated with γ-rays  (35,0 mSv); E3 – dominants, 
cultivated with one of the tested pesticides; E4 – subordinates, cultivated with one of the tested 
pesticides; E5 – dominants, irradiated with γ-rays  and cultivated with pesticides; E6 – subordinates, 
irradiated with γ-rays  and cultivated with pesticides

Сл. 2. Спектар на изоензими од LDH изолирани од срцев мускул на бел лабораториски глушец под 
влијание на γ- зраци или /и/ пестициди зависно од категоризацијата на единката во етолошката 
структура: K1 – доминанти – контроли;    K2 – субординати – контроли; E1 – доминанти – 
озрачени со g-зраци (35,0 mSv); E2 – субординати – озрачени со г-зраци (35,0 mSv); E3 – 
доминанти, култивирани со еден од испитуваните пестициди; E4 – субординати, култивирани 
со еден од испитуваните пестициди; E5 – доминанти, озрачени со γ-зраци и култивирани со 
пестициди; E6 – субординати, озрачени со г-зраци и култивирани со пестициди.

Tab. 1. Joint action of γ-rays  and pesticides in vivo of the intact liver mitochondria of white mice 
depending on the rank position of the individual in the ethological structure

Таб. 1. Комбинирано влијание на γ-зраците и пестицидите in vivo на интактна митохондрија 
од слезината на белиот лабораториски глушец, зависно од рангираноста на единката во 
етолошката структура

Liver mitochondria of white mice Oxygen consumption μAO2 /min/mg
dominants subordinates ♀

MC, controls 0,196 0,194 O,197
MC + heptahlor 0,128 (34,69%) 0,123 (37,24) 0,129 (34,18)
MC + heptachlor + γ-rays ( 8,25 mSv) 0,125 (36,22%) 0,109 (44,39) 0,111 (43,37)
MC + heptachlor + γ-rays ( 17,5 mSv) 0,126 (35,71%) 0,096 (51,02) 0,095 (51,53)
MC + heptachlor + γ-rays ( 35,0 mSv) 0,119 (39,29%) 0,084 (57,14) 0,091 (53,57)
MC + hexahloran 0,154 (21,43%) 0,150 (23,47) 0,158 (19,39)
MC + hexahloran heptachlor + γ-rays ( 8,25 mSv) 0,149 (23,98%) 0,147 (25,00) 0,150 (23,47)
MC + hexahloran heptachlor + γ-rays ( 17,5 mSv) O,147 (25,00%) 0,129 (34,18) 0,130 (33,67)
MC + hexahloran heptachlor + γ-rays ( 35,0 mSv) 0,148 (24,49%) 0,117 (40,31) 0,121 (38,27)
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This effect is unspecific and most probably is due to 
the reduce of the adaptive mechanisms of the organ-
isms which intensifies the result of the effects of the 
pesticides introduced in the organisms.

Moreover, the different degree of the syner-
getic effect of the γ –rays and the pesticides depends 
on the rank position and the sex of the individuals in 
the population which may cause disturbance in the 
ethological and sex structures and reducing the ge-
netic heterogeneity and gene reserves of the popu-
lation. Presumably, the different individual change-
ability of the organisms entering in the composi-
tion of the nature populations, however, at a certain 
combination of the effect of the anthropogenic fac-
tors can prove in some cases a source of elementary 
evolutional processes causing some changes in the 
genefund of the population as a whole. 

References:

Калабухов, Н. И., (1951) Методика експеримен- И., (1951) Методика експеримен-
тальных исследований по экологии назем-
ных позвоночных, М. Советская наука.

Fig. 3. ATP-hase activity of the intact liver mitochondria of white mice, treated with linden and γ-rays  
Сл. 3. ATP-азна активност на интактна митоходрија од слезината кај белиот глушец, третирани со 

линден и γ-зраци

Юхтин, Н.Н., (1973 q) Краткий справочник по 
ядохимикатом, М., Колос, , 252.

Johnson, D., Lardy, K., (1967) In: Metods in 
enzimology (vol. 10), New York and London, 
Academic Press, , 94-95.

Шольц, К., Островский, Д., (1975) Методы сов-(1975) Методы сов-
ременной биохимий, М., Наука, , 52.()

Lowry, O., Lopes, J., (1964) Biol. Chem., 162, 162-
167.

Lowry, O., Rosenbraugh, N., Farr, A. and Ranall, R., 
(1961) Biol. Chem., 193, 265.

Ornstein, L., (1964) Ann. N. Y. Acad. Sci. 121, 321-
349.

Davis, B., (1964) Ann. N. Y. Acad. Sci. 121, 404-
424.

Каменов, Д., (1986) Механизмы поддержания по-(1986) Механизмы поддержания по-
пуляционного гомеостаза грызунов в нор-
ме и под воздействием пестицидов, Со-
фия, БАН, 116-129.

Дойчинов, А., Каменов, Д., Узунов, Н., (1994) 
Международен научен семинар «Радиоак-
тивност в околната среда», София.



388

BIOSYNTHESIS OF ETHANOL WITH NEW IMMOBILIZED 
SYSTEMS 

Ruzica JOVANOVIC-MALINOVSKA1, Elena VELICKOVA1, Slobodanka KUZMANOVA1, 
Eleonora WINKELHAUSEN1, Maja CVETKOVSKA2 & Christo TSVETANOV3

1Department of Biotechnology and Food Technology, Faculty of Technology and Metallurgy, University SS.Cyril and 
Methodius, Rudjer Boskovic 16, 1000 Skopje, R. Macedonia

2Department of Polymers, Faculty of Technology and Metallurgy, University SS.Cyril and Methodius, Rudjer Boskovic 
16, 1000 Skopje, R. Macedonia

3Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences, Bl.103-A, Acad. G.Bonchev Str., 1113 Sofia, Bulgaria

ABSTRACT

Jovanovic-Malinovska R., Velickova E., Kuzmanova S., Winkelhausen E., Cvetkovska M. & Tsvetanov C. 
(2008): Biosynthesis of ethanol with new immobilized systems. Proceedings of the III Congress of Ecologists of 
the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian 
Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

With an increasing need for renewable fuels, growing attention has been devoted to ethanol, considered 
as a cleanest liquid fuel alternative to fossil fuels. Ethanol is a renewable, environmentally friendly fuel that is in-
herently cleaner than gasoline. Recently, significant advances have been made towards the technology of ethanol 
production. The prospect included is microbiological fermentation with immobilized microorganisms. New biode-
gradable hydrogels prepared by UV crosslinking were used for immobilization of Saccharomyces cerevisiae cells. 
These biodegradable hydrogels based on environmentally friendly polymer scaffolds were designed to meet the 
criteria specified for an immobilized system. Entrapment of yeast cells in a three-dimensional polymer matrix was 
achieved, and various properties of the polymer matrix as well as the activity of the yeast cells were studied. Eth-
anol biosynthesis was achieved with PEO and HEC biodegradable hydrogels entrapping S. cerevisiae cell. These 
systems enabled the complete bioconversion of glucose. SEM images of microorganisms entrapped in these hydro-
gels reveal a material in which microorganisms can attach and growth.

Key words: biofuels; bioethanol; biodegradable hydrogels; immobilization; batch fermentation.

ИЗВОД

Јовановиќ-Малиновска Р., Величкова Е., Кузманова С., Винкелхаузен Е., Цветковска М. и Цветанов 
Х. (2008): Биосинтеза на етанол со нови имобилизирани системи. Зборник на трудови од III Конгрес на 
еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското 
еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Потребата од обновливи горива доведе до зголемен интерес за етанолот, кој се смета за најчисто 
алтернативно течно гориво во однос на останатите горива. Етанолот лесно се обновува а воедно претставува 
гориво кое ја штити животната средина и е многу почисто од бензинот. Неодамна се направени значителни 
подобрувања во технологијата на производство на етанол, кои се однесуваат на микробиолошка ферментација 
со имобилизирани микроорганизми. Нови биоразградливи хидрогелови добиени со UV вмрежување 
беа употребени за имобилизација на клетки од квасецот Saccharomyces cerevisiae. Овие биоразградливи 
хидрогелови се добиени од еколошки полимерни мрежи и соодветсвуваат на барањата на еден имобилизиран 
систем. Беше постигнато заробување на квасочните клетки во тродимензионална полимерна матрица, на која 
и беа испитани својствата, а беше испитана и активноста на самите клетки. Етанолот беше синтетизиран 
со клетки на Saccharomyces cerevisiae заробени во PEO и HEC хидрогеловите. Системите овозможуваат 
комплетна биоконверзија на глукозата. SEM снимките на микроорганизмот заробен во овие хидрогелови ја 
покажуваат структурата на материјалот за кој микроорганизмот може да се прикачи и да расте.

Клучни зборови: биогорива; биоетанол; биоразградливи хидрогелови; имобилизација; дисконтинуирана 
ферментација.
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Introduction

The vast majority of all fuels and carbon-con-
taining chemicals are produced from fossil resourc-
es. Studies predict that most kinds of fossil resourc-
es will be depleted within the next century (BP Sta-
tistical review). Furthermore the combustion of fos-
sil fuels causes elevated levels of greenhouse gas-
es in the atmosphere, which could possibly lead to 
global warming (Wigley, 2005). The continuous de-
pletion of the fossil fuels reserves and consequent 
escalation in their prices has stimulated an exten-
sive evaluation of alternative technologies and sub-
strates to meet the global energy demand. As a re-
sult, alternative sources of energy are increasingly 
being considered as potential substitutes for fossil 
fuels (Farrell et al., 2006). Using renewable sourc-
es of energy will be a major contribution to reduc-
ing net CO2 emissions, thereby helping to meet obli-
gations under the Kyoto Protocol. Ethanol is consid-
ered to be most promising as it is an alternative liq-
uid fuel. Ethanol reduces air pollution and toxic gas 
emissions because it is a fuel which contains oxygen 
that is good for the environment. Combining ethanol 
with gasoline extensively reduces carbon monoxide 
that is responsible for as much as twenty percent of 
smog formation. And unlike other oxygenates, etha-
nol is not harmful to the environment in the event of 
a fuel spill or leak. 

The market for fuel ethanol will increase dra-
matically in the near future because of EU and other 
legislation to promote the use of biofuels for trans-
port. Ethanol constitutes 99% of all biofuels in the 
United States. The US Department of Energy has set 
a goal of replacing 30% of transportation fuel with 
bioethanol by 2025 (Ragauskas et al., 2006) and the 
European Union has established a goal of 5.75% 
bioethanol fuel by 2010 (Biofuel strategy). Thus, the 
energy and environmental implications of ethanol 
production are more important than ever.   

As the fuel ethanol industry moves towards 
the future, producers continue to look for new ways 
of reducing operational costs, increasing efficien-
cy, and surviving the unpredictable fluctuations in 
feedstock and fuel costs that can threaten profitabili-
ty and the survival of their plants. New process tech-
nologies such as microbial fermentation with immo-
bilized microorganisms have been developed ena-
bling the production of ethanol.

Yeast Saccharomyces cerevisiae is used all 
over the world as the major ethanol-producing mi-
croorganism. The widespread development and ap-
plication of immobilized cell technology has signif-
icantly increased the necessity of profound knowl-
edge of the behavior of the immobilized cells from 
both the physiological and the kinetic point of view. 
A number of industrial processes can benefit from 
this knowledge, since many of these immobilized 

systems could favorably replace existing technolo-
gies. 

Immobilization leads to increased produc-
tivities, simple separation of biocatalysts, long-term 
process stability, and the possibility of repeated or 
continuous use of the immobilized biocatalysts is 
given (Pajić-Lijaković et al. 2007). Thus immobili-
zation can lead to higher profitability of biotechnical 
processes or even allows a process competitive to 
chemical modification. For immobilization of living 
cells the encapsulation or entrapment of the cells in a 
polymer matrix is the most preferred method.

The choice of the three-dimensional network 
matrix is very important for the good performance 
of an immobilized cell system. Hydrogels based on 
both natural and synthetic polymers have found var-
ious applications. The high water content of hydro-
gels contributes to their biocompatibility and thus 
the hydrogels can be used for controlled drug re-
lease systems, as membranes for biosensors, scaf-
folds in tissue engineering, and for many other ap-
plications (Gupta and Ravi Kumar, 2001). Due to 
environmental issues, there is a growing interest in 
developing of hydrogels that guarantee biodegrada-
bility. In recent years, hydrogels, both synthetic and 
natural, have become promising materials for bio-
medical applications. Poly(ethylene oxide) hydro-
gels are non-toxic and biocompatible materials that 
have been approved by the US Food and Drug Ad-
ministration for biomedical application, and they 
meet all of the requirements for strength, absorb-
ency and flexibility (Tsvetanov et al., 1998). It has 
been shown that poly(ethylene oxide) films can be 
successfully crosslinked in aqueous solutions by UV 
irradiation in the presence of photoinitiators such as 
benzophenone (Doycheva et al., 2004). The cellu-
lose derivatives have received considerable atten-
tion because of their water solubility and low costs. 
Therefore they have a very wide range of applica-
tion in industry. 

In this study biodegradable hydrogels based 
on environmentally friendly polymer scaffolds for 
yeast cells were prepared. Double-layer hybrid hy-
drogels comprising hydrogel core with entrapped 
cells and outer hydrogel layer as barrier for cell leak-
age and for mechanical strength were synthesized as 
well. Batch fermentation for biosynthesis of ethanol 
was performed. The applicability of the systems was 
estimated by some of the fermentation parameters.

Material and methods

Microoganism and chemicals
Saccharomyces cerevisiae, a commercial 

grade baker’s yeast, with 32 % dry biomass was used. 
Polyethylene oxide (PEO or USA Polyox N12K) 
(Mn=1.106 g/mol) and hydroxyethylcellulose (HEC 
or Natrosol) (Mn=1.3.106 g/mol) were obtained from 
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Union Carbide Corp., sodium alginate with approxi-
mately 70% G-block content was from Aldrich, and 
chitosan (medium molecular weight, Mn~4.105 g/
mol)  was from Fluka.. The (4-benzoylbenzyl) tri-
methylammoniumchloride (BBTMAC) purchased 
from Aldrich was used as a photoinitiator, without 
further purification. All other chemicals used were 
purchased from commercial sources and were of an-
alytical grade.

Preparation of hydrogels
An aqueous solution of PEO (5% w/v) or 

HEC (2% w/v) containing BBTMAC (2% in re-
spect to the polymer solution) was poured into a te-
flon Petri dish with a diameter of 2 cm forming a 2-3 
mm thick layer. The polymers were UV irradiated 
in a Dimax light curing system 5000-EC equipped 
with 400 W metal halide flood lamp (input power = 
93 mW/cm2), for 2 minutes (dose = 11.4 J/cm2). The 
PEO hydrogels including natural polymers (0.5% 
w/v sodium alginate, 0.5% w/v chitosan or 2% w/v 
HEC) were placed in a freezer at -400C for 2 hours 
and then UV irradiated in a temperature-controlled 
open chamber connected with cryostat apparatus.  

Preparation of immobilized biocatalysts
The immobilized biocatalysts were formed 

by adding yeast cells 5% w/v (corresponded to 1.6 
g dry cells/Lmedium) to the mixture of polymers, followed 
by the same procedure as for preparation of pure hy-
drogels was applied. 

Characterization of the hydrogels
For complete removal of the sol fraction, 

the hydrogels were kept in distilled water that was 
changed frequently and then dried to constant mass 
under vacuum and weighed. The gel fraction (GF) 
was calculated as:

Gel fraction = 

% (1)

The equilibrium degree of swelling (ES) was 
determined at room temperature. The hydrogels 
were equilibrated in distilled water or chloroform 
for at least 72 h, removed from the solvent, blotted 
with filter paper and weighed. They were then dried 
to constant mass under vacuum and weighed again. 
The ES is presented as grams of swollen gel sample 
per gram of dried gel sample:

Equilibrium swelling =

    (2)
Dynamic rheological measurements of the 

hydrogels were performed on a Haake RheoStress 
600 rheometer with a plate-plate system (20) and 
Peltier temperature controller. Shear storage modu-
lus G′ and loss modulus G″ were measured in the 

frequency range of 0.1-10 Hz at 25oC.
Micrographs of cross-section and the interior 

of biodegradable hydrogels loaded with Saccharo-
myces cerevisiae cells were obtained by using a Jeol 
JSM-5510 scanning electron microscope (SEM). 
Composite hydrogels were quenched in liquid nitro-
gen, freeze dried, and coated with gold in a Jeol JFC-
1200 fine coater.

Fermentation with immobilized yeast cells
Nutrient medium for reincubation had the 

following composition (per litre): 10 g yeast ex-
tract, 2 g KH2PO4, 1 g NaCl, 0.2 g CaCl2

.2H2O, 1.7 
g MgSO4

.7H2O, 0.01 g FeCl3
.6H2O, 2 g NH4Cl, and 

20 g glucose. In the batch production of ethanol the 
glucose concentration was increased to 50 g/L.  The 
media were autoclaved at 120oC for 15 min. The in-
itial pH values of both media were 5. Immobilized 
biocatalysts were incubated in 50 ml nutrient medi-
um placed in 250 ml Erlenmeyer flasks on a rota-
ry shaker (150 rpm) at 28oC. After 20 hours of rein-
cubation, the immobilized biocatalysts were washed 
several times in sterile distilled water and transferred 
into the medium for ethanol fermentation. The con-
ditions for ethanol production were the same as for 
reincubation of the cells. 

Analytical methods
Samples from the fermentation medium were 

taken periodically and centrifuged. Cell concentra-
tion was estimated turbidometrically at 620 nm, af-
ter diluting the samples within the range of 0.05 to 
0.5 units. One optical density unit corresponded to 
0.3 mg dry cell mass/ml. Ethanol was analyzed by 
gas chromatography using a Varian CP 3800 with 
a capillary column. Nitrogen was used as a carrier 
gas with a flow rate of 30 ml/min. Isopropanol was 
used as an internal standard. Glucose concentration 
was determined by a dinitrosalycilic acid procedure 
of Miller.  

Results and Discussion

Biodegradable hydrogels of poly(ethylene 
oxide) and its combination with natural polymers, 
alginate or chitosan, as well as hydroxyethylcellu-
lose hydrogels, with or without additional crosslink-
ing, were prepared by UV-irradiation of polymer so-
lutions for 2 minutes in the presence of water sol-
uble photoinitiator, (4-benzoylbenzyl) trimethylam-
monium chloride (BBTMAC). The reaction showed 
high efficiency, and hydrogels with widely varying 
mechanical properties could be formed with this ap-
proach. The size and shape of prepared PEO and 
HEC hydrogels are presented in Fig. 1. 

In order to determine the efficiency of the 
UV-crosslinking, once prepared the gels were sub-
mitted to a physico-chemical characterization. The 
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properties of the hydrogels are presented in Tab. 1.
The hydrogels with shear storage modulus, 

G′>200 Pa are considered to posses acceptable 
mechanical properties. The data for the PEO 
hydrogels with natural polymers, with rather high 
values of G′ lead to the conclusion that the mechanical 
properties are satisfactory. However, the high loss 
moduli and lower values of gel fractions refer to the 
necessity of changes in crosslinking procedure. The 
high G′ values of the HEC/BisAA-PEO and PEO/

alginate systems (Tab. 1) could be explained not 
only with the crosslinked PEO structure but also 
with the presence of natural polymers. As Kong et. 
al. (2003) stated, the stiff alginate chains contribute 
to high shear storage modulus. The additional layer 
increased the G′ values in comparison to the pure 
hydrogels. 

Hydrogels prepared from PEO and HEC, 
without yeast cells, were cut and the morphology 
of the gels was examined by scanning electron 

Fig. 1. PEO (a) and HEC (b) hydrogels (diameter 2 cm and height 3 mm).O ( ) d HEC (b) h d l (di t 2 d h i ht 3 )

Tab. 1. Efficiency of UV-crosslinking 

System Gel composition 
(w/v %)

Gel fraction

(%)

Equilibrium swell-
ing in 

H2O          CHCl3

Shear storage 
modulus
G′ (Pa)

Loss modulus
G″ 

(Pa)
PEO 5 85 44 65 255 11
HEC 2 83 24 / 1050 40
HEC/BisAA-PEO 2/5 65 32 / 1298 190
PEO/Ca-alginate 5/0.5 72 19 20 683 91
PEO/GA-chitosan 5/0.5 60 37 61 270 37

Fig. 2. Scanning electron micrograph (SEM) of (a) PEO and (b) HEC hydrogels.Fi 2 S i l i h (SEM) f ( ) PEO d (b) HEC h d l
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microscope (SEM). Fig. 2 shows a series of SEM 
images representing the cross section of the PEO 
and HEC gels without cells. 

To check the yeast growth inside the polymer 
matrix, PEO and HEC hydrogels, with yeast cells 
were examined by scanning electron microscope 
(SEM) following the same procedure. The SEM im-
age in Fig. 3 shows the proliferation of the yeast 
cells Saccharomyces cerevisiae entrapped inside the 
polymeric matrix after 24 hours of batch cultivation. 
Thus, this SEM photographs support our assumption 
of glucose utilization by the immobilized S. cerevi-
siae cells.

The biosynthesis of ethanol by immobilized 
Saccharomyces cerevisiae, was used as a model re-
action for testing the suitability of the hydrogels as 
immobilization matrices. For this purpose, these hy-

drogels have to be perfectly permeable to the sub-
strate (glucose), to the other nutrients and to the 
product formed (ethanol). The suitability of these 
types of polymer supports used for immobilization 
on the ethanol production by immobilized Saccharo-
myces cerevisiae cells are demonstrated in Fig. 4.

When the cells are entrapped in double-lay-
er carriers, the diffusion of the substrate and prod-
uct is restricted, which could lead to a deficien-
cy of substrate within the gel. The substrate con-
sumption after 24 hours of cultivation in PEO/Ca-
alginate and PEO/GA-chitosan double-layer carri-
ers were lower then other carriers, 52 and 51%, re-
spectively. The fact that the glucose was consumed 
very slowly pointed to the diffusional limitations in 
the double-layer hydrogels. In addition, in fermenta-
tion with PEO/GA-chitosan immobilized yeast, eth-

Fig. 3. Scanning electron micrograph (SEM) of PEO (a) and HEC (b) hydrogels loaded with 
Saccharomyces cerevisiae cells.

i l i h ( ) f ( ) d (b) h d l l d d i h

Fig. 4. Ethanol production of immobilized Saccharomyces cerevisiae in different biodegradable 
hydrogels

l d i f i bili d S hd i diff bi d d bl
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anol was not detected. The crosslinking of chitosan 
with glutharaldehyde caused inactivation of the liv-
ing cells. The use of crosslinkers such as gluthar-
aldehyde, are known to be relatively toxic, and the 
substrate was consumed for recovery of the immo-
bilized cells. 

The highest ethanol production coincid-
ed with the fastest rate of glucose consumption ob-
served (Fig. 5). Of all investigated hydrogels, PEO 
and HEC polymer carriers were considered as the 
most favorable. These systems enabled the complete 
bioconversion of glucose and highest ethanol con-
centration (Tab. 2).

The fact that the glucose was consumed so 
fast in PEO and HEC biocatalityc systems gave ev-
idence that there had been no diffusional limitations 
in these hydrogel carriers. These systems retained 
the yeast cells in the gels, allowed for the perfusion 
of the substrate and the product, and most important-
ly, retained the activity of the cells.
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Introduction

The accumulation of mycotoxins in foods 
and feeds represents a major threat to human as they 
are responsible for many different chronic health 
risks, including the induction of cancer, and diges-
tive, blood and nerve defects. Mycotoxins nega-
tively impact agriculture and associated industries, 
in different ways, in all parts of the globe. The eco-
nomic consequences of mycotoxin contamination 
are profound, and often crops with large amounts of 
mycotoxins have to be destroyed. 

Aflatoxins are large group of mycotoxins, one 
of members of this group aflatoxin B1 is the most 
toxic and also most often investigated, it is classi-
fied as a potent carcinogen (class A) (IARC, 2002). 
It is first discovered in 1960s when caused lot dam-
age on one farm in England (Blount, 1961). Aflatox-
ins are mycotoxins produced by molds from the ge-
nus Aspergillus, most often by A. flavus and A. para-
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ABSTRACT

Polovinski M.,  Juric V. & Glamocic D. (2008): Occurrence of aflatoxin B1 in feed material and aflatoxin 
m1 in goat milk in the area of North-west Serbia. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of 
Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological So-
ciety, Vol. 8, Skopje.

AFВ1 is one of the most toxic know mycotoxin. Its metabolite АFМ1 is made from AFВ1 in liver by the CYP 
450 and excreted in milk, feces and urine. Some papers give estimation that AFM1 is 10% carcinogenic and toxi-
genic from its precursor AFВ1, it is classified as a possible carcinogenic (Class 2B) by the International Agency for 
Research on Cancer (1993). The European regulatory limit for АFМ1, from the 1999, in milk is 0,05μg/l. This reg-
ulatory limit is necessary for protection of consumers, especially younger population, who is the most often con-
sumers of milk and milk products. 

From January 2007 to May 2007, 18 samples of feed and row goat milk, from different individual farms 
in Serbia are analyzed on occurrence of aflatoxin B1 in feed and aflatoxin M1 in milk.  In 8 of the 18 samples  of  
feed  (44.44%) the presence of AFB1 was above EU regulatory limit for aflatoxin B1 in feed  (5 μg/kg). The inci-
dence rates of AFM1 with concentration from 0,0-0,125 μg/l was 33,3% (6 samples), with concentration 0,0125-
0,05 μg/l was 27,8% (5 samples), and number of samples with exited level from the European limit regulation was 
38,9% (7 samples). 

Key words: aflatoxin B1, aflatoxin M1, goat milk

siticus, but can be produced by another species from 
the genus Aspergillus, like A. tamarii or A. nomius 
(Goto et al. 1996, Henry et al., 2004). Aflatoxins are 
produced pre and post harvest period under certain 
condition of temperature moisture, and availabili-
ty of nutritient in feed material originated from sub-
tropics and tropic region of word. The main source 
of aflatoxin B1 in feed are cotton seed, maize, pea-
nut meal.  Aflatoxin B1 in feed material can be fined 
occasionally in some part of Europe (some report 
of high contaminated maize in north Italy (EFSA, 
2003, RASFF, November 2003).

Aflatoxin M1 is metabolite of aflatoxin B1, 
and it is excreted in milk, feces and urine of animals 
which consumed feed with aflatoxin B1, it is clas-
sified as a possible carcinogen (Class 2B) (IARC, 
1993). Carry over from feed to milk vary greatly, 
depending from condition, health status of animals 
and period of lactation. The greatest carry over was 
found in milk of cows with high productions of milk 
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from 2.6 to 6.2 % (Veldman et al., 1992). There are 
numerous report about carry over of aflatoxin B1 
from feed to milk of cows, but much less about car-
ry over aflatoxin from feed to goat milk (Yousef & 
Marth, 1989). 

Pasteurization, fermentation or cooling does 
not have changing effect on content of aflatoxin in 
milk because aflatoxins are very stable compounds 
(Alcroft & Carnaghan, 1962; Yousef & Marth, 1989; 
Wiseman & Marth, 1983). On the other hand pro-
cesses of making cheese significantly increase con-
tent of aflatoxin, from 2.5 to 5.8 times higher, de-
pending from the type of cheese (soft or hard).  

This study was carry over on goat feed mate-
rial and milk, taken from the small individual farms, 
in the area of north west Serbia. We investigated dif-
ferent feed material which was used for goat’s di-
et in the period from February to May 2007 and al-
so we take from each farm one sample of milk from 
randomly chosen goat to analyze on content of afla-
toxin M1.  

Milk produced on the small farms in Serbia usu-
ally is used for making cheese or is used as row milk.

Material and methods

From each farm from which were taken sam-
ples of milk also were taken samples of different 

feed material used for feeding. Because aflatoxin B1 
is not randomly distributed in feed (what is not case 
in milk for aflatoxin M1), usually exist small pockets 
with very high contamination, special notice were 
taken for taking samples. 

Samples of feed were analyzed on aflatoxin 
B1 using method of extracting with organic solvent 
and determining with TLC (Balzer, 1978).

All 18 samples of row milk were analyzed to 
determine AFM1 from 18 different individual farms, 
from randomly picked animals on each farms (where 
was more than one animal). Milk was stored in freez-
er on -20 °С until were analyzed. All eighteen sam-
ples were taken from the February to May 2007, and 
didn’t pass any type of biotechnology process. 

Method which was used to determine aflatox-
in M1 combine clean up process with immunoaffin-
ity columns and TLC determination (Grosso et al., 
2004; Shundo L. и Sabino M 2006). The milk sam-
ples were centrifuged 15 min and the upper fat lay-
er was discarded. The skimmed milk (100ml) was 
passed thought an immnuoaffinity column (AFL-
APREPM1 R-Biopham, Rhone Ltd). Column was 
washed with distillated water (40 ml). Bound afla-
toxin М1 in the immunoaffinty column was released 
by the elution with 2,5 ml acetonitrile-methanol 
(3:2; v/v) and 2,5 ml methanol, the elute was evap-
orated to dryness using rotary evaporator. Concen-

Fig. 1. With red color is marked  places of farm from which were taken samples of milk and feed
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trate of AFM1 was resuspended in 1 ml acetonitrile 
and again evaporated. The last concentrate was re-
suspended in 200 μl toluene acetonitrile (9:1; v/v).

For processing TLC procedure was used con-
centrate samples from 50 and  100 μl and on TLC plate 
samples and working standard were applied (TLC 
aluminum sheets. 20x20 cm, Silica gel 60). The plates 
were developed in chlorophorm:acetone:isoprpanol 
(87:10:3; v/v ). After the plat had dried it was read 
under long wave (366nm) light and it was determin-
ing of concentration of AFM1 by taking into account 
spots of samples and spots of standards.

Investigated area

It was eighteen samples of  feed material and 
eighteen samples of milk, taken from eighteen dif-
ferent farms (from one farm it was taken one sample 
of milk from randomly picked goat and one samples 
of feed used for feeding animals). All farms where 
from the north west part of Serbia, from the region 
of Backa, Srem and Macva, and samples were taken 
in from the period of  February 2007 to May 2007. 

Results

Feed
Results of analyzed feed material are divid-

ed in two group according EU regulatory limit (lim-
it for AFB1 in feed in EU is 5 μg/kg (EFSA, 2004), 
while in Serbia that limit is 10 μg/kg (Sluzbeni list 
SFRJ 1990)).

As we can see in table number 1, ten samples 
(56 %) from eighteen had lass AFB1 than it is regu-
lator limit in EU, and eight samples (44%) had AFB1 

above statutory limit in EU.

Tab. 1. Occurrence of AFB1 in feed material used 
for feeding goat

Feed  samples %
<5  μg/kg AFB1 10 56
<5 μg/kg AFB1 8 44
Σ 18 100

Tab. 2. Some basic statistic data of analyzed goat 
feed material  

Mean value
μg/kg

Max
μg/kg

Min
μg/kg

Feed 11,44 50 0

The maximum found value was 50 μg/kg 
AFB1, while every sample which has AFB1 below 
1.8 μg/kg, what was limit of detection is marked as 
with 0 AFB1.

Milk
Eighteen samples of goat milk from differ-

ent individual farms were analyzed.  The limit of 
detection was 0,0125 μg/l of aflatoxins М1. All da-
ta are divided into three groups: up tо 0,0125 μg/l, 
from 0,125 tо 0,05 μg/l and values of  AFM1 high-
er from 0,05 μg/l. Summarized results are shown in 
table No 3.

The incidence of aflatoxin M1 are shown in 
table number 3, where it is possible to see that 38,89 
% samples had more aflatoxin М1 than 0,05 μg/l. Ac-
cording to our regulation in which is permitted lim-
it 0,5 μg/l none samples have higher concentration 
from this limit. 

Tab. 3. Result of analyzed goat milk for the presence of aflatoxin М1

Goat milk <0,0125 μg/l 0,0125- 0,05 μg/l >0,05 μg/l Σ

Number of samples 6 5 7 18

Percent 33.33 27.78 38.89 100

6, 33%

5, 28%

7, 39%
0.0-0.0125
0.0125-0.05
0.05-0.5

Graphic 1. Illustrated different incidence of concentration aflatoxin M1 in samples of goat milk
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Tab. 4. Some basic statistic date from analyzed 
samples of milk

Mean value Max Min Standard 
deviation

Milk 0.049 0.15 0 0.047

In table No 4 it is shown some of basic sta-
tistics data from which is possible to see that max-
imal found concentration of aflatoxin M1 was  0,15 
μg/l. Average concentration for this mycotoxins in 
all eighteen samples was 0,049 μg/l, with standard 
deviation of  0,047. 

Discussion

Eighteen analyzed samples of different 
feed material used for feeding goat on small in-
dividual farms in the region of north-west Ser-
bia were analyzed on the presence of AFB1, 44 % 
had more than it is permitted level in EU (5 μg/
kg), while the rest of samples had less AFB1 than it 
is permuted by EU legislation. As country of Europe 
we should not have problem with AFs, but in some 
year’s storage and favored climate condition can fa-
vored growth of mold from the genus of Aspergillus 
and therefore occurrence of aflatoxins in feed and 
consequently occurrence of aflatoxin M1 in milk. 

Eighteen analyzed samples of goat milk, 
taken from individual farms, incidence of occur-
rence aflatoxin M1 in concentration >0,0125 μg/l 
was 33 %, while from 0,125 tо 0,05 μg/l was 28 %, 
and samples which exited 0,05 μg/l was 39 %, while 
was not samples with higher concentration from 0,5 
μg/l (0,5 μg/l is regulatory limit according to Serbi-
an standards, (Sluzbeni list SFRJ, 1990). Weighted 
mean concentrations of aflatoxin M1 in all samples 
of milk was 0.049 μg/l. 

If we see some date from the countries of Eu-
ropa, it is clear that occurrence of AFs can happened, 
whether from imported food and feed, or from pro-
duced food in Europe. Exemplar is Italy, where in 
north part favored climate condition favored grow 
of  Aspergillus flavus, and therefore production of 
aflatoxins which resulted in some samples (7,8 %) 
of milk were AFM1 above statutory limit (EFSA, 
2004).

Conclusions

This result showing that we should refer on 
need of constant monitoring feed and milk in Serbia 
on mycotoxins, if we wont to protect our population 
and to have insight of happening on our market. It 
can happen that we have problem on our market, but 
that problem can pass unnoticed.

On the basis of the weighted mean concentra-
tions of aflatoxin M1 in milk in the regions of Serbia, 
assuming that daily intake of aflatoxin M1 in milk 

and milk products is the same or similar like in Eu-
rope, 340g per day (Henry et all, 2004) per one per-
sona, and if we use this date to calculated average 
daily intake of aflatoxin M1, estimation is that daily 
intake of aflatoxin M1 in the analyzed region is 17ng 
per day, per one persona, which is about three time 
higher than in Europe 6,8 ng (Henry et all, 2004).
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Summary

This result showing that we should refer on need of constant monitoring feed and milk in Serbia on my-
cotoxins, if we wont to protect our population and to have insight of happening on our market. It can happen 
that we have problem on our market, but that problem can pass unnoticed.

On the basis of the weighted mean concentrations of aflatoxin M1 in milk in the regions of Serbia, as-
suming that daily intake of aflatoxin M1 in milk and milk products is the same or similar like in Europe, 340g 
per day per one persona, and if we use this date to calculated average daily intake of aflatoxin M1, estimation is 
that daily intake of aflatoxin M1 in the analyzed region is 17 ng per day, per one persona, which is about three 
time higher than in Europe 6,8 ng.
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Вовед

Растителното производство како дел од 
земјоделското производство учествува во еми-
сијата на стакленички гасови преку директната 
емисија на диазот оксид (N2O) од земјоделските 
површини исклучувајќи ги притоа површините 
под почвен тип хистосол,  потоа емисија на ме-
тан (CH4) од оризовите полиња, азот внесен пре-
ку растителните остатоци, директна емисија на 
диазот оксид (N2O) од обработка на површините 
под почвен тип хистосол, индиректна емисија на 
диазот оксид (N2O) од атмосферска депозиција 
на (амоњак) NH3 и азотни оксиди (NOX) и инди-
ректна емисија на диазот оксид (N2O) од проми-
вање. Податоците кои се однесуваат на климат-
ските промени во земјоделско-прехрамбениот 
сектор укажуваат дека емисијата на стакленич-
ки гасови од примарното земјоделско производ-
ство во 1996 година изнесувале 64 милиони то-
ни. Учеството на емисијата на стакленички гасо-
ви во примарното земјоделско производство вк-

ЕМИСИЈА НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ОД СЕКТОР ЗЕМЈОДЕЛСТВО ПОДСЕКТОР 

РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

О. ЧУКАЛИЕВ1, В. ЏАБИРСКИ1, К. ПОРЧУ1, В. ТАНАСКОВИЌ1 и Д. МУКАЕТОВ2

1Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 
2Земјоделски институт-Скопје 

ABSTRACT

Cukaliev О., Dzabirski V., Porcu К., Taskanskovic V. & Мukaetov D. (2008): Emission of greenhouse gas-
ses from agriculture – plant production in Macedonia. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Repub-
lic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecologi-
cal Society, Vol. 8, Skopje.

Sector agriculture represents one of the sectors with high influence on GHG emission in the R of Macedo-
nia. In this paper GHG emission from sector agriculture sub sectors filed production has accepted following sourc-
es: direct N2O emissions from agricultural fields, excluding cultivation of histosols, CH4 emission from flooded 
rice fields, direct N2O emissions from cultivation of histosols, indirect N2O emissions from atmospheric deposi-
tion of NH3 and NOX and indirect N2O emissions from leaching.  Highest value (0.74 Gg N2O-N/yr) for direct N2O 
emissions from agricultural fields excluding cultivation of histosols was observed in the year 2005, highest meth-
ane emission from flooded rice fields was observed in 2003 (0.15Gg), value of 1.18 Gg had a highest value for di-
rect N2O emissions from cultivation of histosols in year 2005, in the analyzed period value of 0.27 GgN2O-N/yr 
(2004) was highest for indirect N2O emissions from leaching. All calculation where done by applying Tier 1 meth-
od according to the IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas In-
ventories.

Key words: GHG emission, agriculture, Tier 1 method.

лучува: 58% од активности во растителното про-
изводство (од земјоделски активности на повр-
шината на почвата) и 42% од сточарското произ-
водство вклучувајќи го и менаџирањето со ани-
мален отпад и ѓубре и ентерична ферментација 
на домашните животните. Mosier и Kroeze (2000) 
истакнуваат дека заедно растителното и сточар-
ското производство учествуваат во емисијата на 
антропоген N2O со 78%. Во овој труд е анали-
зирана емисијата на стакленички гасови од сек-
тор земјоделство подсектор растително произ-
водство во Република Македонија во периодот 
од 2003 до 2005 година.

Материјал и методи

Изворите на податоци во овој труд се ба-
зирани на официјалните статистички податоци 
од статистичкиот годишник на Република Маке-
донија. Согласно IPCC guidelines, само провере-
ни и веродостојни податоци можат да бидат ко-
ристени како извори на податоци. При изработ-
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ката на овој труд користени се емисиони факто-
ри препорачани во IPCC Good Practice Guidance 
и Uncertainty Management in National Greenhouse 
Gas Inventories.

Резултати и дискусија 

Емисија на CH4 од површините под ориз
Начинот на одгледување на оризот преку 

неговото постојано или повремено плавење под 
вода влијае на создавањето на метан (CH4) и тоа 
преку анаеробно распаѓање на органската мате-
рија, кој подоцна се ослободува во атмосфера-
та. Главни фактори кои имаат значајно влијание 
на количеството на годишната емисија на CH4
од земјоделските површини под ориз се: карак-
теристиките на оризот односно сортата на ориз 
која ќе се одгледува, времетраењето на вегета-
цијата, начинот на наводнување и менаџирање 
со водата за наводнување, типот на почва, темпе-
ратурата, користењето на ѓубрива и други орган-
ски и неоргански средства. Начинот на одгледу-
вање на оризот, режимот и начинот на наводну-
вање, типот на почва и количеството на органска 
материја треба да бидат во согласност со IPCC 
Guidelines.

Намалувањето на површините посеани со 
ориз влијае и на намалување на годишната ожне-
ана површина. Највисоката вредност на емисија 
на СH4 во испитуваниот период (2003-2005) беше 
забележана во 2003 година и тоа 0,15Gg. Споре-
дено со податоците за емисија на СH4 (Gg) од по-
вршините под ориз за предходните години, може 

да се заклучи дека во анализираниот период се 
забележува постојана тенденција на опаѓање.

Директна емисија на N2O од земјоделските 
површини без површини под почвен тип 
хистосол

Почвите природно преку микробиолош-
ките процеси на нитрификација и денитрифика-
ција продуцираат N2O. Исто така преку многуб-
ројните земјоделски активности (ѓубрење со ор-
гански и минерални ѓубрива, апликација на дру-
ги агро-хемикалии богати со азот) во почвата се 
внесува азот со што се зголемува количеството 
на истиот во почвата, а со тоа и на процесите на 
нитрификација и денитрификација. Преку IPCC 
Guidelines може да се направи проценка и тоа од-
делно за антропогеното внесување на N (директ-
но од почвата во која е додаден азотот) и инди-
ректно (преку испарување како амоњак или азот-
ни оксиди, како и преку промивање или оттеку-
вање). Согласно IPCC Guidelines постојат два на-
чина за оценка емисијата на N2O од земјоделски-
те почви: 

Оценка на директната емисија на N1. 2O 
преку внесување на N во почвата (во 
овој дел не се земаат количините на 
азот внесени од страна на домашни-
те животни од пасиштата и оградени-
те ливади), и
Оценка на индиректна емисија на N2. 2O 
преку неправилното менаџирање со 
анималниот отпад и ѓубре (исфрлање 
на органско ѓубре-измет од страна на 

Таб. 1. Директна емисија на N2O (GgN2O-N/годишно /годишно) од земјоделските површини без 
површини под почвен тип хистосол

Година                            
                                Емисија од почвата 2003 2004 2005
Вештачки ѓубрива 0,09 0,09 0,09
Анимален отпад 0,24 0,28 0,25
Култури азотофиксатори 0,03 0,03 0,03
Растителните остатоци 0,24 0,31 0,37
Вкупно 0,61 0,71 0,74

Сл. 1. CH4 емисија (Gg)  од површините под ориз (1990-2005 година)G ) (1990 2005 )
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домашните животни на пасиштата и 
оградените ливади)

Оценката на директната емисија на N2O од 
почвите во земјоделскиот сектор се врши пред се 
поради апликацијата и внесувањето на антропо-
ген азот преку различните земјоделски актив-
ности и тоа преку апликација на: вештачки ѓу-
брива (FSN), органско ѓубре од животинско поте-
кло (FAM), одгледување на култури азотофиксато-
ри (FBN), инкорпорација на растителните остато-
ци во почвата на крајот од вегетацијата (FCR) и 
минерализација на азотот во почвата при обра-
ботка на почви кои содржат поголем процент на 
органска материја. Како влезни податоци за овој 
сектор се земаат количините на внесен азот (N) 
(килограми на азот / годишно) од вештачките ѓу-
брива (FSN), животинскиот отпад (FAM), одгледу-
вање на култури азотофиксатори (FBN) и расти-
телните остатоци на крајот од вегетацијата (FCR).

Од Таб. 1 може да се види дека емисијата 
на N2O од користењето на вештачки ѓубрива, ка-
ко и одгледување на култури азотофиксатори во 
анализираниот период имаат константна вред-
ност, разлики се забележани во делот анимален 
отпад и растителните остатоци на крајот од ве-
гетацијата. Имено, вредностите за растителни-
те остатоци растат од година во година, за да во 
2005 година ја достигнат највисоката вредност од 
0,37 GgN2O-N/годишно. Состојбата со анималн-
ниот отпад е нешто поразлична, односно во овој 
дел највисоката вредност е забележана во 2004 
година и тоа со  0,28 Gg N2O-N/годишно.

Споредувајќи ги резултатите од анализи-
раниот период со резултатите од 1990 до 2002 го-

дина, може да се види дека само кај растителните 
остатоци има постојана тенденција на пораст на 
директната емисијата на N2O. Емисијата од ани-
малниот отпад е во тесна врска со бројот на жи-
вотните, така во нашиот случај резултатите по-
кажуваат тенденција на пораст, но во споредба 
со претходната анализа од 1990 до 2002 година 
овој параметер има тенденција на опаѓање. Ре-
зултатите кои што се однесуваат на вештачките 
ѓубрива и одгледувањето на култури азотофикса-
тори укажуваат на константно опаѓање на емиси-
јата на N2O во споредба со податоците од пери-
одот 1990 до 2002 година.  

Директна емисија на N2O од обработка на 
површини под почвен тип хистосол

При анализата на овој параметар како 
влезни податоци беа земени површините од кул-
тивирани органски типови на почва FQS (ha). Спо-
ред резултатите од анализираниот период (2003-
2005) малите временски разлики укажуваат на 
постепено наголемување на директната емисија 
на N2O.

Споредувајќи ги резултатите од 1990 до 
2005 година може да се види дека вредностите 
за вкупната емисија на N2O од хистосолите беле-
жи тенденција на опаѓање се до 2002 година, ко-
га вкупната емисија бележи благо наголемување 
што може да се види од годините 2003 и 2004, 
додека емисијата во 2005 година од 1,18 Gg е 
блиска со вредноста за емисијата на N2O од 1997 
година (1,19 Gg). 

Сл. 2. Директната емисија на N2O (GgN2O-N/годишно) од земјоделските површини без површини 
под почвен тип хистосол за периодот 1990-2005 година

Таб. 2. Директна емисија на N2O (Gg / годишно) од обработка на површини под почвен тип 
хистосол 

Година 2003 2004 2005
Вкупна директна емисија на  N2O 0,96 1,12 1,18
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Емисија на N2O преку промивање 
Иако според резултатите во Таб. 3 емисија-

та на N2O од промивање е многу слична по годи-
ни, сепак највисока вредност од 0,27 Gg N2O-N/
годишно беше забележана во 2004 година. Нај-
големо влијание врз резултатите од емисијата на 
N2O преку промивање имаат вештачките ѓубри-
ва внесени со ѓубрење (NFERT) и од анималниот 
отпад (NEX), имено токму овие параметри имаат 
најголема вредност во 2004 година, што директ-
но влијае на поголема емисија на N2O во 2004 го-
дина.

Вкупна емисија на N2O од секторот 
земјоделство (анимално и растително 
производство) 

Податоците за вкупната емисија на N2O 
од земјоделското производство се прикажани во 
Таб. 4. Во анализираниот период највисока вред-
ност за емисијата на N2O од 2,49 Gg се забеле-
жува во 2004 година. Емисиите од управувањето 
со анималниот отпад во анализираниот период 

имаат блиски вредности, но споредено со пода-
тоците од 1990 до 2002 се пониски и се задржува 
тенденцијата на намалување на истите. Највисо-
ка вредност на емисија на N2O од земјоделските 
почви е забележана во 2004 година од 2,81 Gg.  

Вкупна емисија на CH4 од секторот 
земјоделство

Според резултатите од Таб. 5, најголема 
вредност на вкупната емисија на CH4 од секторот 
земјоделство во период 2003-2005 година е забе-
лежана во 2003 година со 26,41Gg. Емисијата на 
CH4 кај ентеричка ферментација, управување со 
анималниот отпад и кај површини под ориз по-
кажаа различни вредности по години. Највисо-
ка вредност кај ентеричката ферментација е за-
бележана во 2004 година со емисија од 24,31 Gg, 
додека кај управување со анималниот отпад и од 
површини под ориз во 2003 година со емисија од 
2,17 Gg, односно 0,15 Gg. 

Сл. 3. Директната емисија на N2O (Gg) од обработка на површини под почвен тип хистосол за 
периодот 1990-2005 година

Таб. 3. Емисија на N2O преку промивање Gg / годишно
Година 2003 2004 2005

Вкупна директна емисија на  N2O 0,24 0,27 0,25
 

Таб. 4. Вкупна емисија на N2O од секторот земјоделство Gg / годишно

Подсектор
Вкупна емисија на N2O

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Управување со 
анималниот 
отпад

0,37 0,37 0,36 0,35 0,37 0,37 0,38 0,38 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,31 0,31 0,30

Земјоделски 
почви 3,34 3,25 3,26 3,18 3,27 3,11 2,73 2,45 2,35 1,73 2,11 1,91 1,19 1,89 2, 81 2,11

Вкупно во 
секторот 
земјоделство 
(Gg)

3,71 3,62 3,62 3,53 3,64 3,48 3,11 2,83 2,71 2,09 2,47 2,26 1,54 2,20 2,49 2,41
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Споредено со податоците од предходни-
те години (Таб. 5 и Сл. 5) вкупната емисија на 
CH4 од секторот земјоделство има тенденција на 
опаѓање. Намалување на емисијата се забележу-
ва и кај ентеричната ферментација и управување 
со анималниот отпад. Генерално и кај површи-
ните под ориз може да се каже дека емисијата на 
CH4 забележува тенденцја на опаѓање, освен го-
дините 1994, 1995, 2001 и 2002 каде вредности-
те се нешто помали во споредба со анализирани-
от период (2003- 2005 година). 

Емисија на CO2-eq
Вкупната емисија на CH4 и N2O може да 

се прикаже и преку емисијата на CO2-eq (Таб. 6). 
Највисока вредност на CO2-eq во анализираниот 
период е забележана во 2004 година 1328,19 Gg, 
а се должи на високите емисиони вредности од 
енетеричната фементација кај домашните живот-
ни (510,51) и емисиите од почвата (675,8), што 
истовремено претставува и највисоки вредности 
во анализираниот период, додека останатите два 
подсектора имаат многу пониско учество и исти-
те бележат тренд на намалување по години. 

Сл. 4. Вкупна емисија на N2O од секторот земјоделство во Gg за периодот 1990-2005 годинај N O ј G 1990 200

Сл. 5. Вкупна емисија на CH4 од секторот земјоделство во Gg за периодот 1990-2005 годинај CH ј G 1990 2005

Таб. 5. Вкупна емисија на CH4 од секторот земјоделство Gg / годишно

 Вкупна емисија на CH4

 Подсектор 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ентеричка 
ферментација 33,06 32,58 33,22 33,48 33,57 32,96 31,4 30,22 27,04 27,16 26,64 26,68 25,97 24,23 24,31 23,16

Управување 
со 
анималниот 
отпад

2,56 2,49 2,52 2,56 2,51 2,52 2,59 2,52 2,43 2,56 2,45 2,38 2,37 2,17 2,04 2,00

Површини 
под ориз 0,44 0,43 0,42 0,26 0,09 0,06 0,21 0,21 0,22 0,21 0,19 0,08 0,09 0,15 0,14 0,12

Вкупно (Gg) 36,06 35,5 36,16 39,92 36,17 35,54 34,2 33,00 29,69 29,93 29,28 29,14 28,43 26,41 26,31 25,28
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 Учеството на одделните подсектори во 
вкупната емисија на CO2-eq е прикажана и на Сл. 
6. Добиените податоци за анализираниот период 
(2003-2005 година) укажуваат дека почвите има-
ат најголемо учество во вкупната емисија на CO2-
eq, помал дел или нешто повеке од 35%од вкуп-
ната емисија се должи на ентеричната фермен-
тација, управувањето со анималниот отпад е на 
трето место според вкупната емисија на CO2-eq, 
додека на емисијата од оризовите полиња припа-

Таб.  6. Вкупна емисија на CO2-eq (Gg) од секторот земјоделство 

Подсектор CO2- eq
2003 2004 2005

Ентеричка ферментација 508,83 510,51 486,36
Управување со анималниот 

отпад 141,67 138,94 135,00

Површини под ориз 3,15 2,94 2,52

Земјоделски почви 585,9 675,8 654.1

Вкупно 1239,55 1328,19 1277,98

Сл. 6. Учеството на одделните подсектори во вкупната емисија на CO2-eq

га незначителен дел. Споредувајќи ги овие пода-
тоци со податоците од преходните години (1990-
2003 година) може да се забележи скоро иста со-
стојба со учеството на поединечните подсекто-
ри во вкупната емисија на CO2-eq, единствено во 
2001 и 2002 година се забележува отстапка, од-
носно емисијата на CO2-eq од ентеричната фер-
ментација е поголема во споредба со емисијата 
од почвите. 

Податоците за вкупната емисја на CO2-eq 

Сл. 7. Вкупна емисја на CO2-eq од земјоделскиот сектор
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во анализираниот период споредено со предход-
ните години покажуваат тенденција на намалу-
вање на емисиите (Сл. 7).  

Заклучоци

Највисоката вредност на емисија на СH- 4 во 
испитуваниот период од површините под 
ориз беше забележана во 2003 година и тоа 
0,15Gg, што во споредба со податоците од 
претходните години на истражување укажу-
ва на постојана тенденција на опаѓање.
Според податоците од директната емисија - 
на N2O од земјоделските површини без по-
вршини под почвен тип хистосол може да се 
види дека емисијата од растителните остато-
ци расте од година во година, за да во 2005 
година ја достигне највисоката вредност од 
0,37 Gg N2O-N/годишно, анималнниот отпад 
највисоката вредност ја забележува во 2004 
година и тоа 0,28 Gg N2O-N/годишно, додека 
емисијата од употребата на вештачки ѓубри-
ва, како и одгледување на култури азотофик-
сатори во анализираниот период има кон-
стантна вредност. Споредувајќи ги резулта-
тите од анализираниот период со резулта-
тите од 1990 до 2002 година, може да се ви-
ди дека само кај растителните остатоци има 
постојана тенденција на пораст на директна-
та емисијата на N2O.
Во анализириниот период (2003-2005 годи-- 
на), директната емисија на N2O од земјодел-
ските површини под хистосоли бележи по-
степено наголемување.
Највисока вредност на емисија на N- 2O од 
промивање во периодот на нашето истра-
жување беше забележана во 2004 година од 
0,27 Gg N2O-N/годишно, што директно е по-
врзано со количината на внесени вештачки 
ѓубрива и анимален отпад, кои исто така во 
2004 година бележеа највисока вредност.
Највисока вредност на вкупна емисија на - 
N2O од 2,49 Gg од земјоделското производ-
ство се забележува во 2004 година. Во спо-
редба со претходните истражувања (1990-
2002) се забележува варирање на вкупната 
емисија на N2O што е резултат на постојано-
то варирање на емисијата на N2O од земјо-
делските почви.

Во периодот на истражување највисока вред-- 
ност на вкупната емисија на CH4 со 26,41Gg 
од секторот земјоделство е забележан во 
2003 година. Кај ентеричката ферментација 
највисоката вредност е забележана во 2004 
година со 24,31 Gg, додека кај управување 
со анималниот отпад и од површини под 
ориз во 2003 година со емисија од 2,17 Gg, 
односно 0,15 Gg. Споредено со податоците 
од предходните години (1990-2002) вкупна-
та емисија на CH4 од секторот земјоделство 
има тенденција на опаѓање.
Највисока вредност на CO- 2-eq во анализи-
раниот период е забележана во 2004 година 
1328,19 Gg, а се должи на високите емисио-
ни вредности од ентеричната ферментација 
кај домашните животни и емисиите од поч-
вата, додека останатите два подсектора има-
ат многу пониско учество и истите бележат 
тренд на намалување по години. Податоци-
те за вкупната емисија на CO2-eq во анали-
зираниот период споредено со предходните 
години на истражување покажуваат тенден-
ција на намалување на емисиите.
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Вовед

Стакленичките гасови нормално се заста-
пени во земјината атмосфера и се однесуваат ка-
ко термостат кој ја контролира климата на пла-
нетата земја. Специфична карактеристика на 
стакленичките гасови е тоа што тие меѓу себе се 
разликуваат во капацитетот на апсорбција и рее-
митирање на топлината. Иако емисијата на пое-
дини гасови е многу ниска одредени гасови има-
ат поголем капацитет на задржување на топли-
ната, оваа особина на гасовите е именувана ка-
ко глобален затоплувачки капацитет. Глобалниот 
затоплувачки капацитет на гасовите е различен, 
разлагањето на CH4 и N2O во атмосферата е по-

ЕМИСИЈА НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ ОД ДОМАШНИТЕ 
ЖИВОТНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЕНТЕРИЧНА 

ФЕРМЕНТАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО АРСКОТО ЃУБРИВО

В. ЏАБИРСКИ1, К. ПОРЧУ1, С. АНДОНОВ1, О. ЧУКАЛИЕВ1, Д. МУКАЕТОВ2, 
С. СРБИНОСКА1
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ABSTRACT

Dzabirski V., Porcu К., Andonov S., Cukaliev О., Мukaetov D. & Srbinoska S. (2008): Greenhouse gas-
sesemissions from domestic animals in. the Republic of Macedonia – enteric fermentation and organic manure 
management. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Par-
ticipation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The Green House Gases emission from livestock in the Republic of Macedonia in the period 2003-2005 
was estimated according to the IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Green-
house Gas Inventories applying, Tier 1 method. In this article flowing gasses are analyzed: Methane, Nitrous ox-
ide and CO2-eq from sub sector domestic livestock enteric fermentation and manure management. The data sourc-
es ware based on the official Statistical Yearbooks of Republic of Macedonia. Data for total annual methane emis-
sion from enteric fermentation and manure management in the period 2003-2005 range between 26,40 Gg (2003) 
and 25,17 Gg (2005). Depending of animal waste management system (AWMS) highest value for nitrogen excre-
tion (solid storage and drylot) was observed in year 2003 (9.413.053,00 kg/N/yr). Almost similar value for nitrogen 
excretion from pasture and paddock was observed in year 2003 and 2005 14.475.374,40 and 14.296.320,00 kg/N/
yr respectively, highest value for analyzed period (16.730.069,92 kg/N/yr) was noted for year 2004. In those three 
year period highest value (2.665.837,95 kg/N/yr) for other type of AWMS was recorded in the year 2004. Differ-
ent AWMS have different influence in annual emission of N2O in Gg. Highest value, 0,30Gg, for N2O (solid stor-
age and drylot) was observed in year 2003. N2O excretion from pasture and paddock had similar values (0,45Gg) 
in 2003 and 2005 while in 2004 N2O emission was 0,53 Gg. N2O excretion from other type of AWMS in the ana-
lyzed period had very low values ranging from 0,01 in 2004 up to 0,02 in years 2004 and 2005. Emission of CO2-
eq from manure management (141,67 kt) and enteric fermentation (554,4 kt) was highest in 2003, when in 2005 
values were lowest, 135 kt (manure management) and 528,57 kt (enteric fermentation). Input data sources are lim-
iting application of Tier 2 method. 

Key words: Methane, Nitrous oxide and CO2-eq, Tier 1 method, livestock.

долго одколку разлагањето на CO2, така на при-
мер во период од 20 години 1кг метан ќе го има 
истиот ефект како и 56 кг на CO2 (EU Strategy 
paper for reducing methane emissions (COM (96) 
557). Активностите на хуманата популација, ин-
тензивното користење на фосилните горива и ин-
тензивното сточарско производство доведуваат 
до промени во составот на гасовите во атмосфе-
рата. Промената во составот на атмосферата се 
забележува преку формирањето на тенок слој га-
сови кои ги апсорбираат и реемитираат инфра-
црвените зраци од земјината површина што од 
своја страна доведува до промени во климата. 
Промените се забележуваат во нарушувањето на 
гео и биосферата што резултира со зголемување 
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на температурата на земјината површината и зго-
лемување на нивото на морињата. Ваквите про-
мени имаат директно влијание врз целиот жив 
свет вклучувајќи го и земјоделието. 

Најголемо значење од антропогените 
стакленички гасови има CO2 бидејќи учествува 
со 50% во вкупното глобално затоплување доде-
ка метанот (CH4) со учество од 18% во вкупно-
то глобално затоплување го завзема второто ме-
сто (Milich, 1999). Почнувајќи од периодот на 
преиндустрализацијата па до денес (Houghton et 
al., 1995) се смета дека концентрацијата на CH4 е 
зголемена за 246%. Според литературните пода-
тоци (Mosier and Kroeze, 2000) анималното и рас-
тителното производство учествуваат со фракција 
од 78% во вкупната емисија на антропоген N2O. 

Зголемениот обем на производство во 
земјоделието, кое вклучува одгледување на до-
машни животни како и растително поризвод-
ство, се наведуваат како главни причини за зго-
лемување на емисијата на стакленичките гасови 
(Khalil and Rasmussen, 1994) од овој сектор. Ли-
тературните податоци наведуваат дека примар-
ното земјоделство во вкупната емисија на стакле-
ничките гасови учествува со: 58% од земјодел-
ските почви, 14% од управувањето со арското 
ѓубриво и 28% од ентеричната ферментација на 
домашните животни (Greenhouse Gas Emissions 
and Agriculture. A CFFO Statement). Сточарство-
то учествува во емисијата на стакленичките га-
сови (CH4 и N2O) преку процесот на ентерична 
ферментација и различните системи на управу-
вање со арското ѓубриво. Ферментационите ак-
тивости во руменот на преживарите ја разлага-
ат храната на полесно сварливи компоненти при 
што како резултат на таквата активност се добива 
метан. Голем број на фактори (големина и маса 
на животното, возраста, фазата на прозводство, 
квалитетот и квантитетот на храната, варијации-
те помеѓу видовите како и во самиот вид) имаат 
влијание врз висината на производството на ме-
тан. N2O се произведува како дел од природниот 
циклус на азотот, преку процесите на нитрифи-
кација и денитрификација на органскиот азот во 
арското ѓубриво и урината кај домашните живот-
ни. Емисијата на N2O е условена од повеќе фак-
тори: системот на управување со арското ѓубре и 
видот/категоријата на домашни животни. Во овој 
труд е прикажана емисијата на стакленичките га-
сови од секторот сточарско производство во Ре-
публика Македонија во периодот 2003 -2005 го-
дина. 

Материјал и методи

Податоците кои се користени во овој труд 
се базираат на официјални статистички подато-
ци кои се објавени во статистичките годишни-

ци на Република Македонија. Користењето на 
влезни податоци (бројна состојба на домашните 
животни) е во согласност со упатствата наведе-
ни во Revised 1996 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas inventories (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, 1996) каде што се ба-
ра да се користат јавни, референтни, публикува-
ни податоци од научни трудови или статистич-
ки податоци. 

При утврдувањето на емисијата на стакле-
ничките гасови користен е Tier 1 методот, кој 
претставува симплифициран метод за пресмету-
вање на емисијата на стакленичките гасови. По-
требните податоци за пресметување на емисија-
та на стакленичките гасови според Tier 1 метод 
се: бројна состојба на секој вид/категорија до-
машно животно, податоци за климатските усло-
ви за анализираниот регион кои пак податоци ги 
условуваат емисионите фактори/коефициенти. 
Според Revised 1996 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas inventories Република Македо-
нија припаѓа во ладните (просечни годишни тем-
ператури <15°C ) климатски региони. 

Примената на софистицираниот Тиер 2 
метод, за утврдување на емисијата на стакленич-
ките гасови, побарува детални информции кои 
се карактеристични за анализираниот регион ка-
ко и за секој вид/категорија на домашно животно 
посебно. Расположливите влезни податоци во Р 
Македонија овозможуваат примена само на Ти-
ер 1 методот. 

Резултати и дискусија

Емисија на CH4 
Утврдено е дека глобалниот затоплувач-

ки потенцијал на метанот е за 21 пат поголем од 
оној на CO2. Емисиите на метан кои се ослободу-
ваат при управувањето со арското ѓубриво се об-
ично помали одколку при ентеричната фермен-
тација и тие се воглавно поврзани со техничките 
можности за управување со арското ѓубриво ка-
де што истото се чува во цврста или течна состој-
ба. Покрај емисијата на метан од управувањето 
со арското ѓубриво кај домашните животни мета-
нот се произведува и при нормалниот процес на 
дигестија. Количината на метан која е произведе-
на и екскретирана од секоја индивидуа примар-
но е зависна од: 

Типот на дигестивниот систем (пре-- 
живарите споредено со моногастрич-
ните животни имаат повисока емисија 
на метан бидејќи во процесот на фер-
ментација сигнификантно повеќе про-
изведуваат метан) 
Количината на конзумираната хра-- 
на влијае врз производството на CH4. 
Метанот се произведува во процесот 
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на ферментација на храната во ди-
гестивниот систем на животното при 
што поголемата количина на конзу-
мирана храна резултира со повисока 
емисија на метан. 

Количеството на метан кое го ослободу-
ва одредена популација животни се пресметува 
преку мултиплицирање на емисионите фактори 
за секој вид посебно со вкупниот број на живот-
ни од дадениот вид/категорија. Добиените пода-
тоци за емисијата на метан од ентеричната фер-
ментација и управувањето со арското ѓубриво кај 
домашните животни за анализираниот период 
прикажани се во Таб. 1.

Иако податоците за емисијата на CH4 од 
ентеричната ферментација (Таб. 1) за анализи-
раниот период покажуваат блиски вредности се-
пак највисока вредност (24 313.28 т/год) за овој 
параметар се забележува во 2004 година кога и 

според статистичките податоци бројната сос-
тојба на овците е најголема. Доколку се споре-
ди вкупната годишна емисија на метан од енте-
ричната ферментација (т/год) за анализирани-
от период со податоците од (Сл. 1) Revised First 
(1990-1998) National Communication on Climate 
Change (RFNCCC) и Second (1999-2002) National 
Communication on Climate Change (SNCCC) ќе се 
забележи опаѓање на емисионите вредности како 
резултат на тенденцијата на намалување на број-
ната состојба кај сите видови домашни животни. 

Арското ѓубриво воглавно е составено од 
органска материја која што во отсуство на кис-
лород под дејство на метаногените бактерии се 
разлага до метан. Главни фактори при пресмету-
вањето на емисијата на метан кај различните сис-
теми на управување со арското ѓубриво се: коли-
чината на произведено арско ѓубре како и делот 
од арското ѓубре кое анаеробно се разлага. Пр-

Таб. 1. Годишна емисија на метан од ентерична ферментација и управување со арското ѓубриво (т/
год)

Вид 

Емисија на метан при ентерична 
ферментација (т/год)

Емисија на метан при управување со 
арското ѓубриво (т/год)

Година Година 

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Млечни говеда 13025.61 13085.87 12 712.95 964.86 969.32 941.70

Останати говеда 4029.98 3149.22 3 333.46 287.86 224.94 238.10

Биволи 31.13 31.08 31.08 1.70 1.70 1.70

Овци 6196.65 7161.85 6 220.00 123.93 143.24 124.40

Копитари 770.94 727.04 713.72 47.11 44.43 43.62

Свињи 179.05 158.23 155.75 716.20 632.93 623.01

Живина / / / 29.01 32.70 31.40
Вкупно 24 233.36 24 313.28 23 166.95 2 170.67 2 049.26 2 003.93

Сл. 1. Графикон емисија на метан од ентерична ферментација и управување со арското ѓубриво 
1990-2005
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виот фактор, количината на арското ѓубре, е ди-
ректно поврзан со видот/категоријата и бројната 
состојба на животните, додека делот од арското 
ѓубре кое анаеробно се разлага е поврзан со кли-
матските услови во регионот и системот за упра-
вување со арското ѓубриво. 

Емисиите на метан од управувањето со 
арското ѓубриво во анализираниот период пока-
жуваат скоро исти, линерани, вредности но се-
пак пониски вредности споредено со податоците 
од RFNCCC и SNCCC (Сл. 1). Повисоката вред-
ност на емисијата на метан при управувањето со 
арското ѓубриво (2170,67 т/год) во 2003 година 
се должи на зголемувањето на бројната состој-
ба а воедно и емисијата на метан кај следните ка-
тегории домашни животни: коњи, свињи и гове-
да. При утврдувањето на емисијата на метан од 
управувањето со арското ѓубриво вклучени се и 
податоците за емисиите на живината. Иако спо-
ред влезните податоци бројната состојба на жи-
вината е поголема во 2004 одколку во 2003 годи-
на варијацијата во бројната состојба на предход-
но споменатите видови има директно влијание 
врз вкупната емисија на метан при управувањето 
со арското ѓубриво. 

Во анализираниот период се забележу-
ва тенденција на опаѓање на вкупната годишна 

емисија на метан (Таб. 2) како резултат на нама-
лувањето на бројната состојба на домашните жи-
вотни. Највисока тенденција на опаѓање на го-
дишната емисија на метан споредено со пери-
одот 1990-2002 може да се забележи кај след-
ните видови/категории домашни животни: гове-
да, исклучувајќи ги молзните крави, овци, коњи 
и свињи. Единствено живината и молзните кра-
ви имаат еднакви или несигнификантно пониски 
вредности споредено со податоците од RFNCCC 
и SNCCC. Вкупната годишна емисија на метан за 
анализираниот период (2003-2005) споредено со 
податоците од RFNCCC и SNCCC покажува тен-
денција на опаѓање (Сл. 2).

Емисија на N2O 
Производството на N2O од управување-

то со арското ѓубриво зависи од системот за уп-
равување со ѓубривото, составот на ѓубривото, 
типот на бактериите кои се влучени во процесот 
на разградување како и од присуството на кис-
лород и течности во системите за управување со 
арското ѓубриво. Зголемени емисии на N2O се за-
бележуват при аеробно разлагање на ѓубривото. 
Глобалниот затоплувачки потенцијал на N2O е за 
310 пати поголем од оној на CO2, додека емисии-
те на N2O водат кон редукција на озонот во стра-

Сл. 2. Графикон вкупна годишна емисија на метан 1990-2005 

Таб. 2. Вкупна годишна емисија на метан од домашните животни (Gg) 

Вид 

Годишна емисија на метан од 
домашните животни (Gg)

Година 
2003 2004 2005

Молзни говеда 13.99 14.06 13.65
Не млечни говеда 4.32 3.37 3.57
Биволи 0.03 0.03 0.03
Овци 6.32 7.31 6.34
Коњи 0.82 0.77 0.76
Свињи 0.90 0.79 0.78
Живина 0.03 0.03 0.03
Вкупно 26.40 26.36 25.17
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тосферата предизвикани преку трансформација 
на N2O во NO. Во 1988 година емисиите на N2O 
од управувањето со арското ѓубриво биле одго-
ворни за 26% од вкупната емисија на антропо-
ген N2O (Mosier A. et al.,1988, Kroeze et al., 1999; 
TAR-WGI, 2001).

Податоците за екскрецијата на азот во за-
висност од системот за управување со арското 
ѓубриво прикажани се во Таб. 3. 

Најниска вредност (8.908.631,00 кг на азот 
годишно) за екскрецијата на азот при складира-
но и суво чување на арското ѓубриво беше забе-
лежана во 2005 година. Добиените вредности за 
анализираниот период имаат пониски вредности 
споредено со податоците од RFNCCC и SNCCC 
како резултат на тенденцијата на опаѓање на број-
ната состојба на говедата. 

Во последната декада бројот на овците во 
Република Македонија константно опаѓа. Ваква-
та ситуација директно влијае и врз екскрецијата 
на азот од пасиштата и оградените ливади. Нај-
висока вредност за овој параметар се забележу-
ва во 2004 година (16.730.069,92 кг на азот го-
дишно) каде што вредноста е повисока и од вред-
ностите од SNCCC, 1999-2002 (14.411.134.4 до 
15.052.401.44 кг на азот годишно) но е многу по-
ниска споредено со податоците од RFNCCC, 1994 
(2 880 4036.30 кг на азот годишно) кога бројна-
та состојба на овците во земјата била најголема 
(2.466.099). 

Годишната варијација на бројната состојба 
кај домашните животни (живина, коњи и свињи) 
директно корелира со екскрецијата на азот кај 
овие видови. Во оваа група на домашни животни 
највисока емисија (2.665.837,95 кг на азот годиш-
но) е забележана во 2004. Добиените податоци за 

анализираниот период имаат скоро двојно пони-
ски вредности отколку вредностите добиени во 
SNCCC и RFNCCC освен во 1992 (1.869.273.11 
кг на азот годишно) и 1993 (2.161.223.15 кг на 
азот годишно) кога се забележуваат слични вред-
ности. 

Различните системи за управување со ар-
ското ѓубриво резултираат со (Таб. 4) различни 
годишни емисии на N2O (Gg). Највисока вред-
ност (0,30 Gg) за емисијата на N2O при склади-
рано и суво чување на арското ѓубриво беше за-
бележана во 2003 година. Екскрецијата на N2O 
од пасиштата и оградените ливади имаат слични 
вредности (0,45 Gg) во 2003 и 2005 година доде-
ка во 2004 година емисијата на N2O имаше најви-
сока вредност (0,53 Gg). Во анализираниот пери-
од емисијата на N2O кај останатите видови на до-
машни животни покажа ниски вредности кои се 
движат од 0,01 Gg во 2003 се до 0,02 Gg во 2004 
и 2005 година. 

Емисиите на N2O (Gg) од останатите ви-
дови (свињи, коњи и живина) за анализираниот 
период споредено со податоците од RFNCCC и 
SNCCC (Сл. 3) покажуваат константни вреднос-
ти и се во опсег од 0,01 до 0,02 Gg. Емисиите 
на N2O при складирано и суво чување на арско-
то ѓубриво се до 2001 година се поголеми од 0,30 
Gg, во 2002 и 2003 година имаат вредност од 0,30 
Gg додека во 2004 и 2005 година покажуваат тен-
денција на опаѓање. N2O емисиите од пасишта-
та и оградените ливади се директно поврзани со 
бројната состојба на животните. Повисоки вред-
ности се забележуваат се до 1994 година, до мо-
ментот кога бројната состојба на овците има рас-
течка тенденција. Почнувајки од 1995 па се до 
1998 година намалувањето на бројната состој-

Таб. 3. Екскреција на азот зависно од системот за управување со арското ѓубриво 

Системи за управување со арското ѓубриво

Екскреција на азот зависно од системот за 
управување со арското ѓубриво, изразено во кг на 

азот годишно
Година 

2003 2004 2005
Складирано и суво чување 9.413.053,00 9.179.718,60 8.908.631,00
Пасишта и оградени ливади 14.475.374,40 16.730.069,92 14.296.320,00
Останати 1.199.507,21 2.665.837,95 2.595.926,11
Вкупно 25.087.934,61 28.575.626,47 25.800.877,11

Таб. 4. Вкупна годишна емисија на N2O (Gg) 

Систем за управување со арското ѓубриво
Вкупна годишна емисија на N2O (Gg)

Година 
2003 2004 2005

Складирано и суво чување 0.30 0.29 0.28
Пасишта и оградени ливади 0.45 0.53 0.45
Останати 0.01 0.02 0.02
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ба на овците ја намалува и емисијата на N2O. Во 
периодот од 1998-2003 се забележува констант-
на вредност која се движи од 0,40 до 0,50 Gg при 
што во истиот опсег се и вредностите за емисија-
та на N2O добиени во 2005 година. Исклучок во 
анализираниот период (2003-2005) се забележу-
ва во 2004 година кога емисијата на N2O е пови-
сока (0,53 Gg) како резултат на зголемувањето на 
бројната состојба на овците во земјата. 

Промените во вкупната годишна емисија 
на N2O, добивање на пониски вредности, е ди-
ректно поврзано со промената во бројната сос-
тојба кај сите видови домашни животни во земја-
та. 

Емисија на CO2-eq 
CO2-eq претставува универзална стандард-

на мерна единица преку која различните стакле-
нички гасови можат да бидат оценети. Односно 
глобалниот затоплувачки капацитет на стакле-
ничките гасови може да се дефинира како ефект 
на одреден гас врз климатските промени кој што 
ефект е споредлив со одредено количеството на 
CO2. Како основна единица/коефициент за CO2 
е бројот 1. Ваквото прикажување на глобалниот 
затоплувачки капацитет на стакленичките гасови 
според Кјото протоколот овозможува конверти-
рање на стакленичките гасови во заедничка мер-
на едница CO2-eq.

Највисока вредност за емисијата на CO2-
eq (Таб. 5) од управувањето со арското ѓубриво 

Сл. 3. Графикон вкупна годишна емисија на N2O (Gg) 1990-2005

(141,67 kt) и од ентеричната ферментација (554,4 
kt) се забележа во 2003 додека за истите параме-
три најниска вредност се забележа во 2005 годи-
на, 135kt при управувањето со арското ѓубриво и 
528,57kt при ентеричната ферментација. 

Споредувајќи ги податоците од анализи-
раниот период со податоците од предходните го-
дини (1990-2002) може да се забележи дека еми-
сијата на CO2-eq од управувањето со арското ѓу-
бриво е во опсег од 100 до 200 kt CO2-eq. Додека 
емисијата на CO2-eq од ентеричната фермента-
ција покажува тенденција на опаѓање како резул-
тат на намалувањето на вкупниот број на живот-
ни кај сите видови. Во периодот 1998-2005 еми-
сијата на CO2-eq е во опсег од 500 до 600 kt доде-
ка повисоки вредности (600 до 700 kt) за емиси-
јата на CO2-eq се забележани во периодот 1990-
1997. 

Заклучоци

Бројната состојба на домашните живот-
ни како и системите за управување со арското ѓу-
бриво ја условуваат емисијата на стакленичките 
гасови од сточарското производство. 

Добиените податоци за периодот 2003-
2005 покажуваат тренд на опаѓање на емисиите 
на стакленичките гасови во сточарското пориз-
водство што се должи на намалувањето на број-
ната состојба кај домашните животни. 

Примена на пософистицирани методи за 

Таб. 5. Вкупна годишна емисија на CO2-eq (kt)
Емисија CO2-eq (kt)

2003 2004 2005
Ентерична ферментација 554.4 553.56 528.57
Управувањето со ѓубривото 141.67 138.94 135
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обработка на податоците, Tier 2 методата, поба-
рува воспоставување на систем за интегрирана 
администрација и контрола во земјоделието пре-
ку кој би се обезбедиле подетални влезни пода-
тоци. 

Намалување на емисијата на стакленич-
ките гасови од сточарското производство е мож-
но долку се применат современи технологии на 
одгледување, нормирање на исхраната кај до-
машните животни како и примена на современи 
системи во управувањето со арското ѓубриво. 

Зголемената побарувачка на храна, модер-
низацијата на сточарското производство зголе-
мениот обем на производство и зголемувањето 
на бројната состојба на одредени видови домаш-
ни животни имаат директно влијание врз ниво-
то на емисијата на стакленичките гасови од сто-
чарството.
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АКТИВНОСТА НА МВР ПРИ ОТКРИВАЊЕ, СПРЕЧУВАЊЕ И 
СПРАВУВАЊЕ СО ЕКОЛОШКИОТ КРИМИНАЛ

Николина КРАЛЕВА ВАНЧОВСКА 

Полициска академија, Сектор за континуирано образование, 1000 Скопје, Р. Македонија

ИЗВОД

Кралева Ванчовска Н. (2008): Активноста на МВР при откривање, спречување и справување со еко-
лошкиот криминал. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 
06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Министерството за внатрешни работи има многу значајна улога во спроведувањето на законите вр-
зани со заштитата на животната средина согласно со Уставот на РМ, Кривичниот законик на РМ, Законот за 
прекршоци против ЈРМ и Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата.

 Овој труд се однесува на конкретните активности на МВР при сознанија за сторен еколошки крими-
нал, како и за превентивно делување, откривање и спречување на криминални дела од страна на МВР:

Собирање информации, непосредно набљудување, развивање на системот на контрола, насочу-- 
вање кон трагите на кривичното дело и нивна просторна и временска локација;
Аналитичка проценка и проверка на сите надворешни промени и манифестации кои укажуваат - 
на можноста да се работи за кривични дела против животната средина;
Искуство од веќе расветлените кривични дела, поврзување и користење на информации од Ин-- 
терпол и други надлежни институции.

При сторено кривично дело МВР е должно експедитивно да излезе на теренот заради собирањето 
на траги од материјална природа и максимален број на издржани информации, брз и правилен транспорт на 
доказите до институциите каде што се врши вештачење, изготвување на записник за увидот, водење разго-
вор со осомничените лица итн.

Клучни зборови: МВР, еколошки криминал, Закон за заштита на животната средина

ABSTRACT

Kraleva Vanchovska N. (2008): Активноста на МВР при откривање, спречување и справување со 
еколошкиот криминал. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with Interna-. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with Interna-
tional Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Ministry of Interior Affairs (MIA) of the Republic of Macedonia has very important role in the process of 
legislative implementation of directed to protection of environment and nature according to the Statutes of the Re-
public of Macedonia, Criminal code, Law of delinquency against Macedonia and Law for protection and develop-
ment of environment and nature.

This paper presents the direct activities of the Ministry of interior affairs of the Republic of Macedonia 
showed after realized concrete ecological criminal as well as their prevention, determination and repression.

Collecting information, monitoring, control system development, Crime scents directions and place - 
and time location;
Analytical assessment and examination of all external changes and actions addressed to crime acts - 
against environment and nature; 
Experience acquired of many crime acts disclosing, networking and assess to Interpol information and - 
other relevant institutions.

MIA is obligated to react efficiency at the crime place for monitoring, finding crime material and marks, 
maximum validity information, fast and proper exhibits transportation to the relevant expert evidence/institutions, 
preparing minutes from the crime scene, suspects examination etc.

Key words: MIA, ecology crime, Law for protection and development of environment and nature
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Вовед

Една од алките од синџирот на институ-
ции и поединци кои учествуваат во заштитата на 
животната средина е и Министерството за внат-
решни работи (МВР).

Улогата и активностите на МВР во зашти-
тата на животната средина произлегуваат од нив-
ната законска обврска која е дефинирана од пове-
ке Закони и правни акти. Посебните карактерис-
тики на еколошките кривични дела бараат и по-
себно знаење и методи во нивното откривање и 
докажување, па затоа покрај специјализираните 
институции се вклучува и МВР, затоашто со за-
едничка работа доаѓа до израз поголемиот степен 
на стручност, кадровска и техничка опременост.

Поради катастрофалните последици по 
деградирањето на животната средина, денес 
постојат  законски прописи и мерки со кои сека-
де во светот, па и кај нас се предвидуваат санк-
ции против прекршителите на законските одред-
би врзани со проблемите околу заштитата на жи-
вотната средина. Република Македонија постоја-
но настојува да го фати чекорот со земјите од Ев-
ропа за заштита на животната средина и правно-
то регулирање на овој проблем. Така загадување-
то и заштитата на животната средина во Републи-
ка Македонија се дефинирани во повеќе правни 
акти и тоа во: Уставот на РМ, Кривичниот за-
коник на РМ, Законот за прекршоци против 
ЈРМ и Законот за заштита и унапредување на 
животната средина и природата. Учеството на 
МВР во заштитата на животната средина произ-
легува од Законот за внатрешни работи . 

Еколошкиот криминал како нов облик на 
современ криминал е сè поприсутен во совреме-
ното кривично законодавство како резултат на 
напорите одредени форми на загадување на жи-
вотната средина кривично да се инкриминираат.

Превентивното делување и откривањето 
на еколошкиот криминал

Најважна алка во овој систем на делување 
на МВР во заштитата на животната средина се-
како се превентивното делување и навремено-
то откривање на сторени кривични дела од об-
ласта на еколошкиот криминал. Тие опфаќа-
ат пред сè:

Познавање на теренот
МВР треба да има преглед на теренот, 

односно евиденција на најголемите, најчести-
те и потенцијалните загадувачи. За прецизна и 
потполна детекција на овие загадувачи треба да 
се вклучат и повремени одредени активности ка-
ко што се набљудувања, контрола и надзор.

Собирање на информации-податоци.
Податоците најчесто се собираат од на-

длежните органи и инспекции, меѓутоа треба да 
се обезбеди доток на информации и од граѓани-
те. Тие можат да дадат корисни известувања кои 
се однесуваат на факти и околности корисни за 
откривање на овие кривични дела. Свеста кај 
граѓаните секојдневно расте и може да придоне-
се за олеснување на работата на МВР и други на-
длежни органи.

Непосредното набљудување- , кое иа-
ко само по себе е недоволно, може да 
биде  извор на информации од големо 
значење. При извршувањето на раз-
личните службени задачи, како и при 
превземањето на некои оперативно-
тактички мерки и акции ОСЛ на МВР 
можат да дојдат во позиција да забе-
лежат некои надворешни појави кои 
укажуваат на можноста дека се рабо-
ти за кривично дело.
Развивање на системот на контро-- 
ла во конкретните оперативно-техни-
чки мерки има посебно знаење и мо-
же да има криминалистички карак-
тер или да е реализиран низ инспек-
циските активности. Контролата мора 
да биде насочена пред сé кон траги-
те на кривичното дело, како и на нив-
ната просторна и временска локали-
зација. Во тој поглед на МВР му стои 
на располагање можноста да превзе-
ма низа мерки и дејствија. Тие мораат 
да се базираат на прецизни и детални 
планови, со кои ќе бидат опфатени си-
те потребни елементи и чијашто реа-
лизација би била доверена на специја-
лизирани стручни кадри.
Примената на индицијална мето-- 
да има големо знаење во откривање-
то на кривичните дела против живот-
ната средина. Со оваа метода се врши 
аналитичка проценка и проверка на 
сите надворешни промени и манифес-
тации, кои укажуваат на можноста де-
ка се работи за кривични дела против 
животната средина. Во врска со ова се 
јавува и потреба од извори на инди-
ции кои ќе бидат предмет на внима-
ние.
Расветлени кривични дела -   - На кој 
начин постапила МВР при откривање-
то на одделни кривични дела е добар 
извор за понатамошно делување при 
расветлување на нови кривични дела.

Поврзување и користење на инфор-- 
мации од Интерпол и што е можно 
поголема меѓународната соработка.
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Рутинскиот и шаблонски пристап на от-
кривањето на еколошкиот криминалитет не дава 
некои широки перспективи и добивање на резул-
тати. Во постапката мора да се внесува секогаш 
нешто ново и креативно. Посебно значење во 
оваа смисла  има примената на современи кри-
миналистичко-техники средства и опрема. Исто 
така сите оперативни работници мораат да се ос-
пособат за превземање на сите криминалистич-
ко-технички дејствија и постапки особено при 
обезбедувањето на трагите што е многу важно во 
постапката при вештачењето.

Увид на места каде е сторено некое кри-
вично дело против животната средина

Кога станува збор за сторено еколошко 
кривично дело против животната средина увид 
на местата е усмерен кон експедитивно на тра-
ги од материјална природа и на максимален 
број издржани информации.

По правило во моментот на дознавање за 
некое сторено еколошко кривично дело, опера-
тивните работници располагаат со минимални 
податоци и информации. Со секое одложување 
неповратно се губи и вистината, затоа што моќ-
ниот загадувач ќе направи сè за да ги уништи до-
казите и ја спречи постапката. Кај овие кривич-
ни дела увидот често мора да се врши и на голе-
ми територии, на земја, под земја, под вода и на 
голем број еколошки објекти. Оперативниот ра-
ботник мора да преземе одредени активности, да 
создаде повеќе верзии и добро се да испланира.

За целосен увид потребно е:
 Да се - ПРОНАЈДЕ ЛОКАЦИЈАТА 

на непосредниот производител на за-
гадувањето,  да се пронајде ЦЕН-
ТАРЛНОТО место на загадување и 
се оди со истражување на перифе-
ријата. Може да се оди или во спирала 
или линиски или по петелка - петел-
ни точки- за секоја точка да се воочат  
надворешни карактеристики на обла-
ста и corpora delicti.

 Што е можно побрзо да се - ОТ-
КРИЈАТ ОДЛУЧУВАЧКИТЕ ТРА-
ГИ и други докази.

 Да се направи - СТРУЧНО ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ И ФИКСИРАЊЕ на дока-
зите

 Да се обезбеди брз и правилен - ТРАНС-
ПОРТ НА ДОКАЗИТЕ до институ-
циите каде се врши вештачење.

 Да се направат - ЕКСПЕРТНИ ВЕШ-
ТАЧЕЊА на лице место или во соод-
ветни институции-но во најкус вре-
менски рок.

Проблем во овие процеси е тоа што реле-

вантните материи брзо се менуваат, исчезнуваат, 
испаруваат и слично, затоа е  неопходно е што е 
можно побрзо нивно земање, транспортирање и 
вештачење на лице место или во соодветни ин-
ституции.

 Исто така како докази се земаат и на-- 
станатите штети од загадувањето (пр. 
изумрени риби и сл.)

 Мора да се направи - ЗАПИСНИК за 
увидот со сите случувања, скици, сли-
ки, видео ленти.

 Се прави и-  ПРЕГЛЕД НА СИТЕ 
УРЕДИ И НАПРАВИ наменети за 
заштита на животната средина (се 
констатира дали ги има, дали се во 
исправна состојба итн.). Доколку не е 
можно да се направи преглед, лицата 
кои го вршат увидот треба во посебен 
записник да ги опишат сите уреди, во 
каква состојба се во тој момент, да ги 
фотографираат, а по потреба и да ги 
запечатат  заради стручна проверка.

 Се врши и ПРЕГЛЕД НА ДОКУ-- 
МЕНТИ: дозвола за работа, записни-
ци,  оперативни дневници кои ги во-
дат одговорните лица, наредби, дозво-
ли за транспорт и др.

 Се прави-  ПРОВЕРКА на веродостој-
носта на документите, а при сомнеж 
за постоење на било какви несоглас-
ности документите се праќаат на про-
верка за евентуален фалсификат.

 Се-  УТВРДУВАААТ  ОДГОВОРНИ-
ТЕ ЛИЦА од институцијата во поглед 
за заштита на животната средина.

 Се води-  РАЗГОВОР СО ОСОМНИ-
ЧЕНИТЕ ЛИЦА и сослушување на 
сведоци

 Се - ПРАВИ ВЕШТАЧЕЊЕ.

Видови на вештачење кои се примену-
ваат при докажување на кривични дела 

против животната средина

Методиката на откривање, докажување и 
разјаснување на еколошки деликти познава по-
веќе видови на вештачења. Во зависност од ба-
рањата кои се поставуваат во врска со конкрет-
ни ситуации, може да бидат спроведени сите ви-
дови или само еден вид на вештачење. МВР мора 
да биде во постојана врска со институциите кои 
ги вршат овие експертизи и ги повикува да дојдат 
на местото на настанот.   

 Судско-медицинска експертиза - 
(вештачење) - кога доаѓа до смрт или 
нарушување на здравјето на луѓето. 
Посебно се значителни резултатите 
од токсиколозите.
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 Судско-ветеринарна експертиза - -до-
колку настапила смрт на животни.

 Ихтиолошка експертиза - - доколку 
настапила смрт на риби и планктон-
ски организми. 

 Судско - техничко вештачење-   - да-
ва одговор на следните прашања: Да-
ли објектот/машината се наоѓаат во 
исправна состојба или има некои ва-
жни недостатоци во самиот објект кои 
се причина за загадувањето.

 Судско-технолошка експертиза - - го 
утврдува  нарушувањето на техно-
лошките процеси. 

 Судско-биолошка експертиза - - се вр-
ши на флората и фауната заради утвр-
дување на докази за околностите на 
еколошкиот деликт. Испитувањето се 
врши со помош на современи методи 
од биологијата и криминалистиката. 
Задачата на експертизата во оваа об-
ласт е да ги утврди биолошките при-
чини за појавата на штетните после-
дици кај животните и растенијата во 
еколошките системи. Тука се бара из-
ведување на повеќе експеризи заедно: 
ихтиолошка, орнитолошка, судско-ме-
дицинска и биолошка.

 Хидро-метеоролошка експертиза - - 
утврдува дали конкретната хидро-ме-
теоролошка ситуација влијае на дви-
жењето и ширењето на  одредени ма-
терии. 

На Таб. 1 и 2 дадена е  споредба на бројот 
и видот на сторени кривични дела во периодот 
1997-2002 и 2002-2007 година. Веднаш станува 
јасно дека бројот на кривични пријави во пери-
одот 2002- 2007 е далеку поголем од периодот 
1997-2002, што значи дека има тенденција на по-
раст на кривичните дела во врска со заштита-
та на животната средина, меѓутоа зголемено е и 
пријавувањето на овие дела. Сепак  се поставу-
ва прашањето дали и колку кривични дела не се 
откриени,или не е поведена постапка за нив.

Кривичните пријави во периодот 1997-
2002 се однесуваат само на членот 233 -мачење 
на животни, додека кривичните пријави во пери-
одот 2002 - 2007 се однесуваат на следниве слу-
чаи:

89 случаи на незаконит риболов- 
87 узурпации на недвижности- 
70 случаи на незаконит лов- 
48 случаи на пустошење на шуми- 
случаи на загадување на добиточна - 
храна или вода
случаи на мачење животни- 
случаи на предизвикување пожар- 
случаи на загадување на вода за пи-- 
ење
случаи на загрозување на животната - 
средина со отпадни материи
случај со опасни материи во земја- 
1 случај на  пренесување на заразни - 
болести кај животни и растенија

Од извршените согледувања на досега от-
криените случаи од областа на еколошкиот кри-
минал, каде што  посериозно е нарушена или мо-
же да дојде до потешки последици по животната 
средина, за одбележување се 4 случаи регистри-
рани на подрачјето на Скопје и Куманово.

Првиот се однесува на бесцаринско вне-
сување на опасните материи креозан и зоросан 
кој се забранети за употреба на територијата на 
РМ.

Вториот се однесува на негрижа за живот-
ни, односно не обезбедување на храна,  со што е 
предизвикано угинување на  5274 грла свињи и 
прасиња.

Третиот случај се однесува на испуштање 
на отровни материи во реката Пчиња, со што е 
предизвикан помор на риби.

Четвртиот случај се однесува на увозот 
на свинско и јунешко  месо од бразилско потекло 
и покрај забраната за увоз,  заради потенцијална-
та можност за заболеност од шап и лигавка.

Понатамошната едукација и пратењето на 
европските стандарди ќе наложат поголемо анга-
жирање на МВР во Заштитата на животната сре-
дина.

Заклучок

Загадувањето на животната средина е 
светски проблем и проблем на нашата држава. Во 
заштитата на животната средина на база на по-
веќето правни акти се вклучуваат и работниците 
на МВР. Со откривањето, спречувањето и спра-
вувањето со кривичните дела против животната 

Таб. 1. Број на кривични пријави поднесени од МВР во периодот 1997-2002 година
година 1997 1998 1999 2000 2001 2002 вкупно

бр.на к.п. 2 1 1 0 0 2 6

Таб. 2. Број на кривични пријави поднесени од МВР во периодот 2002 - 2007 година
година 2002 2003 2004 2005 2006 2007 вкупно

бр.на к.п. 79 55 55 52 63 22 326
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средина, наплатата на мандатните казни и под-
несувањето на кривични и прекршочни пријави 
МВР може да даде навистина огромен придонес 
за заштитата на животната средина.

Тоа значи:
Благовременото, точно и потполно - 
информирање за сите еколошки про-
блеми, вистинското познавање на еко-
лошката проблематика и присутниот 
степен на загрозеност и опасност;
Прилагодување на  постоечките и - про-
наоѓање нови методи кои се адекват-
ни на специфичностите на еколошки-
те деликти;
Постојана - соработка со сите други 
надлежни органи и организации одго-
ворни за заштита на животната среди-
на (Министерство за заштита на жи-
вотната средина, заводи, инспекции 
и други невладини организации и ин-
ституции);
Во вид на - конкретни задачи да најде 
соодветно место во плановите и про-
грамите, периодичните и годишни-
те извештаи, каде треба да се водат и 
прикажат формите и причините за за-

гадувањата на одредено подрачје, ка-
ко и резултатите кои МВР ги постиг-
нало самостојно или во соработка со 
другите надлежни институции во пре-
тходниот период.
Почитувањето и спроведувањето на - 
многу други закони: 

Закон за водиo  - МВР е должно да 
прима пријави за загадување на 
пловните води со минерални мас-
ла и да помага на надлежните ор-
гани во спроведување на законот.
Закон за воздухo  - МВР има пре-
вентивни задачи на спречување 
на загадување на воздухот во кон-
тролата на техничката исправ-
ност и опременост на моторните 
возила.
Закон за превоз на експлозивни o 
материјали - надзорот при пре-
возот го врши МВР. Закон за заш-
тита од пожари во кој одговорно 
за неговото спроведување е МВР, 
Согласност за инвестициско - тех-
ничката документација за изград-
ба на нафтоводи и гасоводи ја да-

ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF INTERIOR IN ISCOVERY, PREVENTION AND 
REPRESSION OF ECOLOGICAL CRIMES

Nikolina KRALEVA VANCHOVSKA 

Police Academy, Department of permanent education, 1000 Skopje, R. Macedonia

 Summary

This article presents the concrete activities of the Ministry of Interior Affairs (MIA) of the Republic of 
Macedonia sense done ecology crime as well as  following prevention, determination and repression actions: 
information collecting, monitoring, control system development, crime scents directions and place and time 
location, analytical assessment and examination of all external changes and actions addressed to crime acts 
against environment and nature, experience acquired of many crime acts disclosing, networking and assess to 
Interpol information and other relevant institutions.

The process of determination, prevention and dealing with those environment crime actions, fine man-
datory payments as well as submission of penal and delinquency taxes could contributed to better protection 
of the environment. It means that MIA’s activities and actions should be directed to accomplishment of sever-
al definitions:

forehand, correctly and completely information of made ecological problems;- 
adjustment of existing and finding new methods adequate to the specifics of the ecological delict;- 
permanent cooperation with other relevant authorities and organizations;- 
determination and presentation of concrete activities in the following plans and programs, periodi-- 
cal and annual reports, with special attention of pollution forms and reasons for certain area;
appreciation and legislation implementation: Law for water protection, Law for air protection, Law - 
for water protection, Law for explosive material transport etc.
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Вовед

Најголемиот дел од македонските граѓа-
ни се изјаснија дека иднината на својата држава 
ја гледаат во Европската унија. Токму затоа, не-
опходно е да се востанови каква политика води 
Унијата, како би можеле, следејќи ја истата, да се 
интегрираме во европското семејство. Моделот 
за интегрирање во ЕУ е втемелен врз стратегии 
за долгорочен економски растеж, социјален раз-
вој и заштита на животната средина, кои меѓу-
себно се испреплетуваат. Воедно, инвестирање-
то во заедничката иднина со нејзините најблис-
ки соседи е фундаментално за долгорочна поли-
тичка стабилност на самата Европска Унија. Про-
ширувањето на Европската унија со други држа-

ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ И ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Маргарита МАТЛИЕВСКА

Министерство за животна средина и просторно планирање, Скопје
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еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Одржливиот развој е дефиниран како принцип, како обврска, како цел и како право согласно 
Договорите со кои се конституира истата. Трудот се осврнува на вграденоста на принципите на одржливиот 
развој при градењето на политиките на ЕУ. Заклучоците упатуваат на фактот дека одржливиот развој е 
сеопфатна и главна цел на Европската Унија и нуклеус на европскиот модел на општество.

Воедно, имајќи ја предвид аспирацијата на Република Македонија за влез во Унијата, евидентно е 
дека таа ќе треба да ја следи нејзината генерална политика.
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of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues 
of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Sustainable development is defined as a principle, an obligation, as a goal and as a right in the Treaties that 
establish the European Union. This Paper shows the incorporation of the sustainable development principles in the 
process of EU policy decision making. The conclusions lead to the fact that the sustainable development is a major 
and overarching goal of the EU and a nucleus of the European model of society.

Having in mind the Republic of Macedonia’s aspiration to become an EU Member State, it is obvious that 
the general Union policy should be followed.

Key Words: Sustainable Development, EU Treatments, policy

ви, се базира врз развојни програми кои се насо-
чени кон постигнување безбедни економски ус-
лови, социјална кохезија, заштита на животната 
средина и политичка стабилност. Со други збо-
рови, политиката на ЕУ се заснова врз одржли-
виот развој. 

Одредби за одржлив развој во ЕУ 
договорите 

Познато е дека договорите ја конституира-
ат самата ЕУ, а воедно и ја насочуваат нејзината 
генералната политика. Генерално согледано, со 
договорите со кои се конституира ЕУ, таа е на-
сочена кон достигнување на одржливиот развој, 
меѓу другото, и во контекст на сите политички 
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одлуки: и економски, и социјални и оние кои се 
однесуваат на животната средина. 

Така, во Договорот за формирање на Ев-
ропската економска заедница или Договорот од 
Рим (Treaty on establishing the European Economic 
Comunity, 25 мај 1957), се вели дека задача е на 
Заедницата да промовира високо ниво на заш-
тита и подобрување на квалитетот на животна-
та средина. 

Од друга страна пак, во Договорот од 
Мастрихт, (од 7 февруари 1992, влезе во сила на 1 
ноември 1993), се наведува дека одржливиот раз-
вој се зема како принцип кој ќе биде земен пред-
вид при промовирањето економски и социјален 
напредок (согласно неговата Преамбула). 

Со Договорот од Амстердам (потпишан на 
2 октомври 1997, влезе во сила на 1 мај 1999) се 
прифаќа обврската за “постигнување урамноте-
жен и одржлив развој” (член Б) и се вели дека 
финансиските инструменти на Унијата ќе рабо-
тат кон обезбедување на економски растеж, со-
цијална кохезија и заштита на животната среди-
на. 

Исто така, се наведува и дека барањата 
што ги поставува заштитата на животната среди-
на мора да бидат интегрирани при дефинирање-
то и спроведувањето на политиките и активност-
ите на Унијата .... со посебен нагласок на унапре-
дувањето на одржливиот развој. Ова претставува 
пресврт во акцентирањето на важноста на одрж-
ливиот развој во политиките на Европска унија. 

Во Договорот од Ница, потпишан на 26 
февруари 2001, се вели дека ќе се користат па-
зарно ориентирани олеснувања и инструменти за 
да се постигне заштита на животната средина), и 
кон промовирање на одржливиот развој”1.

Во Договорот за донесување на Уставот за 
Европа2, се вели дека таа, меѓу другото, ќе при-
донесува и кон одржлив развој на Земјата. 

Во “Основни права на Унијата” (дел од 
Преамбулата) се наведува дека Унијата има на-
мера да промовира балансиран и одржлив развој, 
и дека заштита на животната средина и мора да 
бидат интегрирани во политиките на Унијата во 
согласност со принципот на одржлив развој. По-
натаму3, се прецизира дека Унијата ќе соработу-
ва на сите полиња на меѓународните односи со 
цел да го зајакне одржливиот економски, соција-
лен и развојот на животната средина во земјите 
во развој. Воедно, во 2005 година, Европската ко-
мисија достави до Советот и до Европскиот пар-
ламент “Нацрт декларација за водечки принци-
пи за одржлив развој”4, во која се вели: “Европ-
1 На страна 78, Declaration on Article 175 of the Treaty estab-
lishing the European Community.
2   Treaty establishing a Constitution for Evropean Union.
3 Во “Надворешна акција на Унијата”, во член III-292, точка 
2.
4. Draft Declaration on Guiding Principles for Sustainable De-
velopment, Communication from the Commission to the Coun-

ската Унија е цврсто определена за одржлив раз-
вој. Тоа е клучниот принцип на сите политики и 
активности ... Декларацијата ја потврдува долго-
рочната визија за одржливост, ги идентификува 
главните цели на политиките и активностите на 
Унијата и го опишува начинот на кој Унијата сака 
да ги достигне тие цели. Овие водечки принципи 
кореспондираат со основните вредности на ди-
намичниот европски модел на оштество... Одрж-
ливиот развој е клучна цел на сите политики на 
Европската заедница”.

Прашањето на одржливиот развој редовно 
се разгледува и на највисоките состаноци на Ев-
ропскиот совет5. 

Стратегии за одржлив развој во 
Европската Унија

Европската Унија има усвоена стратегија 
за одржлив развој, а и поединечните земји-член-
ки имаат усвоени свои, национални стратегии за 
одржлив развој. Исто така, голем број од земјите 
имаат формирано национални тела (совети, ко-
мисии, комитети) за одржлив развој.

Стратегија за одржлив развој на Европска 
Унија

Во 2001 година, пред Европскиот парла-
мент, Европската комисија презентираше пред-
лог на Стратегијата за одржлив развој на Европ-
ска Унија6. По тој повод, Романо Проди (тогаш-
ниот претседател на Европската комисија), во 
својот говор истакна дека одржливиот развој е 
императив и дека мора да се преземе се’ што е 
возможно, па дури иако тоа значи некакво жртву-
вање во процесот на промени и транзиција. Ин-
тересен е неговиот став и убеденост дека докол-
ку конкретните предлози од стратегијата за одр-
жлив развој се преточат во легислативата, тоа ќе 
овозможи Унијата да стане попросперитетно и 
попораведно општество.

Стратегијата за одржлив развој на Европ-
ската Унија7 (SDS, EC 2001a), со наслов “Одрж-
лива Европа за подобар свет” беше усвоена на 
Европскиот совет, одржан на 16 јуни 2001 во Ге-
теборг. 

Главните политики на Стратегијата за одр-
cil and the European Parliament, Brussels, 25.5.2005 COM 
(2005) 218 final, Commission of the European Communi-
ties, достапна на: www.europa.eu.int/comm/sustainable/docs/
COM_2005_0218_F_EN_ACTE.pdf
5.  Почнувајќи од постигнатата согласност (на Советот одржан 
во Луксембург, 1997) за развивање структурен систем за 
поднесување извештаи за одржлив развој, последователните 
Совети прогресивно го разгледуваа интегрирањето на 
стратегиите за животна средина во секторските политики и 
издигнувањето на животната средина како неодминлив дел 
при развивањето на политиките.
6. Стразбур, 15 мај 2001 година.
7. Стратегијата е градена врз серијата претходни петогодишни 
акциони планови за животна средина.
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жлив развој на Европската Унија, вклучуваат: 
проценка за влијанието на одржливоста; подоб-
рување на внатрешната координација на полити-
ките помеѓу различни сектори на институциите 
на Европската Унија и развивање на национал-
ни планови за одржливост од страна на земјите 
членки.

Стратегијата бара нов пристап и проме-
ни при креирањето на политиките и е прв сери-
озен обид на Унијата да користи интегриран и 
холистички пристап при управувањето/раково-
дењето8. 

Придонесот на Европската Унија кон одр-
жливот развој на глобално ниво е преку поста-
вувањето на сеопфатен и интегриран збир од ак-
тивности, кои ја сочинуваат Стратегија за одрж-
лив развој на Унијата, веќе стапена во сила. Ак-
тивностите не ги опфаќаат само трите заемнопо-
врзани компоненти на одржливиот развој, туку и 
неопходните предуслови за успех: поголема ко-
херентност на политиките на Европската Унија, 
подобрено владеење (управување, раководење) 
на сите нивоа и зголемување на финансиските 
ресурси за имплементирање на потребните по-
литики. 

Во еден дел се понудени и инструменти за 
постигнување одржлив развој во Европа9.

Во Предговорот на Стратегијата10 се вели 
дека одржливиот развој е на врвот на агендата на 
Европската Унија.

Во Стратегијата, во член 23, се повикуваат 
земјите-членки да изработат национални страте-
гии за одржлив развој со цел подобрување на ко-
ординацијата на политиките на национално ни-
во.

На страна 22 од Стратегијата се наведува 
дека земјите кандидати (за членство во Унијата) 
треба да се активно вклучени во нејзиното им-
плементирање, што е од значење за Република 
Македонија која има аспирации да стане член-
ка на ЕУ. 

Стратегии за одржлив развој на земјите-
членки на Унијата

Не е мал бројот на земјите, членки на 

8. Европската Унија ги дефинираше начелата на добро 
раководење: отвореност, учество, одговорност, ефективност 
и кохерентност (CEC 2001).
9.  Преку инвестирање во науката и технологијата, подобрување 
на транспарентноста, образованието и информирањето, 
преку зголемување на учеството и вклученоста, како и со 
одредување на долгорочни цели и краткорочни периодични 
осврти (milestones). За поздравување е што во Стратегијата 
бизнис секторот се препознава како еден од клучните за 
постигнување на одржливост на севкупниот развој на Унијата. 
Во таа насока, стратегијата налага одредување на механизми 
со цел пазарот да биде во функција на одржливиот развој (на 
пример преку одредување на реални цени).
10.  Romano Prodi, Foreword, A Sustainable Europa for a Bet-
ter World: EUROPEAN UNION STRATEGY FOR SUSTAIN-
ABLE DEVELOPMENT, EU Commision, 2001.

Унијата, кои имаат изготвено свои, национални 
стратегии за одржлив развој. Имено, во

Велика Британија-  - стратегијата за 
одржлив развој е усвоена во 1999, а 
дефинирани главни цели се: ефикасна 
заштита на животната средина, еконо-
мично користење на природните бо-
гатства, социјален напредок кој ќе ги 
рефлектира потребите на секој поед-
нинец, одржување на високо и стабил-
но ниво на економски растеж и врабо-
тување.
Финска-  - усвоена во 1997 година, со 
наслов “Кон одржлив развој”. Нејзи-
ните главни цели се: одржување на 
нивото на економски развој, одржу-
вање и развој на технологии и зна-
ење, управување со животната среди-
на и природните богатства, намалу-
вање на емисијата на токсични суп-
станции, поддршка на идентитетот и 
културата, обезбедување демократски 
институции и човекови права, одбра-
на на земјата.
Шведска-  - стратегијата за одржлив 
развој е усвоена во 1994 година и 
содржи дефинирани главни принци-
пи11.
Австрија-  - усвоена е од страна на фе-
дералната влада во април 2002 и во 
неа се идентификуваат 20 клучни це-
ли (на пример: социјална и економска 
рамнотежа, одржлива економија, ме-
наџмент преку еко-ефикасност и др). 
Начинот на нејзино спроведување е 
дел од оваа стратегија.
Ирска-  - Националната стратегија за 
одржлив развој12 претставува план за 
интегрирање на концептот на одржли-
виот развој во 8 национални стратеш-
ки сектори Разработен е и дел кој се 
однесува на имплементацијата и мо-
ниторингот на стратегијата (вклучи-
телно и индикатори).
Данска-  - Владата на Данска ја усвои 
Националната стратегија за одржлив 
развој во јуни 2001. Меѓу другото, во 
неа се содржани целите, а елаборира-
ни се и клучните сектори за делување. 
Опфатена е и нејзината имплемента-
ција, мониторингот и следење на ре-
зултатите. 
Белгија-  - во 2000 година го усвои Пр-

11.  Принципи: принцип на предострожност, принцип 
на најдобри достапни технологии, принцип загадувачот 
плаќа и принцип на рационално користење на природните 
ресурси, одржлив развој и затворени циклуси на производен 
менаџмент.
12. Усвоена во 1997 година од страна на Владата на Ирска.
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виот федерален план за одржлив раз-
вој за 2002 - 2003 (на ниво на Совет на 
министри) како рамка за одделни фе-
дерални владини политики.
Словачка-  - во 2001 ја усвои своја-
та Национална стратегија за одржлив 
развој, која ги детерминира: основна-
та определба, принципите, приорите-
тите (како интегрирани цели) и глав-
ните национални цели. 
Чешка-  - има усвоено два докуман-
та најважни за одржливиот развој: во 
1995 - “Државна политика за живот-
на средина” и во 1999 - “Државна по-
литика на Република Чешка за живот-
на средина”.
Унгарија-  - го има усвоено докумен-
тот “Стратешки планови, иницијати-
ви и активности за одржлив развој”.
Полска-  - работниот документ “Аген-
да 21 за Полска (1997) - прелиминарен 
извештај за 1992-1996” ја определува 
и опишува примената на препораките 
од Агенда 21 и принципите на одрж-
ливиот развој за наведениот период. 
Словенија-  - има изработено “Страте-
гија за економски развој на Словенија, 
2001 - 2006: Словенија во новата дека-
да: одржливост, конкурентност, член-
ство во Европска Унија”13. Евидентно 
е дека еден од столбовите на словен-
ската развојна стратегија е одржли-
воста на развојот.

Тела за одржлив развој во земјите членки на 
Европска Унија

Некои од членките на Унијата имаат фор-
мирано тела за одржлив развој, и тоа: 

Финска- , Национална комисија за 
одржлив развој (National Commission 
on Sustainable Development). Комиси-
јата делува како форум каде заинтере-
сираните страни ги презентираат сво-
ите идеи и програми, а се ангажира-
ат и во широка дебата за одржливоста. 
Задачата на Комисијата е да ја промо-
вира и координира имплементацијата 
на одржливиот развој во Финска. На 
нејзино чело е премиерот, а заменик-
претседател е министерот за животна 
средина. Членови се и други минист-
ри, претставници од Собранието, од 
јавна администрација (вклучувајќи ги 
и локалните власти), секторите биз-
нис и индустрија, работнички синди-
кати, НВО, како и од интересни групи 
кои ги претставуваат различните сек-

13.  Изработена од Институт за макроекономска анализа и 
развој.

тори на општеството и медиумите. 
Австрија- , Совет за одржлив развој 
(Council for Sustainable Development) 
- форум за дијалог за различните ас-
пекти на меѓународната димензија 
на одржливиот развој. Сочинет е од 
претставници на сите министерства, 
локални власти, бизнис сектор, сек-
тор наука, главни групи, НВО
Германија- , Совет за одржлив развој 
(Council for Sustainable Development 
(RNE), кој ја советува федералната 
влада за политиката за одржлив раз-
вој. Делува и како промотор на опш-
тествениот дијалог за прашањето на 
одржливоста. Го сочинуваат 19 јав-
ни личности, вклучувјќи ги и: претсе-
давачот на Советот за управување со 
земјиште и претседавачот на Здруже-
нието за конзервација на животната 
средина и природата. Останати члено-
ви се претставници на трговски син-
дикати, бизнис групи, здруженија на 
потрошувачи, др.
Белгија- , Национален (федерален) со-
вет за одржлив развој (National Council 
for Sustainable Development), востано-
вен со Кралски декрет на 13. 10. 1993 
г. Формирани се и регионални сове-
ти за одржлив развој во регионите на 
Flanders, Walloon и Brussels. Федерал-
ниот совет е тело кое ги советува бел-
гиските федерални власти за федерал-
ната политика за одржлив развој. Де-
лува и како форум за охрабрување на 
дебата за одржлив развој. Има претс-
тавници од НВО, бизнис и индус-
трија, трговски синдикати, здруже-
нија на работодавци, регионални ми-
нистри, научна заедница.
Ирска- , Национално партнерство за 
одржлив развој (Comhar - the National 
Sustainable Development Partnership). 
Партнерството е форум за консулта-
ција и дијалог, со советодавна улога; 
го проценува напредокот, развива со-
одветни нови механизми и советува за 
нивна имплементација. Има 25 члена 
од државен/јавен сектор, економските 
сектори, еколошки НВО, општестве-
ни/социјални НВО и професионалци 
и експерти. 
Франција-  има формирано две тела:

- Национална комисија за одржлив развој 
(National Commission for Sustainable Development 
(CFSD)). Комисијата е независно консултативно 
тело, под покровителство на министерството за 
животна средина, а формирано од премиерот. 
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Има претставници од локалните власти, бизнис 
заедницата, трговски синдикати, здруженија за 
заштита на животната средина, здруженија на 
потрошувачи, социјални здруженија, и експерти;

- Меѓуминистерски комитет за одржлив 
развој (Interministerial committee for Sustainable 
Development (CIDD)). Комитетот ја обезбеду-
ва врската помеѓу министерствата преку висо-
ко-рангирани држави службеници кои работат со 
Комисијата.

Луксембург- , Врховен совет за одр-
жлив развој (Supreme Council for 
Sustainable Development). Врховниот 
совет е советодавна институција, со 
членство на различни владини и нев-
ладини тела.
Португалија- , Национален совет за 
животна средина и одржлив развој 
(National Council on Environment and 
Sustainable Development). Советот е 
консултативен форум приклучен кон 
Министерството за урбанизам, пла-
нирање на земјиштето и животна сре-
дина. Задачи на Советот се: дефини-
рање на основа за политика за живот-
на средина, подготвување на стратеш-
ки планови за еколошка политика, по-
дигнување на јавната свест за донесу-
вање на одлуки и развивање одржли-
ви критериуми и индикатори; Сове-
тот има 31 член, од кои 1/3 се владини 
претставници, а 2/3 од универзитети, 
индустрија и трговски синдикати.
Велика Британија- , Комисија за одр-
жлив развој (Sustainable Development 
Commission). Но, се наиде на два раз-
лични податоци; имено, 

- според Niestroy, 2004, Комисијата му ра-
портира на премиерот и на првите министри од 
devolved administrations, кои го застапуваат одр-
жливиот развој преку сектори, го прегледуваат 
напредокот и градат консензус за потребните ак-
тивности. Има 20 комесари од комерција, млади, 
сектор наука, трговски синдикати, политичари, 
влада, непрофитни и други здруженија.

- според “Прирачникот за национални со-
вети за одржлив развој за имплементација на 
спогодбите од Конференцијата на ОН за живот-
на средина и развој”, Канцеларија на UNDP, Ско-
пје, 1999, се наведува дека: “И покрај тоа што 
владината Комисија за одржлив развој на Вели-
ка Британија има само 4 членови кои се назначе-
ни од страна на премиерот, тие се толку еминент-
ни во нивните области што Комисијата практич-
но е парламентарен комитет чии препораки игра-
ат значајна улога”. Но, иако “Демократскиот про-
цес страда, Комисијата добива на скалата на ефи-
касност”. 

Шпанија- , нема Национален совет. 
Регионот Каталонија има регионален 
совет за одржлив развој (A regional 
Advisory Council for Sustainable 
Development of Catalonia). Регионал-
ниот совет на Каталонија ја совету-
ва Владата на Каталонија за општи-
те насоки на политиките кои влијаат 
врз одржливиот развој и подготвува 
предлози на акции за подобрување на 
животнатата средина. Иако Советот е 
приклучен кон Ministry of Presidency 
of the Catalan Government, во него не-
ма владин претставник ниту пак член 
на Собрание. Претседателот на Сове-
тот е ректор на Отворениот Универзи-
тет на Каталонија (Open University of 
Catalonia, UOC).
Малта- , Национална комисија за одр-
жлив развој (National Commission for 
Sustainable Development). Главна на-
длежност е да го застапува одржливи-
от развој во сите сектори и да ги иден-
тификува процесите или политиките 
кои можат да го намалат одржливи-
от развој; предлага алтернативни про-
цеси или политики до владата на при-
фаќање; претседателствувано од вла-
дата.
Чешка- , Владин совет за одржлив раз-
вој (Government Council for Sustainable 
Development). Советот иницира и под-
држува стратешките димензии во вла-
дините практики и обезбедува коор-
динација, мониторинг и евалуација 
на имплементацијата на стратешки-
те аспекти. Претседавач е заменик-
премиерот; вклучува министри, како 
и претставници од централната и ло-
калните власти, социјалните партне-
ри, НВО и сектор наука.
Естонија- , Комисија за одржлив 
развој (Commission on Sustainable 
Development). Комисијата, во соглас-
ност со дадениот мандат, делува ка-
ко советодавно тело на Владата. При-
оритетни области на делување се: ела-
борација и имплементација на естон-
ската стратегија за одржлив развој и 
имплементација на Регионалната (на 
Балтикот) стратегија за одржлив раз-
вој - Балтичка Агенда 21 - акционен 
план. Членовите се номинирани од 
влада, собрание, сектор наука, НВО, 
бизнис, владини институции, а номи-
нациите ги одобрува владата. Делува 
под водство на премиерот, министе-
рот за животна средина и министерот 
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за економски прашања и врски. Инте-
ресно е да се наведе дека во Естонија 
е донесен Закон за одржлив развој, 
кој ги содржи принципите на нацио-
налната стратегија за одржлив развој, 
базирани врз принципите на UNCED. 
Законот се состои од 11 членови.
Унгарија- , Национална комисијата за 
одржлив развој (National Commission 
for Sustainable Development), е фор-
мирана во 1993 14 и е одговорна за ко-
ординација на подготвување и импле-
ментација на националните програми 
за одржлив развој и за координација 
на меѓународните активности во оваа 
област. Во неа учествуваат 11 држав-
ни министри, плус претседателите на: 
Националната комисија за атомска 
енергија, Националниот комитет за 
технолошки развој и унгарската Ака-
демија на науки, а со неа претседава 
министерот за животна средина и ре-
гионална политика. 
Полска- : 

- според Niestroy, 2004, има формирано 
Совет за одржлив развој (Council for Sustainable 
Development). Советот е независно експертско 
тело од 25 научници, кои го советуваат министе-
рот за животна средина

- според “Националната стратегија за одр-
жлив развој на Република Словачка од 2001” 
(страна 18), во Полска се формирани две те-
ла, чија главна улога е да го координираат под-
готвувањето на владините документи, сектор-
ските политики и стратегиите од гледна точка 
на одржливиот развој, и тоа: во 1994 е форми-
рана Комисија за одржлив развој (Commission 
for Sustainable Development); во 1997 е форми-
ран Владин комитет за одржлив и регионален 
развој (Governemnt Committee for sustainable and 
regional development).

Заклучоци

Одржливиот развој е дефиниран како 
принцип, како обврска, како цел и како право 
во Договорите со кои се конституира Европска-
та Унија и кои ја одредуваат нејзината генерал-
на политика. Европскиот парламент има усвоено 
стратегија за одржлив развој на ЕУ. 

Од достапната литература што се однесу-
ва за националните стратегии за одржлив развој 
на земјите-членки на Унијата, не може да се изве-
де заеднички заклучок бидејќи тие претставуваат 

14.  Во точка 9 од Декретот бр. 1024/1993 се утврдува 
постоењето на интерсекторска постојана комисија која ќе 
ги формулира „националните програми кои содржат задачи 
за имплементација на потпишаните конвенции и усвоените 
документи за време на UNCED“.

документи различни од аспект на нивната струк-
тура, опфат, квалитет и детали. Она што би мо-
жело да се согледа е дека во нив се дефинирани 
националните цели и стратешките сектори на де-
лување, и содржат делови кои се однесуваат на 
нивната имплементација и мониторинг. 

Некои земји од Унијата, иако немаат из-
готвено стратегии за одржлив развој, имаат из-
готвено други документи (национални извештаи, 
прегледи и сл) во кои е анализиран напредокот 
постигнат во спроведување на Агенда 21 и прин-
ципите на одржливиот развој. Аспектите на одр-
жливоста и одржливиот развој, дел од земјите, ги 
имаат вградено во секторските документи. Нај-
често, тоа се националните документи кои се од-
несуваат на заштита на животната средина, поре-
тко за економија.

Заклучно согледување е дека најголем 
број од членките на Унијата имаат формирано те-
ла за одржлив развој. Некои од телата се незави-
сни, а некои - не. Најчесто, телата го советуваат 
и/или му рапортираат на премиерот (или на вла-
дата во целост, или на советот на министри, или 
вице-премиерот), а помал број советуваат само 
поединечен министер; најчесто, тоа е министе-
рот во чиј ресор е заштитата на животната среди-
на. Нивни заеднички карактеристики се: телата 
се советодавни, во нив се застапуваат интересите 
на главните заинтересирани страни (преку соод-
ветно членство и учество во работата) и претста-
вуваат и форуми за консултации и дијалог. 

Одреден број земји сè уште немаат фор-
мирано тела (комитети /совети/комисии) за одр-
жлив развој, но имаат формирано тела на кои се 
разгледуваат економските, социјалните или пра-
шањата поврзани со заштита на животната сре-
дина, просторното планирање, регионалниот 
развој и др. Кај овие земји, најчесто, прашања-
та за одржлив развој се разгледуваат на форми-
раните тела во чија надлежност е разгледување 
на прашања од областа на заштитата на живот-
ната средина. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE EUROPEAN UNION

Margarita Matlievska

Ministry of Environment and Physical Planning, Drezdenska 52, 1000 Skopje, Republic of Macedonia

Summary

Membership into the European Union is a strategic goal of the Republic of Macedonia and this target 
obviously involves following its general policy. It’s been a while since the European model for integration is 
based on tracking a joint supportive strategy for stable economic growth, social development and environmen-
tal protection.

The needs that are posed for the protection of the environment have to be integrated in the definition 
and implementation of the policies and activities of the Union, which reflects that the European Union follows 
a policy of sustaible development. 

The aim of the paper is to present that the European Union and its member countries have placed the 
sustainable development on the top of their political agenda. 

In this context, this paper gives incentives to the foundation of the provisions for sustainable develop-
ment and protection of the environment in the Treaties that constitute the European Union, the prepared strate-
gic documents for sustainable development in EU, as well as bodies for sustainable development that function 
within the frame of different institutions in EU. The efforts of member countries of EU related to the achieve-
ment of sustainable development through preparing national strategies and advisory bodies will be presented. 
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ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОЛУЦИЈАТА НА ТУТУНСКАТА 
СУРОВИНА СО ТЕШКИ МЕТАЛИ ВО ВЕЛЕШКИОТ 

ПРОИЗВОДЕН РЕОН

Валентина ПЕЛИВАНОСКА, Кирил ФИЛИПОСКИ и Јордан ТРАЈКОСКИ

Институт за тутун - Прилеп, 7500 Прилеп, Република Македонија

ИЗВОД

Пеливаноска В., Филипоски К. и Трајкоски Ј. (2008): Истражување на полуцијата на тутунската 
суровина со тешки метали во велешкиот производен реон. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите 
на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко 
друштво, Кн. 8, Скопје.

Целта на ова истражување беше одредување на степенот на загаденост со тешките метали на 
тутунската суровина произведена во велешкиот тутунопроизводен реон. 

Врз основа на добиените резултати ќе може да се констатира дали тутунската суровина од ориентален 
тип е еколошки безбедна за консумирање од страна на пушачите.

Теренските истражувања беа извршени во 2004 и 2005 година за време на вегетациониот период на 
тутунот. Со помош на стручни лица од Магацини и обработка - Велес беа земени 26 проби од средниот појас 
на тутунот, од поважните месности и локалитети во велешкиот реон.

Собраната суровина беше нижена и сушена на конвенционален начин.
Во овие истражувања беше одредена содржината на бакар, олово, кадмиум, цинк,манган и железо. 

Пробите беа согорени по методуката за мокро согорување на тутунската суровина со помош на азотна и 
перхлорна киселина, а мерењата беа извршени на атомски апсорпционен спекторометар- VARIJAN.

Содржината на испитуваните тешки метали во тутунот произведен во велешкиот реон изнесува: 
Cu (4.30-38.08), Pb (2.5-14.75), Cd (0.27-3.38), Zn (10.315-107.86), Mn (52.76-163.83), Fe (228.08-1599.33) во 
mg·kg-1. Во овој реон содржината на олово и кадмиум во близина на топилницата имаат екстремни вредности 
во однос на останатите проби и изнесуваат (за Pb- 37.37 mg·kg-1 и за Cd- 21.92 mg·kg-1). 

Врз основа на направените истражувања можеме да донесеме констатација дека ситнолисниот 
ароматичен тутун од испитуваниот реон, со исклучок на површините во непосредна близина на топилницата, 
покрај високиот квалитет и ароматичност, сè уште претставува еколошки чист и безбеден како за широката 
домашна потрошувачка така и за извоз. 

Клучни зборови: тутун, тешки метали, бакар, олово, кадмиум, цинк, манган, железо

ABSTRACT 

Pelivanoska V., Filiposki K. & Trajkoski J. (2008): Research of the pollution of the tobaco with heavy met-. (2008): Research of the pollution of the tobaco with heavy met-
als in Veses production region. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with In-
ternational Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The aim of this investigation was to determine the level of heavy metals pollution of tobacco grown in the 
region of Veles. 

Based on the results obtained, it could be determined if the oriental tobacco is ecologically safe for con-
sumption by smokers.

Field investigations were made in 2004 and 2005 during the growth period of tobacco. 26 tobacco samples 
were taken from the middle belt of the plant,  from some more important sites and localities in Veles. Tobacco raw 
was stringed and cured in traditional way.

Estimations were made on copper, lead, cadmium, zinc, manganese and iron. Tobacco samples were burned 
in accordance to the method of wet burning with nitric and perchloric acid and measurements were made on atom-
ic absorption spectrometer VARIAN. 

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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The heavy metals content in tobacco raw produced in the region of Veles ranged as follows: Cu (4.30-
38.08), Pb (2.5-14.75), Cd (0.27-3.38), Zn (10.315-107.86), Mn (52.76-163.83), Fe (228.08-1599.33)  in mg·kg-1.

Lead and cadmium content of tobacco sampled in the vicinity of Veles Foundry showed ehtreme values 
compared to other samples, achiving 37.37 mg·kg-1 Pb and 21.92 mg·kg-1 Cd.

Based on the investigations, it can be concluded that oriental tobacco in the region investigated, (except for 
the area near theVeles Foundry) is caracterized by high flavor and quality and can be still considered as ecological-
ly clean and safe both for domestic consumption and for exports.

Key words: tobacco, heavy metals, copper, lead, cadmium, zinc, manganese, iron. 

Вовед

Агроклиматските услови во велешкиот 
тутунопроизводен реон овозможуваат производ-
ство на тутун со висок квалитет од типот прилеп 
и помали количини од типот јака. 

Покрај добриот принос и високиот квали-
тет кој се однесува на ароматичноста и останати-
те дегустативни својства, во последно време се 
поголем акцент се става врз содржината на од-
редени материи, кои во процесот на согорување-
то на тутунот се трансформираат во соедине-
нија штетни за здравјето на луѓето. Во групата на 
штетни полутанти спаѓаат и тешките метали.

Од аспект на загаденоста на животната 
средина, бројни истражувања укажуваат дека 
велешкиот реон е еден од најзагадените реони во 
Република Македонија. 

Основна причина за тоа се електромета-
луршкиот комбинат „Злетово“, фабриката „Пор-
целанка“ и фабриката за производство на веш-
тачки ѓубриња.

Проф. Гризо (1998); од Технолошко - ме-
талуршкиот факултет од Скопје истакнува дека 
се направени големи пропусти при изградбата на 
Порцеланка, поради лошата проценка на присут-
носта на квалитетна суровина. 

Топилницата, исто така, е лоцирана на 
мошне непогодна локација, во близина на градот, 
кој лежи во правецот од којшто најчесто дуваат 
ветровите, така што гасовите и прашината од то-
пилницата го загадуваат градот и околината. И 
капацитетот на топилницата не е добро избалан-
сиран. Се јавува вишок на олово, а увезува цин-
ков концентрат, со што се увезуваат и нови зага-
дувачки елементи кој е кадмиумот, како составен 
дел на концентратот. 

Експертите од UNEP (2000); констатирале 
дека во просторот околу фабриката за вештачки 
ѓубриња има загадување на почвата и на подзем-
ните води како последица на употребата на не-
чисти суровини кои содржат тешки метали. 

Врз основа на веќе изнесената состојба ка-
ко и на сознанието дека во велешкиот реон секоја 
година се произведуваат околу 1000 тони ситно-
лисен ароматичен тутун, неопходно е покрај ос-
танатите квалитативни својства да се испитува и 
содржината на тешките метали во неговиот со-

став. Тоа е особено важно ако се има во вид дека 
најголем дел од произведената тутунска сурови-
на од овој реон е наменета за извоз. 

Во ова истражување е испитувана содр-
жината на кадмиум, олово, бакар, цинк, железо и 
манган во тутунот од поважните производни ло-
калите на велешкиот реон. 

Материјал и метод на работа

Теренските истражувања беа извршени во 
2005 година за време на вегетацијата на тутунот. 
Од велешкиот реон, со помош на стручни лица 
од Сокомак АД Магацини и обработка - Велес, 
беа земени 26 проби тутун. 

Преглед на земените пробите за анализа 
по месности и локалитети е даден во Таб. 1 и 2.

Тутунска суровина беше земена од средниот 
појас на растенијата. Собраната суровина беше 
нижена и сушена на конвенционален начин.

Лабораториските истражувања се напра-
вени во две етапи. Во првата етапа е извршено 
сушење и мелење на мострите, а во втората се вр-
шеше мокро согорување на тутунската суровина 
со помош на азотна и перхлорна киселина. 

По завршувањето на оваа постапка, се 
изврши мерење на содржината на тешки мета-
ли со атомски апсорпционен спектрофотометар 
VARIAN SPEKTRA AA. Во ова истражување ис-
питана е содржината на следниве елементи: ба-
кар, цинк, железо, манган, кадмиум и олово. Во 
Табела 1 се презентирани литературни податоци 
за природната содржина на некои тешки метали 
во почвата и растенијата.

Резултати и дискусија

Резултатите од истражувањата се презен-
тирани во Таб. 2 и 3.

Од добиените податоци може да се види 
дека содржината на бакар во тутунската суро-
вина произведена во овој реон се движи од 4.30 
mg·kg-1 (проба 12) до 38.08 mg·kg-1 (проба 10).

Според Kastori (1993), содржината на ба-
кар во растенијата обично варира 2-20 mg·kg-1, 
а содржината над 20 mg/kg укажува на изобил-
ството од бакар.

Од истражувањата во велешкиот реон се 
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гледа дека во 12 проби (3, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 
19, 23, 24 и 26) содржината на бакар се движи 
помеѓу 4.30 и 8.63 mg·kg-1, во 11 проби (2, 4, 5, 8, 
9, 13, 15, 18, 20, 21 и 22), е помеѓу 10.82 mg·kg-1 
и 18.22 mg·kg-1, а кај три проби (1, 6 и 25), таа е 
повисока и изнесува 21,30, 38,08 и 23,25 mg·kg-1. 

Од изнесените вредности произлегува де-
ка 88,4% од пробите содржат бакар во рамките 
на дозволените концентрации, а само 11.6% има-
ат повисока содржина на овој елемент. 

Содржината на бакар во растенијата пред 
се зависи од содржината на истиот елемент во 
почвата, што значи, ако бакарот го има во пого-
лема количина во почвата тогаш неговата содр-
жина ќе биде повисока и во растенијата. 

Имајќи во вид дека, во велешкиот реон е 
лоцирана Топилницата, а бакарот заедно со дру-
ги елементи е нус-производ при топењето на ру-
дата, тогаш објаснива е причината за зголемана-
та концентрација на бакар, но и на останатите ис-
питувани елементи во тутунската суровина про-
изведена во близина на Топилницата. 

Таб. 1. Природна содржина на тешки метали во литосферата, почвата и ртастенијата
Tab. 1. Natural content of heavy metals in lithosphere, soil and plant

Тешки метали
Heavy metals

Литосфера
Lithosphere

Почва
Soil

Растение
Plant

mg/kg сува материја     dry matter
Кадмиум (Cd) 0.13 0.1-1 0.05-0.2
Олово (Pb) 16 0.1-20 0.1-5
Зива (Hg) 0.083 0.01-1 0.005-0.01
Бакар (Cu) 47 1-20 1-15
Никел (Ni) 58 5-50 0.4-3
Цинк (Zn) 40-120 10-300 0-100
Ванадиум (Va) 0.02% - 1
Селен (Se) 0.1-1.0 - 11-100 ng/g
Арсен (As) - - 20-1500 ng/g
Кобалт (Co) 1-300 1-40 0.02-0.05
Хром (Cr) 0-100 0.02-1 0.02-1
Молибден (Mo) - 0.6-3 -

             Фердо Башиќ (1999).

Оловото е најчесто штетен елемент во 
животната средина. Во растенијата оловото се 
среќава во мошне мали количини, а тоа пред сè 
зависи од условите на средината и видот на рас-
тението. Максимално дозволената концентрација 
(МДК) на Pb во тутунот изнесува 10 mg/kg.

Во нашите истражувања најмала содржи-
на на Pb од 2.5 mg/kg. има во тутунската сурови-
на земена од с. Дурфулија, м.в. Над село. 

Имено, од табелата се гледа дека тутун-
ската суровина земена од селата Дурфулија, Ка-
ратманово, Горно Црнилиште, Лозово и Милино 
има помала содржина на олово, што секако е ре-
зултат на просторната дистанаца на овие произ-
водни локалитети од потенцијалните извори на 
загадување, кои се лоцирани во близината на Ве-
лес. 

Добар пример за тоа е суровината земе-
на од непосредна близина на топилницата (проба 
18, м.в. Топилница) во која содржината на олово 
е приближно за четири пати повисока од МДК. 
Повисока концентрација на Pb од МДК е забе-
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Граф. 1. Содржина на бакар
Fig. 1. Copper content
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Таб. 1. Содржина на тешки метали во тутунска суровина од ориенталски тип (среден појас) 
произведена во велешкиот тутунопроизводен реон (mg·kg-1)

Tab. 1. Heavy metals content inoriental tobacco raw of (middle belt) produced in the region of Veles

Re-
den 
broj 
N0

Reon - mesto
Region - Locality

Mesnost -
Site Cu Pb Cd Zn Mn Fe

1 Велес - Велес М.В “ Превалец “
     - Блок Затвор - 21.300 14.750 1.527 85.928 59.925 955.000

2 Велес - Оризари М.В “ Гробишта “ – 
над село 14.625 9.250 3.380 63.025 109.075 1033.750

3 Велес - Оризари М.В “ Порцеланка “ – 
под село 6.350 9.250 1.305 69.755 68.525 768.750

4 Велес - Чашка М.В “ Блок - Циглана “ 15.050 7.500 1.957 56.493 163.825 1110.000

5 Велес - Чашка М.В “ До училиште “
     - Блаже Сиркаров - 18.225 9.750 1.260 47.778 103.775 955.000

6 Велес - Лисиче М.В “ Под село “ 38.083 11.000 0.474 98.953 59.500 585.000

7 Велес - Дурфулија М.В “ Кмери “
    - Горан Боризов - 7.550 5.500 0.311 40.940 93.775 980.000

8 Велес - Дурфулија М.В “Над село “
 Валентина Атанасова 11.800 5.750 0.712 48.410 103.075 430.000

9 Велес - Дурфулија М.В “Над школо “
    - Соња Михајлова - 14.425 2.500 0.311 82.413 73.200 480.000

10 Велес - Кратманово М.В “ Школо “
     Жаклина Малинова 7.800 4.500 0.504 37.950 101.650 250.000

11 Велес - Кратманово М.В “Срма “
     - Тодор Крстов - 5.154 7.125 0.400 19.117 63.350 490.250

12 Велес - Горно 
Црнилиште

М.В “ --- “Жаклина 
Алексовска - 4.304 5.375 0.252 10.315 57.117 490.667

13 Велес - Горно 
Црнилиште

М.В “ Под село “
     Сузанка стојковска 11.079 4.750 0.267 32.340 57.158 410.667

14 Велес - Лозово М.В “ Блок - до пруга “
    - Тања Стојчева - 8.629 6.875 0.855 71.040 107.367 820.667

15 Велес - Лозово М.В “ Милински пат “
Валентина Китановска 13.079 6.438 0.430 49.119 95.942 704.000

16 Велес - Милино М.В “ Авлија “
     - Пеце Ристов - 6.646 8.938 0.371 25.176 70.150 1148.583

17 Велес - Милино М.В “ Под школо “
     Дејанчо Ристовски - 4.363 7.000 0.450 14.048 88.292 485.250

18 Велес - Велес М.В “ Топилница “ 11.213 37.375 21.920 107.860 59.883 982.750
19 Велес - Раштани М.В “ Блок - над село “ 8.263 9.813 0.395 35.950 69.142 679.833
20 Велес - Бузалково М.В “ Турикал - антена “ 14.821 6.125 0.810 65.553 52.767 415.667
21 Велес -Бузалково М.В “ Рикач “ - над село 10.817 4.500 0.356 37.298 63.725 1599.333

22 Велес -Бузалково М.В “Сливнички пат” – 
раскрсница 11.283 7.813 0.633 51.403 75.675 1206.833

23 Велес - Оморани М.В “ Лениште “
     - Илија Гочевски - 7.525 7.500 0.267 21.480 54.708 530.583

24 Велес - Мартолци М.В “ Под железничка 
станица “ 6.775 3.813 0.628 32.948 77.658 228.083

25 Велес - Извор М.В “ Блок - над село “ 23.250 6.500 0.771 48.791 65.008 229.333

26 Велес - Долно 
Врановци 

М.В “---”
     - Загорка Наќевска - 6.217 8.000 0.563 20.473 76.342 266.000

лежана кај пробите земени од с. Превалец (14.75 
mg/kg) и од с. Лисиче (11.00 mg·kg-1). 

Максимално дозволената концентрација 
на кадмиум во растенијата е 0,1 mg·kg-1 (Сл. ве-
сник на РМ, бр. 54. 2002). Опасноста од загаду-
вање на почвата и храната со овој елемент доаѓа 
од неговата висока растворливост и способност 
брзо и лесно да помине од почвениот раствор во 
растението.

Според добиените резултати од истражу-
вањето, содржината на кадмиум се движи од 0.27 

mg·kg-1 до 3.38 mg·kg-1. Исклучок прави проба-
та која е земена од непосредна близина на То-
пилницата, каде концентрацијата на кадмиумот е 
енормно висока и изнесува 21.92 mg·kg-1. 

И за овој елемент може да се даде иста-
та констатација, дека има поголема концентра-
ција во тутунската суровина во локалитетите кои 
се во непосредна близина на градот, а тоа се ло-
калитетите Превалец, околу Порцеланка и м.в. 
Блок-циглана во с. Чашка. Во овие локалитети 
содржината на кадмиум е помеѓу 1.26 mg·kg-1 и 
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Граф. 2. Содржината олово
Fig. 2. Lead content

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

11
0

11
1

11
2

11
3

11
4

11
5

11
6

11
7

11
8

11
9

12
0

12
1

12
2

12
3

12
4

12
5

12
6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0
mg/k g

Локалитети

Cd Макс. дозволена концентрација

Граф. 3. Содржина на кадмиум
Fig. 3. Cadmium content

3.38 mg·kg-1. 
Содржината на цинк, како и на предходните 

два елемента - оловото и кадмиумот, е повисока 
во локалитетите кои се на помала просторна 
одалеченост од изворите на загадување. 

Најголема концентрација на Zn има во ту-
тунот од м.в Топилница (проба 18) и таа изнесува 
107.86 mg·kg-1. Во останатите тутуни концентра-
цијата на цинк е пониска од 100.0 mg·kg-1. 

Содржината на цинк во тутунот се движи 
50-85 mg·kg-1 (Tso 1990). Повисока содржина над 
85.0 mg·kg-1 Zn имаат пробите од м.в Превалец 
(85.93 mg·kg-1) и пробата од с. Лисиче (98.95 
mg·kg-1). Вредностите за цинк во испитуваниот 
реон се презентирани во Графикон 4.

Нормалната количина на манган во расти-
телните ткива варира од 20 до 500 mg/kg ( Kastori 
1993), под 20 mg·kg-1 настанува дефицит, а над 
500 mg·kg-1 манганот делува токсично. 

Добиените вредности за манган се 
презентирани во Графикон 5.

Содржината на овој елемент во испитува-
ните проби се движи во референтните граници. 
Имено, во 6 проби (2,4,5,8,10 и 14) содржината 
на Mn е повисока од 100.0 mg·kg-1 и се движи во 
рамките од 101.65 mg·kg-1 до 109.07 mg·kg-1. 

Од наведените проби само во тутунот од 
м.в. Блок- циглана (проба 4), содржината на ман-
ган е малку повисока и изнесува 163.83 mg·kg-1. 
Според податоците, произлегува констатацијата 
дека тутунската суровина произведена во веле-
шиот тутунопроизводен реон има ниска концен-
трација на манган во својот состав.

Железото има важна илога во физиолош-
ките процеси на растенијата. Содржината на овој 
елемент во сувата материја на растенијата се дви-
жи од 50 до 1000 mg·kg-1 (Kastori 1993).

Содржината на Fe кај 81% од пробите е 
под 1000 mg·kg-1, а кај 19,0 % е над 1000 mg·kg-1. 
Повисока вредност од 1000 mg·kg-1 имаат про-
бите 2, (1033,75 mg·kg-1), 4, (1110.0 mg·kg-1), 
16, (1148.58 mg·kg-1), 21, (1599.33 mg·kg-1) и 22, 
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Граф. 4. Содржина на цинк
Fig. 4. Zinc content
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Граф. 5. Содржина на манган
Fig. 5. Manganese content
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Граф. 6. Содржината на железо
Fig. 6. Iron content

(1206.83 mg·kg-1). Најмала содржина на овој еле-
мент е забележана кај пробата бр. 24 (228.08 
mg·kg-1), земена од с. Мартолци, м.в. под желез-
ничка станица.

Надкарни (1974) во своите истражувања 
добила од 367 до 1004 ppm Fe во цигарните ту-
туни. Таа истакнува дека Fe во референтните ци-
гарни тутуни може да се најде 460-506 ppm.

Заклучоци

Врз основа на извршените истражувања 
на полуцијата на тутунската суровина со тешки 
метали, произведена во реонот на Велес можат 
да се донесат следните заклучоци:

Според извршените истражувања ту-1. 
тунските растенија имаат нормал-
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на концентрација на бакар. Исклучок 
прави само 1 проба кај која содржина-
та на бакар е значително повисока од 
дозволената, и изнесува 38.08 mg·kg-1. 
Тутунската суровина произведена во 2. 
локалитетите кои се на помала прос-
торна дистанца од изворите на зага-
дување содржат поголема количина 
на олово и кадмиум во својот состав. 
Така, во тутунот земен од непосред-
на близина на топилницата концен-
трацијата на овие елементи е енорм-
но висока. За оловото изнесува 37.37 
mg·kg-1, а за кадмиумот 21.92 mg·kg-1. 
Содржината на цинк варира во широ-3. 
ки рамки. Сепак, со исклучок на една 
проба, која е земена во близина на то-
пилницата, сите останати проби имаат 
дозволена содржина на овој елемент. 
Манганот во сите испитани проби има 4. 
содржина до 100.0 mg·kg-1, а содржи-
ната на железото во 81% од пробите е 
до 1000 mg·kg-1.
Содржината на тешките метали во ту-5. 
тунот од велешкиот производен ре-
он, со исклучок на локациите во не-
посредна близина на Велес, се движи 
во дозволените граници и представува 
еколошки чист и безбеден како за до-
машна потрошувачка така и за извоз. 
На локалитетите каде има поголема 6. 
концентрација на тешки метали пре-
порачливо да се примени фитореме-
дија со т.н. растенија „чистачи“ ка-
ко што сончогледот, репата, црната 
ротква и др., кои имаат способност да 
ги извлекуваат и врзуваат тешките ме-
тали во своите органи. 
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Introduction

Petroleum provides the single largest fraction 
of the world’s energy, accounting for about 37% of 
the total world energy used (US DOE, 2002). How-
ever, for most countries, much of this petroleum has 
to be imported, and a large fraction (about 30%) 
comes from politically volatile locations in the Per-
sian Gulf. The use of biofuels for transport is becom-
ing of increasing importance for a number of reasons, 
such as environmental concerns relating to climate 
change, depletion of fossil fuel reserves, and reduc-
tion of reliance on imports (EC Directive 2003/30/
EC, Wingren et al. 2003). This is leading to interna-
tional, national and regional focus upon alternative 
energy sources. In Europe, the European Commis-
sion has proposed indicative targets for biofuel sub-
stitution of 5.75% by 2010 (EC Directive 2003/30/
EC). In order to satisfy European legislative pres-
sures and energy demand, an environmentally sus-
tainable approach required to change the current pe-
troleum management strategies into the bioconver-
sion of biomass fractions to bioethanol.

Bioethanol is considered one of the most im-
portant renewable fuels due to the economic and en-
vironmental benefits of its use. However, the pro-
duction of bioethanol is a complicated process. The 
transformation of such biological resources as sug-
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ars, starchy or lignocelluloses biomass requires the 
pretreatment of the feedstocks for fermenting organ-
isms to convert them into ethanol. Then, the fermen-
tation broth should be concentrated for obtaining hy-
drous ethanol, which has to be dehydrated in order to 
be utilized. The complexity of this process explains 
why the development of cost-effective technologies 
for bioethanol production is a priority.

The design of a cost-effective process for 
bioethanol production implies not only the selec-
tion of the most appropriate feedstock, and the se-
lection and definition of a suitable process config-
uration. The assessment of the utilization of differ-
ent feedstocks (i. e. sucrose containing, starchy ma-
terials, lignocelluloses biomass) is required consid-
ering the big share of raw materials in bioethanol 
costs. The task of defining a proper configuration of 
the process requires the generation and assessment 
of many process flowsheets for finding those ones 
with improved performance indicators. The present 
work deals with the assessment of both the utiliza-
tion of different feedstocks and the known configu-
rations of the bioethanol production process.

Feedstocks for bioethanol production

Bioethanol, whether for use on its own or for 
blending with conventional fuels, can be produced 

Стручен труд
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by fermentation of different feedstocks, which are 
grouped according to the type of carbohydrate into 
sugars, starch and lignocellulose (Tab. 1).

Tab. 1. Feedstocks for bioethanol production

Sugars Starch Lignocellulose
Sugar cane
Sugar beet
Artichoke
Sweet 
sorghum
Fruit

Corn, maize 
and wheat crops
Potato
Sweet potato

Wood
Waste paper
Agricultural 
wastes
Municipal 
solid wastes

The nature of the biomass raw material is a 
major factor when calculating the cost and selecting 
the equipment required for a hypothetical bioethanol 
production. The simplest way is to start with biomass 
that already contains a satisfactory quantity of the 
monomeric sugars that can be directly fermented in-
to ethanol, as in the case of sugar cane and sugar beet. 
More often, the sugar in the biomass is in a polymer-
ic form that requires pre-treatment to transform it in-
to an accessible monomeric form. Glucose polymers 
include starch and cellulose, while hemicellulose is a 
polymer that is largely composed of sugars containing 
five carbon atoms, such as xylose.

The most common sugar feedstocks for bio-
ethanol production are sugar cane and sugar beet. 
Other biomass feedstocks rich in sugars include ar-
tichoke, sweet sorghum, and various fruits. Howev-
er, these materials are all in the human food chain 
and, except for some processing residues, are gener-
ally too expensive to use for fuel ethanol production. 
Sugar cane contains 12-17% total sugars of which 
90% is saccharose and 10% glucose and fructose. 
Either in the form of cane juice or cane molasses, 
sugar cane is the most important feedstock utilized 
in tropical and subtropical countries for producing 
bioethanol. Sugar beet grows in temperate or cold 
regions, so that it is an ideal crop for those parts of 
Europe where it represents the primary source of ed-
ible sugar. The interest in the use of sugar beet for 
bioethanol production derives in higher sugar con-
tent comparing to sugar cane, which are 20.4% and 
16.5%, respectively (http://www.hort.purdue.edu/
newcrop). The conversion of saccharose into etha-
nol is easier compared to starchy and lignocellulos-
ic materials since this disaccharide can be utilized by 
the yeast cells.

Starch is a natural polymer. Its constituent 
monomers are glucose molecules held together by 
glycosidic bonds between an oxygen atom on one 
molecule and a carbon atom on its neighbour. Those 
bonds may be α or β type depending on their stere-
oisomerism to anomeric carbon. The world’s most 
important starch based ethanol comes from cereals 
and tubers, primarily corn and potato. In grains and 
tubers that contain it, starch takes the form of gran-
ules each containing two main constituents: amylo-

se (about 20%) and amylopectin (about 80%), which 
are glucose polymers. Both polymers are easily hy-
drolysed and fermented into ethanol.

Since most starchy and sugary biomasses are 
used as food attention has focused on the exploita-
tion of the cellulose and hemicellulose sugars in li-
gnocellulosic biomass to produce ethanol. Lignocel-
lulosic biomass also contains lignin, which is struc-
turally interwoven with the plant’s cellulose and 
hemicellulose polymers and provides the rigidi-
ty of the plant. Cellulose generally accounts for 30-
60% (higher in woods, lower in agricultural waste), 
hemicellulose content varies from 10% to 40%, and 
the lignin content from 10% to 25% of the biomass 
weight.

Municipal solid waste (MSW) could be a ma-
jor source of raw material for the production of eth-
anol. The paper, woody waste and organic matter in 
MSW contain cellulose and sugars that can be hy-
drolysed and fermented simultaneously into eth-
anol. The composition of MSW varies from place 
to place: generally the largest fraction is paper (20-
40%) followed by garden wastes (10-20%), plastics, 
glass, metals and other materials. This source of bio-
mass is now abundant, but since all of MSW is do-
mestic in origin and can not be used as food it is the 
most promising one.

The increasing need to make use of renew-
able resources in producing energy is focusing at-
tention on a search for targeted crops whose prod-
ucts or byproducts would be used exclusively for the 
production of biofuels. In terms of the design of bio-
ethanol production process from biomass, the avail-
ability and transport costs of the feedstock continues 
playing a crucial role when production facilities are 
being projected.

Basic steps in bioethanol production

Whatever the initial biomass, the production 
of bioethanol involves four main steps:

Treating the feedstock to obtain a sug-1. 
ar solution
Using yeasts or bacteria to convert the 2. 
sugar into ethanol and CO2
Distilling the ethanol out of the fermen-3. 
tation broth
Dehydrating the ethanol (if necessary).4. 

Treating the feedstock to obtain a sugar 
solution. In order to get ethanol from starch and li-
gnocellulosic biomasses, their carbohydrates must 
be broken down into monomeric sugars (hydrolysis) 
and then fermented using appropriate microorgan-
isms. This can be achieved by either chemical or en-
zymatic hydrolysis. Both procedures need suitable 
and effective feedstock pretreatments to enhance the 
susceptibility of feedstocks to the catalytic action. 
Basically, the pretreatments employed can be phys-
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ical, thermal, chemical and biological, depending 
on the action mechanism applied to the substrate. 
Sometimes two or more of these are combined to 
produce synergetic effects. This step in bioethanol 
production from starchy and lignocellulosic materi-
als is the most important, since alcohol fermentation 
and dehydration are common operations to all bio-
mass-to-ethanol technologies.

Alcohol fermentation of hydrolyzate. What-
ever the process employed to hydrolyse the biomass, 
the hydrolisate obtained is mainly constituted of glu-
cose, xylose, arabinose, and cellobiose. The most 
widely employed microorganism in alcohol fer-
mentation is Saccharomyces cerevisiae. In contrast 
to most other species it is able to perform alcohol-
ic fermentation, and to grow under strictly anaerobic 
conditions. A major obstacle in using Saccharomy-
ces yeasts is that there are unable to ferment xylose 
into ethanol. While technology to convert hexoses to 
ethanol is well established, the fermentation of pen-
toses is problematical. In recent years, it has been 
sought for yeasts and fungi that can convert D-xylo-
se into ethanol. Some thermophilic and mesophilic 
bacteria which are able to ferment xylose to etha-
nol have been also identified. Among these, the most 
thoroughly investigated are: Clostridium thermohy-
drosulphuric and Clostridium ethanolicus (Ogier et 
al. 1999). Recently, another recombinant bacterium 
Zymomonas mobylis CP4 (pZB5) has been proven 
to be effective in co-fermenting both xylose and glu-
cose (Joachimsthal et al. 2000; Krishnan et al. 2000; 
Lawford et al. 2000).

There are five developed fermentation strate-
gies in production of bioethanol: sequential fermen-
tation of C5 and C6 sugars, separate hydrolysis and 
fermentation, simultaneous saccharification and fer-
mentation, fermentation in co-cultures and simulta-
neous saccharification and cofermentation. The cri-
teria used for the implementation of a fermentation 
strategy include the highest productivity, the fast-
est production rates, the limitation of toxic products 

formed during the alcoholic fermentation and an ef-
fective way to control the process.

Product separation (distillation and dehy-
dration). The purpose of the distillation is to effect 
the bulk of the binary ethanol-water mixture separa-
tion and to increase the concentration of ethanol in 
the distillate stream (tops product) to 90 wt.%. It is 
critical to reach this alcohol concentration via distil-
lation to ensure the final 99.8 wt.% ethanol concen-
tration can be reached in the exit stream of the fi-
nal pervaporation module. This separation can not 
be achieved solely with standard distillation due to 
the existence of a minimum boiling azeotrope, 95.5 
wt.% ethanol with a boiling point of 78.15°C in the 
vapour-liquid equilibrium characteristic of an etha-
nol-water mixture. One option for the separation is 
to use a benzene entrainer to form a ternary azeo-
trope allowing the ethanol-water mixture to be sep-
arated. However added complications including po-
tential benzene contamination of the ethanol prod-
uct and the questionable sustainability of the use of 
benzene that is carcinogenic and highly flammable, 
present a risk to the environment, and plant oper-
ators. A suitable alternative is to distil the ethanol-
water mixture to a point close to the azeotrope and 
then use pervaperation to complete the dehydration. 
This method allows for a simpler column design and 
avoids the use of chemicals such as benzene.

Bioethanol production from sugar 
feedstocks

To produce ethanol from sugar feedstocks, it 
is necessary to obtain the sugar syrup from stipes 
or beets by either the counter-current extraction us-
ing water as extractive agent or squeeze through in a 
ball mill. Milling extracts roughly 95% of the cane’s 
sugar content (Wheals 1999) leaving behind the sol-
id cane fibre known as “bagasse”. 

The actual procedures involved in bioetha-
nol production from sugar cane depend on the type 

Fig. 1. Flow chart of the sugar cane processing relative to a plant for both ethanol and sugar production.
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of distillery. There are two types of distilleries: dis-
tilleries that ferment all the cane juice extracted into 
ethanol and distilleries, which use some of the juice 
to make sugar. The flowchart in Figure 1 depicts the 
simultaneous sugar ethanol production process. The 
flowchart for ethanol production only is similar but 
without the sugar-producing lines. In the first type, 
the cane juice is heated to 110°C to reduce the risk 
of bacterial contamination, then decanted (in some 
cases after concentration by evaporation) and then 
fermented. In distilleries that produce both sugar 
and ethanol, the crystals formed by the concentra-
tion process are centrifuged out, leaving behind the 
very thick syrup known as molasses, which contains 
up to 65% w/w sugars and is the part destined to fer-
mentation. In both cases, the sugar content has to be 
adjusted to 14-18% for the ferments to work at max-
imum efficiency. At that point the solution contains 
sufficient organic and mineral nutrients to ensure 
fermentation by S. cerevisiae, the yeast most com-
monly used for the conversion of saccharose, glu-
cose and fructose into ethanol.

To produce ethanol from beet roots molasses, 
roots have to be loaded into a flume, where they are 
separated from debris (Figure 2, http://www.made-
how.com/Volume-5/Molasses.html). Once washed, 
they are sliced and loaded into cylindrical diffusers 
that wash the beet juice out with the aid of hot wa-
ter. During this stage, the beet slices are placed in 
contact with the extraction medium (water or beet 
juice extracted later in the procedure) and held at a 
temperature of 70-80°C. Temperature is a crucial ex-

traction parameter, since it has to be high enough to 
break down the proteins in the cell walls enabling 
the sugar diffusion towards the extraction medium. 
Once the diffusion process is completed, the drained 
beet pulp is dried for sale as animal feed or sold to 
the chemicals and pharmaceuticals industries for use 
in the manufacture of chemicals like citric acid and 
its esters. The extracted juice is clarified by adding 
milk of lime and carbon dioxide, then it is heated 
and mixed with lime. The juice is filtered, producing 
a mud like substance called carb juice. Next, the carb 
juice is heated and clarified, causing the mud to set-
tle and the clear juice to rise. Once again the mud is 
filtered out, leaving a pale yellow liquid called thin 
juice. The juice is pumped into an evaporator which 
separate the water from a syrup. The syrup is con-
centrated through several stages of vacuum boiling.

Bioethanol production from starchy 
materials

The process used in producing ethanol from 
starch is, with a few minor adjustments, the standard 
procedure long used by the food-starch industry. To 
produce ethanol from starch it is necessary to break 
down the chains of this carbohydrate for obtaining 
glucose syrup (hydrolysis), which can be converted 
into ethanol by yeast. Acidic hydrolysis uses strong 
acids, such as hydrochloric acid, which hydrolyse 
amylose and amylopectin in starch gels into dextrins 
and finally mixtures of oligosaccharides and other 
simple sugars. The important advantages of the ac-

Fig. 2. Production of molasses from sugar beet
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id hydrolysis process are the fast reaction rate, the 
simple pretreatment of starch feedstocks, the cheap 
and easily available acid catalyst and the relatively 
low reaction temperature with high acid concentra-
tion (Tasic et al. 2006). Currently, the enzyme-cat-
alyzed starch hydrolysis is preferred as it offers a 
number of advantages (for instance, milder reaction 
conditions).

The Danish Distilleries Ltd. of Aalborg T has 
developed a semi-continuous process for the pro-
duction of ethanol from potatoes or grains consist-
ing of washing and comminution in a pulper and 
enzyme saccharification (Figure 3, Rosen 1978). 
Though it demands more power, costs more and 
yields less ethanol, the wet milling process is indus-
trially preferable because it delivers purer starch and 
higher value co-products (Wyman et al. 1996). Com-
minution of the potatoes or grains and the blending 
of grains and water take place in a pulper. After en-
zymatic treatment by Termamyl 60, the potatoes or 
grains are heated to 90-95°C by flash steam in a con-
denser, and again heated in boiler tube to a temper-
ature of approximately 150°C. Since the incoming 
starch is in a highly structured crystalline form, boil-
ing (cooking) the mash performs an initial hydro-
lysis of starch. This process, gelation, causes starch 
granules to adsorb water, swell, and break. After 
cooking, starch is in the form of amylase and amy-
lopectin. Alpha-amylase catalyzes random hydroly-
sis of 1, 4 bonds of these polymers. This is known as 
liquefaction. Therefore, the starch mixture is flashed 
to atmospheric pressure for liquefaction with com-
mercial amylase preparations of bacterial origin. If 
pH regulation is required, it is accomplished with 
slaked lime. The mash is, then, cooled to 30 °C and 
is pumped to the yeast vessels, where batch fermen-
tation to ethanol is carried out simultaneously with 

saccharification. Prior to fermentation, β-amylase, 
which catalyses sequential hydrolysis of free ends of 
amylopectin, is added.

Bioethanol production from lignocellosic 
materials

A number of physical and chemical meth-
ods can be used to separate cellulose from its protec-
tive sheath of lignin and to increase the surface ar-
ea of the cellulose crystallite available for catalytic 
hydrolysis. In lignocellulosic hydrolysates, the con-
centration of sugars as well as the concentration of 
by-products depends on the hydrolysis conditions. 
Severe conditions can degrade sugars to furfural, le-
vulinic acid and formic acid while only a minor part 
of the lignin is degraded, resulting in a range of ar-
omatics. Depending on the available hexose sugars, 
ethanol yields varied from 74 to 89% of the theoret-
ical value. Various reactor designs have been evalu-
ated: percolation reactor, progressive batch-percola-
tion reactor, counter-current and co-current reactors 
(Lee et al. 2000). Whatever reactor is employed, the 
glucose yield from this process does not usually ex-
ceed 65-70%, which means the process is economi-
cally unfeasible (Torget et al 2000). On the contrary, 
a critical step using concentrated acid (10-30%) to 
get sugars at near theoretical yields is the acid recov-
ery and reconcentration. The development of cost ef-
fective technologies to improve acid separation and 
recovery represents the way to open a new market 
for this process. Membrane separation is the most 
promising technology (Springfield et al., 1999).

According to Mendelsohn and Wettstein 
(1981), diluted acid hydrolysis was taken as the 
chemical pretreatment to broke down fibers and re-
alize lignin on ethanol production from wood cheaps 

Fig. 3. Semicontinuous production of alcohol from potatoes or grains
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(Figure 4a). The reactors operate on wood cheaps at 
about 1 kPa and at 140-180 °C. Hemicellulose and 
cellulose from wood are hydrolyzed with dilute (0.6 
wt.%) sulfuric acid. The solution of acid and sugars, 
the wort, is removed from the reactor and is collect-
ed in a flash tank. The lignocellulose cake leaving 
the reactor is used as a fuel. The vaporized furfural 
is collected in a recovery section. The cooled wort 
is then neutralized with limestone (CaCO3) and the 
gypsum is separated. The wort is cooled to the tem-
perature required for fermentation and the nutrients 
are added.

The same feedstock, can be hydrolysed using 
concentrated sulfur acid (Yu and Miller 1980) (Fig-
ure 4b). Undried wood is first introduced into a pre-
hydrolysis digester column in which dilute sulfuric 
acid is used to remove the hemicellulose. Lignin cel-
lulose particles then enter a pressurized feeder and 
are transported by recycling strong acid hydrolysis 
solution to the top of the second digester. In the sec-
ond countercurrent column, the cellulose is hydro-
lyzed at room temperature by 70-80% sulfuric ac-
id. The glucose-sulfuric acid solution leaving the top 
of the column is separated by electrodialysis mem-

Fig. 4a. Flowsheet for ethanol production by diluted acid hydrolysis (Mendelsohn and Wettstein 1981).

branes. The glucose retained by the membrane is 
neutralized and deionized before fermentation. The 
sulfuric acid permeated from the electrodialysis is 
evaporated and reconcentrated for recycle. Lignin is 
separated from the strong acid exiting the bottom of 
the second digester by filtration and washing.

Conclusions

This paper has focused on the technologi-
cal aspects of the conversion of biomass to ethanol. 
Within the scope of every process schema that is of-
fered there is an accent on process phase of the feed-
stock preparation, which goes before the main phas-
es of fermentation and distillation. As already out-
lined, the most relevant worldwide technologies are 
the concentrated acid, the dilute acid and enzyme hy-
drolysis. The acid technology is already mature and 
needs very few improvements in the process eco-
nomics. By contrast, the enzymatic process needs 
further improvement if enzyme production costs are 
to be lowered. The literature survey shows that both 
biological (enzymatic) and chemical hydrolysis are 
under testing, as well different fermentation strat-

Fig. 4b. Flowsheet for ethanol production from wood using the strong acid hydrolysis method
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egies on byproduct recovery. However, in order to 
get a more complete picture, fermentation and dis-
tillation have also to be considered. Neverthless, it 
seems that a “standard” process for bioethanol pro-
duction has been not yet assessed.

A rapid increase of the ethanol demand would 
lead to a price boosting of the sugar and grains, the 
feedstocks from which it is currently produced, mak-
ing more difficult the competition with the fossil fu-
els. These considerations point out that the bioetha-
nol success is connected to the development of new 
processes able to produce it from alternative feed-
stocks largely available and cheap, such as residual 
biomasses and the organic fraction of MSW. 
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ЕКО СЕЛО, ПРЕДИЗВИК И МОДЕЛ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Марјан Додовски

ИЗВОД

Додовски М. (2008): Еко село, предизвик и модел за одржлив развој. Зборник на трудови од III Кон-
грес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Ма-
кедонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Еко селото претставува урбана или рурална заедница на луѓе, кои тежнеат кон воспоставување на 
скромен, едноставен и одржлив начин на живот. Тие во денешно време се создаваат намерно, за луѓето да 
можат да престојуваат во заедниците кои се поврзани со природата на начин кој обезбедува одржливо оп-
стојување на сите форми на живот кои се соочени со непознатата иднина. Еко селата се едно од решенија-
та за најголемите проблеми од нашето време - време кога планетата ги одживува крајностите од својата го-
лемина.

Потпирајќи се на ставовите на огромниот број на научници, ние треба да научиме да живееме поу-
мерено и постабилно ако сакаме да опстанеме како вид. Обединетите нации изработија Глобален Природен 
Зборник 2000 (извештај), кој ги претставува извештаите на агенциите на Обединетите Нации, од 850 инди-
видуални и на преку 30 еколошки институти, во кој се заклучува дека: сегашниот курс е неодржлив и пост-
катастофалните акции не се повеќе опција. Во 1998 година, еко селата беа за прв пат официјално наимену-
вани на листата на Обединетите Нации како едни од 100-те најдобри реализирани идеи, И претставуваат од-
личен модел за одржлив развој.

Во својот основен облик Еко селата се делат на 2 категории:
преживувачки еко села- 
иницијативни еко села- 

Еко селата типично се градат на различни комбинации од следниве три компоненти:
Социјално-Општествени- 
Еколошки- 
Културно-духовни- 

Доколку се осознае суштината на постоењето на еко селата, слободно можеме да констатираме дека 
пред нас имаме концепт и модел на одржлив развој на еден простор. Тоа е модел за спас и ревитализација 
на многу селски заедници кои во моментов се зафатени со дезинтегративни процеси, концепт за вистин-
ско враќање кон природните огништа, сочувување и промоција на културното наследство и природното бо-
гатство.

Клучни зборови: еко село, одржлив развој, природно богатство, културно наследство

ABSTRACT

Dodovski B. (2008): Eco village, challenge and model for sustainable development. Proceedings of the III 
Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Spe-
cial issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The eco village represents an urban or rural community of people, with aspirations to estabilish a modest, 
simple and tenable way of life. They, in the present time, are created on purpose, so the people can dwell in the 
communities which are connected with the nature, in a way which provides sustainable existance in all forms of life 
which are confronted with the unknown future. The eco villages are one of the solutions of the biggest problems of 
our time - a time when the planet is living the utmost of its magnitude.

Leaning on the opinions of the great number of scientists, we should learn to live moderately and firmly, if 
we want to endure as species. The United Nations developed a Global Natural Anthology 2000 (report), which rep-
resents the reports of the agencies of the United Nations, of 850 individual, and over 30 ecological institutions, in 
which is concluded that: the present cource is unsustainable and the post-catastrophic actions are not an option any 
more. In the year 1998, the eco villages for the first time were officialy named on the list of the United Nations, as 
one of the 100 best realised ideas, and they represent an exelant model for sustainable development. 

In their basic shape, the eco villages are divided on two categories:

Стручен труд
Professional Article
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survival eco villages- 
initiative eco villages.- 

The eco villages, typically are built on different combinations of the following three components:
social,- 
ecological- 
cultural-spiritual.- 

If the essence of the existence of the eco villages is realised, we can freely ascertain that in front of us we 
have a concept and a model of sustainable development of a space. It is a model of salvation and revitalization of 
many village communities which in this moment are occupied with disintegrative processes, a concept for real re-
turn towards the natural hearths, preserving and promotion of the cultural heritage and natural treasure.

Key words: eco village, sustainable development, natural treasure, cultural heritage. 

Вовед

Еко селото претставува одраз на една ог-
ромна интуитивна енергија која што доаѓа од 
длабокото разбирање за природата и спознание-
то дека сите ние го живееме моментот на силен 
процес на глобализација, а во исто време и мо-
ментот на промислување за тоа што сме, каде сме 
и колку имаме, за да повторно му се навратиме на 
она што ни е неопходно и поволно за нас и наши-
те поколенија. 

Како форма, еко селото претставува ур-
бана или рурална заедница на луѓе, кои тежнеат 
кон воспоставување на одржлив начин на живот. 
За да го постигнат тоа, основата на создавање-
то на еко селото се темели токму на принципите 
на одржливиот развој, еколошкиот дизајн, со об-
новување на старовременските обичаи, употре-
бување на еколошки градби, со производство на 
здрава храна, користење на алтернативна енер-
гија, вежби за општествена надградба и уште 
многу други форми. 

Со милениуми, луѓето живееле во заед-
ници блиски до природата и со спротивните со-
цијални структури, и многу од овие заедници, 
постојат и до ден денешен и едвај преживуваат. 

Еко селата во денешно време се создаваат 
намерно, за луѓето да можат да престојуваат во 
заедниците кои се поврзани со природата на на-
чин кој обезбедува одржливо опстојување на си-
те форми на живот кои се соочени со непознатата 
иднина. Еко селата се едно од решенијата за нај-
големите проблеми од нашето време - време кога 
планетата ги одживува крајностите од својата го-
лемина, а нашите животи посакуваат поразбрана 
поврзаност со неа. 

Потпирајќи се на ставовите на огромниот 
број на научници, ние треба да научиме да живе-
еме поумерено и постабилно ако сакаме да оп-
станеме како вид. Обединетите нации изработија 
Глобален Природен Зборник 2000 (извештај), 
кој ги претставува извештаите на агенциите на 
Обединетите Нации, од 850 индивидуални и на 
преку 30 еколошки институти, во кој се заклу-
чува дека: сегашниот курс е неодржлив и пост-
катастофалните акции не се повеќе опција.  

Во 1998 година, еко селата беа за прв пат офи-
цијално наименувани во листата на Обединетите 
Нации како едни од 100-те најдобри реализирани 
идеи, како одличен модел за одржлив развој.

Еко селата би ги позиционирале како, жи-
вотен стил кој претставува успешно продолжу-
вање кон недефинираната иднина и се живи мо-
дели за опстојување, и претставуваат еден ефика-
сен и прифатлив начин за спречување на дезин-
теграцијата на нашата социјална, еколошка и ду-
ховна природа. Тие ни покажуваат нам како тре-
ба да се движиме кон одржувањето во 21 век.

Повеќето еко села самите си ги пишуваат 
сопствените легенди и приказни и секое од нив 
ја има карактеристиката на почитување на јази-
кот на посебната област во кое се наоѓа. Тоа има 
огромна врска со човековиот сон и визија за дла-
бока екологија и душевност, манифестирајќи ја 
во нешто многу конкретно: создавањето на еко 
селото.

Еко село – дефиниција

„Еко селата се најновите и нај потенцијал-
ните намерни заедници. Тие обединуваат две те-
мелни вистини: човекиот живот е најквалитетен 
во мали, поддржувачки и здрави заедници. Един-
ствен одржлив пат за човештвото е оживувањето 
и развивањето на традиционалниот начин на жи-
вот во заедница. Движењето за еко село претса-
вува нај ветувачкото и најважното движење во 
целата историја.“ Dr. Robert J. Rosenthal, Про-
фесор по филозофија на Hanover College.

Еко селата се модели на човечки населби 
кои имаат мало (минимално) влијание на околи-
ната, кои се одржливи и ги задоволуваат човеко-
вите потреби. Настојуваат да го намалат својот 
еколошки притисок низ намерна едноставност 
и користење на еколшки принципи на дизајни-
рање, и да ги спојат еколошките принципи на ди-
зајнирање и технологии, со социјалните струк-
тури кои ги опфаќаат сите членови на заедница-
та. Се наоѓаат во урбани и рурални средини, ка-
ко во развиените земји на северот, така и во сла-
бо развиените земји на југот. Се јавуваат во веќе 
постоечките населби, или како нови иницијати-
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ви “намерни” заедници. Еко селата се исполнети 
со разни влијанија на еколошки, социјални и ду-
ховни односи. Секое еко село настојува да развие 
модел на одржливост, кој се истакнува со соп-
ствената културена, еколошка и економска ди-
мензија. 

Типичните еко села дејствуваат во некое, 
или во сите наведени подрачја: 

Развој на локалната економија;- 
Коперациска социјална економија;- 
Изградба на заедницата;- 
Начинот на одлучување во кој сите се - 
вклучени;
Решавањето на судирите;- 
Холистичка едукација на целокупна-- 
та личност;
Локално производство на органска - 
храна;
Пермакултурни принципи на дизајни-- 
рање;
Еколошка градба;- 
Искористувањето на обновливите из-- 
вори на енергија;
Менаџмент со отпадот.- 

Дефиницијата за еко село по Роберт Гил-
манс 

Роберт Гилманс како астрофизичар за НА-
СА со дваесет и пет години работно искуство за 
НАСА, заклучил дека: ѕвездите можат да чека-
ат, но планетата не може. 

Според него едно еко село во оваа смисла 
претставува:

човечки степен, за развиено чувство - 
на припадност и состојбата дека ги 
чувствуваме и познаваме другите;
целосна одржлива футуристичка из-- 
градба, која не претставува само из-
градба на куќи, туку го вклучува и 
бизнисот и агрикултурата и се што е 
поврзано со овие работи;
во секоја човечка активност се интег-- 
рирани целосно обичајните прави-
ла кои се истоветни со природата, ова 
секако претставува еден идеал во кој 
се вградени мноштвото од биолошки 
системи, кои постојат во поврзаноста 
со опкружувачкиот свет, каде тие се 
составен дел од циклусното (кружно-
то) движење;
спротивност од здравственото човеко-- 
во однесување;
тие можат успешно да продолжат кон - 
недефинираната иднина.

Основни карактеристики на еко село
Еко селата во својот основен облик се де-

лат на две категории:
преживувачки еко села- 

иницијативни еко села- 
Преживувачките еко села се добро опре-

мени места за живеење со огромно искуство во 
донесувањето на одлуки, решавањето на пробле-
ми и во управувањето. Повеќето од нив се ру-
рални или на периферијата од градовите, а има и 
примери на урбани модели на еко село.

Иницијативните еко села се во почетна 
фаза, тие сите се наоѓаат на добро позната и об-
работена земја. Едни се целосно нови од идејата, 
дизајнот и градбата, а другите основата ја имаат 
во реконструирањето на веќе постоечки села.

Еко селата типично се градат на различни 
комбинации од следниве три димензии:

Социјално-општествени- 
Еколошки- 
Културно-духовни- 

Социјална-општествена димензија на еко 
селата

Еко селата се заедници во кои луѓето чув-
ствуваат поддршка и одговорност за тие околу 
нив и кај нив профилира длабоко чувство дека 
припаѓаат на групата. Всушност тие се доволно 
мали за да се чувствуваат сите доволно безбедни, 
неповредени, видени и чуени. Луѓето се тогаш 
способни и врз транспарентна основа да парти-
ципираат во донесувањето на одлуки кои имаат 
ефект во нивниот сопствен живот, како и на оној 
на заедницата. 

Во оваа смисла заедницата значи:
препознавање и релација со другите;- 
делење на основните ресурси и обез-- 
бедување на основни потреби;
употребување на превентивни здра-- 
ствени начини на заштита;
обезбедување на мисловна работа и - 
издржување на сите членови;
интеграција на маргиналните групи;- 
промоција на довршување на незавр-- 
шеното образование;
охрабрување на заедницата за респект - 
кон различностите;
искажување на културно изразување.- 

 “Последователно со создадените заедни-
ци, по социјалната мотивација на единката е ре-
акцијата на алиенацијата за индивидуалната дол-
жност за институционализација на традиционал-
ните одржувачки функции, оделувањето од се-
мејството и маргинализација на постарите чле-
нови на општеството. Тие тежнеат кон преобра-
тување на про-стабилизација на заедницата и се 
по блиску поврзани со домашните збиднувања, 
за да подоцна дојдат се поблиску до основата и 
претставуваат полесен начин на социјализација 
за другите” (Рос Џексон).
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Еколошка димензија на еко селата
Еко селата им овозможуваат на луѓето да 

ја искусат нивната персонална поврзаност со жи-
вата природа. Луѓето уживаат во дневната инте-
ракција со земјата, водата, ветерот, растенијата и 
животните. Тие работат за нивните дневни пот-
реби - храна, облека, засолниште (живеалиште) - 
а притоа не нарушувајќи и почитувајќи ги циклу-
сите на природата. 

Екологијата во овој контекст значи:
креирање на куќи различни од добро - 
познатите современи материјали;
користење на селската енергетска сис-- 
тематика;
заштита на чистата почва, вода и воз-- 
дух преку соодветна енергија и упра-
вување со отпадот;
заштита на природата и заштита на за-- 
грозените делови;
заштита на биодиверзитетот;- 
поддржување на органска исхрана со - 
лична продукција;
одгледување на зеленчук колку што - 
му е потребен на заедницата;
употреба на еколошките бизнис прин-- 
ципи;
користење на животниот процес на - 
сите продукти кои се користат во еко-
селата од социјална и духовна приро-
да ако имаат еколошки пристап на об-
работка;

Културно-духовна димензија на едно еко село
Повеќето еко села не ги сместуваат како 

основни удобности нагласувањата за партику-
ларна духовна практика, но на нивен посебен на-
чин екоселата ја почитуваат и поддржуваат Пла-
нетата Земја и сите живи суштества во неа, кул-
турните и артистичките способности и изразу-
вање и духовната исполеност.

Културно и духовно живеење во оваа 
смисла значи:

споделување на креативноста, ар-- 
тистичката експресија, културни ак-
тивности, ритуали и прослави;
чувство за општествено соединување - 
во предвидената поддршка;
респект и поддршка за духовно мани-- 
фестирање на различни начини;
споделување на визијата и согласу-- 
вањето кое изразува согласување за 
заштитата на културно богатство во 
неговата уникатност;
флексибилност и успешност во задол-- 
женијата како и нивното справување 
во тешкотиите кои доаѓаат;
разбирање за внатре поврзаноста и - 

внатре независноста на сите елемен-
ти на живот на Земјата и на општест-
вената местоположба како и релација 
со целината;
создавање на мирен, исполнет со љу-- 
бов, одржлив свет.

Примери за еко села низ светот
Како прв позначаен пример за создадено 

еко село е Манкисоогард, кое се наоѓа во пред-
градието на Роскилд-Германија, кое претставува 
добар модел за идните проекти-еко села. 

Еко селото како проект е создаден од че-
тири ко-куќни заедници кои поседуваат сопствен 
комунален лик. Во центарот на проектот се на-
оѓа една стара фармерска куќа, која е реновира-
на - адаптирана на стандардите на едно еко село 
и треба да претставува центар на локалното уп-
равување и работните простории на целата заед-
ница.

Друг пример ја претставува изградбата на 
идната резиденција на едно еко село во Итака, 
Калифорнија. Предностите на оваа заедница која 
е сеуште во изградба се:

да се поттикне чувството за заедни-- 
штво, заедно со соседството и со се-
лата како целина, но со загарантирана 
приватност на секоја резиденција;
да се поддржи поврзаноста помеѓу ре-- 
зиденциите;
да се востанови одржливо поврзу-- 
вање помеѓу човековите живеалишта 
на земјата и помеѓу живите примеро-
ци од растенија и животински свет;
да се охрабри пешачењето и велоси-- 
педизмот, и да се рестриктира употре-
бата на моторни возила во резиден-
цијалните ареи;
да се максимизира отворениот прос-- 
тор;
тоталната популација на луѓе може да - 
биде максимум 500 луѓе;
соседствата ќе бидат специфично ди-- 
зајнирани преку соодветен план;
зелени градини;- 
секое соседство ќе поседува акомода-- 
ција на од 25 до 35 куќи, плус една за-
едничка за сите подеднакво;
во неа ќе биде вклучено заедничкото - 
појадување, ручање и останатите ак-
тивности;
лимитиран резиденцијален паркинг - 
кој ќе се наоѓа на периферијата од еко 
селото;
креирање на динамична, селска ат-- 
мосфера преку активностите на луѓе-
то и движењата;
мали езерца кои ќе нудат рекреација - 
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и убавина;
отворен простор во кој ќе бидат ин-- 
корпорирани фонтана, склуптура, во-
да, игралиште, клупи, амфитеатар, 
трева и цвеќиња;
продавнички за земјоделски и дру-- 
ги производи, канцеларии, ресторан-
чиња и пошта;
основно училиште;- 
агрикултурни системи кои ќе бидат - 
базирани на пермакултурата;
одгледување на риби во посебни риб-- 
ници за разна намена.

Во Шри Ланка постојат 11.000 постоечки 
села под името Сарводаја, 350 села во Сенегал, 
еко - градови во Индија и Австралија, малечки 
рурални еко села во Аргентина и Мексико, урба-
ни обновувачки проекти во Лос Анџелес и во Ко-
пенхаген, соодветно со културната ориентација 
дизајнирани градчиња во Австралија, Боливија и 
Бразил и едукациони центри во Шкотска, Велс, 
Масачусетс и уште многу други.

Промоција на еко село во Република 
Македонија

Процесите на индустријализација, урба-
низација и модернизацијата на општеството и 
создавањето на големи моќни градски центри во 
кои е сконцентрирана огромна финансиска и по-
литичка моќ во изминатиот век резултираа со го-
леми миграциони движења пред се во правец се-
ло - град. Овој процес не ја заобиколи ниту Репу-
блика Македонија, кога по Втората Светска војна 
во името на други повисоки цели и приоритети, 
латентно се уништуваше македонското село. Тоа 
значеше дека процесот на депопулација на одре-
дени простори ќе резултира со напуштени и руи-
нирани домови, во кои се почесто се сретнува по 
еден или неколку старци. Уништувањето на се-
лото со сета инфраструктура, традицијата, кул-
турно наследство, негрижата за природата соз-
дава можности за негативни, диви, а некогаш и 
плански деградациони активности на овие прос-
тори. Најважно од се е дека овие напуштени и за-
боравени села во најголем дел се сконцентрира-
ни во прекрасни природни простори и заштите-
ни подрачја.

Доколку се осознае суштината на посто-
ењето на еко селата, слободно можеме да конста-
тираме дека пред нас имаме концепт и модел на 
одржлив развој на еден простор. Тоа е модел за 
спас и ревитализација на многу селски заедници 
кои во моментов се зафатени со дезинтегративни 
процеси, концепт за вистинско враќање кон при-
родните огништа, сочувување и промоција на 
културното наследство и природното богатство.

Потребата на модерниот човек да биде 
што е можно се поблиску до природата со вос-

поставување на една персонална интеракција, 
запознавањето на нови култури, традиционални 
начини на живот, уживањето во природните бо-
гатства ја даваат и основата за примена на овој 
модел на еко село и во Република Македонија.

Секако овој концепт е применлив за тери-
торијата на целата наша држава, но првичниот 
концепт ќе го фокусираме пред се на простори-
те на кои е распослано природното богатство кое 
заедно со огромното културно наследство распо-
лага со реални и доста високи предиспозиции за 
развој на македонски концептот на еко село. Ис-
то така развојот на специфичен модел на маке-
донски тип на еко село може да се реализира на 
одредена микро локација која има исклучителна 
вредност од историска, археолошка и туристич-
ка гледна точка. 

Заклучок

Еко селата би ги позиционирале како, жи-
вотен стил кој претставува успешно продолжу-
вање кон недефинираната иднина и се живи мо-
дели за опстојување, и претставуваат еден ефика-
сен и прифатлив начин за спречување на дезин-
теграцијата на нашата социјална, еколошка и ду-
ховна природа. Тие ни покажуваат нам како тре-
ба да се движиме кон одржувањето во 21 век.

Се јавуваат во веќе постоечките населби, 
или како нови иницијативи “намерни” заедни-
ци. Еко селата се исполнети со разни влијанија 
на еколошки, социјални и духовни односи. Се-
кое еко село настојува да развие модел на одрж-
ливост, кој се истакнува со сопствената културе-
на, еколошка и економска димензија. 

Еко селата се заедници во кои луѓето чув-
ствуваат поддршка и одговорност за тие околу 
нив и кај нив профилира длабоко чувство дека 
припаѓаат на групата. Тие им овозможуваат на 
луѓето да ја искусат нивната персонална поврза-
ност со живата природа. Луѓето уживаат во днев-
ната интеракција со земјата, водата, ветерот, рас-
тенијата и животните. На нивен посебен начин 
екоселата ја почитуваат и поддржуваат Планета-
та Земја и сите живи суштества во неа, култур-
ните и артистичките способности и изразување и 
духовната исполеност.

Доколку се осознае суштината на посто-
ењето на еко селата, слободно можеме да конста-
тираме дека пред нас имаме концепт и модел на 
одржлив развој на еден простор. Тоа е модел за 
спас и ревитализација на многу селски заедници 
кои во моментов се зафатени со дезинтегративни 
процеси, концепт за вистинско враќање кон при-
родните огништа, сочувување и промоција на 
културното наследство и природното богатство.

Концепт на еко село е применлив за тери-
торијата на Република Македонија, и првичниот 
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концепт ќе го фокусираме пред се на просторите 
на кои е распослано природното богатство, кое 
заедно со огромното културно наследство распо-
лага со реални и доста високи предиспозиции за 
развој на македонски концептот на еко село.
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ECO VILLAGE, CHALLENGE AND MODEL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Marjan DODOVSKI

Summary

The eco villages would be positioned as, a life style which represents a successful continuation towards 
the undefined future, and are a living model for preventing the disintegration of our social, ecological and 
spiritual nature. They are showing us how should we move to the sustaining in the 21st century.

They are showing up in already existing settlements, or as new initiative “purposed” communities. The 
eco villages are fulfilled with different influences of ecological, social and spiritual relations. Every eco village 
insists to develop a model of sustainability, which is expressed with its own cultural, ecological and economical 
dimension.

The eco villages are communities in which the people feel a support and responsibility for those around 
them, and between them is expressed a deep feeling that they belong to the group. They enable to the people 
to experience their personal connection with the living nature. The people enjoy in the dayly interaction with 
the earth, water, wind, plants and animals. On their own specific way, the eco villages are respecting and 
supporting the Planet Earth and all the living species in it, the cultural and artistic abilites and the expression 
of the spiritual fulfillment.

If the essence of the existence of the eco villages is realised, we can freely ascertain that in front of us we 
have a concept and a model of sustainable development of a space. It is a model of salvation and revitalization 
of many village communities which in this moment are occupied with disintegrative processes, a concept for 
real return towards the natural hearths, preserving and promoting the cultural heritage and natural treasure.

The concept of eco village is appliable on the territory of Republic of Macedonia, and we will focus the 
basic concept above all on the territories in which is sent out the natural treasure, which together with the huge 
cultural heritage disposes with real and very high predispositions for development of a macedonian concept of 
an eco village.
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Introduction

It has been realized that one of the threats of 
the age is the global climate changes. The increase 
of temperature over the world has caused the chang-
es on the climate and global warming. The contribu-
tion made by people to this increase of temperature 
is about 90 %. Global warming has directly affected 
human health and life. The global warming causes 
the break of food chain, annihilation of some kind 
of livings because of the break of food chain and, 
therefore, then the annihilation of the others (Ano-
nym 2007a).

Because of being among the countries most 
affected by global warming, Turkey will hardly be 
exposed to the erosion, arid and desert effects. Des-
ert harms 30 % of the land area on the world. The 
most important reason for loss of land is the ero-
sion in Turkey as in the World. Addition to the nat-

SUSTAINABLE AGRICULTURE, AGRICULTURAL TECNIQUES 
AND PLANTS DESIGN SUITABLE FOR ECOSYSTEM AT CENTRAL 

ANATOLIA IN TURKEY WHERE MAY MOST PROBABLY BE 
EFFECTED BY GLOBAL CLIMATE CHANGES
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ABSTRACT

Kalyoncu Hakkı İ. (2008): Sustainable agriculture, agricultural tecniques and plants design suitable for eco-
system at Central Anatolia in Turkey where may most probably be effected by global climate changes. Proceedings 
of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, 
Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Turkey will be effected by global climate changes. According to estimations, it has been proposed that high-
est effect will be observed in central Anatolia compared the other regions. Central Anatolia region is undressed, arid 
and suitable to be deserted and for erosion according to its flora. In addition to these, ground water has commonly 
been used for agricultural irrigation. Plant design and irrigation techniques have still been carried out in traditional 
manner. These applications reduce the level of ground water, increase aridity and damage the ecosystem. 

Traditional agriculture has been carried out in closed river basin of Konya in Central Anatolia containing 
Salt Lake and Karapınar having salinity and desert problems. For improvement, sustainability of agriculture and 
conservation of ecosystem, determination of suitable plant design and application of economical saving techniques 
on the irrigation is inevitable. Unsuitable use of agricultural areas and unplanned activities must be kept under con-
trol. Fruit growing ratio of that having high economical income among plants must be increased. Droping irrigation 
system presents maximum performance with minimum water must be applied. Finally, aforestation and sources of 
rain and oxygen will be increased, erosion will be controlled and living areas of other livings will be supplied. 

Key words: Turkey, Central Anatolia, Konya, global climate changes, ecosystem, desert, plant design, sustainable agri-
culture

ural erosion, the erosion may be turned to a disas-
ter by the harmful effect of the people to the nature. 
Wrong agricultural application destroys the prop-
erties of soil. 500.000 hectare area are deserted be-
cause of putting animals too much out to plant for 
feeding, destroying forest and wrong irrigation (An-
onym 2007b, 2007c, 2007d). 

25 million hectare area over all European 
countries has been exposured to the erosion. Strong-
ly or very strongly erosion has been seen at 16 million 
hectare of 28 million hectare agricultural area in Tur-
key (i.e. 57 % of total agricultural area). It has been 
determined that moderated level of the water ero-
sion at 16.6 million hectare, strong water erosion at 
28.3 million hectare and very strong water erosion at 
13.2 million hectare has been taken place by studies 
carried out. The areas where wind erosions has tak-
en place is about 0.5 million hectare. Wind erosion 
is more seen around Konya having too arid climate. 

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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Erosion is only not seen at about 14 % of total area. 
The soil loss per unit area in Turkey is over the aver-
age of the world and Turkey is placed to top lines of 
the list. About 500 million tones of soil are carried in-
to sea throughout rivers (Kasap and Irmak 1998). 

Total amount of the water over the world is 
about 1.36 billion km 3. 97.5 % of this water is salty 
water. Only 2.5 % of the total water is fresh water. 90 
% of this little fresh water is either at poles or kept 
under ground, therefore, it can easily be understood 
how little water is available for the people. Turkey is 
a country which has too many mountains (1.132 m). 
Total surface area is 78 million hectare. Little more 
than half of the land of Turkey is occupied by moun-
tains. Other part of the land consists of plains, pla-
teau, area, rough ground and flat hills. Total agricul-
tural area is about 28 million hectare. This has near-
ly a ratio of 1/3 of total area (Anonym 2007d; Çak-
mak et all. 2005). 

Semi-arid climate properties are met in Tur-
key. The plenty of rain falls at the mountain costs of 
Turkey (1.000–2.500 mm per year). The rain fall de-
creases as moving from the costs to the central re-
gions of land. Average rain fall per year is about 643 
mm and corresponds to 501 billion m3 of water. 274 
billion m3 of this amount of water goes back to at-
mosphere with evapotransprasyon and 41 billion m3 
leaks under ground. Other 186 billion m3 water con-
stitute the potential water flowing on the surface. 98 
billion m3 of the water moving on the surface has 
properties to be used. Amount of ground water po-
tential available in the country is about 12 billion m3. 
Net available water amount of Turkey per year is 110 
billion m3. On the other hand, the amount of average 
water coming from neighbors into Turkey in a year 
is about 7 billion m3. Using technological facilities 
of today, 8.5 million hectare of the total 28 million 
hectare of agricultural area of Turkey has the posi-
tion which can only be irrigated but only 5.1 mil-
lion hectare of it is irrigated at time (Anonym 2007d; 
Çiftçi et all. 2003; Çiftçi and Kutlar 2007) 

Geographic, climate and soil properties of 
Konya

Mountains
Elevations exists in the north part of Konya 

is, in general, lie in the direction of east-west. Some 
passageway exists between these hills. Mountain 
chains located in the north part of the Konya lie 
down from north to south. South part of the region 
is limited by Toros Mountains. In this area, volcanic 
masses and fields have valuable importance (Ano-
nym 2004). 

Plateaus
The plateaus of Obruk and Cihanbeyli con-

sist of wide flathess having 1.000 m height in aver-

age. Cihanbeyli and Obruk plateaus are located in 
the west and South of Salt Lake, respectively. Obruk 
plateau has a threshold position between and sepa-
rate Konya, Eregli and Salt Lake which is most hol-
low place of region. Cihanbeyli plateau is general-
ly covered by lime layers. This plateau is broken in-
to peaces by the rivers and has wavy surface (Ano-
nym 2004). 

Plains
Plains in Konya occupy most second large ar-

ea following plateaus. In general, plains were formed 
after a lake dried up and by the storage of the alluvi-
ons. Konya and Eregli plains are widest plains of the 
region. These plains lie between Konya and Eregli 
in the form of large flatness. Konya city has built up 
at the west end of these plains. Çumra and Karapınar 
plains exit in this line. There are Altınekin, Sara-
yönü and Kadınhanı plains at the North of Bozdags. 
Ilgın and Akşehir plains have formed in trench. On 
the other hand, a part of the Aksaray plains is placed 
in the North of the Obruk plateaus. In addition of 
these plains, the Beyşehir, Seydişehir, Doğanhisar, 
Yukarı Sakarya, Yunak and Akgöl plains exist (An-
onym 2004). 

Rivers
In the Konya region, mostly season riv-

ers exist. These rivers have less length. Because of 
Konya is a closed basin, rivers are lost completely in 
swamps in the bottom of the plains. Rivers in the re-
gion are supplied by the water of the rain and snow. 
Most of them are completely dried up in summer 
(Anonym 2004).

Lakes 
Salt lake; it is second largest lake in surface 

area and located at the connection of borders of An-
kara, Konya and Aksaray. In the summer, most of it 
is dried up and then salt sediments come out. The 
surface area of the lake is 78.536 hectare. Beyşehir 
lake; located in the west of Konya, at the cross con-
nection of the borders between Konya and Isparta. It 
is third largest lake and also largest fresh water lake 
in Turkey. It is important in the view of irrigation 
and fisheries. The surface area of the lake is 58.000 
hectare. Akşehir lake; located in the North-West end 
of Konya and at the border of Konya and Afyon-
karahisar. It has also freshwater. It is also important 
for irrigation and fisheries. Suğla Lake; located in 
the South-West end of Konya. In the arid years, lake 
is dried up and forms some agricultural area. It has 
valuable importance for irrigation. Ilgın (Çavuşçu) 
Lake; located in the North-West of Konya and it has 
freshwater. Atlantı plains are irrigated by one arm 
of it. Ereğli Akgöl; located in the West of Ereğli-
Konya. It is feeded by the waters coming through 
Ivriz stream. Yunak Akgöl; is small lake located near 
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to Yunak-Konya. It has freshwater and most of its 
area is swamp. Akgöl flows into river of Gökpınar 
stream and Sakarya River (Anonym 2004).

Climate
Terrestrial climate condition is common in 

Konya. Annual rain fall over the city is 448 mm. An-
nual rainfalls over city change between lowest in 
Karapınar to be 294.9 mm and highest in Seydişehir 
being 764 mm. The ratio of rain falling in April, May 
and July to total annual rain having very high impor-
tance for the growing and development is only 27.3 
%. Average values for, the ratio of moisture is 61.2 
%, temperature is 10.9 0C and the number of days per 
year excessed 10 0C are 198.4 days (Anonym 2004).

Flora
Terrestrial in general climate condition is met 

in Konya. However, the effects of the elevation on 
the temperature and rainfall are also different. This 
property, therefore, causes for the flora cover bottom 
of the plains, mountains and high parts of elevations 
to be different too. There are steppes in the bottom 
of the plains and forests on the elevations depending 
on the height. Culture plants in the agriculture areas 
of plains have a large ratio of 64 %. Wheat, legumi-
nous, sugar beet among the plants are mostly pro-
duced. Konya among cities in Turkey has the largest 
area suitable for agriculture. On the other hand the 
ratio of the forest is as low as half of the average of 
Turkey and quite poor. The total surface area of the 
forest in Konya is 12.2 % (506.426 hectare). From 
bottom plains to top of the elevations, flora starts 
with the bushes formation at the borders changes to 
forest near the top. The forests in high ratio are gen-
erally grown over high, most rainy and uneven ar-
ea in the mountainous region in the South. There al-
most no forest grown in the north part of Konya. The 
dominant plant of large areas in Konya is steppes 
(Anonym 2004). 

Structure of Soil, quality of fields and 
classification of the soil

Konya city; is located in the South of the 
Central Anatolian Region in the middle of Turkey. It 
is geographically located between North latitudes of 
36o 41l and 39o 16l and the East longitudes of 31o 14l 

and 34o 26l. Altitude of Konya 1.016 m. Therefore, it 
has largest land area in Turkey with a total land area 
of 4.169.400 hectare. 2.659.890 hectare of this total 
area is actively processed land (63.8 %), 2.573.755 
hectare of processed area is field and 86.135 hectare 
of it is horticultural area. 709.894 hectare of it is pas-
ture, 506.426 hectare of it forest area and 293.190 
hectare of it is useless area (Anonym 2004).

Several different soils were appeared by 
the effects of the rain regime, temperature, flo-
ra, main rock and amount of rainfall in the Konya 

plains. Brown soil is common in the plain of Konya. 
The sandy soil formed over volcanic tufas around 
Karapınar Karacadağ, vertisol soils in Konya river 
basin, calcareous soil in the debris areas are found. 
On the other hand, arid land exist around Konya riv-
er basin, Ereğli, Akgöl, Aslım, Alakova, Tersakan, 
Hotamış swamp and alluvial soils around Konya 
plains (Anonym 2004).

When it is compared to Turkey, the ratio of 
processed agricultural area in Konya is quite high 
(63.8 %). In the classification, I.-IV. class of total 
processed agricultural area is 2.406.467 hectare. 
With some precaution, it may be possible to carry 
out agricultural processing in III. and IV. class land. 
On the other hand, V.-VIII. class lands which are 
9.53 % of total processable 2.659.890 hectare corre-
sponding to 253.423 hectare are not suitable for ag-
riculture. As moving from I. to VIII. over ability 
classification, soil harm risks and restrictations in-
creases. 692.527 hectare of total agricultural area 
(26.4 %) is first lass field which is largest part of the 
processed land (Anonym 2004). 

Water potential of Konya and irrigation 
facilities of land

The total water amount of Konya is 6.02 bil-
lion m3. 4.89 billion m3 and 1.13 billion m3 of it 
are surface and underground water, respectively. 
1.900.000 hectare of 2.659.890 hectare area of ag-
ricultural land can be irrigated. But, the amount of 
land is irrigated is just only 341.203 hectare. A large 
amount of 1.600.000 hectare of land, can be irrigat-
ed in Konya, is expected to be irrigated. On the oth-
er hand, 1.128.721 hectare of agricultural area over 
the city is fallowed and this emphasizes how the ir-
rigation is important for his area. In order to irrigate 
all of these lands, 12 billion m3 of water per year is 
needed. Amount of land can be irrigated by the exist-
ing water sources is 550.000 hectare (Anonym 2004, 
2007g; Direk et all. 2006).

Water Usage
There exist some problems with water for 

irrigation water in Konya and Central Anatolia. 
There is some surface water problem being less than 
enough, therefore ground water has been used com-
monly for irrigation. Konya closed river basin con-
sists of several sub-river basins. Especially, the level 
of ground water has been lowered about 22-40 me-
ters due to the sub-river basins as a result of taking 
water from ground in uncontrolled fashion for agri-
cultural irrigation and aridity. Decrease in the water 
level was taken place about 3 meters in last one year. 
The problem is coming more pronounced in time. It 
has been reported that the difference of the levels of 
ground water and the water with sulphate decreased 
up to 5 meters in the North and East of the river ba-
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sin. Today, the difference between the ground wa-
ter level and level of the Salt Lake decreased to the 
15 meters while it was above 50 meters earlier. If it 
goes in this manner, the flow of the salt lake into the 
ground water may initiate and fresh water may be 
contaminated. It means that the water with sulfate 
mixes into ground water if the level of the ground 
water lowered in 5 meters (Anonym 2007e, 2007f).

The transportation and use of the water in the 
region is carried out through open channels in the 
form of wild and surface irrigation. Pressured irriga-
tion and trickle irrigation systems have rarely been 
used. Irrigation and irrigation systems is not suitable 
and also not sustainable. Almost all need of water for 
the irrigation is supplied by councels from tap water 
especially Konya City Council in Konya closed riv-
er basin.

Irrigation Methods
The most of the farmers in the region pre-

fer the wild irrigation. Nowadays, trickle irrigation 
around the Konya has been used in the vegetable, 
fruit garden and grape field. The wild irrigation, sur-
face irrigation and little trickle irrigation in the re-
gion are still applied. The usage of the much water 
in this form for the irrigation causes an increment of 
the salt ration in the soil and aridity. In some region, 
the water served by republic to the farmers causes 
has been obtained through open channels make wa-
ter being over used and impede the suitable use of 
the water (Direk et all. 2006). 

Agricultural techniques used in Konya and 
Central Anatolia

Agricultural Techniques and Product Design
There is 2.659.890 hectare agricultural ar-

ea in Konya, the production of low beneficial field 
plants have been made in 1.445.034 hectare of this 
total area. On the other hand, 1.128.721 hectare of 
total agricultural area has been fallowed each year 
because of climate. Because of the insufficient an-
nual rainfall and irregularity of the rain distribution 
over year are the main reason why so wide area has 
been fallowed. Production design of the city is the 
field plants in 54.33 %, vegetable in 0.82 %, fruit in 
1.35 %, grape field in 1.07 % and others (fallowing 
etc.) in 42.43 % of the total area. The ratio of vege-
table, fruit and grape field to the general agricultur-
al area is very low in Konya and lower than that of 
Turkey (Anonym 2004). 

Single year traditional agricultural tech-
niques on which the most of soil is deeply and con-
tinuously dried agricultural processing in Konya re-
gion are applied. Sustainable agricultural techniques 
have been applied. In recent years, the ratio of the 
growing of high beneficial product increases but is 
still not quite enough.

Results and suggestions

In the region, the products being produced in 
traditional ways are dry agricultural plants and ben-
eficial ratio is low. The production of these products 
must be given up. The production ratio of the horti-
cultural plants having high benefit, growing ratio of 
the fruits which occupy field for years must espe-
cially be increased. Fruit growing enhance the so-
syo-economical form of farmers. Therefore, it pre-
vents the immigration from to cities and decreases 
the social problems. 

Some lands where is undressed and process-
ing agriculture is impossible must be afforested by 
some fruit plants. As a result of this, erosion can be 
controlled; sources of rain and oxygen will be in-
creased. Therefore, life chance for some livings can 
be constructed by getting some improvement on the 
climate condition in ecosystems.

Annihilation of stubble, fallowing, deep and 
over processing of soil must be given up. Fast move 
from dry agriculture to watery agriculture must be 
executed. Organic agriculture must be made coun-
try wide; the use of agricultural pesticide must be re-
duced by conscious. The production of that having 
resistance to diseases and arid must be increased and 
biological fight techniques must be developed in ag-
ricultural fight. 

Water over need given into soil causes salty 
and aridity where derange is not suitable. Fertile can 
be mixed into ground water by over watering and 
pollute the ground water. Over use of water makes 
some fluctuations on the level of the water. Lower-
ing on the water level in time may cause aridity and 
damage the ecosystem. The water level in region 
having the form of the closed river basin must be in-
creased by supplying the water from outside of the 
basin. If the level of water can not be increased by 
supply it or deposited, there is a danger of the water 
level being lowered up to the below the level of the 
Salt Lake which is the lowest point of the river basin. 
In this case, through opposite current the salty water 
will flow into the ground water. Therefore, ground 
water will be salted and water is become useless. 
This also damage environment and sustainable life. 
Therefore, the irrigation time of plants must be de-
termined and amount of the water used must be de-
creased by changing system from the wild and sur-
face irrigation carried out to pressured irrigation in 
the region. The strategies of the irrigation must be 
added into programs of Governments by including it 
into agricultural strategies. 

However, the systems of the open channel ir-
rigation must immediately be given up. Transporta-
tion and network system of irrigation must be taken 
under ground using pipes as city network systems. A 
time table for water usage must be organized. Water 
supplement to the farms must be made prepaid fol-
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lowing this time table through special tokens. The 
sustainability on the irrigation will be obtained by 
decreasing the over use, loss and cost through this 
application. 

Distillation system of waste water must be 
had constructed in law. This wasting water system 
must be kept away drop drinking water system in 
home in towns in the region, especially in Konya. 
This waste water must be served through the differ-
ent system to either the gardens for irrigation or in-
dustrial areas. The water excess in need for these ar-
eas must be used in the agricultural areas near cit-
ies. 

Turkey is not among the countries which 
struggle but high increase in population, pollution 
and rainfall is lower than the average amount of the 
world. Therefore, the present sources must be used 
carefully and taken necessary prevention against 
pollution urgently. It is a reality that the irrigated ag-
ricultural areas will be increased more than twice in 
the use of trickle irrigation when compared to wild 
irrigation. Therefore, modern pressured irrigation 
system, which provides an important amount of wa-
ter is saved, must be installed in similar agricultur-
al areas where sources of water are limited and have 
similar climate condition in Konya river basin and 
Turkey. Either agricultural product will be increased 
or the quality of the product will be improved with 
trickle irrigation as well as water saved. The ecology 
will be conserved by using water, is already few, ef-
fectively. The living areas for livings around will not 
be annihilated without polluting the soil and water 
by courtesy of sustainability in the agriculture.

The accumulation of the land must be com-
pleted for the water to be used more effectively. The 
education and training of technical person and farm-
ers must be made to be completed. Obligation must 
be put as a rule for agriculture engineer works for 
management and investment of the water. Drenage 
problem must especially be solved by completing 
the subtractions for irrigation. The water for irriga-
tion must be sold in most effective price. Economi-
cal and effective irrigation must be suspended in any 
way of directly or indirectly. 

Areas in the region irrigable must be made to 
be irrigated quickly. The ratio of fruit growing in to-
tal growing must be increased. The natural balance 
must be saved by applying sustainable modern agri-
cultural techniques against erosion, desert and arid-
ity.
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Вовед

Феноменот на загадување на животната 
средина, од маргинална појава во блиското ми-
нато, добива димензија на глобално-пленетарен 
проблем, кој ги тангира граѓаните и општество-
то во целина. Бидејќи составен дел од овој фено-

ПУСТОШЕЊЕ НА ШУМИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Марина МАЛИШ САЗДОВСКА

Полициската академија – Скопје

ИЗВОД

Малиш Саздовска М. (2008): Пустошење на шумите во Република Македонија. Зборник на трудови 
од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изда-
нија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Пустошењето на шумите во Република Македонија претставува сериозен еколошки проблем. Она 
што е значајно за овој вид на криминалитет е фактот што ова кривично дело е најзастапено од областа на 
еколошки кривични дела пропишани во Гл. 22 од Кривичниот законик на Р.М. Покрај застапеноста во го-
лема мера, ова дело се карактеризира и со нанесување на енормна штета што се однесува до количината на 
нелегално сечената дрвна маса. Пустошењето на шумите во Република Македонија се извршува како од до-
машни така и од странски државјани, значи има и една интернационална димензија. Исто така во вршење-
то на ова дело има тренд на примена на насилство од страна на сторителите, дури и убиства на лица задол-
жени за одржување на шумскиот ред.

Субјектите надлежни за спречување на нелегалната сеча на шуми: полиција, инспекциски органи, 
шумска полиција и други, не се доволно координирани во борбата против овој тип на криминал. Во наред-
ниот период потребна е интензивна соработка помеѓу овие институции, нивно кадровско и техничко екипи-
рање со цел успешно спречување на нелегалната сеча на шумите.

Клучни зборови: пустошење шуми, нелегална сеча, криминал, дрвокрадци.

ABSTRACT

Mališ Sazdovska M. (2008): Forest devastation in the Republic of Macedonia. Proceedings of the III Con-
gress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special 
issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The devastation of forests in the Republic of Macedonia is a serious environmental problem. The signifi-
cance of this type of crime lies in the fact that the crime of forest devastation is the most common crime among the 
environmental crimes prescribed within the Chapter 22 of the Criminal Code of the Republic of Macedonia. Be-
side its presence on a large scale, a feature of this crime is in enormous damage caused in regard of the quantity of 
illegally cut wood pulp. In the Republic of Macedonia, both, Macedonian nationals and foreign citizens have com-
mitted the devastation of forest, thus this crime has an international dimension. Furthermore, there is a trend of vi-
olence while committing this crime, even murders of officials in charge of maintenance of forest order. 

Officials in charge of combating illegal wood felling: Police officers, Inspection organs, Forest Police and 
others, have not been sufficiently coordinated in the fight against this type of crime. In the forthcoming period, an 
intense cooperation between abovementioned officials is necessary in order to prevent the illegal wood felling suc-
cessfully. Staffing and technical equipment is also an important issue. 

Key words: forest devastation, illegal felling, crime, poachers

мен е и неговата криминална манифестираност 
односно девијантно однесување и деградација на 
животната средина, се практикува широка опш-
тествена активност за сузбивање на овој вид кри-
миналитет.

Особено е значајно да се напомене дека не 
е доволно само ангажирањето во насока на доне-
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сување редица закони и подзаконски акти со кои 
се регулира оваа материја и формирање соодвет-
ни органи, настапување на репресивен план, ту-
ку е потребно и превентивно дејствување и тоа 
преку подигнувањето на општествената еколош-
ка свест на повисоко ниво.

Криминалитетот севкупно, а во тие рам-
ки и еколошкиот криминалитет, како секоја дру-
га појава, се изразува во историска конкретност 
и ги носи своите сопствени обележја услове-
ни од актуелните состојби и односи во општест-
вото. Имено, во изминатиот период во нашата 
земја и во светот настанаа големи промени, про-
следени со период на кризи, присуство на одре-
дени проблеми во сите сфери на општественото 
живеење, и на политички, економски и еколош-
ки план. Овие состојби имаат свое влијание врз 
појава на еколошкиот криминал, како современ 
облик на криминално однесување. Тоа значи де-
ка состојбата која владее во дадено општество, 
односно дезорганизацијата на општеството, из-
местеноста во функционирањето на државните 
институции, органи и општествени групи како и 
многубројните негативни влијанија кои се јаву-
ваат по таа основа, погодуваат за појава на еко-
лошкиот криминал. Ваквите состојби функцио-
нално „раѓаат“ социопатолошки и општествено 
негативни појави, а со самото тоа и криминални 
појави, како нивен нужен производ. Како резул-
тат на овие и други причини на пр. интензивниот 
индустриски развој, техничко-технолошката екс-
панзија и сл. придонесуваат за појавата на зага-
дување на животната средина и природата.

 Загадувањето, покрај другите облици 
на загрозување всушност претставува квалитет-
на измена на физичките, хемиските и еколошки-
те карактеристики на воздухот, водите, земјиш-
тето, храната и вегетацијата. Сето тоа условува 
нарушување на законитостите на екосистемот, 
базирани на познатите механизми на саморегу-
лирање. Овие промени на природата, влијаат врз 
влошувањето на здравствените, економско-про-
изводните и други неповолности за условите на 
животот. Имено, одредени состојби што денес 
владеат во општеството допринесуваат за појава 
на еколошкиот криминал. Тука спаѓаат интензив-
ниот индустриски и стопански развој, совреме-
ната урбанизација на животниот простор и демо-
графската експанзија. Како резултат на тоа наста-
нуваат процеси на неповолни и негативни тран-
сформации и менување на состојбите на живот-
ната средина. Натаму присутни се и постојани 
узурпации и нарушувања, предизвикани со раз-
војот на урбаните средини и системи и присуство 
на деградациските процеси, како и некоректниот 
и несовесен однос на човекот кои перманентно 
придонесуваат за загадување на животната сре-
дина и природата.

Кривично-правен аспект

Кривичното дело пустошење на шума 
(член 226) се состои од поведение на лице кое 
спротивно на пропис или наредба од надлежни 
органи или организации врши пренамена, сече 
или касапи шуми или подбелува стебла или на 
друг начин пустоши шуми ќе се казни со парич-
на казна или со затвор до три години. 

Ако делото од став 1 е извршено во зашти-
тена шума, национален парк или во друга шума 
со специјална намена, сторителот ќе се казни со 
затвор од три месеци до три години. 

Шумите претставуваат добра од општ ин-
терес и природно богатство, заради што имаат и 
посебен третман и уживаат посебна заштита. Ка-
ко добра од општ интерес, шумите и шумските 
земјишта треба да се одржуваат, да се обновува-
ат и да се користат, со што ќе се зачува нивна-
та вредност и ќе се врши економично и целис-
ходно стопанисување со нив. Исто така, зашти-
та и унапредување на човековата средина се по-
стигнува и со спречување и со санирање на шум-
ски пожари. 

Поим. Кривичното дело Пустошење на 
шума се состои во пустошење на шума, спро-
тивно на пропис или наредба на надлежен орган 
или организација, со нејзино пренаменување, се-
чење, копачење, подбелување на стебло или на 
друг начин. Објект на заштита се шумите, шуми-
те со посебна намена, националните паркови, од-
носно шумските насади.

Под пустошење на шуми се подразбира: 
копачење на шуми, сеча на семенски стебла и на-
сади кои не се предвидени со посебниот план; 
опожарување на шума; бесправна сеча на шу-
ма; лупење кора од стебла, уништување или ош-
тетување на подмладок на шума или на садници 
во пошумени сечишта, голини, ерозивни и други 
земјишта; кастрење на стебла, собирање на лис-
тинец и други дејствија со кои се ослабува при-
носната сила или се загрозува опстанокот на шу-
мата и нејзините општокорисни функции. 

Дејствие на извршување на делото е 
,,постапување спротивно на прописите или на-
редбите на надлежните органи или организации, 
пренаменување, сечење или копачење на шума 
или подбелување на стебла или на друг начин 
пустошење на шума“ (Проевски, стр. 521)

Пустошење на шума е ,,секое дејствие из-
вршено спротивно на прописите со кое се осла-
бува плодноста на шумите и со тоа се доведу-
ва во опасност или се оневозможува трајност на 
шумското производство на одгледување на шу-
мата на тоа земјиште или се загрозува опстано-
кот на шумата (сеча) од поголем обем која се при-
ближува до копачење на шумите, пребор на сеча 
од појак интензитет, подбелување стебла на оп-
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ределена површина и секое дејствие кое може да 
причини закорување, истерување и однесување 
на земјиште со вода, ветер и др.“ (Закон за шуми-
те, Сл. весник на РМ бр. 47/97, чл. 45).

Потежок облик на делото е содржан во 
ставот 2, ако делото е извршено во заштитена 
шума, национален парк или во друга шума со 
специјална намена.

Во однос на виноста потребна е умисла 
која се состои во свест дека се врши пренаме-
нување, сеча, или копачење или подбелување на 
стебла, или на друг начин дека се пустоши шу-
мата. Исто така потребно е присуство на свест 
за постапување спротивно на прописите или на-
редбите на надлежните органи или организации 
(ст.1). За потешкиот облик на делото потребна е 
свест за фактот дека дејствието се врши во заш-
титена шума, национален парк или друга шума 
со специјална намена.

Извршител на делото може да биде секое 
лице кое ги презема горенаведените активности.

Кривичното дело предизвикување шум-
ски пожар (член 227) предвидува тој којшто 
ќе предизвика шумски пожар па поради тоа ќе 
настапи штета од поголеми размери, ќе се каз-
ни со затвор од една до десет години. Со казната 
од став 1 ќе се казни и тој којшто ќе предизвика 
пожар во заштитена шума, национален парк или 
друга шума со специјална намена. Тој којшто ќе 
предизвика два или повеќе шумски пожари ќе се 
казни со затвор најмналку три години. Ако дело-
то од ставовите 1 и 2 е сторено од небрежност, 
сторителот ќе се казни со парична казна или со 
затвор до три години. 

Поим. Предизвикување на шумски пожар 
е кривично дело што се состои во предизвику-
вање шумски пожар од кој настапила штета од 
поголеми размери. (ст. 1) Во следните два става 
се градирани двата потешки облици според сте-
пенот на заштитеноста на шумите, кога е таа со 
специјална намена (ст. 2) и кога се предизвикани 
два или повеќе пожари (ст. 3).

Дејствие на извршување е предизвику-
вање на шумски пожар, од што ќе настапи штета 
од поголеми размери.

Истоветното дејствие од став 1 се смета 
како потежок облик на делото доколку стану-
ва збор за заштитена шума, национален парк или 
друга шума со специјална намена.

Делото од став 3 е најтежок облик на де-
лото, кое ќе постои ако од страна на ист стори-
тел се предизвикани два или повеќе пожари. Тоа 
всушност е посебен вид на реален стек за извр-
шени две или повеќе истоветни кривични дела.

Што се однесува до субјективната стра-
на на делото може да биде извршено со умисла 9 
ставовите 1, 2 и 3) и небрежност (ст. 40).

Извршител на делото може да биде се-
кое лице.

Криминогени фактори

Во Република Македонија има зголему-
вање на еколошкиот криминал, со кои дела се 
врши деградација на земјата, водата, воздухот 
со еден збор здравата човекова околина. Зна-
чи еколошкиот криминал е многу сложен фено-
мен, како во сферите кои се напаѓаат така и во 
однос на дејствијата. Еколошките кривични де-
ла имаат широк дијапазон на дејствија: незако-
нито ловење и рибарење, мачење на животни, за-
гадување на водата за пиење, загадување на воз-
духот со испушатање на недозволени концетра-
ции на загадувачки материи односно не се корис-
тат филтри за прочистување, неовластено приба-
вување и располагање со опасни материи, и дру-
ги општествено опасни дејствија со кои се зага-
дува животната средина. Едно од тие дејствија е 
и деградацијата на шумите која може да се оства-
ри на најразлични начини.

Пустошењето шума во Република Македо-
нија е резултат на крајно неповолната материјал-
на ситуација на граѓаните во земјава, која е ед-
на од причините за овој вид на еколошки крими-
налитет. 

Мотивот на сторителите е да се снабдат 
со огревно дрво за свои потреби што укажува на 
фактот дека куповната моќ на граѓаните е мно-
гу мала, и тие се принудени да се снаоѓаат на не-
законски начин. Дрвната маса која е набавена на 
,,црниот пазар“ е многу поевтина отколку онаа 
која е набавена законски и тоа е една од причини-
те заради која сиромашните граѓани се одлучува-
ат на ваков начин да се снабдат со дрва за огрев. 
Тоа укажува дека сторителите го вршат ова дело 
најчесто сами, а со цел задоволување на своите 
потреби за затоплување во зимскиот период.

Во прилог на оваа констатација може да 
ни послужи и податокот за вредноста на пот-
рошувачката кошница, односно материјалните 
средства кои се потребни за едно четворочлено 
семејство за храна и за пијалаци. Имено, во ав-
густ во 2006 година биле потребни 10.074 денари 
за горенаведените продукти. Индексот на трошо-
ците на животот во август во однос на истиот ме-
сец лани, според податоците на Државниот завод 
за статистика забележал пораст од четири отсто.
(Дневник, 2 и 3 септември, 2006)

Доколку овој податок се спореди со про-
сечната плата во Република Македонија која из-
несува приближно 200 евра или 12000 денари, 
се поставува прашањето за што попрво граѓани-
те ќе ги потрошат овие 2000 денари кои остану-
ваат од сумата на просечната плата.. Во летни-
те месеци се разбира ставката за огрев не пос-
тои, но во зимските месеци таа е дел од семеј-
ниот буџет. Иако само половина од годината се-
мејствата треба да одвојуваат средства за огрев, 
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сепак таа ставка е значителна бидејќи цената на 
дериватите е висока. Затоа граѓаните се снаоѓаат 
како што знаат, а тука спаѓа и набавката на што 
е можно поевтина дрвна граѓа за огрев. При тоа 
крајниот корисник не го интересира дали дрвна-
та граѓа е набавена на незаконски начин, туку го 
интересира цената да биде што е можно пониска, 
за да не претставува значајна стапка од семејни-
от буџет.

Во доминантен број на случаи, мотивот за 
вршење на незаконска сеча на шуми е прибаву-
вање на противправна имотна корист, односно 
препродавање на незаконски исечената дрвна ма-
са. Значи во овој случај сторителите со незакон-
ската сеча на шумите, го решаваат своето егзис-
тенцијално прашање. Имено станува збор за ли-
ца кои немаат други извори на приходи и се при-
нудени на нелегален начин да се стекнуваат со 
материјални средства, со цел да преживеат и да 
обезбедат егзистенција за своето семејство. И во 
овој случај причина за вршење на кривичните де-
ла е сиромаштијата, незапосленоста на дел од на-
селението во земјава кое излезот го бара во неле-
гална сеча на шума која потоа на ,,црниот пазар 
ја продава,, заради остварување на противправ-
на имотна корист. Сторителите ја користат неле-
гално сечената дрвна маса и за сопствено затоп-
лување како најефтин и лесно достапен ресурс, 
но можат да оствариваат и противправна имотна 
корист со нејзино продавање „на црно“ (Малиш 
Саздовска, стр. 88).

Примери од практиката: Во околината на 
Штип од страна на припадниците на шумската 
полиција забележана е масовна појава на неза-
конска сеча на шума од страна на ромско насе-
ление кое живее во населба надвор од градот, во 
близина на шумски предели. Имено станува збор 
за сторители меѓу кои има не само мажи, туку и 
жени и деца кои масовно одат во шума, сечат др-
ва и ги симнуваат во нивната населба од каде по-
тоа ги транспортираат и продаваат, а дел ги задр-
жуваат за свои потреби.

Доколку се подобри куповната моќ на 
граѓаните, се намали цената на дрвната граѓа, се 
воведе гасот како евтин енергенс и на тој начин 
се намали цената на греењето, можно е и спречу-
вање на овој вид на криминалитет, или барем не-
гово намалување.

Лошата материјална состојба е во директ-
на врска со појавата на пустошењето шума. До-
колку е подобра материјалната состојба луѓето 
нема да бидат принудени да се снабдуваат со ев-
тин енергенс со цел затоплување во зимскиот пе-
риод. Доколку е решено егзистенцијалното пра-
шање на граѓаните нема да имаат потреба неза-
конски да ја сечат шумата и со продавање на дрв-
ната граѓа да обезбедуваат средства за живот на 
своите семејства. Значи материјалната состојба 

на граѓаните е мотив за вршење на кривични де-
ла, и ја условува појавата на пустошење шума. 
Со подобрување на материјалната состојба може 
да се влијае и врз намалувањето односно сузби-
вањето на оваа општествено негативна појава.

Состојба со шумите во Република 
Македонија

При изработката на Локалниот еколошки 
акционен план за општина Велес направено е 
анкетирање на жителите на оваа општина при 
што се добиени следниве податоци: (Локален 
еколошки акционен план за општина Велес, 
Стр.129)

Според категорија на ризик, како сред-- 
но ризичен еколошки проблем е опре-
делен проблемот со кисели дождови и 
проблемот со деградирање и загуба на 
шуми
Сечењето и деградацијата на шуми-- 
те се оценети како петто рангирани 
еколошки проблеми, за кои изјасниле 
17,23% од анкетираните
Потребно е зголемување на зазелене-- 
тите површини на урбаниот простор и 
пошумување на околината на градот
Губитокот на шумскиот фонд претста-- 
вува сериозен еколошки проблем кој 
се јавува како резултат на непогодни-
те климатско-метереолошки услови, 
загадување на воздухот, кисели дож-
дови, болести на шумите и честите 
опожарувања 
Превентивата како најсигурна заш-- 
титна мерка од појавата на шумските 
пожари, изостанува.

При изработка на Локалниот еколошки 
акционен план за општина Гевгелија беше дојдено 
до следните податоци: (Локален еколошки 
акционен план за општина Гевгелија, Стр. 301)

Главни извори за еколошкиот про-- 
блем на сечење и уништување на шу-
мите се контролираното и неконтро-
лираното сечење на шумите и шум-
ските пожари
Овој проблем е оценет како проблем - 
од среден ризик
За надминување на овој еколош-- 
ки проблем потребно е почитување 
и примена на законската регулатива, 
но и активности за наобразба на сите 
можни инстанци
Сечењето и уништувањето на шуми-- 
те е оценето со најголемата оцена 7,86 
од можни 10.

Од изложените податоци и сознанија до-
биени во фазата на изготвувањето на Локалните 
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еколошки акциони планови на одделни општини 
во Република Македонија, може да се заклучи де-
ка на еколошкиот проблем на сечење и уништу-
вање на шумите му се придава големо значење. 

Дека нелегалното сечење на шумите пре-
дизвикува и други несакани последици, може да 
се потврди и со случајот на лизгањето на земјиш-
тето во тетовските села на падините на Шар Пла-
нина. Имено лизгањето на земјиштето во тетов-
ските села е резултат на неконтролираната сеча 
на шумите во тој регион, што предизвика униш-
тување на куќите на селаните и потреба од нивна 
евакуација. Со дождовите и пороиите, состојбата 
ескалираше и беше нанесана значителна штета 
врз имотите и куќите на локалното население.

Уште еден негативен пример за користењето 
на шумите е состојбата со заштитените локалитети 
пример парк-шумата „Водно“ во Скопје. Таа има 
5000 пошумени хектари и ги претставува белите 
дробови на градот. Постојат многу начини на кои 
овој локалитет се уништува и деградира. Еден 
од примерите е узурпацијата на просторот и 
уништувањето на шумата од страна на жителите 
на Горно Нерези (Андов, 2000, стр. 70).

Екологистите во неколку наврати укажуваат 
и за штетните последици од брзинските трки кои 
се организираат на Водно, но досега без никаков 
ефект за престанок на истите.

Во Република Македонија бројот на дрво-
крадците се зголемува и овој проблем бил причи-
на за заедничко истражување со ОБСЕ. Во сора-
ботка со канцеларијата на ОБСЕ во Тетово била 
организирана работилница за нелегалната сеча 
на шума во гостиварскиот регион. При тоа е кон-
статирано дека дрвокрадците само во тој регион, 
годишно сечат 114 илјади кубици дрва. 

Според податоците на гостиварската шум-
ска полиција, најголемиот дел од потребите за 
дрва за огрев, кои изнесуваат околу 192 илјади 
кубни метри годишно, ги обезбедуваат дивите 
сечачи. Легално во Гостиварско се сечат само 46 
илјади метри кубни дрва (Дневник, 29.10.2005).

Според изјавата на директорот на ЈП Ма-
кедонски шуми, до крајот на 2005 година неле-
галната сеча на шуми во Република Македонија 
достигнала 50 илјади кубни метри. Со цел спра-
вување со дивото сечење шума, се превземаат 
бројни мерки како на пр.: Вработување на шум-
ски чувари и припадници на шумската полиција, 
формирање на контролни пунктови, воведување 
на број на кој граѓаните можат да пријавуваат не-
легално сечење. Сепак како главен проблем кој 
допринесува за ваквата алармантна состојба со 
дрвокрадците е неажурноста на судството и ни-
ските казни за криминалното однесување.

Судската власт не ги решава брзо и така 
релативно малиот број пријави заради еколошки 
кривични дела и на тој начин да го даде својот 

допринос за заштита на животната средина и 
природата. Кај судската власт, како и кај изврш-
ната власт се забележува нерешителност, и зара-
ди тоа за извршени еколошки злодела следува-
ат благи казнени мерки, а при правниот третман 
критериумите се неизградени. За илустрација мо-
же да се наведе случајот со ОХИС и испуштање-
то на хлор, при што се потврдува дека судската 
власт еколошките неодговорности несоодветно 
ги третира и санкционира.

На зеленилото во Скопје и воопшто во Ре-
публика Македонија не му се посветува потреб-
ното внимание. Така на пример еден хектар шу-
ма годишно апсорбира: 14,45 тони јаглерод ди-
оксид, 57,8 тони прашина, 96,3 килограми сул-
фур диоксид, 96,3 килограми јаглерод моноксид, 
годишно испушта во воздухот 10,6 тони кисло-
род и 1,4 тони разновидни супстанци кои има-
ат дезинфекциони и бактерицидни својства. Во 
европските градови претставува стандард да има 
дваесет до триесет метри квадратни зелени по-
вршини по жител. За разлика од европските гра-
дови, на пример, во Скопје изнесува само 7,5 ме-
три квадратни по жител, со што им се приближу-
ваме на малоазиските градови, а се оддалечуваме 
од европските (Андов, 2000, стр. 27).

За жал проблемот со шумите во Републи-
ка Македонија го следи светскиот тренд на пус-
тошењето шума. Проблемот со состојбата на шу-
мите и во светски рамки е исто така сериозен и 
со алармантни размери. Околу 7,3 милиони хек-
тари шуми, површина приближно колку Грција, 
се уништува секоја година во светот.

Проблемот со пустошењето на шумите во 
Република Македонија ескалираше оваа годи-
на поради нелегалната сеча на шуми, но и зара-
ди шумските пожари кои имаа зафатено голема 
површина при што изгоре голема површина со 
шуми. Штетата која е нанесена е огромна поради 
уништувањето на стеблата, соголување на пла-
нински предели каде постои можност за појава 
на лизгање на земјиштето, намалување на мож-
носта за прочистување на воздухот и сл.

Заклучок

Проблемот со пустошење шума во Репу-
блика Македонија е сериозен проблем поради 
следниве причини:

голем број на нелегални дрвосечачи- 
уништување на шумскиот фонд- 
интернационализација на проблемот, - 
имено има странски државјани кои 
пустошат шума во Република Македо-
нија, или наши државјани кои ја изне-
суваат шумската дрвна граѓа во стран-
ство (Косово)
нанесување на штета на стопанскиот - 



Марина МАЛИШ САЗДОВСКА

458 Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија

систем на Република Македонија
ниски казни за сторителите на ова - 
кривично дело, што пак доведува до 
појавата на рецидивизам
загадување на животната средина со - 
намалување на шумскиот фонд во Ре-
публика Македонија, како резултат на 
што се намалува функцијата на шума-
та во насока на создавње здрав и чист 
воздух.

Сите овие и други проблеми кои се јаву-
ваат како резултат на пустошењето на шумите во 
Република Македонија може да се решат само со 
интердисциплинарен приод при сузбивањето на 
овој вид на еколошки криминал. Имено, надлеж-
ни институции за борба против нелегалната сеча 
на шуми се Министерството за внатрешни рабо-
ти, Инспекциските служби при одделни минис-
терства, Министерството за животна средина и 
просторно планирање, Министерството за земјо-
делие, шумарство и водостопанство, вклучител-
но и Шумската полиција, судовите, Јавните об-
винителства и др. Потребна е широка општест-

вена активност на сите надлежни органи, со пре-
земање на мерки и активности секој во својот де-
локруг на надлежности, со цел сузбивање на пус-
тошењето на шумите. Само на тој начин ќе може 
да го спречиме овој криминал кој во одделни об-
лици претставува и организиран криминал, и на 
тој начин да обезбедиме здрава животна средни-
на за нашите поколенија.
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FOREST DEVASTATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Marina MALIŠ SAZDOVSKA

Policiska akademija - Skopje

Summary

Officials in charge of combating illegal wood felling: Police officers, Inspection organs, Forest Police 
and others, have not been sufficiently coordinated in the fight against this type of crime. In the forthcoming pe-
riod, an intense cooperation between abovementioned officials is necessary in order to prevent the illegal wood 
felling successfully. Staffing and technical equipment is also an important issue. 
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ВОВЕД

Концептот за одржлив развој е еден од 
глобално прифатените концепти и она што е 
карактеристично за него е дека тој претставува 
општо упатство за тоа како би требало да се од-
вива развојот на човековото општество (сфа-
тено како заедница од државите во светот). Спо-
ред тоа упатство, ако сакаме општеството нор-
мално и долгорочно да се развива, треба да се 
обезбеди баланс помеѓу трите основни столба 
на кои треба да почива развојот на секое совре-
мено општество: развојот на стопанството (еко-
номијата), заштитата на правата на луѓето (еко-
номски, социјални и човекови) и заштитата на 
животната средина. 

Тука треба веднаш да се појасни дека под 
“баланс” на овие три “столба” на развојот на 
општеството се подразбира дека :

развојот на - економијата не смее да 
биде на штета на животната среди-
на или на штета на социјалните и др. 
права на луѓето; 
заштитата на - правата на луѓето не 
смее да води кон загрозување на еко-
номијата или на животната средина; а
заштитата на - животната средина не 
смее да да води кон загрозување на 
економијата или на правата (економ-
ски, социјални и др.) на луѓето.

Кога велам дека концептот за одржлив раз-
вој е глобално прифатен принцип, со тоа сакам да 
кажам дека тој начелно е прифатен од држави-
те во светот како концепт кој секоја од нив ќе на-
стојува да го примени во практиката, односно во 
развојните политики на државата. Со тоа веднаш 
доаѓаме до првиот проблем на концептот за одр-
жлив развој: во светот постои големо шаренило 
во однос на тоа која држава колку успева и во 
која фаза дошла со примената на концептот за 
одржлив развој. Некои се отидени прилично да-

ЗА НЕОДРЖЛИВОСТА НА АКТУЕЛНИОТ КОНЦЕПТ 
ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Пледоаје за еден радикално поинаков концепт

Петар БОШЕВСКИ

Еколошко друштво “Еко-мисија”, Скопје, Македонија

леку (како западноевропските земји), а повеќето 
уште не ни почнале или се на самиот почеток 
од позначајна примена на концептот. 

Вториот проблем на концептот за одржлив 
развој е што тој, дури и кај земјите што предни-
чат во неговата примена, не дава задоволител-
ни резултати. Она што тие успеваат да го по-
стигнат се поединечни резултати во поединеч-
ни области во секој од трите клучни сегменти 
за развојот на општеството (економијата, човеко-
вите права и животната средина). Главните ре-
зултати ги имаат во економијата, знатно посла-
би се резултатите во сегментот на човековите 
права а далеку послаби во сегментот на зашти-
тата на животната средина. 

Овде должам извесно појаснување, бидејки 
знам дека изгледа малку чудно кога велам дека и 
најнапредните западни земји, нашите примери 
за углед за тоа како треба да се штитат човекови-
те права и животната средина, немаат добри ре-
зултати токму во тие области во кои ни се при-
мер за углед. Како аргумент во прилог на оваа те-
за ќе потсетам дека, на пример, во сегментот на 
човековите права, критериум за успех не се (ка-
ко што обично се мисли) само остварените демо-
кратски (политички) права и слободи, придруже-
ни со одредени права од социјалната сфера (пра-
вото на вработување, заштита при работа, здрав-
ствено и пензиско осигурување и тн.) туку и мно-
гу други индикатори : разликите помеѓу богати-
те и сиромашните, процентот на оние кои спаѓа-
ат во категоријата сиромашни, едуцираноста на 
нацијата, процентот на криминалот и другите 
девијантни појави (раширеноста на алкохоли-
змот, наркоманиите и проституцијата), бројот 
на самоубиства, физичкото и менталното здра-
вје на нацијата и тн. Кај сите таканаречени нај-
напредни земји овие индикатори се загрижувачки 
и укажуваат дека привидниот сјај обезбеден со 
економскиот раст е пропратен со големи анома-
лии и е платен (и секојдневно се плаќа) со големи 
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жртви во сферата на човековите права.
Слична или полоша е ситуацијата со ре-

зултатите во заштитата на животната среди-
на. Повторно имаме лажен сјај кој е последи-
ца на успесите во економијата и кој овозможу-
ва создавање на привид дека се добри резултати-
те и во областа на животната средина. Она што е 
навистина е постигнато (благодарение на финан-
сиската моќ и добро уредената држава) е справу-
вањето со комуналниот отпад (таму не боде очи, 
како кај нас, ѓубрето расфрлано на сите страни) 
и примената на најсовремени технологии во ин-
дустриското производство кои овозможуваат зна-
чителни намалувања на загадувањата. Меѓу-
тоа, овие разултати, иако импресивни, се дале-
ку од тоа да претставуваат решение на пробле-
мот со заштитата на животната средина. Тоа што 
во развиените земји не го гледаме комуналниот 
отпад расфрлан на сите страни и што добар дел 
од него се рециклира, како и тоа дека се приме-
нуваат најнапредни технологии во производство-
то, тоа не го поништува фактот дека (споредено 
со земјите во развој) развиените земји произве-
дуваат многу повеќе отпад (не само комунален) 
по глава на жител и дека собрано се заедно (со 
сите постигања во заштитата) тие земји се глав-
ните загрозувачи на екосистемот на планета-
ва. И со тоа што го прават и како пример за дру-
гите за тоа што треба да се прави.

Она што тука посебно треба да се нагла-
си е дека под “загрозување на екосистемот на 
планетава” не се мисли само на загадување-
то (а обично се мисли на тоа), туку и на неколку 
други видови на загрозување кои се подеднакво 
опасни: се поголемата експлоатација на свет-
ските ресурси (рудните богатства, енергентите, 
водата, океаните, шумите), ширењето на урба-
низираните површини на сметка на природ-
ните, уништувањето на стаништата, екосисте-
мите и биодиверзитетот, предизвикувањето на 
климатските промени и сл. Да не заборавиме 
дека, додека патуваме низ некоја европска земја 
и се воодушевуваме на прекрасните зелени пејса-
жи, често пати тоа зеленило е само обична (сте-
рилна) декорација, затоа што во голем дел од ев-
ропските шуми добар дел од видовите се истре-
бени уште пред 100 години, а тој процес на де-
градација (иако на места подуспорен) се одвива 
и денес. Исто така, да не заборавиме дека цената 
за зачуваните шуми во Европа или Северна Аме-
рика е платена со уништувањето на шумите во 
Африка, Јужна Америка и Азија. На крајот, да не 
заборавиме дека ваквите пустошења на приро-
дата не се нешто што се случило во некое далеч-
но “нееколошко” минато, туку дека се одвиваат 
и денес и дека тие, директно или индиректно, се 
последица на однесувањето на “најнапредни-
те” земји. 

Со други зборови, иако развиените земји 
имаат постигнато извесни (помалку или повеќе 
значајни) резултати во секој од трите сегменти 
битни за развојот (економијата, човековите права 
и животната средина), клучниот услов за да мо-
жеме да разговараме за одржлив развој, балан-
сот на тие три сегменти на развојот, е далеку од 
постигнување. Она што навистина е постигна-
то е развојот на економијата, но од аспект на кон-
цептот за одржлив развој, тој успех е привиден 
и опасен, бидејки е на сметка на останатите два 
сегменти битни за одржливиот развој, а најмно-
гу на сметка на животната средина. Велам де-
ка тој успех е и опасен, меѓу другото и затоа што 
остава впечаток дека сме на вистинскиот пат и 
дека треба само да истраеме на него, па да почнат 
да доаѓаат уште поголеми резултати. Мојот став 
е дека сме на погрешен пат, а со оглед на тоа 
дека овде зборуваме за максимумот, добиен од 
земјите-лидери во спроведувањето на концеп-
тот за одржлив развој, сметам дека е важно што 
побргу да се почне научна дебата за причините 
за лошиот резултат. Бидерјки засега таква деба-
та не постои (или барем јас не сум во тек дека ја 
има), во следното поглавие од овој текст ќе оби-
дам да го дадам своето скромно мислење за

Причините за лошиот резултат од досе-
гашната примена концептот за одржлив 

развој

Овие причини јас би ги поделил во две 
групи. Во првата би ги ставил причините од 
објективн карактер, а во втората оние од субјек-
тивен, односно идеолошко-психолошки карак-
тер. Објективните ги споменувам само колку да 
се види дека и нив ги имам во предвид, но не-
ма да се задржувам на нив, бидејки се тие и без 
тоа главната (и единствената) тема на сите дру-
ги објавени анализи на проблемите со одржли-
виот развој: недостатокот на средства за проек-
ти, недостатокот на соодветна законска регула-
тива, непримена на постоечката регулатива, не-
екипираност на инспекциските служби и тн. Не 
го потценувам значењето на овој тип на пробле-
ми, но тие се веќе доволно обработувани и позна-
ти, а мене ме интересираат оние од другата гру-
па, за кои ми се чини дека се сеуште недоволно 
истражени и се воглавно непознати, а нивната 
заслуга за лошите резултати е поголема од онаа 
на причините од објективен карактер.

Причините од идеолошко-психолошки 
карактер се воглавно потсвесни и затоа тие на 
незабележлив (подмолен) начин допринесуваат 
за разводнување на суштината на концептот за 
одржлив развој, т.е. за несвесно саботирање во 
неговата примена. Две се такви причини, од кои 
едната ја нарекувам антропоцентризам, а друга-
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та менталитет на потрошувачкото (т.е. капи-
талистичкото) општество, односно конзуме-
ризам. Нивна заслуга е што наместо баланс на 
трите компоненти клучни за развојот (економија-
та, човековите права и животната средина) има-
ме форсирање на економијата и на човековите 
права - на сметка на животната средина. 

Неколку збора за дефинирање на антро-
поцентризмот

За да се објасни антропоцентризмот, мо-
жеби најдобро е да се спореди со егоцентризмот. 
За еден човек велиме дека е егоцентричен ко-
га е премногу свртен кон себе и своите интере-
си, права и потреби и не е способен да ги сфа-
ти и почитува потребите, правата и интереси-
те на другите луѓе. На сличен начин, терминот 
антропоцентризам треба да означи дека човекот, 
како вид, е премногу самобендисан и себичен, 
т.е. свртен кон своите права , потреби и интереси, 
а не е способен да ги разбере и почитува потре-
бите и правата на природата и правата на дру-
гите видови на планетава. Слична појава има-
ме и меѓу народите, па кога некој народ е прем-
ногу самобендисан тоа се нарекува етноцентри-
зам, а тоа на некој начин е и почетната фаза кон 
национализмот. Посебно интересен е геоцентри-
змот, т.е. некогашното сфаќање за универзумот, 
според кое Земјата е центарот на светот и се дру-
го (сонцето, ѕвездите и другите планети) се врти 
околу неа. Дури со појавата на Никола Коперник, 
во 16. век е извршена корекција на ова погрешно 
сфаќање, што имало далекусежни последици не 
само за астрономијата туку и за духовниот развој 
на човештвото воопшто. 

Она што им е заедничко на сите овие “цен-
тризми” е тоа дека сите се оценети како девијант-
ни и штетни појави, но има и нешто што ан-
тропоцентризмот посебно го издвојува меѓу нив 
- како најнегативен. Имено, додека егоцентрич-
ниот човек самиот ги сноси последиците (цена-
та) за своето однесување (во вид на соодветни 
санкции од околината), антропоцентризмот не-
ма кој да го санкционира (барем не веднаш), 
па цената од таквото однесување ја плаќаат жи-
вотната средина и другите биолошки видови што 
опстојуваат на планетава.   

Увидувајки дека ваквото неразумно одне-
сување, сепак, не ќе може долгорочно да остане 
без санкции, т.е. дека човекот, со недомаќинско-
то однесување кон тоа што му го подарила при-
родата, на крајот ќе го доведе во прашање и соп-
ствениот опстанок, некои свесни луѓе од втора-
та половина на минатиот век решиле дека чове-
кот ќе мора сам да си ги постави границите на 
антропоцентризмот, па така веќе со Стокхолм-
ската декларација од 1972 г. е утврдена негова-

та обврска да ја сочува животната средина и да 
го обезбеди опстанокот на другите биолошки ви-
дови, а на конференцијата во Рио де Жанеиро од 
1992 г. (како и на многу други меѓународни соби-
ри потоа) овие обврски се уште повеќе потврде-
ни и детализирани. 

Неколку збора за дефинирање на конзу-
меризмот

Ова е термин со кој се означува “фило-
зофијата” на потрошувачкото општество, каде 
всушност и нема никаква филозофија (и затоа 
зборот го ставам под наводници), туку се се све-
дува на едноставната цел што повеќе луѓе да се 
натераат (со помош на разни методи и трикови) 
да потрошат што повеќе (на било какви глупос-
ти), а сето тоа за фабрикантите и трговците да за-
работат што повеќе пари. Така, на пример, по-
рано во продавниците стоката била поставена на 
рафтови кои не биле достапни за купувачите, па 
тие до неа доаѓале само преку продавачот, но по-
доцна некој се сетил дека продажбата би може-
ла да се зголеми ако купувачот е во директен 
контакт со стоката. Поради тоа е воведен прин-
ципот на самопослужување, иако отпрво имало 
страв дека многу ќе се краде и дека, наместо ќар, 
трговците ќе имаат загуби. Меѓутоа, искуството 
покажало дека, и покрај кражбите, системот “са-
мопослуга” носи многу поголема добивка од без-
бедниот систем “продавач-купувач”. Друг таков 
ефтин, а корисен трик, кој допринел за зголему-
вањето на продажбата и заработувачката на тр-
говците е оној со бесплатните кеси за купување, 
кои во секое време мора да му стојат на распола-
гање на купувачот, за да, не дај боже, не се случи 
тој да се откаже од некоја идеја за купување само 
затоа што заборавил да понесе торба со себе. 

Сепак, главното оружје за постигнување 
на целта на трговците и фабрикантите се ре-
кламите, со кои потенцијалниот купувач пси-
холошки се обработува на најразлични начини, 
но пред се со поттикнување на неговите нај-
ниски страсти : суетата, зависта, фалбаџиство-
то, потребата на луѓето да докажуваат некакво 
ниво, стил, моќ или величина, колку се памет-
ни, способни, богати, или барем убави (макар и 
со помош на силикони), да покажат дека се подо-
бри од комшиите или пријателите, или барем де-
ка не заостануваат зад нив. Без претерување мо-
же да се каже дека рекламната индустрија е глав-
ниот извор и поттикнувач на малограѓанштина-
та и шундот во сите сфери. Гинисовата книга 
на рекорди е преполна со имиња на исфрустри-
рани луѓе кои не можеле да одолеат на страшни-
от притисок дека мораат да направат нешто “го-
лемо” (макар најголемата глупост) за да бидат за-
бележани во Историјата. Уште позастрашувачки 



Петар БОШЕВСКИ

Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија462

пример за искривоколченоста на малограѓански-
от систем на вредности е фамата создадена око-
лу спортот, кога стоилјадна публика, довлечка-
на со илјадници млазни авиони од сите страни на 
светот на некој олимписки стадион со монстру-
озни димензии, потресено следи дали актуелни-
от спортски јунак ќе го подобри свескиот рекорд 
за милиметар или за дел од секунда, а друга ми-
лијарда луѓе потресено го следи “важниот” на-
стан преку телевизиските екрани. Накусо, изгра-
ден е цел систем на методи со кои се удира по 
ирационалното во човекот , за да му се создадат 
вештачки потреби од кои потоа некој ќе профи-
тира, цел еден систем на лажни вредности, чија 
основна девиза е “трошам - значи живеам” (со 
безброј подваријанти од типот “патувам - значи 
живеам”; или : “го прошетав светот - значи живе-
ев”), и слободно може да се каже дека, за жал, тој 
систем на лажни вредности е она што денес го 
“врти” светот - а сето тоа со огромни еколош-
ки последици. 

За конкретните ефекти од деструктив-
ното делување на антропоцентризмот и 

конзумеризмот

До сега неколку пати напомнав дека кон-
цептот за одржлив развој инсистира на тоа дека 
(ако сакаме нормален и долгорочен развој на 
општеството) треба да обезбедиме баланс по-
меѓу трите основни столба на кои треба да по-
чива развојот на современото општество: раз-
војот на стопанството (економијата), заштита-
та на правата на луѓето (економски, социјални 
и човекови) и заштитата на животната средина. 
Она што овде треба да се додаде е дека концептот 
за одржлив развој има уште едно важно начело, 
кое треба да ни послужи како критериум за тоа 
колку сме успешни во примената на првоспоме-
натото начело за потребата од баланс меѓу трите 
столба на развојот, а тоа начело гласи: 

Задоволувањето на потребите на нашата ге-
нерација не смее да ги намали можностите на ид-
ните генерации да ги задоволат своите потреби!!!

Дури откако ќе се потсетиме на ова второ 
начело, и за момент ќе размислиме околу тоа што 
се се случува денес во светот (па прашање е дали 
ќе преживее и првата генерација после нас ), ду-
ри тогаш во полна мера сфаќаме колку сме дале-
ку од реализацијата на концептот за одржлив раз-
вој! Воедно, имајки го предвид ова толку еднос-
тавно а толку набиено со содржина начело, добра 
прилика е да подзастанеме, да ги извадиме за мо-
мент антропоцентрис-тичките и конзумеристич-
ките наочари и да се обидеме објективно да согле-
даме што е тоа што требаше и можеше да се на-
прави за да имаме право да зборуваме за вистин-
ска примена на концептот за одржлив развој. И 

зошто тоа не е направено.
I

Како прво, да го земеме прашањето за по-
пулационата политика. Еден од клучните аспе-
кти кој треба да се има во вид при било кое разми-
слување за одржлив развој е капацитетот на из-
држливост на конкретниот екосистем, на пример 
на некој регион, некоја држава или на самата пла-
нета Земја. Од биолошката наука е познато е де-
ка опстанокот во рамките на еден екосистем зави-
си од три фактори : 1) количината на расположи-
ви ресурси во системот, 2) големината на попула-
цијата или заедницата и 3) количината на ресурси 
што ја троши секоја единка на заедницата., па от-
тука, пренесено на сложен систем каков што е чо-
вековото општество, капацитетот на издржливост 
(одржливост) е големината на популацијата што 
може неограничено да се одржува со помош на 
природните, општествените, човечките и изграде-
ните ресурси. Она што тука треба да се нагласи е 
дека, при пресметките за издржливоста на некој 
регион, треба да се земат предвид и најекстрем-
ните природни услови (кои можат да настанат ка-
ко последица на климатските промени или некои 
други непредвидени околности) и да се смета на 
тоа дека во такви, максимално неповолни услови 
(на пример, децении со температура од - 40 степе-
ни), производството на храна и енергија (и други 
добра) ќе биде многу отежнато (ако воопшто биде 
можно) и во минимални количини. Можеме само 
да замислиме каква катастрофа ќе биде ако так-
ви екстремни услови настапат набрзо и имаме чо-
вечка популација од 10 -20 милјарди, а можности-
те за производство на храна и енергија се само за 
1 милјарда.

Имајки го сето ова на ум, за мене е чудно 
и несфатливо зошто еколозите се “мртви-ладни” 
кон најголемиот еколошки проблем на плане-
тава - застрашувачкиот пораст на население-
то. Велам дека е ова најголемиот еколошки про-
блем затоа што од него потекнуваат сите други 
проблеми. Прво, огромниот број на население 
бара огромно производство за да се задволат не-
говите потреби, а како последица на тоа имаме 
огромно трошење на сите (меѓу кои и необнов-
ливите) ресурси (енергенти, вода, руди, храна, 
шуми) и огромни загадувања. Второ, поради се 
поголемиот недостиг на енергија и храна, при-
нудени сме да бараме спас во атомската енер-
гија и генетски модифицираните организми 
(ГМО), а знаеме какви се опасности ни носат 
тие “алтернативи”. Кога државите би го плани-
рале бројот на своето население според количи-
ните на храната и енергијата што можат да ги 
произведат со класични средства (и во непо-
волни климатски услови), воопшто не би има-
ло потреба ни за ГМО ни за нуклеарни елек-
трани (односно нуклеарните електрени би се чу-
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вале како резевна варијанта која би била активи-
рана во екстремни природни услови кои би оне-
возможувале нормална работа на хидроелектра-
ните). И трето, неограничениот пораст на насе-
лението води кон се поголема урбанизација на 
планетава на сметка плодните површини и при-
родата, а како последица од тоа имаме констант-
но намалување на можностите за производ-
ство на храна и уништување на стаништата, 
екосистемите и биодиверзитетот. 

Но, наспроти ваквиот евидентно катастро-
фален тренд, од политичарите и економистите 
постојано слушаме жалопојки дека во развиените 
земји се намалувал наталитетот на население-
то и дека тоа ќе ја загрозело економијата. Нео-
дамна прочитав дека таква изјава дал дури и некој 
јапонски политичар, земја каде поради пренаселе-
ност малку фали луѓето да почнат да си стојат на 
глава еден врз друг. Вакво апсурдно тврдење (де-
ка намалувањето на населението е опасна работа 
дури и во пренаселени земји) може да има логика 
само во рамките на изопачениот систем на вред-
ности наметнат од потрошувачкото (т.е. капита-
листичкото) општество, каде единственото што 
е важно е да се има што поголем број на произ-
водители на стока за продажба, кои се воедно и 
потрошувачи и даночни обврзници, и сето тоа е 
одлична основа за огромни обрти на капитал и 
за профити - а за огромните еколошки последи-
ци, се разбира, никој не размислува, па дури ни 
еколозите ни екологистите. 

II
Друг пример за чудно и нелогично одне-

сување на еколозите е нивното мирно прифаќање 
на ловот како спорт, забава и стопанска гран-
ка, трговијата со диви животни и држењето на 
диви животни во заробеништво. Нема иниција-
тиви за забрана на ловот, за укинивање на зоо-
лошките градини и циркусите, нити за забрана 
за чување на диви животни како домашни ми-
леничиња. Иако знаеме дека овие штетни поја-
ви и активности дадоа свој значаен допринос за 
одредени животински видови веќе да ги нема во 
нивната природна средина, нашиот антропоцент-
ризам и менталитет на потрошувачкото општест-
во не спречуваат да увидиме дека таквите актив-
ности и појави се во спротивност со етиката и 
концептот за одржлив развој, а уште помалку 
ни паѓа на памет да покренеме иницијатива за 
нивна забрана. 

Дискусија

Основниот проблем на актуелниот кон-
цепт за одржлив развој е големиот несклад по-
меѓу, од една страна, благородната цел што тре-
ба да се постигне, формулирана со теориските по-
ставки на концептот за одржлив развој и, од друга 

страна, идеолошката инфраструктура што стои 
на располагање како опкружување во чии рам-
ки треба да се постигне целта и како средство со 
чија помош треба да се постигне целта. Таа “иде-
олошка инфраструктура” всушност е потрошува-
чкото општество во кое живееме и неговиот сис-
тем на вредности кој е вграден во сите нас, а е 
директно спротивен и непријателски на систе-
мот на вредности содржан во концептот за одрж-
лив развој. Филозофијата на одржливиот развој е 
базирана на рационалност, скромност и обѕир-
ност, кои меѓу другото подразбираат и почит кон 
она што го создала природата и подготвеност за 
ограничувања на личните слободи, комодите-
ти или кеифови во интерес на општите добра, 
каде по дефиниција спаѓаат и разните ограни-
чувања во интерес на заштитата на животна-
та средина. Наспроти ова, потрошувачкото опш-
тество е усмерено на поттикнување на најниски-
те страсти, а сето тоа со единствена цел - што по-
веќе луѓе да се натераат да потрошат што повеќе. 
И што е најлошо, тој систем на лажни вреднос-
ти е спакуван во обландата за човековите права 
и слободи и слободата на претприемништвото, 
па на таа основа имаат легалност и цветаат цели 
гранки во стопанството (и во други области) кои 
всушност се антиеколошки (како онаа со тури-
змот) и кои, ако се почитува логиката на здравиот 
разум, не би смееле да постојат. На пример, пос-
тои цела палета на “прехранбени” производи (на 
пример, разни “освежителни” пијалаци од типот 
на “Кока-Кола”, разни “грицки”, “чипсови”, “еу-
рокремови”, мајонези и други), во кои нема ниш-
то друго освен вкус, боја и разни адитиви, т.е. хе-
микалии, што значи дека физиолошки се непо-
требни или се штетни за човечкиот организам, 
и за кои нутриционистите постојано предупреду-
ваат дека не се препорачливи за конзумирање, а 
единственото оправдание за нивното постоење е 
што тие им носат големи профите на производи-
телите и трговците. Огромни индустрии работат 
на производството на такви артикли, трошејки ги 
светските резерви енергија и суровини, за на луѓе-
то да им продадат празна слама или дури нешто 
што ќе им наштети на здравјето. А сето тоа се то-
лерира затоа што и државата учествува во делење-
то на профитот. Или, на пример, ако се размислува 
логично, би требало да се забрани рекламирањето 
на било кој производ, т.е да се укине целата ин-
дустрија на рекламирањето, бидејки е еколош-
ки штетна, затоа што ги наведува луѓето на не-
потребно трошење. Тоа што навистина им тре-
ба на луѓето, тие тоа си го набавуваат и без не-
кој да ги убедува, а индустријата за реклами-
рањето постои токму за тоа, луѓето да ги наве-
де да купат нешто што не им треба или да ку-
пат повеќе отколку што им треба. Разликата во 
потрошувачката меѓу рекламиран и нереклами-



Петар БОШЕВСКИ

Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија464

ран производ е огромна, дури и кај веќе познати 
и етаблирани производи како оние на “Кока-Ко-
ла”, па затоа и таквите фирми многу вложува-
ат во рекламирањето, за на тој начин и натаму да 
го одржуваат високо нивото на продажбата, а од 
тоа имаат корист само производителите, трговци-
те и рекламните агенции. Се разбира, и држава-
та, бидејки и таа учествува во делењето на “кола-
чот” - преку даноците. Не воочувајки дека тој ќар 
(како и оној од оданочувањето на цигарите) е са-
мо привиден, и дека кога ќе се пресметаат сите 
плусеви и минуси (на пример, од трошоците за ле-
чење и намалена работна способност на пушачи-
те) крајниот резултат е негативен. Чисто еколош-
ки гледано, нема никаква дилема дека зголемена-
та потрошувачка (предизвикана од рекламирање-
то на било кој производ или услуга) е чиста ште-
та (во потрошени суровини и енергија, и напра-
вено загадување) и треба да се избегнува кога е 
можно, и затоа е голем апсурд што целата свет-
ска економија е базирана токму на поттикну-
вањето на потрошувачката, како да е тоа нешто 
најнормално. Крајно време е да се редефинираат 
поимите развој и економија, и пред се да се ба-
зираат на еколошки критериуми (колку одреде-
ни активности или стопански дејности доприне-
суваат или се на штета на еколошкиот биланс на 
планетата, дали е тоа оправдано или не итн). Да 
не очекуваме дека ваков коперникански пресврт 
во гледањето на економијата и развојот ќе дој-
де од страна на економистите и политичарите, би-
дејки тие од екологија не разбираат, а сегашава 
состојба им одговара: тие кариерата ја имаат из-
градено на големите пари добиени од економија-
та базирана на поттикнување на потрошувачка-
та, па тешко дека наеднаш ќе можат да се откажат 
од тој луксуз и да почнат да размислуваат поина-
ку. Меѓутоа, да бидам искрен, она што најмногу 
ме загрижува е што и ние, еколозите и екологис-
тите, се однесуваме како верни застапници (бо-
гами и војници) на “каузата” на потрошувачко-
то општество и како воопшто да не забележува-
ме дека “Царот е гол”, а уште помалку ни паѓа на 
памет да го дигнеме својот глас и да укажеме дека 
има нешто нездраво, ненормално и длабоко ан-
тиеколошко во начинот на кој функционира це-
лата светска економија. 

Заклучоци

1-Актуелниот концепт за одржлив развој 
декларативно инсистира на баланс помеѓу раз-
војот економијата, заштита на човековите пра-
ва и заштитата на животната средина, но би-
дејки не е утврден јасен критериум за тоа што 
се подразбира под тој баланс, она што го имаме 
во пракса е големо и неодржливо форсирање на 
економијата на штета на животната средина и 

човековите права. 
2-Потребно е редефинирање на концеп-

тот за одржлив развој, со кое ќе се напушти ба-
рањето за баланс помеѓу трите клучни фактори 
на развојот и јасно ќе се истакне приоритетот 
на заштитата на животната средина како пре-
дуслов за развојот на економијата, општеството 
и човековите права.

3-Потребно е редефинирање на поими-
те и концептите за економија и развој, кои де-
нес (како и пред 200 години) се ориенти ни на 
голо стимулирање на потрошувачката по се-
која цена и таквиот приод е главниот генератор 
на еколошката криза во која загазуваме се под-
лабоко. Крајно време е да се напушти концептот 
на потрошувачко општество и да се премине на 
концептот на еколошко општество - кој допрва 
ќе треба да се дефинира.

4-Концептот на еколошко општество 
ќе мора да се базира на претходно изработена 
студија за економијата на екосистемите (во 
смисла на региони, држави, континенти и самата 
планета Земја) и нивниот капацитет на издрж-
ливост, т.е. способноста да обезбедат траен оп-
станок на одредена (лимитирана по број) чо-
вечка популација. 

5-При пресметката за капацитетот на из-
држливост на конкретен екосистем (регион, др-
жава итн.) задолжително да се зима во предвид 
варијантата за можностите на екосистемот при 
најнеповолни природни услови.

6-Врз основа на пресметките за капаците-
тот на издржливост на екосистемот при најнепо-
волни услови, да се дефинира популационата 
политика на државите, односно колкав е мак-
сималниот број на население што секоја од нив 
може да го поднесе на неодредено време и со ко-
ристење само на обновливи ресурси и класични 
методи на производство на храна и енергија. 

7-Ќе мора да бидат поригорозно ограни-
чени и некои денес постоечки човекови права и 
права на претприемништвото доколку се оце-
ни дека се тие на штета на животната средина. 
На пример, ако се знае колкава е еколошката це-
на за да се лансира една ракета што ќе ја обиколи 
Земјата (еколошка цена во смисла на трошење на 
ресурси и предизвикување на загадувања), недо-
пуштливо е (од аспект на обврската за домаќин-
ско управување со екосистемот на Планетата) 
да се организираат вселенски екскурзии за бо-
гати поединци, независно од тоа што тие се под-
готвени скапо да платат за тоа, туку таквите па-
тувања мора да имаат строго научно-истражу-
вачка цел.1 

1 Текстов изразува лични ставови на авторот, а не 
официјални ставови на Еколошко друштво “Еко-мисија” 
Скопје
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Вовед

Современиот развиток на државите, покрај 
постоењето на традиционалните видови контро-
ла која ја спроведуваат судовите, парламентот, 
владата итн., ја наметна потребата од развивање 
нов облик на (неформална) контрола над држав-
ната управа, која на ефтин и едноставен (cheap 
and easy) начин ги штити уставните и законски 
права на граѓаните. Станува збор за институција-
та Омбудсман, која како механизам на демократ-
ска контрола над управата, обезбедува поефикас-
на заштита на правата на граѓаните кога им се 
повредени од страна на државните органи. 

Историски погледнато омбудсманот се 
врзува за Шведска, каде многу одамна уште во 
1809 година настанал во специфични услови, во 
земја која денес е членка на Европската унија. 
Оттогаш па до денес земјите членки на Европ-
ската унија во своите правни и политички систе-
ми го воведуваат омбудсманот со цел да се обез-
беди поефикасна заштита на човековите слободи 

ЕКОЛОШКИ ОМБУДСМАН

Искра АЌИМОВСКА - МАЛЕТИЌ

Полициска академија, Скопје

ИЗВОД

Аќимовска - Малетиќ И. (2008): Еколошки омбудсман. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите 
на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко 
друштво, Кн. 8, Скопје.

Институцијата Омбудсман е присутна во многу земји во светот, наметнувајќи се како независен, 
непристрасен и објективен контролен механизам за заштита на правата на граѓаните во случај кога се 
повредени од страна на државните органи. Постојат повеќе видови на омбудсмани кои се основаат врз 
основа на разни критериуми: парламентарни, извршни, омбудсмани од општа надлежност, специјализира-: парламентарни, извршни, омбудсмани од општа надлежност, специјализира-
ни омбудсмани итн.  

Народниот правобранител (Омбудсман) на Република Македонија е парламентарен омбудсман од 
општа надлежност, кој ги штити правата на граѓаните меѓу другите и од областа на екологијата, во случаи 
кога истите им се повредени од страна на органите на државната управа и на други органи и организации 
што имаат јавни овластувања. Поаѓајќи од компаративните искуства, настојувањата да се основаат специја-
лизирани омбудсмани кои штитат права на одредена категорија на граѓани или одредени права на граѓаните 
и дека никогаш не е направено доволно во областа на заштитата на правата на граѓаните, а имајќи го пред-
вид фактот дека се повеќе се посветува внимание на заштитата на животната средина, се наметнува пра-
шањето дали е опортуно основање и на специјализиран омбудсман од областа на екологијата.

Клучни зборови: екологија, омбудсман, Народен правобранител на Република Македонија, видови омбудсмани, 
еколошки омбудсман, европски критериуми и стандарди за заштита на животна средина

и права, кои се еден од столбовите на секое демо-
кратско општество.

Овој процес на ширење на институција-
та омбудсман во сите земји членки на Европска-
та унија, но и создавањето на омбудсман на те-
риторија на повеќе суверени земји од типот на 
Европскиот омбудсман, го покажува значењето 
и моќта кои оваа институција неспорно ги има 
при остварувањето поефикасна заштита на пра-
вата на граѓаните. 

При тоа се забележува функционирање на 
повеќе видови омбудсмани кои се основаат врз 
основа на разни критериуми: парламентарни, из-
вршни, омбудсмани од општа надлежност, спе-
цијализирани омбудсмани итн. Доколку има по-
тесен обем на постапување и делува само во по-
глед на заштита на одредена категорија на права 
на граѓаните, или доколку правата на граѓаните 
се повредени од страна на одредени државни ор-
гани или станува збор за одредена категорија на 
граѓани тогаш станува збор за посебни (специја-
лизирани) омбудсмани. Постојат специјализира-
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ни омбудсмани кои можат да бидат претставни-
ци избрани од парламентот или именувани од из-
вршната власт, можат да бидат на локално или 
национално ниво. Поаѓајќи од компаративните 
искуства и настојувањата да се основаат специја-
лизирани омбудсмани и дека никогаш не е напра-
вено доволно во областа на заштитата на права-
та на граѓаните, а имајќи го предвид фактот дека 
се повеќе се посветува внимание на заштитата на 
животната средина, се наметнува прашањето да-
ли е опортуно основање и на специјализиран ом-
будсман од областа на екологијата.

Институција омбудсман

Зборот омбудсман е шведска општа имен-
ка кој означува претставник, застапник, повере-
ник  и со него се означува лице кое ги претста-
вува другите или ги брани интересите на дру-
гите. (Borkovic I., 1995) Во некои земји членки 
на Европската Унија за оваа институција е задр-
жан токму називот на шведскиот термин, на при-
мер во Данска (Folketingets Ombudsmand), во 
други земји, како на пример, Велика Британија 
(Parliamentary Commissioner for Administration), 
Финска (Eduskunnan oikeusasiamies), Германија 
(Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages), 
зборот омбудсман се преведува на нивниот ја-
зик при што се додава зборот “парламентарен”. 
Потоа, во некои земји името на оваа институ-
ција се определува на нивниот национален ја-
зик апострофирајќи ја нејзината основна функ-
ција да биде заштитник на правата на граѓаните. 
Таков е примерот со Австрија (“Народен адво-
кат” - Volksanwaltshaft), Шпанија (“Народен бра-
нител” - El Defensor del Pueblo), Полска (“Заст-
апник на правата на граѓаните” - Rzecnik prav 
obywatelskich), Словенија (“Заштитник на чо-
вековите права”) и др. Во некои земји, се дава-
ат сосема нови имиња за оваа институција како 
во Франција (“Посредник” - Mediateur), но од ос-
новните обележја може да се заклучи дека ста-
нува збор за институцијата омбудсман. Меѓутоа, 
кој и да е називот кој оваа институција го има во 
основа има исти или слични карактеристики, на-
длежности и можности.

Кога зборуваме за омбудсманот во него-
ва класична смисла станува збор за независна 
институција, која најчесто се избира од законо-
давниот орган и која ги штити правата на граѓа-
ните кога им се повредени со лошо управување 
(maladministration) на државните органи, за што 
омбудсманот може да упати неформални одлуки 
во вид на препораки, сугестии и мислења. 

Омбудсманите во повеќето земји имаат 
слични, па и идентични надлежности. Меѓутоа, 
сепак доколку внимателно се проучи надлежнос-
та на оваа институција во повеќе земји може да 

се заклучи дека сепак има и извесни разлики меѓу 
нив. Така, општо прифатено е дека омбудсманот 
има надлежност да ги штити правата на граѓа-
ните кога се повредени од “maladministration” од 
страна на органите на државната управа. При тоа 
под поимот “maladministration” или “лошо упра-
вување” се подразбираат административни не-
правилности, административни пропусти, зло-
употреба на положба, немарност, незаконско 
постапување, нефер постапување, неправилно 
или некомпетентно постапување, дискримина-
ција, непотребно одложување или одбивање на 
информации. (Soderman J. 1997) Надлежностите 
на омбудсманот се протегаат од заштита на пра-
вата на граѓаните од ситни неправди, некорек-
тен однос од страна на службениците, шикани-
рања, до покрупни неправди, забрзување на уп-
равни постапки кои неоправдано се оддолжува-
ат и контролирање на законитоста во работење-
то на управата.

Општо гледано омбудсманот при вршење-
то на работите од својата надлежност врши кон-
трола над сите органи на управата и други орга-
ни и организации што имаат јавни овластувања 
со исклучок на судовите. 

Видови омбудсман
Кога се говори за институцијата омбуд-

сман главно се мисли на оној орган чија незави-
сност се обезбедува со неговиот избор од стра-
на на парламентот на кого единствено му подне-
сува отчет за својата работа. Меѓутоа, доколку се 
проучи во кои форми функционира институција-
та омбудсман во државите во светот може да се 
заклучи дека се разликуваат повеќе видови ом-
будсмани, која класификација ја прифаќа и Меѓу-
народниот Омбудсман Институт (International 
Ombudsman Institute). (Aviani D., 1999)

Имено, зависно од појдовниот критериум 
за класификација се разликуваат: парламентарен 
и егзекутивен омбудсман, национален, локален и 
меѓународен омбудсман, инокосен и колегијален 
омбудсман, општ и посебен омбудсман. Поната-
му постојат омбудсмани во јавниот и приватниот 
сектор, потоа омбудсмани кои примаат претстав-
ки директно од граѓаните и омбудсмани кои при-
маат претставки единствено преку членови на 
парламентот, омбудсмани кои можат да постапу-
ваат единствено по писмени претставки поднесе-
ни од граѓани и омбудсмани кои можат да поста-
пуваат и по усмени претставки и др.

Општо прифатена како најзначајна подел-
ба на омбудсманите е онаа која поаѓа од критери-
умот според органот кој го именува и на кого е 
одговорен омбудсманот, а тоа е поделбата на пар-
ламентарен и егзекутивен омбудсман. Додека пр-
виот вид омбудсман е именуван од страна на пар-
ламентот и одговара за својата работа единстве-
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но пред него (Парламентарен омбудсман постои 
во Шведска, Финска, Данска, Норвешка, Нов Зе-
ланд, Германија и др.), егзекутивниот омбудсман 
е именуван од страна на одредено извршно те-
ло на државната власт и во негово име ја контро-
лира државата и ги штити правата на граѓаните 
(во Шведска и Финска постои покрај парламен-
тарниот омбудсман и канцелар на правдата, кој 
има иста или слична улога како и омбудсманот со 
таа разлика што улогата на контролор на управа-
та и заштитник на правата на граѓаните ја врши 
во име на владата.) Инаку, егзекутивниот омбуд-
сман во поголема мера е распространет од парла-
ментарниот омбудсман доколку се земе во пред-
вид дека постои во повеќе земји, на пример, во 
Соединетите Американски држави, Австралија, 
во латиноамериканските држави, африканските 
и азиските држави. Тука би требало да се спо-
менат и преодните облици на омбудсмани, како 
на пример британскиот омбудсман (Parliamentary 
Commissioner for Administration), кој со самото 
име означува дека е одговорен пред парламентот 
и дејствува како негов претставник, но од дру-
га страна има карактеристика на егзекутивен ом-
будсман со тоа што го именува кралицата со по-
себен акт (Letters Patent). За разлика од него ом-
будсманот во Франција има карактеристики на 
егзекутивен омбудсман со тоа што е именуван од 
страна на владата, но од друга страна годишни-
от извештај омбудсманот го доставува покрај до 
претседателот на Републиката и до парламентот. 
Без оглед на органот што ги именува парламен-
тарниот и егзекутивниот омбудсман сепак нивна 
заедничка карактеристика е дека станува збор 
главно за независен орган (иако кај егзекутивни-
от омбудсман се поставува прашањето за целос-
на независност), кој ја контролира управата и 
нејзините службеници во поглед на законитоста 
и правилноста на нивното постапување, потоа и 
двата омбудсмани постапуваат неформално и врз 
основа на свое сопствено наоѓање донесуваат од-
луки за постоење незаконитост во работењето на 
државните органи, при што немаат овластување 
да ги ставаат вон сила актите на оние органи чија 
работа ја контролираат. 

Не е помалку значајна и поделбата на на-
ционални, локални и меѓународни омбудсмани, 
поаѓајки од територијата за која се воспоставу-
ва омбудсманот. Националните омбудсмани се 
воспоставуваат за територијата на целата држа-
ва, локален омбудсман се воспоставува за дел 
од територија на суверена држава (Омбудсма-
ни во Соединети Американски држави, Италија 
и др.) и меѓународен омбудсман се воспоставу-
ва на територија на повеќе суверени држави Пос-
тои еден меѓународен омбудсман, Европски ом-
будсман (European Ombudsman), кој постапува 
по претставки од било кој државјанин на Унија-

та или било кое физичко или правно лице кое 
престојува или има претставништво во земја 
членка, кога станува збор за лошо управување 
(maladministration) на институциите и телата на 
Заедницата, освен на Судот на правдата или Су-
дот во прв степен во вршењето на нивната суд-
ската функција. 

Дистинкцијата на инокосен и колегијален 
омбудсман тргнува од бројот на лица кои се но-
сители на функцијата омбудсман, па така докол-
ку едно лице е носител на функцијата омбудсман 
станува збор за инокосен орган (на пр: Шведски-
от justitieombudsman, Народниот правобрани-
тел на Република Македонија, Омбудсманот во 
Словенија и др.), додека ако повеќе лица ја вр-
шат функцијата тогаш станува збор за колегија-
лен омбудсман (на пр: Австрискиот омбудсман-
Volksanwaltscaft). 

Разликувањето на омбудсманите на општи 
и посебни тргнува од критериумот на делокру-
гот на нивното постапување. Доколку омбудсма-
нот ги штити сите уставни и законски права на 
граѓаните станува збор за општ омбудсман ( на 
пр: омбудсманите во Шведска, Финска, Велика 
Британија, Република Грција, Република Хрват-
ска, Република Македонија и др.). Доколку има 
потесен обем на постапување и делува само во 
поглед на заштита на одредена категорија на пра-
ва на граѓаните, или доколку правата на граѓани-
те се повредени од страна на одредени државни 
органи или станува збор за одредена категорија 
на граѓани  тогаш се работи за посебни (специја-
лизирани) омбудсмани. Посебните омбудсмани 
можат да бидат претставници избрани од парла-
ментот или именувани од извршната власт, мо-
жат да бидат на локално или национално ниво. 
Овој вид на омбудсман може да штити тесно од-
редени граѓански права, како на пример во Ка-
нада каде на федерално ниво постои претстав-
ник за службени јазици (Federal Commissioner of 
Official Languages of Canada). Исто така за посе-
бен омбудсман станува збор и доколку омбудсма-
нот ги штити правата на одредена категорија на 
граѓани (на пр: Омбудсманот за заштита на пра-
вата на децата во Шведска) и доколку го стесни 
кругот на субјекти спрема кого постапува и чија 
работа ја контролира, како на пример Омбудсма-
нот за војни прашања во Норвешка, Германија и 
Израел, Полицискиот омбудсман во Северна Ир-
ска итн. 

Значи, споредбено правно во светот пос-
тои тенденција да се основаат разни видови ом-
будсмани (омбудсмани основани од Владата, ка-
ко во Шведска каде покрај парламентарниот ом-
будсман постојат и други на пример омбудсман за 
заштита на потрошувачите, омбудсман за зашти-
та на еднаквоста на мажите и жените на пазарот 
на трудот и омбудсмани во приватниот сектор, 
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кои имаат за цел да ја испитуваат законитоста во 
работењето на приватните организации, на при-
мер омбудсмани на осигурителни компании). Се-
пак кога се говори за омбудсманот во класична 
смисла се мисли на заштитникот на правата на 
граѓаните кој за основна карактеристика ја има 
независноста и кој во принцип се избира од зако-
нодавниот орган.

Народен правобранител на Република 
Македонија

Правна положба и надлежности на 
Народниот правобранител

Во Република Македонија институција-
та омбудсман е предвидена уште со Уставот на 
Република Македонија од 1991 година под името 
Народен правобранител, а истата е основана во 
1997 година. Народниот правобранител на Репу-
блика Македонија е парламентарен, општ, ино-
косен омбудсман кој во рамки на своите овлас-
тувања самостојно и независно ги штити правата 
на граѓаните кога им се повредени од страна на 
органите на државната управа. Со донесувањето 
на новиот Закон за народниот правобранител во 
2003 година е предвидено дека седиштето на На-
родниот правобранител е во Скопје, а заради из-
вршување на работите од негова надлежност се 
организираат канцеларии како подрачни органи-
зациони единици и тоа во Тетово, Кичево, Штип, 
Струмица, Куманово, Битола, со кои раководи за-
меник на народниот правобранител. Согласно 
своите законски овластувања, Народниот право-
бранител е орган на Република Македонија кој ги 
штити уставните и законските права на граѓани-
те и на сите други лица кога им се повредени со 
акти, дејствија и пропуштања на дејствија од ор-
ганите на државната управа и од други органи и 
организации што имаат јавни овластувања. (За-
кон за народниот правобранител, “Службен ве-
сник на РМ” бр. 60/2003, чл. 2 – во натамошни-
от текст ЗНП)

Собранието на Република Македонија, 
на предлог на надлежна комисија на Собрание-
то, го избира и разрешува Народниот правобра-
нител со мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници, при што мора да има мнозинство гла-
сови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат 
на заедниците што не се мнозинство во Републи-
ка Македонија. Народниот правобранител се из-
бира за време од осум години, со право на уште 
еден избор. Согласно Законот е предвидено На-
родниот правобранител да има повеќе заменици, 
при што нивниот број го определува Собранието 
на Република Македонија на предлог на Народ-
ниот правобранител. (ЗНП, чл. 5, ст. 1 и 2) 

Согласно законските овластувања Народ-
ниот правобранител може да покрене постапка 

ако е поднесена претставка до него или по соп-
ствена иницијатива, доколку оцени дека на граѓа-
ните им се повредени уставните и законските пра-
ва. Заради испитување на наводите во претстав-
ката, Народниот правобранител во рамки на сво-
ите надлежности, може да преземе повеќе дејст-
вија и мерки, односно да побара потребни објас-
нувања, информации и докази за наводите во 
претставката, да влезе во службени простории и 
да изврши непосреден увид во предметите и ра-
ботите од нивна надлежност, да повика на разго-
вор избрано или именувано службено лице и се-
кое друго лице кое може да даде определени по-
датоци во постапката, да побара мислење од на-
учни и стручни институции и да преземе други 
дејствија и мерки определени со закон или про-
пис. Органите и организациите над кои Народни-
от правобранител има надлежност да постапува 
се должни бараните објаснувања, информации и 
докази да му ги достават веднаш, а најдоцна во 
рок од 8 дена од денот на приемот на барањето 
за доставување на податоците. Ако од објектив-
ни причини се спречени да го сторат тоа тие се 
должни без одлагање писмено да го известат На-
родниот правобранител за причините поради кои 
не се во можност да постапат. Одбивањето и не-
почитувањето на барањата на Народниот право-
бранител за преземање на претходно споменати-
те дејствија се смета за попречување на неговата 
работа. Во таков случај Народниот правобрани-
тел може да го информира непосредно повисоки-
от орган, функционерот кој раководи со органот 
или Владата на Република Македонија, а доколку 
тие не ги преземат потребните мерки и Собрани-
ето на Република Македонија. (ЗНП. чл. 24 и 25)

Доколку Народниот правобранител конс-
татира дека се повредени уставните и законските 
права на подносителите на претставката или пак 
се направени други неправилности тој може да 
даде препораки, мислења и укажувања за начи-
нот на отстранување на констатираните повреди, 
да предложи повторно да се спроведе определена 
постапка согласно закон, да покрене иницијати-
ва за поведување на дисциплинска постапка про-
тив службено, односно одговорно лице и да под-
несе барање до надлежниот јавен обвинител за 
покренување на постапка заради утврдување на 
казнена одговорност. (ЗНП, чл. 32) Кога Народ-
ниот правобранител констатира дека се повре-
дени уставните и законските права на подноси-
телот на претставката од органите на државна-
та управа или од органи и организации што има-
ат јавни овластувања, може да бара времено од-
ложување на извршувањето на управниот акт до 
одлуката на второстепениот орган и времено од-
ложување на извршувањето на управниот акт до 
донесување на одлука од надлежниот суд, кои се 
должни веднаш, а најдоца во рок од три дена од 
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приемот на барањето на Народниот правобрани-
тел да ја донесат и достават до него одлуката со 
која управниот акт е времено одложен од извр-
шување. За преземените мерки по барањата, пре-
пораките, мислењата или укажувањата на Народ-
ниот правобранител, органите и организациите 
спрема кои истите се упатени, се должни да до-
стават известување веднаш, а најдоцна во рок од 
30 дена. Доколку не го известат или само делум-
но го прифатат неговото укажување, Народниот 
правобранител го информира непосредно пови-
сокиот орган, функционерот кој раководи со кон-
кретниот орган или Владата на Република Маке-
донија, а доколку тие не ги преземат потребни-
те мерки го информира и Собранието на Репуб-
лика Македонија. Со оглед на тоа што Народни-
от правобранител на Република Македонија, како 
и другите омбудсмани од општа надлежност, не-
ма мерки на казнување и присилба кои му стојат 
на располагање, предвидено е да ја користи јав-
носта во своето работење како еден од можни-
те начини за почитување на неговите одлуки. Во 
таа смисла кога е утврдена повреда на уставни-
те и законските права, Народниот правобранител 
може на трошок на органот спрема кого поста-
пува и на кого се однесува предметот, случајот 
јавно да го објави во средствата за јавно инфор-
мирање. Во рамки на обезбедувањето јавност во 
своето работење Народниот правобранител, за 
степенот на почитувањето, унапредување и за-
штита на уставните и законските права на граѓа-
ните и за почитувањето на начелата на недиск-
риминација и соодветна и правична застапеност 
на припадниците на заедниците од страна на ор-
ганите кон кои е надлежен да постапува, го ин-
формира Собранието на Република Македонија 
со годишен извештај и истиот задолжително се 
објавува во средствата за јавно информирање. 
(ЗНП. чл. 34 и 36)

Народниот правобранител на Република 
Македонија во заштита на правата од 
областа на животната средина

Народниот правобранител на Републи-
ка Македонија како парламентарен омбудсман 
од општа надлежност, постапува по поднесени 
претставки од граѓаните и другите лица или по 
сопствена иницијатива во повеќе области, меѓу 

кои и во областа на животната средина. При тоа 
за постапување по овие претставки задолжен е 
заменик на народен правобранител, кој меѓу дру-
гите области постапува и во областа на заштита-
та на животната средина. (Согласно член 8 од Де-
ловникот на Народниот правобранител, февруа-
ри, 2005, работите што спаѓаат во надлежностите 
на Народниот правобранител, а по кои постапу-
ва во седиштето на Народниот правобранител во 
Скопје се поделени во четири групи кои опфаќа-
ат неколку области, меѓу кои во IV глава спаѓа-
ат право на работа, еколошки права и права на 
корисници на услуги (работни односи, потрошу-
вачки права, животна средина и други области). 

Од досегашното функционирање на На-
родниот правобранител може да се констати-
ра константно мал број на поднесени претстав-
ки кои се однесуваат на заштитата на животната 
средина. Оваа констатација ќе се аргументира со 
статистичките податоци за постапувањето на На-
родниот правобранител во областа на заштитата 
на животната средина во последните пет години, 
односно во периодот од 2002 до 2006 година. 

Од сето погоре изнесено може да се кон-
статира дека постапувањето на Народниот пра-
вобранител по претставките од областа на заш-
титата на животната средина во последните го-
дини е на минимално ниво, односно секоја го-
дина се постапува по исклучително мал број на 
претставки. При тоа може да се каже дека мали-
от број на поднесени претставки до Народниот 
правобранител кои се однесуваат на заштитата 
на животната средина се должи пред се на  не-
доволно развиената еколошка свест на населе-
нието. Но, исто така не може да не се истакне 
и недоволното ангажирање на Народниот право-
бранител во заштитата на правата на граѓаните 
од областа на животната средина преку поширо-
ко следење на состојбите во оваа област кое би 
резултирало со конкретна активност и зачестено 
покренување постапки по сопствена иницијати-
ва. За тоа говорат и минималниот број покрена-
ти постапки по сопствена иницијатива на Народ-
ниот правобранител, кои се однесувале на разни 
сегменти од заштитата на животната средина. 

Претставките поднесени до Народниот 
правобранител од областа на заштитата на жи-
вотната средина најчесто се однесуваат на зголе-

Таб. 1. Статистички податоци за постапувањето на Народниот правобранител на Република 
Македонија по претставките од областа на животната средина за период 2002 - 2006 година 

Година на 
постапување

Вкупно претстав-
ки

Претставки од област 
животна средина

Претставки од област животна средина 
во однос на вкупен број претставки

2006 3076 20 0,65%
2005 3053 23 0,75%
2004 1959 12 0,62%
2003 2605 20 0,77%
2002 1878 24 0,71%
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меното ниво на бучава (на пример, во 2006 годи-
на 50% од поднесените претставки од оваа об-
ласт), загадување на медиумите на животната 
средина (35% од поднесените претставки од оваа 
област) и друго (15%).

Во контекст на недоволното активирање 
на Народниот правобранител во оваа област би 
морало да се констатира и дека докрај не е испол-
нета целта на донесувањето на новиот Закон за 
народниот правобранител од 2003 година, со кој 
се формирани регионалните канцеларии на На-
родниот правобранител низ територијата на Ре-
публика Македонија. Имено, целта на овие кан-
целарии беше меѓу другото, да се приближи оваа 
институција до граѓаните на Република Маке-
донија, но исто така и поблиско следење на сос-
тојбите на локално ниво, што би резултирало со 
нивно поактивно учество во разни сегменти на 
живеењето и во конкретниот случај во следење 
на состојбите во областа на заштитата на живот-
ната средина. 

Критериуми и стандарди за заштита на 
животната средина

Во рамките на своето законодавство се-
која земја го има регулирано прашањето за заш-
тита на животната средина, при што речиси во 
сите земји во донесените устави се присутни 
идентични елементи што одат во прилог за до-
несување посебен закон за заштита на животна-
та средина, а оттаму и право на здрава животна 
средина со определување на основните вреднос-
ти што се заштитуваат (Ристевски К., Давитков-
ски Б., 1997) 

За Република Македонија со статус земја 
кандидат за Европската унија од особено значење 
е донесување и имплементирање на регулати-
ва која ќе ги уреди прашањата за заштита на жи-
вотната средина во согласност со регулативата на 
Унијата. Прво, треба да се истакне дека со Дого-
ворот на Европската унија од 1992 (Мастрихтски 
договор) изрично е предвидена надлежност на Ев-
ропската унија во областа на животната средина. 
Имено, Европската унија според тие прописи ин-
тензивно се залага за решавање на проблеми на 
заштита на животната средина и за донесување 
бројни еколошки прописи. Се споменува дека во 
законодавството на Европската унија во областа 
на животната средина има преку 300 општи прав-
ни акти од различен карактер како што се конвен-
ции, одлуки, упатства, правилници, правила, спо-
годби, што претставува околу 10% од регулати-
вата на Европската унија. Тука се и одреден број 
меѓународни договори од областа на животната 
средина, во кои Европската заедница, односно Ев-
ропската унија се појавува како една од договор-
ните страни. (Popovic S., 2004) 

За земјите кои настојуваат да станат член-
ки во Европската унија и особено за земјите кан-
дидати за членство во Европската унија, како Ре-
публика Македонија, од исклучително значење е 
усогласување на регулативата со онаа на Европ-
ската унија. Во таа смисла треба да се напоме-
не дека се смета дека земјите од Централна и Ис-
точна Европа треба да вложат исклучителен на-
пор во насока на изедначување на регулативата 
со онаа на Европската унија, во некои значајни 
области од заштитата на животната средина, ка-
ко што се 1. вода, 2. енергетски аспекти на заш-
титата на животната средина, 3. загадување на 
земјиштето, 4. отклонување на опасниот отпад, 
5. модернизација на производните технологии и 
др.  (Popovic S. 2004)

Не е спорно дека Република Македонија 
има донесено обемна законска регулатива со која 
се регулираат прашањата, проблемите и мерки-
те за заштита на животната средина, почнувајќи 
од Законот за животна средина, Законот за при-
родата, потоа посебни закони за заштита на поч-
вата, воздухот, водите, заштита  од бучава, како и 
бројни подзаконски акти кои во најголем дел се 
хармонизирани со европската регулатива и меѓу-
народните стандарди, а има ратификувано голем 
број меѓународни акти и документи, како што се 
Рамковната конвенција на Обединетите нации за 
климатските промени, Виенската конвенција за 
заштита на озонскиот слој, Протоколот од Кјото, 
Монтреалскиот протокол во врска со супстанци-
те кои го осиромашуваат озонскиот слој, Сток-
холмската конвенција за неразградливи озонски 
загадувачи, Конвенцијата за пристап до инфор-
мации, учество на јавноста во одлучувањето и 
пристап до правдата за прашањата поврзани со 
животната средина и др. Меѓутоа и покрај до-
несувањето на обемна регулатива која во најго-
лем дел го регулира прашањето на заштитата на 
животната средина и нејзиното хармонизирање 
со правото на Европската унија, сепак прашање 
е во колкава мера доследно се применува иста-
та. Имено, и Народниот правобранител (Омбуд-
сман), кој функционира како заштитник на пра-
вата на граѓаните кога се повредени од страна на 
органите на управата и други органи и организа-
ции што имаат јавни овластувања, во своите го-
дишни извештаи констатира непочитување на ре-
гулативата која се однесува на заштитата на жи-
вотната средина, при тоа посочувајќи ги надлеж-
ните органи, пред се Министерството за животна 
средина и просторно планирање, Државниот ин-
спекторат за животна средина и др. Меѓутоа, при 
тоа не се забележува негова посеопфатна актив-
ност во насока да влијае врз надлежните органи 
да се применува таа регулатива и на соодветен 
начин да се санкционираат оние кои вршат дејст-
вија спротивни на законските прописи.
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Заклучок

Се поставува дилемата Еколошки омбуд-
сман во Република Македонија - да или не?

Членството на Република Македонија во 
Европската унија, меѓу другото е поврзано со ис-
полнување на европски стандарди во врска со 
заштитата на животната средина. Фактот што 
Народниот правобранител на Република Македо-
нија (омбудсман) не обрнува поголемо внимание 
кон заштитата на животната средина не импли-
цира потреба да се формира специјализиран еко-
лошки омбудсман. Напротив треба да се презе-
ме поголема активност на Народниот правобра-
нител (Омбудсман) на Република Македонија во 
насока на поактивно вклучување во заштитата 
на правата на граѓаните од областа на заштита-
та на животната средина, почесто покренување 
постапки по сопствена иницијатива и преземање 
поинтензивни  мерки за спроведување на актив-
ностите од страна на надлежните органи. Вакво-
то поактивно функционирање на Народниот пра-
вобранител во областа на заштитата на животна-
та средина може да се постигне со формирање на 
посебно одделение во рамки на Канцеларијата на 
народниот правобранител кое би водело особена 
сметка за заштитата на правата од областа на жи-
вотната средина, по примерот на посебното Од-
деление за заштита на правата на децата форми-
рано во рамки на институцијата Народен право-
бранител на Република Македонија по иниција-
тива на УНИЦЕФ во 1998 година. Со формирање 
на посебно одделение за заштита на правата од 
областа на животната средина во рамки на На-
родниот правобранител на Република Македо-
нија би се овозможило целосно ангажирање на 
вработените во одделението, кои би постапува-
ле единствено по претставките од оваа област, би 
имале редовни и чести контакти и увиди во ор-
ганите кои се надлежни да ги спроведуваат про-
писите од областа на животната средина и би мо-
желе да дадат значителен придонес и кон подоб-
рување на законската регулатива која ја уреду-
ва оваа област, но и да придонесат кон подигну-
вањето на еколошката свест на граѓаните.
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ECOLOGICAL OMBUDSMAND

Iskra AĆIMOVSKA - MALETIĆ

Summary

The Ombudsman as an institution is present in many countries in the world, imposing itself as an inde-
pendent, unbiased and objective mechanism for protecting citizens’ rights, in cases of maladministration of the 
state bodies. Based on different criteria, the ombudsman may be classified in several types: parliamentary, ex-
ecutive, general authority ombudsman, special (specialized), etc.

The Ombudsman of the Republic of Macedonia is a parliamentary ombudsman with general authori-
ty, which provides protection of the rights of the citizen’s in the field of ecology, among others, when are vio-
lated from particular state administration bodies. Having in mind comparative experiences and practice to es-
tablish specialized ombudsmans which protect the rights to a certain category of citizens, or they protect par-
ticular citizens’ rights, considering the fact that enough has never been done in the area of protecting citizens’ 
rights, and that lot of attention is devoted to the protection of  the environment, a question is reised - is there a 
need for specialized ombudsman in the field of ecology. 



Урбана екологија - 
Urban Ecology
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SPATIAL VARIATION OF TERRESTRIAL MACROFAUNA ALONG 
AN URBAN-RURAL GRADIENT IN SKOPJE CITY AND ITS 

SURROUNDING

Aleksandra C. GORGIEVSKA, Dana PRELIĆ & Slavčo HRISTOVSKI

Institute of Biology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Gazi Baba bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia

ABSTRACT

Gorgievska A.C., Prelić D. & Hristovski S. (2008): Spatial variation of terrestrial macrofauna along an ur-
ban-rural gradient in Skopje city and its surrounding. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Repub-
lic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecologi-
cal Society, Vol. 8, Skopje.

The aim of this investigation was to evaluate the influence of urbanization on terrestrial macrofauna in three 
different localities (urban -U, suburban -S and rural-R) along an urban-rural gradient in Skopje city and his sur-
rounding, as well as to determine the structure of the arthropod community.

The material was collected by using pitfall traps placed along a transect with monthly dynamics during one 
year period (07. 2004 – 07. 2005).

Qualitative and quantitative analyze, seasonal dynamics and spatial variation along the gradient were determined. 
The presence of five classes: Insecta (Coleoptera, Homoptera, Hemiptera, Orthoptera, Diptera, Dermaptera, 

Neuroptera, Lepidoptera), Arachnoidea (Aranea), Crustacea (Isopoda), Myriapoda (Centipedes, Millipedes) and 
Gastropoda were registered.

In total, 1014.85 ind./trap were found, from which the most abundant were Aranea, Coleoptera and Diptera.
During the investigation, variations of the abundance between different groups were noticed, with highest 

values in spring-summer period and the lowest in the winter period. 
Compared by localities, the abundance did not differ significantly, although the rural locality was with the 

highest number of individuals.

Key words: terrestrial macrofauna, urbanization, urban-rural gradient

ИЗВОД

Ц. Ѓорѓиевска А., Прелиќ Д. и Христовски С. (2008): Просторно варирање на терестричната 
макрофауна по должина на урбано-рурален градиент во градот Скопје и неговата околина. Зборник на 
трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни 
изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Целта на истражувањето е да се одреди влијанието на урбанизацијата врз терестричната макрофауна 
во три различни локалитети (урбан-U, субурбан-S и рурален-R) по должината на урбано-рурален градиент 
во градот Скопје и неговата околина.

Материјалот беше колекциониран со примена на ловни замки поставени по должина на трансект, со 
месечна динамика во текот на едногодишен период (07.2004 - 07.2005). 

Беа одредени квалитативно - квантитативната анализа, сезонската динамика и просторното варирање 
долж градиентот.

Беше регистрирано присутство на пет класи: Insecta (Coleoptera, Homoptera, Hemiptera, Orthoptera, 
Diptera, Dermaptera, Neuroptera, Lepidoptera), Arachnoidea (Aranea), Crustacea (Isopoda), Myriapoda (Centipe-
des, Millipedes) и Gastropoda.

Вкупно 1014.85 инд.замка-1 беа пронајдени, од кои со најголема густина беа Aranea, Coleoptera и Diptera.
Во текот на истражувањата, беа забележани варирања во густината  помеѓу различни групи, со 

најголема вредност во пролетно-летниот и најниска во  зимскиот период. 
Споредбата по локалитети покажа дека густината не се разликува значително, иако во руралниот 

локалитет беа забележани најголем број на единки.

Клучни зборови: терестрична макрофауна, урбанизација, урбано-рурален градиент
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Introduction

In large cities the urbanization is so inten-
sive, that leads to displacing of natural balance be-
tween the processes caused by the human activities 
and the processes that take place in the environment, 
including every living organism that lives there. As 
real process, urbanization has its own characteristics 
which enforce complex of ecological problems and 
very often threaten the survival of the organisms. 
Besides human population which dominates the cit-
ies, other animal and plant organisms represent inte-
gral parts of urban ecological matrix. 

Although large cities have all the compo-
nents of a natural environment (air, hydrographical 
net, soil, plants, underground waters, relief and cli-
mate), still they differ significantly from other eco-
systems.

High density and human concentration and 
activities make cities main causers of local, region-
al and global changes in the environment. Man caus-
es extreme modification of the natural processes in 
urban ecosystem. In conditions where soil, air and 
water are highly polluted, temperature and precipi-
tation are higher, the humidity is lower and total cli-
mate has the effect of “hot island”, the environment 
is heterogeneous and with presence of alohtonic and 
cultivated species, only small number of species can 
survive. These organisms are in sinantropic complex 
with the environment in which they live. 

Soil which is environment of many inverte-
brates in the city is highly modified. The same suffers 
lots of spatial changes (such as litholocigal discon-
tinuity, denudation and different utilization trough 
plantation, construction etc.). Surface becomes hard-
er, has limited aeration and drainage, as well as high-
er temperature. At the same time, with accumulation 
of communal, structural, industrial and other wastes, 
soil suffers enormous physical, chemical and bio-
logical changes trough reduction of porosity, altered 
temperature regime, changes in available nutrients 
and decomposition of the organic material as well as 
direct and indirect influence on the soil organisms. 
As a result, the processes of material cycling and en-
ergy flow are disbalanced. 

City environment is very different from the 
the natural environment, with characteristic plant 
and animal organisms. This is confirmed in many 
detailed investigations throughout the world: Vien-
na (Kuhnelt 1955; Schweiger 1962), Berlin (Kunick 
1974), Poland (Falinski 1971), London (Fitter 1946; 
Gill & Bonnett 1973), Brussels (Duvigneaud 1974), 
Paris (Jovet 1954), Birmingham (Teagle 1978), New 
York (Kieran 1959; Rublowsky 1967), etc. Nowa-
days, they represent combination of densely popu-
lated parts in the city centers, remnants of agro-eco-
systems and areas of city parks and forests. 

The composition of arthropod communi-

ty is changing in dependence of the distance from 
the city core. These changes are result of chang-
es of the vegetation type, traffic intensity, industri-
alization and so on (Sukopp 2002).The city has its 
own biocenosis which is influenced by urbanization 
and city conditions. Macrofauna that colonizes the 
city is characterized with its own specific distribu-
tion, population dynamics and structural characteris-
tics. Invertebrates are very appropriate choice of an-
imal group for investigation of the urbanization ef-
fects because:

 they have relatively short generation 1. 
time, which means that they can react 
immediately when changes in the soil or 
vegetation occur,

 they are very diverse group,2. 
 they are easy to collect,3. 
 have wide specter of trophic levels,4. 
 and finally they are very important eco-5. 

logical, sociological and agronomical 
compound in the ecosystems populated 
by men. Every change in their environ-
ment would disrupt functioning of ar-
thropods in the ecosystems. 

Open city space represents modification of 
the existing old habitat. The similarity between past 
and recent conditions in the same habitat is getting 
smaller during time and along the gradient from the 
periphery to the city center. 

Urban biocenoses are extreme examples of 
communities build up trough continuous processes 
of invasion by new species, and not by co-evolution-
ary development (Sukopp 2002).

Area of investigation

The investigations were conducted in the 
central part of the city of Skopje and its surround-
ing. Climate-diagram of the city Skopje is presented 
on Fig. 1. Meteorological measurements were con-
ducted by the Hydro-meteorological Institute from 
Skopje, located at the meteorological station Zajčev 
Rid, at an altitude of approximately 270 m. Climat-
ic conditions were followed during 40 years (1951-
1990). Skopje city and its environment are charac-
terized with temperate-cold winters and warm sum-
mers. The average annual temperature is 12.0 oC. 
The absolute maximal monthly temperatures reach 
42.4 oC (July). The absolute minimal month temper-
ature is -25.6 oC (January). Maximal mean monthly 
temperature is 30.0 oC (August). The minimal mean-
monthly temperature is -3.6 oC (January). During all 
year, with the exception of the summer period, days 
with absolute minimal temperature below zero, were 
registered, during January, February and December 
(Fig. 1.). The annual number of tropical days is 50, 
while the annual sum of the summer days is 123. 
Skopje city has 80 frosty days. 
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Skopje is characterized by relatively small 
amount of rains during the year (Fig. 1). The annual 
sum of precipitation is 502 mm, the lowest is in the 
warmest month of August (29,0 mm), and the high-
est is during May (60,8 mm). Compared by seasons, 
autumn is more rainy than spring. The annual rela-
tive air humidity is 69%. Arid period was registered 
during summer months. Semiarid period exist from 
the second half of May till the end of October. Gen-
erally, climate is temperate-warm according to tem-
perature, and semi-arid according to humidity (Fili-
povski et al., 1996). 

Fig. 1. Climadijagram for the investigation period 
of 40-years (1951 – 1990) in Skopje city

Сл. 1. Климадијаграм за период од 40 години 
(1951 – 1990) во градот Скопје

Geological composition is heterogenic, con-
sisted mainly of clastic sediments, with domination 
of tertiary lake and sea sediments.

Characteristics of the investigated localities
Based on the cartographic data (Markovski, 

Gorin, pers. comm.) for the position of the investi-
gated area, and the appropriate fitocenological an-
alyzes (Kostadinovski, pers. comm.), gradient was 
placed starting from:

Urban area (U)1. . Highly urbanized ur-
ban area that is nearest to the swimming 
pool ”Karpoљ“ and the Military Hospi-
tal, was chosen as the urban locality (U). 
The same is placed in the central part of 
the city, where the frequency of traffic 
is very intensive, and near by is a con-
structing object. Also this is part of the 

city where air-pollution can be consid-
ered as very high.
Suburban area (S)2. . Less urbanized sub-
urban area - the area that was chosen to 
reflect the characteristics of the suburb 
zone, meaning part which is at appropri-
ate distance from the city center, where 
urbanization and air-pollution are less 
intensive. It is located in the municipali-
ty Madžari, by the Grocery Bazaar.
Rural area (R)3. . It is about 24 from the 
city center, close to village Mralino, near 
the road Skopje-Veles.

Material and methods

For the determination of structural and func-
tional characteristics of pedofauna in three differ-
ent localities of the Skopje Valley, the investigations 
were conducted monthly (July 2004-July 2005), by 
pitfall trapping. This method is not the most appro-
priate for direct estimation of absolute true density, 
but it is useful to compare population size and com-
munity structure in space and time (Dent & Walton 
1997; Duelli et al. 1999; Perner & Schueler 2004; 
Grez et al. 2004).

Within each site, three transects were ran-
domly placed, transects were approximately 50–100 
m apart. In each transect 10 pitfall traps were placed, 
10 m apart. In general, there were three localities (U, 
S, R), 9 transects and 90 traps. Each pitfall trap con-
sisted of plastic cup, which was placed flush with the 
surface of the soil. The pitfall traps were half filled 
(200 ml) with a formalin-vinegar solution, in ratio 
1:7, which acted as killing and preserving agent of 
the catch. Plastic roofs were placed at each trap, a 
couple of centimeters above, to prevent dilution of 
preservative from the rain water.

Collected material was classified in taxonom-
ic categories (orders) and ecological analysis was 
performed. The individuals of the family Lumbrici-
dae (Oligochaeta), were excluded from the analysis, 
because they were present in the traps only during 
the rainy days, when the locality was flooded. Meso-
fauna and the individuals of family Formicidae (Hy-
menoptera) were also excluded from the analysis. 

Structural characteristics (qualitative and 
quantitative composition) of macropedofauna, their 
seasonal dynamics and spatial variation along the 
gradient were determined. 

Quantitative composition was expressed as 
abundance (ind.·trap-1) and dominance (%). Domi-
nance was calculated by the Balogh‘s (1958) formu-
la:

Skopje
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where 
n is number of groups, 
ai –number of individuals of the 

i - species, while  is the total number of indi-

viduals of the community.
The groups were divided in four categories 

according to their dominance (Balogh 1958):
dominant (- d) with more than 10% pres-
ence, 
subdominant (- sd) - 5-9.9%,
recedent (- r) - 1-4.9 % and
subrecendent (- sr) with less than 1%.

During the investigation, temperature and 
humidity of soil surface were also measured. 

The statistical analysis was performed by us-
ing STATGRAPHIC Plus for Windows 2.0.

Results and discussion

Qualitative and quantitative composition, as 
well as seasonal dynamics of different terrestrial 
groups, between three different localities, during the 
investigation in Skopje Valley was analyzed.

Four classes were registered: Arachnoidea, 
Crustacea, Myriapoda and Insecta. Analyses of Gas-
tropoda and Oligochaeta were not performed.

Class Crustacea was represented only by in-
dividuals of order Isopoda (fam. Oniscoididae, ge-
nus Oniscus). Class Arachnoidea was represented 
by individuals of order Aranea. Myriapoda was rep-
resented by four families of two orders: Chilopoda 
and Diplopoda. Class Insecta was represented by in-
dividuals of eight orders: Coleoptera, Homoptera, 
Hemiptera, Diptera, Orthoptera, Lepidoptera, Der-
maptera and Neuroptera (Tab. 1.).

Tab.2 shows participation of different groups 
by localities. In total, 1025.66 ind·trap-1 were regis-
tered as an average of all localities (Tab.3.). In to-
tal, 429.95 ind.trap-1 were registered in R, 272.91 
ind·trap-1 in S and 322.80 ind·trap-1 in U.

Tab.1. Qualitative composition of terrestrial 
macrofauna along an urban-rural gradient 
in the city of Skopje and its surrounding 

Таб. 1. Квалитативен состав на терестричната 
макрофауна по должина на урбано-
рурален градиент во градот Скопје и 
неговата околина

Class MYRIAPODA
Order CHILOPODA

Fam. Scutigeridae
fam. Scolopendridae
Fam. Lithobiidae

      Order DIPLOPODA 
 Fam. Julidae

Class CRUSTACEA
Subclass MALACOSTRACA

Order ISOPODA
Fam. Oniscoididae

Class ARACHNOIDEA
Order ARANEA

Class INSECTA
Order COLEOPTERA

 Fam. Carabidae
Fam. Curculionidae
Fam. Tenebrionidae
Fam. Staphylinidae
Fam. Elateridae 
Fam. Dermestidae
Fam. Histeridae
Fam. Scarabidae
Fam. Sylphidae

Fam. Cerambycidae
Fam. Chrysomelidae
Fam. Coccinelidae
Fam. Anthicidae
Fam. Cantharidae
Fam. Lucanidae

Order HOMOPTERA
Fam. Jassidae
Fam. Gerididae

Order HEMIPTERA
Fam. Pyrchocoridae

Order ORTHOPTERA
Fam. Gryllidae
Fam. Tettigonidae

Order DIPTERA
Order DERMAPTERA
Order LEPIDOPTERA

Seasonal dynamics of individuals of differ-
ent terrestrial groups was followed during one year 
in three investigated localities in order to have clear 

Fig. 2. Scheme of pitfall trap (A) and linear transect (B)
Сл. 2. Шематски приказ на ловна замка (А) и трансект (Б)
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view of the changes which occur in the community. 
Fig. 4., 5. and 6 demonstrate that the abundance of 
total macrofauna fluctuates during the year in each 
locality. Namely, higher values were noticed in R. 
According to Vidinčeva (1995), influence of many 
trophic, biotic and abiotic factors (climate, soil) 
leads to changes of the community structure. This is 
reflected in changes of the abundance of communi-

ties in different habitats. Total abundance of macro-
fauna in R fluctuates in broader frames from 12.61 
ind.trap-1 to 58.64 ind.trap-1 (Tab. 2.). Winter period 
is characterized by lower abundance of macrofau-
na. In this period of the year many individuals are in 
the phase of diapause (egg or pupae), while some of 
them migrate deeper in the soil as a result of lower 
temperatures or high humidity (Vidinčeva, 1995).

Tab. 2. Percentual participation of different groups along the gradient.
Таб. 2. Процентуално учество на одделните групи по должина на градиентот.

 R S U  
 ind·trap-1 D% symbol ind·trap-1 D% symbol ind·trap-1 D% sym-

bol
Diptera 32.46 7.55 sd 41.99 15.39 d 48.23 14.94 d
Hemiptera 12.24 2.85 r 10.39 3.81 r 25.50 7.90 sd
Orthoptera 33.30 7.75 sd 1.00 0.37 sr 2.62 0.81 sr
Aranea 186.76 43.44 d 95.00 34.81 d 98.68 30.57 d
Lepidoptera 0.85 0.20 sr 0.47 0.17 sr 0.43 0.13 sr
Homoptera 17.49 4.07 r 4.57 1.67 r 15.13 4.69 r
Neuroptera 0.06 0.01 sr 0.90 0.33 sr 0.86 0.27 sr
Isopoda 12.10 2.81 r 5.40 1.98 r 5.28 1.64 r
Gastropoda 4.51 1.05 r 1.43 0.52 sr 0.22 0.07 sr
Dermaptera 0.00 0.00 / 0.10 0.04 sr 0.03 0.01 sr
Myriapoda 0.99 0.23 sr 23.08 8.46 sd 4.67 1.45 r
Coleoptera 129.19 30.05 d 88.58 32.46 d 121.15 37.53 d

Tab. 3. Relative abundance of total macrofauna compared between localities in different months of the year
Таб. 3. Релативна абундантност на вкупната макрофауна проследена во одделните месеци и 

локалитети
 R S U total
VII.2004 58.64 43.46 26.80 128.90
VIII. 2004 50.94 32.91 30.10 113.95
IX. 2004 53.45 25.97 21.33 100.75
X. 2004 47.27 28.00 43.82 119.09
XI. 2004 25.06 29.26 17.70 72.02
XII. 2004 16.96 15.10 14.87 46.93
II. 2005 14.71 7.13 10.84 32.68
III. 2005 12.61 13.47 15.72 41.80
IV. 2005 36.69 9.76 19.31 65.76
V. 2005 24.59 9.95 30.20 64.74
VI. 2005 39.36 17.23 50.31 106.90
VII. 2005 49.67 40.67 41.80 132.14
Вкупно
Total 429.95 272.91 322.80 1025.66

Total macrofauna 
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Fig. 3. Seasonal dynamic of total macrofauna along an urban-rural gradient in Skopje city
Сл. 3. Сезонска динамика на вкупната макрофауна по должина на урбано-рурален градиент во 

градот Скопје
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Gastropoda
The participation of Gastropods in total mac-

rofauna of the hemiedaphon is relatively low, as a 
result of inappropriate method which was used for 
their collection. Namely, the individuals of this class 
have fallen accidentally in the traps, attracted by the 
solution. From Fig. 4., 5., and 6. can be seen that 
participation of Gastropods in total macrofauna was 
relatively small. Higher values were registered in 
R during October (1.80 ind.·trap-1) and (November 
2.17 ind.·trap-1), when they reached highest values. 
Despite the autumn period, in other months of the 
year the number was very low.

Aranea
Class Aranea was dominant group during all 

year, equally in all three localities. It indicates their 
high adaptability to different conditions which exhibit 
along the gradient. During autumn and winter, lower 
values were registered, with progressive escalation of 
abundance in the spring-summer period. During au-
tumn, with the beginning of autumn rains, many epi-
gaeic invertebrates, including spiders, leave the soil 
to hibernate on the dry stems (Obrtel, 1972; Schmidt, 
et al. 2004; Pühringer 1975; Neumann and Krüger 
1991). Highest value (41.93 ind.·trap-1) was registered 
in July 2004 in R, while significant decrease appeared 
during November in U (3.17 ind.·trap-1). 

Rural locality
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Fig. 4. Seasonal dynamic of different arthropod groups in the rural locality 
Сл. 4. Сезонска динамика на различните групи на без‘рбетници во руралниот локалитет
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Fig. 5. Seasonal dynamic of different arthropod groups in the suburban locality
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Isopoda
Seasonal dynamic of Isopods was very sim-

ilar to dynamic of Homoptera. Isopod crustaceans 
showed higher number in spring-summer and au-
tumn period of the year, with decline in the winter 
period. Probably this decline was as a result of the 
food deficit during winter, because the same are ge-
obints, live under stones and wet remains of fallen 
leafs. According to their trophic structure they are 
macrosaprophags, feeding on decomposed plant ma-
terial and fungus. Higher abundance of isopods was 
registered in R, with maximal value reached in Oc-
tober (3.47 ind.trap-1), while minimal in April (0.13 
ind.trap-1). The same were absent during winter pe-
riod in all three localities, mainly during December-
March. 

Myriapoda 
Low density of Myriapods was registered 

during all year (in average 28.74 ind.trap-1). Low-
est values were recorded in R (0.99 ind.trap-1) and 
highest in S (23.08 ind.trap-1). Maximal values were 
reached in July 2004 (5.30 ind.trap-1) and November 
(5.43 ind.trap-1). Their dynamic in each locality was 
quite different. Minimal values in R were noticed in 
autumn with gradual growth of abundance in winter 
and spring period. In S, the lowest values were regis-
tered at the middle of the winter, while in U the low-
est values were registered in winter and spring peri-
od of the year.

Diptera
Dipterans are geophils, meaning that only in 

some stadium of their development (egg, pupa or 
larval) they colonize the soil. Mainly adult individu-
als were captured in pitfall traps. Their dominance in 
total macrofauna was noticed in the period from Au-
gust to December. In winter and summer days they 
were subrecendent and appeared in low numbers. 
Their dominance was evident in U (which is dri-
er field and is the most suitable habitat for their de-
velopment) during October with total number 20.83 
ind.trap-1. Minimal values (0.07 ind.trap-1) were no-
ticed in February and April in R, as well as in March 
in S. Their absence was noticed in March in R, Feb-
ruary in S and in April in U. 

Preadult stages spend half of their life in pu-
pae stadium. This stadium is resistant to extreme 
changes in the environment and the individuals of 
many species stay in this stadium until the condi-
tions improve. For most of the species, this means 
staying in this phase during winter, at low tempera-
tures, but during summer also, when there are high 
temperature and low humidity. Eclosion happens 
when there are changes such as higher temperature 
or rainy periods, which coincide with autumn rainy 
months. This was clearly evidenced in U in October, 
when maximal value was registered. 

Hemiptera
Seasonal dynamic of hemipterans demon-

strates that the number of individuals was higher 
during spring-summer and autumn part of the year, 
without significant variations. Many species of this 
order are geophiles and hibernate as adults at places 
rich in plant remains. Eggs are laid early in spring, 
and during summer they reach maximal value. 

During the investigation, maximal value 
(8.77 ind.trap-1) was registered in June in U, while 
minimal (0.03 ind.trap-1) in S during July 2004 and 
April 2005. Their absence was noticed in R in De-
cember, February and March as well as in S during 
February.

Homoptera
Homopterans are geophiles and show simi-

lar seasonal dynamic with small variations. They 
showed increased number in spring-summer and au-
tumn part of the year, followed by significant de-
cline. The number of individuals was highest in R, 
with maximal value reached in September (6.63 ind.
trap-1). This value is probably a result of higher hu-
midity and appropriate chemical conditions of the 
soil, and low abundance of some predators (spiders 
and predatory beetles). The lowest number was no-
ticed in S, with minimum in April (0.03 ind.trap-1). 
Decline of their abundance in U was noticed during 
July 2005 which is opposite to R and S where in-
crease was recorded.

Orthoptera
Seasonal dynamic of grasshoppers and crick-

ets showed decline of abundance during winter and 
the beginning of spring. Peak was registered in Sep-
tember in R (11.93 ind.trap-1). At the same time, 
higher abundance in R compared with other local-
ities was noticed. In November in U, December 
along the gradient and in May in S they were absent. 
Minimal values (0.03 ind.trap-1) were registered in 
S in July 2004 and June 2005, as well as in U dur-
ing September.

Individuals who belong to this order, similar-
ly as beetles are geophils and have their own ecolog-
ical and physiological adaptations which allow them 
to grow, survive and reproduce in the area were they 
live. This environment provides them with appropri-
ate living space and food, appropriate soil conditions 
for laying of eggs and with appropriate conditions 
for all life stages of their cycle. 

Lepidoptera
In case of analyzing butterflies dynamic (in 

total 1.75 ind.trap-1), in every locality higher activi-
ty was noticed during summer and autumn, and then 
the abundance significantly declined. From February 
until July 2005, the individuals of this group weren’t 
registered. In S (in total 0.47 ind.trap-1) and U (to-
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tal 0.43 ind.trap-1), maximal number was somewhat 
lower and appeared in September. Latter in October 
decline of their abundance was marked, despite of R 
(in total 0.85 ind.trap-1), and in the same month they 
reached maximal value (0.33 ind.trap-1). Also, they 
appeared in higher abundance compared with oth-
er localities. 

Neuroptera 
Lacewings (total 1.82 ind.trap-1) were evi-

denced in September and October in R, in August, 
September and March in S and in July 2004, August 
and December in U. Highest values (0.80 ind.trap-1) 
were reached during July 2004 in U and in Septem-
ber in S.

Dermaptera
Earwigs (in total 0.13 ind.trap-1), similarly as 

lacewings and butterflies are geophiles. These indi-
viduals are nocturnal. During the day they can be 
seen at wet and shadowed places, under the remains 
of stems, stones, decomposed plant materials and so 
on. According to their trophic structure they are om-
nivores, feeding on different type of food. They feed 
on organic material: live or dead insects and plants. 
During the investigation, earwigs were noticed only 
in August in U, and in December and June in S. In R 
they were absent in the traps during all year. 

Coleoptera
According to Krasnov et al. (1995), many 

representatives of this order generally appear seven 
to eight month activity, with peaks reached in worm-
er period of the year, which is typical for the inverte-
brates that inhabit temperate climatic areas. This can 
be confirmed with the results obtained during the in-
vestigation, where the individuals in all three locali-
ties comparatively, showed similar seasonal dynam-
ic. Namely, increase in abundance during autumn 
and spring-summer period was noticeable, with 

maximal number in June in R (23.13 ind.trap-1) and 
in U (24.17 ind.trap-1), while maximal abundance in 
S was noticed in July 2005 (23.70 ind.trap-1). In win-
ter, decline of abundance was registered, as a result 
of inappropriate hydrotermical conditions of soil 
and the absence of vegetation. 

According to Stankovič (1961), climate has 
significant influence on total life cycles of inver-
tebrates. Early spring accelerates these processes, 
while late spring slows them. Most of them spend 
winter period as eggs protected deep in to the soil. 
Dependently of species, larval stages begin in differ-
ent time intervals, from early spring to late summer. 
Diversity of cycles enables active feeding and devel-
opment of invertebrates during every phase of their 
life. Species of different taxonomical groups have 
their own life cycle. Individuals of temperate cli-
matic area reach their maximal development by re-
ceiving enough warmness from soil (where eggs are 
laid) before entering in diapauses in winter period. 
In contrary, they would have late development next 
spring, which negatively effects their population. In 
winter, low temperatures can terminate diapause. 
Development of young individuals in general, for 
many representatives of terrestrial macrofauna starts 
in spring. Than they emerge and have enough food. 
Some of them feed with leafs, soft seeds, some are 
predators, omnivores or scavengers. Environmental 
factors such as light, rains, air temperatures, winds, 
especially temperature and humidity of soil, have 
significant influence on them. As poikiloterm ani-
mals, they are active only when the climate is worm-
er. In colder and rainy days, they are passive and stay 
in their shelters. Because of that, during the collec-
tion of material, soil temperature and humidity were 
also measured. Fig. 7 shows that the temperature (A) 
has positive and humidity negative correlation with 
the abundance.

The results are in line with the hypothesis 
that urbanization influences structural characteristics 
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of arthropod community (Niemela et al. 2002). Ac-
cording to Venn et al. (2003), the same causes sig-
nificant loss of available recourses or makes hard-
er conditions for living. The abundance of individu-
als that belong to different taxonomical groups was 
higher in R, and lower in U, which confirms that R is 
quite different from S and U. This situation is prob-
ably a result of different spatial structure and config-
uration, different degree of development and age of 
the city and the most important as a result of the de-
gree of human influence (Ishitani et al. 2003). The 
gradient from U to R zone is not simple unimodal 
gradient which reflexes human influence, but a com-
plex of many conditions (biotic, climatic, edaph-
ic, anthropogenic and so on) which are in continu-
ous interaction (Mc Donnell et al. 1993). Cities with 
differences between urban core and the surround-
ing are expected to show difference in composition 
of communities who inhabit those zones. Different 
cities have different living conditions, so the com-
position and the abundance of individuals in the ar-
thropod communities which inhabit those cities are 
different. Tonteri and Haila (1990), by using the 
TWINSPAN classification have noticed significant 
differences between U, S and R, trough following 
changes from the phytological point of view. Mc-
Donnell et al. (1997), Niemela et al. (2002), Venn 
et al. (2003), recognized similar changes in the pop-
ulation of carabid beetles (Coleoptera: Carabidae). 
However, in most of the studies the investigations 
of invertebrates were conducted in different habitat 
types (parks, ruderal sites, forests in the surround-
ing of the city, etc.) along the gradient. This scheme 
differs from our investigation because the gradient 
comprised only open spaces (meadows, fields). An-
other obstacle is the one that many investigations 
are focused at certain target group of invertebrates 
which served as bioindicators of the changes along 
the gradient. This paper deals only with higher taxo-
nomic categories with aim to confirm accepted gen-
eralization - diversity and the abundance of individ-
uals are declining with the approaching to the city 
core. This approach has another barrier while deter-
mining the affinity and adaptability of different tax-
onomic groups to different localities along the gra-
dient. Namely, their representatives have different 
needs of the environment, dependently of their bion-
omic and trophic structure. Organisms of same taxo-
nomic groups belong to different classes dependent-
ly of: their adaptability to fly (pterygots or aptery-
gots); trophical structure (carnivores, herbivores, 
omnivores, scavengers, including also coprophages, 
necrophages and fungivores); primary position of the 
adults (atmobios, hemiedaphon, euedaphon); and at 
the end dependently of their body size. Coleoptera 
(also includes apterygot forms), Diptera, Hemiptera, 
Homoptera, Neuroptera, Dermaptera, Lepidoptera 
and Orthoptera are pterygot, while Gastropoda, Ara-

nea, Isopoda and Myriapoda are apterygots. In aspect 
of trophical structure, herbivores are Gastropoda, Is-
opoda, Myriapoda, Diptera, Hemiptera, Homoptera, 
Dermaptera, Lepidoptera, Coleoptera, Orthoptera; 
carnivores Aranea, Diptera, Hemiptera, Neuroptera, 
Dermaptera, Coleoptera and Orthoptera; omnivores 
are Coleoptera; scavengers are Isopoda, Myriapoda, 
Dermaptera and Coleoptera. Еxcept for Aranea, Iso-
pods, Gastropods and Myriapods, other groups con-
stitute atmobios; individuals of all groups except for 
Lepidoptera, Hemiptera and Diptera inhabit surface 
soil; deeper soil layers are colonized by individuals 
of Aranea, Isopoda, Myriapoda, Dermaptera, Co-
leoptera and Orthoptera. 

Groups which colonize surface and the in-
ner layers of the soil (Aranea, Orthoptera and Co-
leoptera) were present in higher abundance in R, al-
though according to their percent participation the 
same dominate in all three localities. These groups 
include species with or without the ability to fly, 
which facilitates their ability to colonize some of 
those localities. 

Individuals of Myriapoda in R were less 
present. Diptera and Hemiptera were found in large 
numbers in traps placed in U, where at the same time 
were dominant and subdominant, although pitfall 
trapping is not the most appropriate method for their 
collection. It is considered that this arthropods are re-
adapted for living in urban zones, because they pos-
es appropriate morphological characteristics such as 
mobility (specially ability to fly, which enables them 
to disperse from natural and colonize urban regions) 
and small body size (which helps them to adjust to 
the reduced resources and smaller green areas, such 
as city parks and yards) (Ruszczyk 1986; McIntyre 
2000; Tischler 1973). These groups include organ-
isms that have the ability to fly and so they conquer 
fragmented space of the city. Individuals of the class 
Gastropoda, order Isopoda (class Crustacea), then 
orders Homoptera, Dermaptera, Neuroptera, Lep-
idoptera (class Insecta) were recendent and subre-
cendent, as a result of unsuitability of the collect-
ing method. 

According to their total abundance, lowest 
numbers of individuals were trapped in S. This is 
probably a result of different factors such the ped-
ologic characteristics, differences in vegetation, 
closeness of the railway, intensive trampling on two 
of the sites in S, etc.

Populations of terrestrial snails, spiders, iso-
pods, myriapods and insects, can fluctuate during the 
year but also in a period of many years, which addi-
tionally complicates one-year investigations (Wolda 
1978, 1992; Den Boer 1981). 
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Conclusions

Evaluation of how different taxonomical 
groups respond to the urbanization process should 
provide insight into how their respective habitats 
are affected. In general, the abundance of terrestrial 
macrofauna did not differ significantly, although the 
rural locality was with the highest number of indi-
viduals, which would suggest that urbanization has 
negative effect on arthropod community. 

Variations of the abundance between dif-
ferent groups were noticed, with highest values in 
spring-summer period and the lowest in the winter 
period. Soil temperature has positive and humidity 
negative correlation with the abundance.

Although there is a lack of appropriate liter-
ature that can be compared with the results obtained 
in this paper, still biocenological analyze was made 
and a clear view of the living world which inhabits 
Skopje city was obtained.
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ПРОСТОРНО ВАРИРАЊЕ НА ТЕРЕСТРИЧНАТА МАКРОФАУНА ПО ДОЛЖИНА 
НА УРБАНО-РУРАЛЕН ГРАДИЕНТ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА

Александра Ц. ЃОРЃИЕВСКА, Дана ПРЕЛИЌ и Славчо ХРИСТОВСКИ

Институт за биологија, Природно-математички факултет, Гази Баба бб, 1000 Скопје

Резиме

Во овој труд се презентирани резултатите добиени од едногодишното истражување на почвената 
макрофауна по должина на урбано-рурален градиент во градот Скопје и неговата околина. 

Целта на ова истражување е да се процени влијанието на урбанизацијата врз почвената макрофауна 
во три различни локалитети (урбан - У, субурбан - С и рурален - Р), како и да се одредат структурните 
одлики на артроподната заедница.

Материјалот е колекциониран еднаш месечно, во текот на една година  (07.2004 – 07.2005) со 
помош на ловни замки поставени по должина на трансект. 

Одредени се квалитативниот и квантитативниот состав на заедницата на макрофауната. Следена 
е сезонската динамика и просторното варирање по должина на градиентот. 

Регистрирано е присуство на претставници кои припаѓаат на пет  класи: Insecta (Coleoptera, Ho-
moptera, Hemiptera, Orthoptera, Diptera, Hymenoptera), Arachnoidea, Crustacea и Myriapoda и Gastropoda. 

Вкупно се забележани 1014,85 инд.замка-1 од кои најбројни се Aranea, Coleoptera и Diptera. 
Во текот на годината забележани се варирања на бројноста помеѓу одделните групи, со највисоки 

вредности во пролетно-летниот период од годината и најниски во зимскиот период.
Почвената температура има позитивно, додека почвената влажност негативно влијание врз 

густината на единките. 
Споредбата по локалитети покажа дека густината не се разликува значително, иако во руралниот 

локалитет се забележани најголем број на единки. Оттука може да се потврди дека урбанизацијата 
негативно влијае врз составот, густината и дистрибуцијата на терестричната макрофауна.

Преку ова истражување извршена е биоценолошка анализа на терестричната макрофауна и е 
даден јасен преглед на живиот свет кој го населува градот Скопје и неговата околина.
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Introduction

As a whole, the cyrcadian rhythms in soil 
invertebrates, in particular myriapods and spiders, 
have been an object of comparatively limited re-
search. Dial activity in millipedes (Diplopoda) has 
been studied by Donadale et al. (1972), Bano & 
Krishnamoorthy (1979), Mead & Gilhodes (1974), 
and some other authors. The activity of some Med-
iterranean species was reported by Karamaouna & 
Geoffroy (1985). Data about the activity rhythms in 
centipedes can be found in the works of Cloudsley-
Thompson (1951), Cloudsley-Thompson & Craw-
ford (1970), Mead (1968, 1970), Amouriq (1967), 
etc. Lewis (1981) and Hopkin & Read (1992) re-
viewed the information concerning the diurnal ac-
tivities of centipedes and millipedes, respectively. In 
more recent times, Tuf et al. (2006) studied the di-
urnal epigeic activity of myriapods in two sites in 
Czech Republic – a foodplain forest and a neigh-

SOME RESULTS OF THE STUDY OF DIEL ACTIVITY OF 
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ABSTRACT

Bachvarova D., Stoev P. & Deltshev C. (2008): Some results of the study of diel activity of myriapods and 
spiders in anthropogenic and rural habitats in the town of Shumen and Shumensko Plateau (Northeastern Bulgar-
ia). Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 
06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The paper presents preliminary results of the study of diel activity of myriapods and spiders carried out in 
two different in terms of anthropogenic impact sites situated in the region of town of Shumen, northeastern Bul-
garia. In total, 25 specimens of Myriapoda, representing 6 species, and 154 specimens of Araneae, representing 14 
species were trapped in the period 29 June – 6 July 2007. The spiders Histopona torpida and Celotes sp. show al-
most a 24-hours activity rhythm. Pardosa lugubris and Harpactea babori have shown to be more active in the day-
time. On the contrary, all myriapods (e.g. Lithobius nigripalpis, M. transsylvanicum) were collected in the night, 
in the period between 22.00 – 4.00 h, thus clearly showing nocturnal activity. This is in concordance with previous 
investigations of diurnal activity of myriapods. The spider Urozelotes rusticus is a rare species in Bulgaria, this be-
ing its third find in the country.  

Key words: circadian rhythms, urban and rural habitats, Chilopoda, Diplopoda, Araneae, Urozelotes rusticus

bouring deforested area. Generally, myriapods show 
mainly epigeic activity at night with various excep-
tions (e.g. dusk (dawn and twilight) activity) (Tuf et 
al., 2006). 

The diurnal activities in spiders are better 
known (e.g., Williams, 1962; Kupershtein & Ego-
rova, 1978; Seyfarth, 1980; Cloudsley-Thompson, 
1983; Marc, 1990; Fujii, 1997). Piterkina (2006) in-
vestigated the dial migrations of spiders in the semi-
desert habitats in Kazakhstan and concluded that 
environmental conditions determine their activi-
ty rhythms, temperature playing role of a main fac-
tor. In the same time it is well known that circadian 
rhythms are endogenously generated, although they 
can be modulated by external cues such as sunlight 
and temperature.

Here we present the preliminary results of a 
study of the diel activity of myriapods (Chilopoda, 
Diplopoda) and spiders (Araneae) in the region of 
Shumen and Shumensko Plateau, NE Bulgaria. This 
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is the first attempt at studying the epigeic activity of 
these two groups of soil-dwelling invertebrate in the 
country. 

Material and Methods

The experiment was carried out in two dif-
ferent in terms of anthropogenic impact sites situ-
ated in the region of town of Shumen, northeast-
ern Bulgaria. The first site (U) is located within the 
town boundaries, in the park of the Shumen Univer-
sity, and represents heavily urbanized mixed forest, 
comprising Pinus nigra, Tilia tomentosa, Robinia 
pseudoacacia, Aesculus hippocastanum, Cercis sili-
quastrum, etc.

The average altitude is 226 m, soil pH – 7.37. 
The second site (RI) is located outside the town, in 
the reserve Bukaka, which is part of the Shoumen-
sko Plato Natural Park. The dominant tree species 
is Fagus silvatica L. ssp. moesiaca, in certain plac- in certain plac-
es mixed with single individuals of Carpinus betu- betu-betu-
lus L., Acer campestre L. and Fraxinus excelsior L. 
The average altitude is 350 m, soil pH – 4.18. Ten 
Barber traps filled with 50% solution of ethylengly-
col and 3-4 cm3 formalin were set in each site. They 
were checked every 2 hours in the course of 7 days. 
The soil and air temperature were measured during 
every sampling (Tab. 1). 

Results and Discussion

In total, 25 specimens of Myriapoda, repre-
senting 6 species, and 154 specimens of Araneae, 

representing 14 species were trapped in the period 
29 June – 6 July 2007. Of all captured specimens 
18 myriapods and 21 spiders were found in the ur-
ban site and 7 specimens and 133 spiders in the ru-
ral site. Of all myriapods, 17 individuals (3 species) 
were millipedes, and 8 individuals (3 species) were 
centipedes. The commonest species in both sites 
were Megaphyllum transsylvanicum (14) and Lith-
obius nigripalpis (5). Among spiders most abundant 
species was Histopona torpida, represented in the 
traps by 87 individuals, found exclusively in the ru-
ral site. Less numerous, but still abundant in both ru-
ral and urban habitats were Celotes sp. (represent-
ed by 31 juvenile specimens), Pardosa lugubris (8 
specimens) and Atypus piceus (6 specimens) (Tab. 
2). The low number of captured animals is most like-
ly due to the comparatively high average diel tem-
perature in both sites and the low soil humidity in the 
period of collecting. 

Unfortunately, the collected material is insuf-
ficient to allow statistically correct results. However, 
some preliminary conclusions can be made from the 
analyzed information. Both species, Histopona tor-
pida and Celotes sp. show almost a 24-hours activity 
rhythm. However, during the night hours these spi-
ders seems more active, which is confirmed by the 
larger number of captured specimens. Pardosa lugu-
bris and Harpactea babori have another type of cir-
cadian rhythm being more active in the daytime. As 
a whole, no clear picture of the diurnal activity of 
spiders in urban and rural habitats can be obtained 
from the existing data (Fig. 1).   

On the contrary, all myriapods were collect-

Tab. 1. Average value of soil and air temperature, and soil humidity in U and R sites during the collecting period.

Time Site 12 14 16 18 20 22 00 2 4 6 8 10

Air tem-
perature 
(Celsius)

U
R

B
A

N

27.71 30.00 29.98 28.77 26.17 22.14 19.11 16.95 16.11 18.14 20.91 25.42

Soil tem-
perature 
(Celsius)

18.93 18.73 19.35 19.25 19.27 18.87 18.77 18.40 18.00 18.15 18.47 18.80

Humidi-
ty of soil 
(%)

14.2 14.1 14.8 12.6 12.6 12.6 13.0 14.1 14.3 14.8 13.5 12.1

Air tem-
perature 
(Celsius)

R
U

R
A

L

23.50 23.83 24.28 23.92 20.71 20.10 19.10 18.30 17.30 17.10 17.64 21.91

Soil tem-
perature 
(Celsius)

17.35 17.56 17.78 17.85 17.82 17.84 17.68 17.56 17.32 17.12 16.67 17.03

Humidi-
ty of soil 
(%)

11.0 11.6 14.1 13.6 12.0 11.5 11.0 11.0 11.0 11.0 12.2 11.2



Darina BACHVAROVA et al.

Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија488

Ta
b.

 2
. 

Li
st

 o
f c

ol
le

ct
ed

 m
yr

ia
po

ds
 a

nd
 sp

id
er

s. 
 

Sp
ec

ie
s

U
R

B
A

N
 –

 U
 (n

um
be

r 
of

 sp
ec

im
en

s p
er

 h
ou

rs
)

R
U

R
A

L 
– 

R
I (

nu
m

be
r 

of
 sp

ec
im

en
s p

er
 h

ou
rs

)
00

2
4

6
8

10
12

14
16

18
20

22
00

2
4

6
8

10
12

14
16

18
20

22
M

yr
ia

po
da

D
ip

lo
po

da
1.

M
eg

ap
hy

llu
m

 tr
an

ss
yl

va
ni

cu
m

3
5

2
1

1
2

2.
Po

ly
de

sm
us

 c
om

pl
an

at
us

1
3.

Po
ly

de
sm

us
 d

en
tic

ul
at

us
1

1
C

hi
lo

po
da

4.
Li

th
ob

iu
s f

or
fic

at
us

1
5.

Li
th

ob
iu

s l
uc

ifu
gu

s
1

6.
Li

th
ob

iu
s n

ig
ri

pa
lp

is
1

1
2

2

A
ra

ne
ae

1.
A

ty
pu

s p
ic

eu
s

1
2

1
1

1
2.

U
ro

ze
lo

te
s r

us
tic

us
1

3.
Pa

rd
os

a 
lu

gu
br

is
2

1
1

2
1

1
4.

H
ar

pa
ct

ea
 b

ab
or

i
1

1
1

1
1

1
5.

Te
ge

na
ri

a 
ne

m
or

os
a

1
6.

Th
an

at
us

 v
ul

ga
ri

s
1

7.
Tr

oc
ho

sa
 te

rr
ic

ol
a

1
8.

Al
op

ec
os

a 
sp

.
1

9.
H

is
to

po
na

 to
rp

id
a

14
10

19
14

9
1

3
8

9
10

.
C

el
ot

es
 sp

.
1

3
2

5
7

3
1

1
3

1
5

11
.

C
lu

bi
on

a 
te

rr
es

tr
is

1
1

12
.

C
he

ir
ac

an
th

iu
m

 e
le

ga
ns

1
13

.
Ag

el
en

a 
la

by
ri

nt
hi

ca
1

14
.

D
ys

de
ra

 sp
.

1



Some results of the study of diel activity of myriapods and spiders in anthropogenic and rural...

Proceedings of the III Congress of Ecologists of Macedonia 489

ed in the night, in the period between 22.00 – 4.00 
h, thus clearly showing nocturnal activity (Fig. 2). 
This is in concordance with previous investigations 
of diurnal activity of myriapods (e.g., Donadale et 
al., 1972; Tuf et al., 2006). All centipedes (Chilopo-
da) but one were collected in 24.00 h, while milli-
pedes were active in much broader range, i.e. be-
tween 22.00 – 4.00 h, with a peak between 24.00 
and 2.00 h. 

It is also worth mentioning that in the col-
lected material three species of spiders are compar-
atively rare in the Bulgarian fauna. Harpactea ba-
bori and Tegenaria nemorosa are Mediterranean el-
ements, hitherto known only from the southern part 
of the country. Their presence in the Shumen area, 
North of Stara planina Mts., can be explained by the 
favorable climatic conditions and the neighborhood 
of the Black Sea coast, which is used by a number 

Fig. 1. Diurnal activity of spiders in U (above) and R (below) sites.

Fig. 2. Diurnal activity of myriapods in U (above) and R (below) sites. 
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of southern species as a corridor for expanding their 
ranges to the north. Urozelotes rusticus is also a rare 
species in Bulgaria and the current find is the third 
one in the country.  
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Вовед

Покрај останатите видови, цветно-декора-
тивните грмушки имаат големо значење при уре-
дувањето на зелените и другите парковски повр-
шини бидејќи го привлекуваат вниманието на се-
бе со големината, бојата, формата и градбата на 
цветот односно соцветијата. За разлика од дрвни-

НАЈЗАСТАПЕНИ ЦВЕТНО-ДЕКОРАТИВНИ ГРМУШКИ ВО 
СКОПСКИТЕ ПАРКОВИ

Јасминка РИЗОВСКА-АТАНАСОВСКА

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Шумарски факултет, Скопје

ИЗВОД

Ризовска-Атанасовска Ј. (2008): Најзастапени цветно-декоративни грмушки во скопските паркови. 
Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, 
Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Присуството на цветно-декоративните грмушки, покрај останатите растителни видови, е многу 
важно во оформувањето на парковските површини. Тие го привлекуваат вниманието со големината, бојата, 
формата и градбата на цветот односно соцветијата или пак со нивната миризба.  За разлика од дрвјата тие 
полесно се размножуваат и одгледуваат, а живеат доста долго, 20 до 50 години. 

Разликуваме ниски грмушки со висина до 1 м., средно високи до 2,5 м. и високи грмушки до 5 м. и 
повеќе.

Во парковите во Скопје, покрај автохтоните, се среќаваат и голем број интродуцирани видови 
грмушки, со потекло од Источна Азија и Северна Америка, како и хибриди и форми добиени во Европа. 
Од нив околу 25 видови припаѓаат на  цветно-декоративните грмушки кои се добро прилагодени на 
овие климатски услови и особено на условите во градска средина. Во овој труд се обработени цветно-
декоративните грмушки кои се најмногу застапени во парковите во Скопје.

Клучни зборови: цветно-декоративни грмушки, парковски површини, цвет, соцветие, интродуцирани

ABSTRACT

Rizovska Atanasovska J. (2008): The most present blossom-decorative shrubs in the parks of Skopje. 
Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-
09.10.2007, Struga. Special issu es of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The blossom-decorative shrubs among the other species are very important in creating a park. They are tak-
ing our attention with the majority, color, form or structure of their blossom and are much more easier to rise and 
grow them up then the trees. They also live long, 20-50 years.

There are small shrubs, 1m., medium 2,5 m. and the ones that reaches 5 or more meters height.
In spite of domestic, autochthon species, there are many introduced shrubs in the parks of Skopje including 

the ones from East Asia, North America and many hybrids and forms from Europe. About 25 of them are blossom-
decorative that are adapted on this climate conditions considering there air pollution too. This work deals with the 
blossom-decorative shrubs that are most present in the parks of Skopje.

Key words: blossom-decorative shrubs, park, blossom, introduced

те видови, тие полесно се размножуваат и одгле-
дуваат, а живеат доста долго (од 20-50 год.). Меѓу 
нив има такви чии цветови се појавуваат уште во 
зимски услови додека снегот сеуште се наоѓа на 
почвата (Chimonanthus sp.), такви чии што цвето-
ви се појавуваат пред пролистувањето (Forsythia 
sp., Kerria sp.), но и такви каде што покрај цветот 
се декоративни и листовите (Berberis thunbergii f. 

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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atropurpureum Chenault), плодовите односно це-
локупниот хабитус.

Во оваа група би можеле да ги ставиме и 
ползавите растенија кои се употребуваат во вер-
тикалното озеленување каде служат за декора-
ција и маскирање на некои не толку атрактив-
ни делови од паркот. Многу почесто се среќаваат 
во индивидуалното зеленило како декорација во 
градините или пак на терасите и фасадите. Меѓу 
нив има такви со помали димензии и особено де-
коративен цвет (Clematis x jackmanii, Clematis 
“Nelly Moser”), но и дрвенести, со поголеми ди-
мензии (Campsis radicans, Wisteria sinensis). 

Иако нашето поднебје располага со мно-
гу декоративни видови, сепак во парковите и 
другите зелени површини во Скопје се среќава-
ат и многу интродуцирани видови. Меѓу нив има 
цветно-декоративни грмушки кои како и остана-
тите се со различно потекло, но најмногубројни 
се оние од Источна Азија и Северна Америка, а 
се среќаваат и голем број хибриди и форми до-
биени во Европа. Ваквите видови се внесени во 
еден подолг период и од нив има примероци кои 
сосема добро се развиваат во овие услови. Нив-
ната особена декоративност е главниот преду-
слов тие да бидат почесто застапени на зелени-
те површини, на повеќе локалитети, во различни 
композициски облици. Од нив околу 25 припаѓа-
ат на декоративните грмушки кои се цел на ова 
проучување, а кои се прилагодени на постојните 
климатски услови и во исто време отпорни на ус-
ловите во градска средина.

Материјал и метод на работа

Со истражувањата беа опфатени зелените 
површини во градот и во нив цветно-декоратив-
ните грмушки. Теренскиот дел опфаќаше детер-
минирање на овие видови, утврдување на чести-
ната на среќавање на зелените површини во гра-
дот, вклучувајќи ги тука сите јавни зелени повр-
шини, како паркови, скверови, блоковско зелени-
ло, зеленило на училишта, градинки, пред јавни 
објекти, во уличното, индустриското како и ин-
дивидуалното зеленило.  

Присуството на цветно-декоративните ви-
дови на зелените површини значи дека тие ус-
пешно се развиваат во услови на градска среди-
на, каде повеќе или помалку се изложени на раз-
лични видови загадување. Нивната виталност 
може да се утврди преку оценување на надво-
решниот изглед, што подразбира состојба и из-
глед на хабитусот, состојба и боја на листови-
те, плодоносење и обнова во услови на нивното 
месторастење. Со проучувањата се покажа при-
суството на видовите во повеќе типови насади, 
а во нив во различни композициски облици т.е. 
како солитери, групи и масиви, како и тоа каде и 

како понатаму можат да се применат на зелените 
површини во градот. Резултатите од работата на 
терен, вклучувајќи ја тука обработката на пода-
тоците, се основа за добивање одредени заклучо-
ци кои понатаму ќе бидат презентирани. 

Резултати и дискусија

Една од првите цветно-декоративни грму-
шки која го привлекува вниманието на зелени-
те површини е Forsythia suspensa (Thunb.). Таа 
цвета на пролет во зависност од временските ус-
лови, март-април, пред пролистувањето. Нејзи-
ните жолти цветови поединечно или во групи 
2-3 заедно, целосно ги покриваат избојците. Од 
видовите кои рано на пролет процветуваат тука 
е и Spiraea x vanhouttei (Briot.) Zabl. чии мали 
бели цветови распоредени долж избојците мно-
гу ефектно делуваат на зелените површини. Нај-
често распоредена во групи, но и како жива огра-
да може да се сретне во парковите, пред адми-
нистративни згради, во блоковското зеленило и 
на други зелени површини. Поретко се среќава 
Spiraea japonica L. чии црвени цветови се собра-
ни во чадорести соцветија. 

Меѓу рано пролетните цветно-декоратив-
ни видови свое значајно место има Chimonanthus 
praecox (L.) Link. Неговите светло-жолти ми-
ризливи цветови се јавуваат на голите без лисја 
гранчиња уште во зимски амбиент кога претста-
вуваат единствена декорација околната средина. 
Овој карактеристичен вид во  зеленилото може 
да се сади во групи, но и како солитер. Многу е 
ефектен.

Од видовите кои често се среќаваат на зе-
лените површини ќе го издвоиме Berberis vulgaris 
var. atropurpureum Bgl. чии златно-жолти цвето-
ви собрани во гроздести соцветија излегуваат од 
пазувите на црвените листови. Оваа грмушка, 
како и Berberis thunbergii f. atropurpureum 
Chenault, е многу отпорна на аерозагадување, па 
поради тоа е често користена во озеленувањето 
на булеварите, јавното градско зеленило како и 
во зеленилото на индустриските комплекси. Неј-
зината декоративност е потенцирана и со црвена-
та боја на листовите на есен. Се сади како соли-
тер, во мали групи, но и како жива ограда.

Mahonia aquifolium (Pursh.) Nutt. е вид 
кај кој темнозелените зимзелени листови ја по-
тенцираат жолтата боја на неговите цветови. По-
ради неговата отпорност на аерозагадување е 
многу често употребуван во градското зеленило, 
а особено е ефектен во комбинација со поголе-
ми групи од грмушки кога ги обиколува во вид 
на испрекинат обрач. Се сади во групи и како со-
литер. 

За разлика од претходните видови чии 
што цветови беа со жолта боја, цветовите на 
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Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. се со тем-
но розева боја и се во контраст со „лакиранитеA 
крупни листови. Од повеќето форми би ја издво-
иле C. j. f. candida која има бела боја на цветови-
те. Се сади како солитер или во групи.

Цветовите на Cotoneaster lucida Schl. се 
со бела боја распоредени во штитести соцветија 
кои во време на цветање наполно ја прекриваат 
целата грмушка. Дополнителна декоративност 
на есен се црните плодови. Може да се сретне во 
групи и како солитер. 

Еден од честите видови кој се среќа-
ва во зеленилото покрај булеварите е Viburnum 
lantana L. Тој е отпорен на аерозагадување, а во 
исто време е и декоративен. Белите цветови со-
брани во чадорести соцветија постепено се отва-
раат и тоа прво периферните а потоа и средишни-
те, и на тој начин се задржуваат долго, околу еден 
месец, на самото растение а аналогно на тоа е и 
зреењето на плодовите. 

Во втората половина на месец мај цве-
та Philadelphus coronarius L. Тоа е вид кој е из-
вонредно декоративен, со крупни бели миризли-
ви цветови собрани по 5-7 во група. Цвета во те-
кот на три недели. Може често да се сретне во 
јавното градско зеленило, почнувајќи од булева-
рите, блоковското зеленило, преку индустриско-
то до останатите типови на зеленило вклучувајќи 
го тука и индивидуалното и тоа во мали групи и 
самостојно како солитер. Во исто време кога и 
овој цвета и видот Deutzia scabra Thunb. И овој 
како и претходниот цвета со бели цветови собра-
ни во метличести соцветија кои кога се во полн 
цвет целосно ги прекриваат листовите на оваа 
широко разгранетата грмушка. Особено ефектна 
е Deutzia scabra f. plena (maxim) C.K. Schneid. 
Овој обилен со цветови вид е застапен во сите 
типови на јавното зеленило. Се сади како соли-
тер или во мали групи.

Цветовите на Weigela floribunda (S.et Z.)
C. Koch. се со темно розева боја и  форма на ин-
ка. Оваа особено декоративна грмушка многу 
често се среќава во парковите, скверовите, бло-
ковското и другото јавно зеленило во градот. Се 
сади како солитер или во мали групи.

Hibiscus syriacus L. на зелените површи-
ни е застапен со голем број форми. Најчеста е 
онаа со розева боја на цветовите, но понекаде во 
зеленилото на градот и во приватни градини мо-
жат да се сретнат и примероци со бела и жолта 
боја нна цветовите. Многу често го има во разни-
те типови градско зеленило како вид кој е поста-
вен самостојно, како солитер, во групи, но и како 
жива ограда (инндивидуално зеленило).

Темно црвената боја на цветовите наспро-
ти темнозелените листови го прават Calycanthus 
floridus L. особено декоративен и поради тоа чест 
вид на зелените површини во сите типови на зе-

ленило. Поединечните цветови кои се јавуваат 
во мај-јуни се наоѓаат во пазувите на миризли-
вите листови на растението кое најчесто на пар-
ковските површини се среќава во групи, но и ка-
ко солитер.

Декоративноста на Buddleia davidii 
Franch. е во долгите класовидни соцветија со ви-
олетова боја, кои се развиваат од средината на ле-
тото до есен. Таа е честа во парковите и во други-
те типови градско зеленило. Понекаде во инди-
видуалното зеленило може да се сретне Buddleia 
davidii var. magnifica Wils. со многу крупни ро-
зеви соцветија од кои можат да се прават цветни 
букети. Се сади како солитер или во групи.

Syringa x chinensis Willd. Овој чест вид во 
домашните градини најмногу се одгледува пора-
ди декоративните и миризливи цветови со розе-
ва боја собрани во соцветија од кои во пролетни-
те месеци се шири пријатен мирис. Се сади ка-
ко солитер.

Златно жолтите цветови на Kerria japonica 
DS. кои се појавуваат во април ги прекриваат зе-
лените гранки уште пред тие да пролистаат. Во 
многу јаки зими може да измрзне, но повторно 
се обновува. Се сади како солитер или во мали 
групи. Доколку се најде до некоја потпора, се ви-
тка околу неа.

На зелените површини во вертикално-
то озеленување се употребуваат неколку видо-
ви ползави грмушки кои се одликуваат со осо-
бено декоративни карактеристики. Меѓу нив е 
Campsis radicans (L.) Seem. со крупни трубести 
црвени цветови со кадифен сјај кои процветува-
ат во втората половина на јуни. Тие претставува-
ат контраст на темно зелените перести листови 
и го прават интересно за   озеленување на порти, 
огради, ѕидови, фасади, столбови или пак тераси. 
За разлика од претходниот вид Wisteria chinensis 
(Sims.) Sweet. има сино-виолетови гроздовид-
ни соцветија и парно перести листови. Како и 
претходниот и овој вид се наоѓа во вертикално-
то озеленување на градот. Од ползавите грмуш-
ки кои покрај бојата и интересната градба на цве-
тот имаат и карактеристичен мирис е Lonicera 
japonica Thunb. var. chinensis (Wats.) Bak. или 
кај народот позната како анамска рака. Нејзините 
жолти цветови шират многу јак, опоен мирис. Но 
еден од најинтересните видови во вертикалното 
озеленување е Clematis x jackmanii The Moore. 
со карактеристични  крупни виолетови цвето-
ви, кои можат многу почесто да се сретнат на те-
раси, столбови, фасади, огради или прозорци во 
домашните градини. Нешто поретко се среќава 
Clematis “Nelly Moser” кој пак се одликува со из-
вонредна декоративност на розевите цветови.

Родот Rosa L. во Скопје е многу богато 
застапен со сорти и форми кои меѓу себе се раз-
ликуваат по бојата, големината и формата на цве-
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товите. Видовите од род ги има во некои типови 
градско зеленилото, но особено често се одгледу-
ваат во домашните градини, но и во разделното 
зеленило на булеварите. Секако дека овде не мо-
же да стане збор за пошироко проучување на ро-
зите, бидејќи според обемот на проблематиката 
тие ќе бараат повеќе простор и време. 

Големите производители на рози од Гер-
манија, Англија, Франција, Данска, САД, рабо-
тат на создавањето нови сорти и форми на рози и 
во своите трговски каталози ги именуваат со ко-
мерцијални имиња и синоними. Меѓутоа во овој 
случај розите ќе ги класифицираме по градин-
ски групи (класи). Најшироко се распростране-
ти сортите од групата Rosa hybrida Tea или чај-
но хибридни рози. Денес тие завземаат водечко 
место во декоративните насади и оранжериски-
те култури. Чајно-хибридните рози располагаат 
со големо богатство на бои и форми на цветови-
те кои можат да бидат распоредени по 1 или 2-3 
заедно на еден изданок. Висината им е 60-80 cm, 
поретко до 120 cm. На некои места покрај ивици 
на патеки или во разделното зеленило покрај бу-
леварите, се сади Rosa floribunda, на кои главна 
одлика им се многуте цветови на еден изданок, 
додека карактеристика на Rosa Polyantha се мно-
гу цветови на мали но танки изданци.

Заклучок

Врз основа на претходното може да се зак-
лучи дека цветно-декоративните грмушки има-
ат широка примена во озеленувањето во Скопје. 
Комбинирани според времето на цветање и боја-
та на цветовите т.е. соцветијата тие даваат коло-
ритност, динамика и посебен ефект на зелените 
површини. Во зависност од потребите, но и спе-
цификите на самиот вид се садат во различни ка-
тегории зеленило, почнувајќи од јавното градско 
зеленило, парковите, скверовите, индустриското 
и индивидуалното зеленило. Според нивните ка-
рактеристики тие можат да се употребат:

За декорација на малите паркови, во - 
блоковското, индустриското, партер-
ното, ивичното како и зеленилото пред 
јавни административни згради се ко-
ристат: Forsythia sp., Phyladelphus sp., 
Buddleia sp., Deutzia sp., Spiraea sp., 
Berberis sp. 

За слободни живи огради: - Forsythia 
sp., Spiraea sp. 
За декорација на метални огради: - 
Campsis sp., Wisteria sp., Clematis sp., 
Rosa sp. од групата Climber (Largo-
flowered climber). 
На тревници во близина на сообраќај-- 
ници: Viburnum sp., Machonia sp., 
Weigela sp, Hibiscus sp., Calycanthus 
sp., Chaenomeles sp., Cotoneaster sp. 
Во домашни градини - Syringa sp, 
Clematis sp., Rosa sp. Phyladelphus sp., 
Clematis sp., Campsis sp. и др.
Видовите како - Syringa sp., Lonicera 
sp.чии што цветови имаат јак мирис, 
не треба да се комбинираат заедно. 
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THE MOST PRESENT BLOSSOM-DECORATIVE SHRUBS IN THE PARKS OF SKOPJE

Jasminka RIZOVSKA ATANASOVSKA

University St. Cyril and Methodius, Faculty of Forestry, Skopje

Summary

Not many species like the blossom-decorative can be considered as the most decorative ones. They can 
be found more frequently in the most green areas and parks in Skopje. Their presence in the parks fills the im-
pression of the landscape so by all meaning they can be regarded as the most interesting species. There are 
some that have their blossom early in spring, while the snow still covers the ground (Chimonanthus sp.), or the 
ones with the blossom covering their naked branches while they don’t have any leafs on them (Forsythia sp., 
Kerria sp.). But maybe the most impressive are the Roses considered from the ancient times the most beauti-
ful and wanted species of all. 
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Introduction

The synanthropic rodent species are vectors 
of 30 infective agents (Kataranovski et al. 1998, 
2000) and therefore very important for epidemiol-
ogy, epizootiology and human or animal – based 
health managements. The rat and mouse species are 
highly adaptable groups of animals. These groups 
are able to adapt to the most extreme conditions due 
to their bioecological and physiological characteris-
tics: high reproductive potential, the length of gesta-
tion period is short, their litters are numerous, well 
expressed genetic polymorphism and in a short peri-
od of time they develop resistance to rodenticides.

Norway rat (Rattus norvegicus Berk.) is om-
nivore species which can consume almost every-
thing. This species is active at dusk and during the 
night. They run very fast, swim and dig well and they 
are good climbers. Usually Norway rats dig a com-
plex of burrow systems, breeding nests and under-
ground pathways but always near the food resourc-

THE POPULATION DYNAMICS AND BEHAVIOR OF 
SYNANTHROPIC RODENTS IN THE REGION OF SUBOTICA

Aleksandra PETROVIC, Dragana RAJKOVIC & Aleksandar JURISIC

Department for Environmental and Plant Protection „Dr Pavle Vukasović“
Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad

ABSTRACT

Aleksandra Petrovic, Dragana Rajkovic, Aleksandar Jurisic. (2008): The population dynamics and behav-
ior of synanthropic rodents in the region of Subotica. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Repub-
lic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecologi-
cal Society, Vol. 8, Skopje.

The intensive urbanization and rapid enlargement of human population in Subotica, combined with suitable 
composition of fauna and flora, have increased the population density of synanthropic rodents especially Norway 
rat (Rattus norvegicus Berk.) and House mouse (Mus musculus L.). The high amount of easy accessible food and 
numerous well hidden breeding sites have changed the usual behavior of these species.

The population dynamics of rodent species and their behavior were studied from February till April 2007. 
on regular weekly intervals at three localities: downtown, suburb part of the city called Prozivka and semi-urban 
part of the city called Palic, using five standard methods: enquiry, monitoring the active wholes, breeding nests and 
burrows, prospecting the droppings and feet tracks, census by baiting and census by trapping.

The suitable meteorological factors (mild winter period), poor sanitary conditions in some parts of the city 
and high reproductive potential of Norway rat and House mouse have caused the appearance of stable populations 
with high density and activity. The study has demonstrated the change in behavior of Norway rat, such as expend-
ing the territories, changing the eating habits and becoming more aggressive.

Key words: Rattus norvegicus, Mus musculus, population dynamics

es. If the conditions are suitable, the Norway rat can 
breed throughout the whole year. A female of Nor-
way rat can produce 5 – 10 litters per year. The ges-
tation period is very short, only 21 days. The litters 
can number 5 - 10, even 12 young. Norway rats live 
in numerous well organized hierarchical groups and 
they are very territorial animals.

House mouse (Mus musculus L.) is omnivore 
species, but prefers cereals, fruit and other plant 
matters. They are nocturnal animals. The House 
mice run very fast, they are good swimmers, climb-
ers and jumpers. They live in well hidden breeding 
sites, usually constructed from different materials. 
The House mice breed throughout the whole year 
and produce 5 – 10 litters per year. The gestation pe-
riod is 19 – 21 days and the litters can number 5 – 
12, even 14 young. The House mice live in smaller 
groups, usually one dominant male lives with sever-
al females and their young. They are territorial ani-
mals, but also poor competitors.

The infective agents carried by these rodent 
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species can be transmitted directly (bite, ectopara-
sites, endoparasites) or indirectly (by food, water, or 
matters contaminated with rodent urine or faeces) 
(Kataranovski et al. 1998).

The intensive urbanization and rapid enlarge-
ment of human population in Subotica, combined 
with suitable composition of flora and fauna, in-
creased the population density of synanthropic ro-
dents, especially Norway rat and House mouse. The 
high amount of easy accessible food, plenty of water 
resources and numerous well hidden breeding sites 
changed the usual behavior of these species.

Material and methods

The population dynamics of rodent species: 
Norway rat and House mouse and their behavior 
were studied from February till April 2007. on reg-
ular weekly intervals at three localities in Subotica: 
Downtown (CE), suburb part of the city called Pro-
zivka (PR) and semi-urban part of the city called Pa-
lic (PA). Five standard methods were used: enquiry, 
monitoring the active holes, breeding nests and bur-
rows, prospecting the droppings and feet tracks, cen-
sus by baiting and census by trapping (EPPO Stand-
ard PP 1/114(2)). The identification of the species 
was done according to standard determination keys.

Investigated area

Subotica is the city and the municipality in 
the northern Serbia, in the Autonomous Province of 
Vojvodina. It is located at 46.07° North, 19.68° East, 
about 10 km from the border with Hungary. Subot-
ica is the fifth largest city in Serbia, with the mu-
nicipality of Subotica numbering 147.758 people. 
It is administrative centre of the North Backa Dis-
trict. The city is situated between the Danube riv-
er on the west and the Tisa river on the east, with 
panonic continental climate represented by very hot 
summers and very cold winters with small amount 
of precipitation per year.

The three localities were chosen by their mi-
croecological factors, human population density, 
type of urbanization and flora and fauna composi-
tion.

The Downtown (CE) is the part of Suboti-
ca located in the center of the city with population 

of 4.280. This part of the city has an approximate-
ly equal number of high buildings (over 8 floors) 
and medium high buildings (2-8 floors) and small 
number of family houses with gardens. Almost all 
buildings and houses have basements. The largest 
number of houses have attics. Small meadows are 
between the buildings. A lot of citizens of this part 
of Subotica have dogs and cats as pets.

The second locality is called Prozivka (PR) 
and it is located in the southern part of the city with 
population of 9.314. This is highly urbanized part 
of the city where all buildings are over 6 floors. All 
buildings have basements. The places for waste dis-
posal are in the buildings connected through all 
floors with a 60 cm wide channels. Wide meadows 
are located between the buildings. The great number 
of citizens of Prozivka have pets (cats and dogs) 
and there are a lot of cats and dogs wandering free 
without control around the buildings. There is a city 
dumpsite on the south of Prozivka.

The third locality is called Palic (PA) and it 
is located on the east of the city with population of 
7.745. This is semi-urban area with the great amount 
of family houses with gardens. Citizens usually have 
domestic animals, such as dogs, cats, goats, pigs, 
chickens… There is a Zoo near the Palic lake.

Results

The results of the enquiry are shown in the 
Table 1. The total number of enquired persons was 
51. The positive answers (+) were given by the per-
sons who claimed to see or hear the rats and mice or 
noticed the damage  these species made in the hous-
es, basements or stables.  The negative answers (-) 
were given by the persons who claimed not to have 
any problem with the rodent species.

The results of the monitoring of the active 
holes, breeding nests and burrows and census by 
baiting and trapping are shown in the Table 2. The 
total number of trapped specimens of R. norvegicus 
was 45 and of M. musculus 30.

Discussion

The two of the studied localities (Downtown 
and Prozivka) were urban areas with high human 
population density. The third locality (Palic) was 

Tab. 1. The results of the enquiry

Locality
The number of 
enquired per-

sons
Total % of enquired 

persons %

Total +
PA 9

38
17,65

74,51CE 12 23,53
PR 17 33,33

Total -
PA 10

13
19,61

25,49CE 2 3,92
PR 1 1,96
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semi-urban area of the city and well known touristic 
site with Zoo. The prospected localities had shown 
differences in rodent population dynamics and their 
behavior due to their microclimatic characteristics.

The enquiry was conducted at Prozivka, Palic 
and Downtown during three day period (12.02.2007 
- 15.02.2007). The results of the enquiry had pre-
sumed that 3/4 of enquired persons (the highest 
number at Prozivka - 33,33 %, and the lowest at Pal-
ic - 17,65 %, Tab. 1.) had had contact with synath-
ropic rodent species. All of them either saw or heard 
specimens of Norway rat or House mouse, or saw 
the damage these species made in the houses, base-
ments, stables, attics and storages. The rest of en-
quired persons claimed not to have any problem 
with rodents or that they had had contacts with rats 
and mice long time ago (the highest number at Palic 
- 19,61 %, Tab. 1.). Collected results of the enquiry 
were used to determine the most adequate places for 
the methods of census by baiting and census by trap-
ping.

The descriptive methods of observation of the 
droppings and feet tracks had shown very high activ-
ity of Norway rat at all three localities. The House 
mice were detected only in Downtown with high 
population density and at Prozivka and Palic with 
low and sporadic population density. This result was 
expected because House mice are poor competitors 
and usually can not been found at places with high 
population density of Norway rat.

The monitoring and counting the active holes 
demonstrated different results for all three localities. 
The active holes were counted at 10 chosen places at 
each locality measuring the area of 100 m2. Down-
town had the lowest number of active holes (aver-
age number 5, Tab. 2.), because the populations of 
Norway rat occupied the sewers and drains. The av-
erage number of active holes at Prozivka was 23,66. 
This result presumed that this locality has very high 
population density of Norway rat which population 
communities occupied not just sewers and drains, 
but dug a large system of underground channels 
which lead to different feeding places such as city 
dumpsite, market, and hospital. Palic had the great-

est average number of active holes (25,66, Tab. 2.) 
because of its microclimatic conditions. This was 
semi-urban locality with lot of meadows, bushes and 
trees (park type area). The high population density 
of Norway rat was established at this locality due 
to different and stable food resources: family hous-
es with stables and storages (food for domestic ani-
mals), restaurants near the touristic site of the Palic 
lake, Zoo with storage places for animal food.

The use of method census by baiting had 
shown the results which were not significant and 
could not be used in further statistic analyses. The 
baits were made from different type of food, but all 
of them were not attractive for synanthropic rodent 
species, because all three localities had numerous 
different easy accessible and more attractive food 
resources.

The number of trapped specimens of Nor-
way rat and House mouse emphasized already de-
termined fact that the population density is high for 
both species at all prospected localities. The differ-
ences in number of trapped specimens at these local-
ities in different period (February, March and April) 
could be explained with the facts that the number of 
small animals, especially rodents often vary in their 
vulnerability to trapping because of changes in their 
exploratory behavior and response to novel objects, 
which are in turn influenced by factors such as sex, 
age and social status in the group (Southwood and 
Henderson, 2000).

The behavior of analysed species was al-
so changed. Due to suitable ecological factors, the 
rodent population became more aggressive, free in 
movements, exploration and contact with humans, 
and nocturnal activity was switched into 24 hour ac-
tivity.

Conclusions

The suitable meteorological factors (mild 
winter period), poor sanitary conditions in some 
parts of the city, numerous different easy accessi-
ble food resources and high reproductive potential 
of Norway rat and House mouse caused the appear-

Tab. 2. The results of the monitoring of the active holes, breeding nests and census by baiting and trapping
Locality Downtown Prozivka Palic

Experimental area 
(m2) 4.000 4.000 6.000

Date 12.02.
2007.

15.03.
2007.

12.04.
2007.

12.02.
2007.

15.03.
2007.

12.04.
2007.

12.02.
2007.

15.03.
2007.

12.04.
2007.

The number of 
trapped specimens of 

R. norvegicus
2 3 4 4 5 5 7 7 8

The number of 
trapped specimens of 

M. musculus
4 5 5 2 1 2 3 3 5

The number of active 
holes / 100 m2 6 4 5 21 24 26 25 23 29



The population dynamics and behavior of synanthropic rodents in the region of Subotica 

499Proceedings of the III Congress of Ecologists of Macedonia

ance of stable rodent populations with high density 
and 24 hour activity.

The study also demonstrated the change in 
behavior of Norway rat, such as expanding the ter-
ritories, changing the eating habits and becoming 
more aggressive.

The results of enquiry method shown that 
over 3/4 enquired persons had visual or audio con-
tact with rodent species (the highest number was at 
Prozivka) or they noticed different levels of dam-
aged objects in the houses, basements or stables. On-
ly 1/4 of enquired persons claimed either not to have 
any problems with synanthropic rodents or they had 
problems few years ago.

The methods of monitoring the active holes, 
breeding nests and burrows, prospecting the drop-
pings and feet tracks, census by baiting and census 
by trapping emphasized the high population dynam-
ics and density at prospected localities during the 
whole research period.

The regular monitoring and estimating the 
rodent population dynamics is necessary in order to 
decrease the population density of synanthropic ro-
dents and protect the human population and the en-
vironment.

References

Kataranovski, D., Savić, I., Jovanović T., Vukičević, 
O. (1998). Ekonomski značaj štetnih glodara 
i osvrt na preliminarna istraživanja štete ko-
je nanose glodari u Beogradu. I Beogradska 
konferencija o suzbijanju štetnih artropoda i 
glodara, Zbornik radova: 119-125.

Kataranovski, D., Obradović, M., Hrgović, N., 
Vukićević, O., Miljanović, Z., Popović, D., 
Karasek, S., Dundjerski Z., Kaplanović, S., 
Ćurčić, P., Jelić, B., Banjac, D. (2000). Re-
zultati stručne kontrole i eksperimenatlnog 
rada u okviru sistematske deratizacije na 
području deset opština Beograda tokom 2000 
godine. IV Beogradska konferencija o suzbi-
janju štetnih artropoda i glodara, Zbornik ra-
dova: 131-141.

EPPO PP 1/114 (2): Guideline for the efficacy eval-
uation of rodenticides. Field tests against 
synanthropic rodents (Mus musculus, Rattus 
norvegicus, R.rattus)

Southwood, T. R. E., Henderson, P. A. (2000): Eco-
logical methods, pp: 247-253, Blackwell Sci-
ence Ltd.

THE POPULATION DYNAMICS AND BEHAVIOR OF SYNANTHROPIC RODENTS IN 
THE REGION OF SUBOTICA

Aleksandra PETROVIC, Dragana RAJKOVIC & Aleksandar JURISIC

Summary

The population dynamics of Norway rat (Rattus norvegicus Berk.) and House mouse (Mus musculus) 
were prospected at three localities in Subotica: Downtown, Prozivka and Palic, during the three month period 
(February, March and April) in 2007. Five standard methods were used: enquiry, prospecting the droppings and 
feet tracks, monitoring the active holes, breeding nests and burrows, census by baiting and census by trapping. 
The identification of the species was done according to standard determination keys. The population density of 
Norway rat and House mouse was extremely high at studied localities because of poor sanitary conditions, high 
amount of easy accessible food, plenty of water resources and numerous well hidden breeding sites. The regu-
lar monitoring and estimating the rodent population dynamics is necessary in order to decrease the population 
density of synanthropic rodents and protect the human and animal population and the environment.
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Introduction

Ixodes ricinus L. is known as the main vec-
tor in transmission of Lyme disease. The suitable ec-
ological factors and composition of flora and fauna 
present in the region of Novi Sad enhanced the de-
velopment and maintenance of stable populations of 
I. ricinus during the last few years. Due to ticks' sig-
nificance as confirmed vectors of severe diseases of 
humans and animals a comprehensive research has 
been performed. The aim of this researches was to 
find the most efficient strategies for their control.

All species of ticks found on the territory of 
the city of Novi Sad are three - host ticks (except 
Rhipcicephalus bursa which is two - host tick). The 
control measurements of these tick species are diffi-
cult because three-host and two-host ticks have dif-
ferent hosts throughout the environment (Bowman, 
1999). Two- and three-host ticks can transmit infec-
tive agents interstadially. Infection acquired by a lar-
val tick is carried through the molt to the nymphal 

CURRENT CONTROL STRATEGIES FOCUSED ON Ixodes ricinus L. 
AS THE PRIMARY VECTOR OF LYME DISEASE

Aleksandar JURIŠIĆ, Aleksandra PETROVIĆ & Dragana RAJKOVIĆ 

Department for Environmental and Plant Protection „Dr Pavle Vukasović"
Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad

ABSTRACT

Jurišić A., Petrović A. & Rajković D. (2008): Current control strategies focused on Ixodes ricinus L. as the 
primary vector of lyme disease. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with 
International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Sko-
pje.

Ixodes ricinus L. is known as the main vector in transmission of Lyme disease. The suitable ecological fac-
tors and composition of flora and fauna present in the region of Novi Sad enhanced the development and mainte-
nance of stable populations of Ixodes ricinus L. during the last few years. Due to tick‘s significance as confirmed 
vectors of severe diseases of humans and animals in several recent years in our country a comprehensive research 
has been performed with the aim of finding the most efficient strategies for their control.

The sampling of all stages of ticks was performed at five localities chosen by ecological and epidemiologi-
cal indications. Dynamics of Ixodes ricinus population were prospected by application of Flag-hour method (Mau-
pin et al. 1991) on regular weekly intervals during the daily activity period. The presence of infected ticks was reg-
istered at four of five studied localities in Novi Sad.

Adequate application of non-chemical methods, especially biological control measures (mowing the grass 
and weeds, regular removal of garbage) with permanent monitoring of tick‘s populations decreased the density of 
tick‘s population and reduced the use of chemical methods.

Key words: Ixodes ricinus, Lyme disease, biological control

stage and then conveyed to the host on which the 
nymph feeds, or infection acquired by a nymph is 
carried through the molt and conveyed to the host on 
which the adult tick feeds (Bowman, 1999).

Low density of ticks' population indicates 
that chemical treatment is not necessary, which is 
of great ecological and economic importance. It 
means that at localities which are under permanent 
monitoring the control reductions of ticks' popula-
tion could be performed by biological or mechani-
cal measures (Jurisic et al., 2006.). Regular monitor-
ing of urban areas is very important for application 
of an adequate control measurements such as mow-
ing the grass and weeds and regular removal of gar-
bage and plant leftovers.

Localities with epidemiological indications 
should be marked properly and declared as focal 
points (Jurisic et al., 2006.).

Оригинален научен труд
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Material and methods

The sampling of all stages of ticks was per-
formed in perennial period (2005 - 2007) from Feb-
ruary till November at five localities: Control local-
ity - rural fields of Poplar Research Institute, Subic, 
Park near the main Railway station, Park Liman and 
Park Kamenica.

The presence and the dynamics of the pop-
ulations of ticks were prospected by application of 
Flag - hour method (Maupin et al., 1991) on regu-
lar weekly intervals during the daily activity period. 
In order to increase the positive sampling results, the 
tweezers were used for collecting specimens from 
the winter leftovers of perennial weeds. Additional-
ly, modified dry ice baited traps were employed a 
few times.

The identification of species was done ac-
cording to A. Estrada Pena et al. (2004) at the Lab-
oratory for Medical and Veterinary Entomology of 
Faculty in Novi Sad. The analyses of Borrelia burg-
dorferi was carried out continuously in adequately 
prepared samples at Scientific Veterinary Institute in 
Novi Sad according to Kovalevski et al (1988). The 
female adult stages of collected specimens of I. rici-
nus were examined.

Investigated area

Novi Sad is the second largest city in Ser-
bia and the largest city in Autonomous Province of 
Vojvodina. The city is located on the border of the 

Backa and Syrmia regions, on the banks of the Dan-
ube river and Danube-Tisa-Danube Canal, while fac-
ing the northern slopes of Fruska Gora mountain.

Control locality were chosen fields of Poplar 
Research Institute, northeast from Novi Sad. The to-
tal area of the fields in the Institute is 93 ha. The ex-
perimental area was approximately 10 ha. The ticks 
were collected on the areas consisted of high vegeta-
tion (genus Populus, Salix and Acacia), medium and 
low vegetation of perennial weeds (family Poaceae 
and Chenopodiaceae).

Subic is a rural locality on the northeast of 
Novi Sad. The dominant species of high vegetation 
were Populus alba and Salix alba. The medium veg-
etation is sporadic and mainly represented with Sam-
bucus nigra, Crategus nigra and perennial weeds of 
family Chenopodiaceae and Poaceae. Every year 
from April till August, there are a lot of domestic an-
imals such as cows, sheep and goats.

Railway Station Park is in the centre of Novi 
Sad. This locality is near the main Bus and Railway 
Station, therefore there are a lot of people during the 
whole year period. The most of the Park is main-
tained very well, except some parts (near the rail-
way tracks) which are covered with perennial weeds 
such as Avena fatua, Setaria viridis, Setaria glauca 
and Forsicia europea.

Park Liman is the locality in the part of the 
city called Liman with very high people population 
density. Most of the year the locality is well main-
tained. The investigated area was the part of the Park 
which is separated and represent the area for dogs 
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Fig. 1. The total number of collected specimen of I. ricinus
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training.
Park Kamenica is combination of park and 

forest, on the south of Novi Sad, near the Danube 
river bank. During the spring and summer months, 
this park is crowded with people and children es-
pecially for the 1st May. Besides the low vegeta-
tion (family Poaceae), there are a lot of other weed 
species. The dominant vegetation species are: Ave-
na fatua, Setaria viridis, Setaria glauca, Echinoc-
hloa crus gali, Hordeum murinum, Amarantus ret-
roflexus, Chenopodium album, Artemisia vulgaris, 
Galium aparine, Erodium cicutarium. These weed 
species together with species of genus Salix, Popu-
lus and Quercus make suitable places for appearance 
and maintenance of stable and numerous ticks pop-
ulations with high density of all found tick species, 
especially I. ricinus.

Results

The presence of five tick species was regis-
tered: Ixodes ricinus Linnaeus 1758, Dermacentor 
marginatus Sulzer 1776, Haemaphysalis punctata 
Canestrini and Fanzago 1877-1878, Rhipicephalus 
sanguineus Latreille 1804 and Rhipicephalus bursa 
Canestrini and Fanzago 1877 (all of family Ixodi-
dae).

During the three year research period the to-
tal number of collected specimens of I. ricinus was 
3108 (Fig. 1.). The most specimens of this number 
were collected at Control locality (in 2005-999, in 
2006-928 and in 2007-909) (Fig.1.). There were no 

tick specimens during 2006 and 2007 at locality Park 
Liman. The analyses of B. burgdorferi was performed 
on 398 specimens on female adults of I. ricinus.

The presence of B. burgdorferi was registered 
in 83 specimens. The average percentage of infected 
specimens during the three year research period was 
8,17 % (in 2005 – 14,40 %, in 2006 – 6,85 % and 
in 2007 – 3,25 %) (Fig. 2.). Infected adult females 
of I. ricinus were not found at Park Liman in 2005, 
Subic, Railway Station Park and Park Liman in 2006 
and Subic, Railway Station Park, Park Liman and 
Park Kamenica during 2007 (Fig. 2.).

Discussion

The sampling of ticks was performed at five 
localities. Two of them (Control locality and Subic) 
were rural - forest type area near the city of Novi 
Sad. Three localities (Railway Station Park, Park 
Liman and Park Kamenica) were the park type areas 
in the urban zones of the city.

In the period February - March, I. ricinus and 
D. marginatus species predominantly await potential 
host on winter leftovers of perennial weed of family 
Chenopodiaceae and Poaceae (Jurisic et al., 2007). 
This fact is very important for application of the ad-
equate and well timed mechanical control methods 
such as cutting the weeds and mowing the grass, as 
the earliest control measurements for reducing the 
tick population to its biological minimum.

The different control strategies were applied 
during the three year research period in order to de-
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Fig. 2. The infected specimens of female adult of I. ricinus with B. burgdorferi
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crease the number of ticks (Fig. 1.). The constant 
monitoring of ticks’ population enabled satisfacto-
ry choice of control measurements. The best results 
were in 2007. when in order to increase the effica-
cy of chemical treatment, a few additional methods 
were applied such as mowing the grass and weeds 
and regular removal of the garbage.

The combination of adequate control meth-
ods applied in the right time intercepted the trans-
mission (transovarial and interstadial) of the patho-
gen (Fig. 2.). The percentage of infected specimens 
of female adult of I. ricinus was continuously de-
creased during the three year period at all prospect-
ed localities.

The infestation of I. ricinus initial population 
(populations prospected from early March till late 
May) was reduced from 22,1 % in 2005. to 11,32 % 
in 2007. (Jurisic et al., 2007) which was very impor-
tant for the future planning of type and time of appli-
cation of combined control methods.

Conclusions

Five localities were continuously prospected. 
Two localities were the forest type area (Control lo-
cality and Subic), where the values of Flag - hour 
were significantly higher than the values on the oth-
er three localities which were the urban park type ar-
eas (Railway Station Park, Park Liman and Park Ka-
menica).

Five tick species were found at the research 
areas of Novi Sad: Ixodes ricinus, Dermacentor 
marginatus, Haemaphysalis punctata, Rhipicepha-
lus sanguineus and Rhipicephalus bursa.

During the three year research period the to-
tal number of collected specimens of I. ricinus was 
3108. The most specimens of this number were 
collected at Control locality, and the least at Park 
Liman.

The presence of B. burgdorferi was regis-
tered in 83 specimens. The infected adult females of 

I. ricinus were found at four of five monitored local-
ities. The average percentage of infected specimens 
during the three year research period was 8,17 %.

The best way to significantly decrease the 
ticks' population and contact between the infected 
vector and the host was adequate combining biolog-
ical (mowing, terrain trimming and plowing of cer-
tain areas) and chemical methods.

Adequate application of non - chemical meth-
ods with permanent monitoring of ticks' population 
decreased the ticks' population to its' biological min-
imum and reduced the use of insecticides.
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Summary

In the last few years in the territory of the city of Novi Sad ecological factors, as well as specific flora 
and fauna contributed the development and maintenance of different tick species. Due to ticks’ significance as 
vectors of heavy diseases of humans and animals, in several recent years in our country a comprehensive re-
search has been performed with the aim to find the most efficient measure or combination of the measures for 
their control. Five tick species were found at the research areas of Novi Sad: Ixodes ricinus, Dermacentor mar-
ginatus, Haemaphysalis punctata, Rhipicephalus sanguineus and Rhipicephalus bursa. During the three year 
research period the total number of collected specimens of I. ricinus was 3108. The presence of B. burgdorferi 
was registered in 83 specimens of adult female of I. ricinus. The average percentage of infected specimens dur-
ing the three year research period was 8,17 %.
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Вовед

Од како постои човекот, се создавал и от-
падот. Во почетокот тоа биле материи од природ-
но потекло (кожа, коски, дрво) кои се распаѓале и 
разградувале во природата и проблем околу цвр-
стиот отпад не постоел.

Во секојдневниот живот луѓето прават и 
употребуваат разни предмети, користат прехран-
бени производи кој се неопходни за опстанокот 

ВЛИЈАНИЕ НА ОТПАДОЦИТЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Рајна БОГЕСКА, Благица ЦЕКОВА и Билјана ГЕРАСИМОВСКА

СУГС ″Марија Кири-Склодовска″ III Македонска бригада 63А 1000 Скопје, Македонија

АПСТРАКТ

Богеска Р., Цекова Б. и Герасимовска Б. (2008): Влијание на отпадоците врз животната средина. 
Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, 
Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Поголемиот дел од отпадоците кои што човекот ги создава во средината во која живее имаат 
биолошко потекло т.е. во својот состав имаат органски материи.

Отпадоците од храна и материјали за нејзино пакување и чување, облека и разни материјални добра 
со кои човекот го уредува своето живеалиште, секојдневно се изнесуваат од домовите во вид на цврсти и 
течни отпадоци. Составот и количина на цврстиот отпад, зависи од повеќе фактори: стандардот на живеење, 
местоположба на населеното место, годишното време и други фактори.

За комуналниот отпад во Република Македонија се изградени повеќе депонии. Единствена современа 
депонија во градот Скопје е Дрисла, која е добро проектирана. Останатите депонии не ги исполнуваат 
еколошките стандарди со што се потенцијална опасност за околината. Најчесто се изградени на алувијална 
или карсна почва со што постои опасност за загадување на подземни води преку миграција на растворливи 
состојки

Во овој труд ќе бидат дадени резултати од рангирање врз основа на методот на комперативен 
ризик.

ABSTRACT

Bogeska R., Cekova B. & Gerasimovska B. (2008): The influence of the trash in the environment. Proceed-
ings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, 
Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The biggest part of the trash that people produce in the leaving environment has biological origin i.e. they 
contains organic materials.

The trash from food and materials for packing and keeping, cloths and many other material goods that man 
uses and has in homes, every day they are taken from in hard or liquid trash. The content and quality of the hard 
trash depends on many factors: the living standard, the location of the living place, the season and others factors.

For the communal (city) trash in the Republic of Macedonia are build more trash. 
The only modern terminal is in Skopje city, which is very well projected. The others do not full fill the eco-

logical standards and they are potential threat for the environment. Usually they are build on the alluvial or stony 
ground, and they are potential threat for pollution of the underground waters by migration of solution ingredients. 

In this elaborate are presented the results from ranging based on the comparative risk method. 

на луѓето. При тоа неизбежно се создава отпад. 
Поголемиот дел од отпадоците кои што човекот 
ги создава во средината во која живее имаат био-
лошко потекло т.е. во својот состав имаат орган-
ски материи. Количината и видот на создадени-
от отпад се зголемува како последица на пови-
сокиот стандард на живеење т.е. индустријали-
зацијата.

Отпадоците од храна и материјали за неј-
зино пакување и чување, облека и разни мате-
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ријални добра со кои човекот го уредува своето 
живеалиште, секојдневно се изнесуваат од домо-
вите во вид на цврсти и течни отпадоци. Соста-
вот и количина на цврстиот отпад, зависи од по-
веќе фактори: стандардот на живеење, местопо-
ложба на населеното место, годишното време и 
други фактори.

За комуналниот отпад во Република Маке-
донија се изградени повеќе депонии. Единствена 
современа депонија во градот Скопје е Дрисла, 
која е добро проектирана. Останатите депонии 
не ги исполнуваат еколошките стандарди со што 
се потенцијална опасност за околината. Најчесто 
се изградени на алувијална или карсна почва со 
што постои опасност за загадување на подземни 
води преку миграција на растворливи состојки.

При создавањето услови за подобар жи-
вот треба да не се заборави потребата од зашти-
та на животната средина, туку напротив треба да 
се обрне поголемо внимание за подобрување на 
истата.

Материјал

Постојат повеќе видови цврст отпад во за-
висност од својствата и местото на настанување: 
комунален отпад, индустриски отпад, опасен от-
пад, радиоактивен отпад и медицински отпад.

Комунален отпад

Порастот на населението, начинот на жи-
веење, како и навиките во исхраната, придоне-
соа количината на отпад драстично да се зголеми 
и содржински да се измени. Комуналниот цврст 
отпад се состои од отпад од домаќинствата, гра-
дежниот материјал, санитарниот отпад од бањи-
те и отпадот од улиците. Во Република Македо-
нија отпадот се собира, но се уште нема нави-
ка кај населението тој да се селектира и поголем 
дел да се рециклира, па така поголемиот дел од 
отпадот се носи на депонии. Земјишното тло ис-
то така не е заштитено, па овој отпад ги загадува 
земјата и водата за пиење.Во последно време се 
повеќе се користат производи кои се пакувани во 
алуминиумски фолии, пластика, конзерви и дру-

га амбалажа која е од неразградлив материјал, па 
сето тоа води до загадување на природата. Овој 
отпад се распоредува во четири категории на от-
пад : природен отпад(остатоци од оброци, ово-
шје, зеленчук, цвеќе, листови) , отровен отпад 
(стари лекови, дезодоранси, ѓубрива, пестициди, 
пасти за обувки, топломери и термометри, елек-
трични уреди, масла за автомобили и др.), рецик-
лажен отпад (хартија, метали, стакло, пластика), 
болнички отпад (завои, облека натопена со крв и 
други телесни течности).

Во делови на градското подрачје каде има 
централно греење цврстите отпадоци содржат 
поголем дел на горивни материи, додека во ин-
диструските подрачја има значително присуство 
на метал, стакло, градежен материјал и др. Исто 
така цврстиот отпад зависи и од годишното вре-
ме (во лето повеќе има отпадоци од земјоделски-
те производи, додека во зима поприсутни се от-
падоците од дрво).

Во помали населби и села отпадот се фр-
ла на најразлични места, неорганизирано вклу-
чувајќи ги и националните паркови во Република 
Македонија, Маврово и Галичица. Поради отпа-
дот кој се фрла покрај езерата, реките и потоци-
те, целосно се загадуваат водите.

Во Таб. 1 прикажано е времето потребно 
некои материјали природно да се разложат.

Комуналниот отпад го собираат јавните 
комунални претпријатија, кои ги опфаќаат пого-
лемите општински центри, додека селските на-
селби не се офатени со организирано собирање 
на комуналниот отпад. Најчесто околу овие на-
селби се создаваат т.н. диви депонии. Дивите де-
понии и несовесното фрлање на комунален от-
пад доведе до целосни нарушувања на еколош-
ката рамнотежа. Современа депонија за комуна-
лен отпад со соодветни технички решенија пос-
тои само една и тоа во Скопје. Тоа е депонија-
та „Дрисла“ која работи со дозвола за работа из-
дадена од Министерството за транспорт и врски.
Останатите депонии кои не се соодветно проек-
тирани и управувани, претставуваат причина за 
еколошки проблеми, како загадување на возду-
хот, контаминација на почвата и на подземните 
води. и се наоѓаат во близина на поголемите на-

Таб. 1. Време на природно разложување на материјали
Tab. 1. Time of natural decay of materials

Материјал Приближно време на распаѓање
Храна, цвеќе и сите органски производи 1 до 2 недели
Хартија (непластифицирана) 10 до 30 дена
Памучна облека 2 до 5 месеци
Волнени производи 1 година
Дрво 10 до 15 години
Конзерви 100 до 500 години
Пластични кеси 1 милион години
Стакло Никогаш
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селени места. Според Министерството за живот-
на средина и просторно планирање, бројот на ди-
вите депонии и ѓуб-ришта би можел да биде и 
до 1000. Се очекува комуналниот отпад во 2025 
година во Република Македонија да порасне на 
828000 тони годишно. Како најопасни депонии 
се Вардариште која се уште не е целосно дисло-
цирана и депониите во Берово, Пехчево, Тетово, 
Гостивар, Охрид, Струга и др.

Комуналниот отпад во просек содржи: 
25% пепел и градежен отпад, 245 хартија, 20% 
дрвен отпад, 11% пластика, 4% стакло и порце-
лан, 4% текстил и кожа, 3% метали и 8% други 
видови отпад.

Комуналниот отпад е составен од орган-
ски и неоргански материи кои ако се разделат мо-
жат да се искористат повторно како извори на то-
плина или пак за производство на метали, хар-
тија и др. само ваков отпад може да се рецикли-
ра, а со тоа се заштитува околината, здравјето на 
човекот и се штитат природните богатства.

Индустриски отпад

Индустрискиот отпад настанува во про-
изводните процеси во индустријата, кој по со-
ставот и својствата се разликува од комунални-
от отпад. Големи количества индустриски и опа-
сен отпад се создаваат во рударството, металур-
гијата, хемиската индустрија, електричните цен-
трали, како и во индустријата за производство на 
вештачки ѓубрива. Неадекватното депонирање 
на отпадот како и непочитување на нормите од 
страна на одговорните во индустријата претста-
вуваат проблем со кој се доведува во опасност 
животната средина. Депонирањето на згурата од 
топилницата за олово и цинк во Велес и на Ју-

гохром во Јегуновце близу Тетово,отпадот од по-
стројката за феро-никел во Фени како и пепелта 
од термоцентралата во Битола, претставува опас-
ност за загадување на блиските подземни води. 
Во Велешкото подрачје измерени се енормни ни-
воа на олово и цинк во околните почви што дове-
дува до контаминација на земјоделските култу-
ри. Од тешките метали, оловото е еден од најчес-
тите загадувачи во природата и еден од најтеш-
ките отровни метали за човечкиот организам и 
воопшто за живиот свет. Најголем извор на оло-
во се транспортните средства кои преку издув-
ните гасови ја загадуваат атмосферата, а со по-
мош на дождовите навлегува во почвата а пре-
ку неа и во растенијата. Главни извори на зага-
дување со олово на исхраната на човекот се рас-
тенијата што растат до патот. Плодовите од овие 
растенија можат да завршат на пазарите или пре-
работувачките постројки за преработка на разни 
производи. Не смее да се практикува исхрана на 
добиток со растенија покрај пат, бидејќи оловото 
преку храната влегува во човечкиот организам.

Друг тежок метал кој претставува зага-
дувач на животната средина е живата. Труењето 
од овој метал е опасно по животот на човекот и 
предизвикува најразлични болести (анемичност, 
болки во главата и стомакот, парализа на коските 
и мускулите, нефросклероза и др.)

Дел од индустрискиот отпад се селектира и 
реупотребува, а поголем дел завршува на депони-
ите во круговите на индустриските капацитети.

За повторното искористување на индус-
трискиот отпад многу малку се обрнува внима-
ние.

метали
3%друг отпад

8%

хартија
24%

текстил и кожа
4%

сакло и порцелан
4%

пластика
11%

дрвен отпад
20%

пепел и 
градежен отпад

26%

Сл. 1. Состав на комуналниот отпад
Fig. 1. Structure of communale waste materials



Рајна БОГЕСКА и др.

508 Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија

Опасен отпад

Опасен отпад е отпадот што содржи суп-
станции кои имаат едно од следниве својства: 
реактивност, експлозивност, запаливост, канце-
рогеност, инфективност, мутагеност, тератоге-
ност, токсичност, екотоксичност, надразливост 
и својства на испуштање на отровни гасови пре-
ку хемиска реакција или биолошко разложување, 
што е утврден со листите 1, 2 и 3 од Законот за 
ратификација на Конвенцијата за контрола на 
прекуграничниот промет со опасен отпад и не-
гово складирање. 

Опасниот отпад од земјоделието и сто-
чарството има негативно влијание на животна-
та средина. Овој отпад се продуцира со употре-
ба на средствата за заштита на растенијата, сред-
ства за заштита во сточарството, како и инфекти-
вен опасен отпад преку мртви и заразени живот-
ни. Колкави се количините од овој опасен отпад 
не се познати но со сигурност се знае дека тој за-
вршува во деловите на природната средина. Со 
оглед на тоа дека не постои систем за класифика-
ција на опасен и неопасен отпад, постојат многу 
малку податоци за количествата и за квалитетот 
на опасниот отпад во нашата земја. Сепак се про-
ценува дека годишно се произведуваат приближ-
но 46000 тони опасен отпад, што до 2025 година 

би можело да се зголеми до околу 75000 тони не 
вклучувајќи го опасниот отпад од индустриски-
те претпријатија.

Радиоактивен отпад

Радиоактивниот опасен цврст отпад на-
станува со примената на радиоизотопите во ме-
дицинските центри и индустријата, а кај нас 
постојат и одредени количини на радиоактивни 
громобрани, но поконкретни сознанија за коли-
чините на овој отпад не се познати. Не постојат 
официјални системи за собирање на радиоакти-
вен отпад и не постојат капацитети за нивно де-
понирање.Количествата на радиоактивен отпад 
се мали и се состојат од ниско радиоактивни из-
вори, како светлечки проводници,индустриска 
опрема за тестирање, медицинска опрема и де-
тектори за чад. Отпадот обично се складира на 
местото каде што се произврдува. Малку од овие 
локации се соодветни за долгорочно складирање 
на радиоактивни отпадоци.

Медицински отпад

Медицинскиот отпад се создава во ме-
дицински здравствени институции (стациона-
ри, болници, поликлиники, амбуланти и лабо-

Таб. 2. Рангирање врз основа на методот на компаративен ризик
Tab. 2. Ranking on the basis of the method of comparative risk

Еколошки проблем
Ризик по 
човековото 
здравје

Ризик врз
 еко системот

Ризик врз квалитетот на 
живеење

Вкупен 
ризик

Диви депонии,
домашен отпад и цврст 
отпад (комунален, 
индустриски 
медицински,
опасен
радиоактивен)

Епидемии, 
заразни болести,
алергии,
канцерогени 
болести....

Загадување на 
почвата,
површинските
и поземните
води

Естетско нарушување 
на
околината и
еко системот,
Намалени можности за 
рекреација

Многу висок 
ризик

Таб. 3. Рангирање врз основа на методот на компаративен ризик
Tab. 3. Ranking on the basis of the method of comparative risk

Еколошки 
проблем

Рангирање 
на ризикот

Мислење на 
јавноста

Дали постои 
законска 
регулатива

Ниво на 
контрола на 
заедницата

Ниво на 
ефективна 
контрола

Вкупно 
рангирање 
на 
проблемот

Диви депонии, 
домашен отпад 
и цврст отпад 
(комунален, 
индустриски, 
опасен, 
радиоактивн)

Висок

Јавноста е 
свесна за 
проблемот 
и генерално 
го смета за 
висок ризик

Закон има:
1. Закон за 
отпадот
2. Закон за 
одржување на 
јавната чистота
3. Собирање и 
транспортирање 
на комунален 
и технолошки 
отпад

Постои 
контрола на 
високо ниво

Постојат 
казнени 
одредби на 
однапред 
наведените 
закони

Голем 
проблем
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ратории). Количеството на медицински отпад се 
движи од 8,000 до 10,000 тони годишно. Околу 
15% претставува потенцијално инфективен или 
токсичен, а остатокот е немедицински отпад. Се 
претпоставува дека ова количество ќе се зголеми 
од четири до осум пати. Овој отпад често е и ра-
диоактивен и може да доведе до заразни болести. 
Целокупниот медицински отпад во моментов се 
меша со комуналниот отпад и се исфрла на депо-
ниите. Исклучок од ова е медицинскиот отпад од 
главниот медицински центар во Скопје, кој се со-
бира сепаратно во вреќи и се спалува во мал ин-
сенератор во депонијата „Дрисла“ во близина на 
Скопје. Емисиите од оваа активност не се следат 
и не се преземаат никакви мерки за намалување 
на загадувањето.

Резултати

Несоодветното третирање и депонирање 
на отпадот предизвикува здравствени и еколош-
ки проблеми како што се загадување на почва-
та, загадување на воздухот преку согорување, ви-
зуелно загадување, непријатен мирис, емисии на 
гасови од групата на стаклена градина и конта-
минација на подземните води. Големината на еко-
лошките проблеми поврзани со отпадот во Репу-
блика Македонија не се следи доволно. Бројот на 
дивите депонии не е познат и не се врши монито-
ринг на почвата и на подземните води. Точни по-
датоци за загаденоста на воздухот и почвата не 
постојат бидејќи не се вршат сигурни мерења. 
Малку податоци постојат и за количествата и ви-
довите опасен отпад, бидејќи не постои систем 
за класификација на отпадот. Точни податоци за 
загаденоста на воздухот постојат само во некои 
жаришта и тие се инцидентни. Подземните води 

и почвите се контаминирани, а непрочистените 
отпадни води се испуштаат во реката Вардар.

Дискусија

За поздрава и чиста средина на живеење и 
идни здрави поколенија потребно е:

Контаминацијата на почвата да се све-- 
де на минимум
Да се обезбеди безбедно собирање, - 
транспортирање, неутрализација и 
финално одлагање на отпадот од до-
маќинствата, медицинскиот и ин-
дустрискиот отпад
Разработка на програма за рецикли-- 
рање на отпадот
Да се утврди статусот на дивите де-- 
понии и да се оценат здравствено-еко-
лошките ризици поврзани со нив
Изнаоѓање на локација за складирање - 
на опасен отпад

Заклучок

Да ја разбудиме еколошката свест во секој 
од нас. Природата ни е неопходна, а секцесивно 
свесно или не ја уништуваме. 

Природата е секогаш во право, грешките 
ги правиме ние - луѓето!

Референци

www.moepp.gov.mk/doc/Chapter08.doc
www.moe.gov.mk/soer/mkd/maste/Types.htm
www.well.org.yu
www.soros.org.mk

THE INFLUENCE OF THE TRASH IN THE ENVIRONMENT

Rajna BOGESKA, Blagica CEKOVA & Biljana GERASIMOVSKA

Summary

The bigger part of the waste materials are created by man in the environment where he lives, have or-
ganic substances in their structure.

The quantity and the kind of the produced waste material is increasing as a consequence of the higher 
standard of living i.e. industrialization.

The structure and the quantity of the solid waste material depends on many factors: standard of living, 
the position of the inhabited place, seasons of the year and other factory. 

The only modern terminal which is well projected is situated in Skopje while the others depos don’t 
complete ecological standard which makes them potential danger to the environment.

What is necessary for creating conditions for better life is for the Ministry of environment make a strat-
egy for preventing of the contamination of the soil, decreasing of the number of the depos in the rural areas, 
extension of the separate collection of the medical waste materials outside of Skopje, such as helding the com-
munities which are interested in privatization of the public communal enterprises.
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Introduction

Macedonia is a country which always wants 
to follow new trends as the latest trend of sustainable 
educational development. But, the main question is, 
how to achieve the expected results in the Macedo-
nian educational system and how to reach the key 
competencies? 

The key competencies are individuals us-
ing their knowledge, skills and abilities to meet the 
needs of their environment with their success and al-
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E- учењето има голем потенцијал да го збогати знаењето кај учениците не само заради присутноста 
на нова технологија, туку исто така заради можностите и афинитетите на денешните ученици, кои 
се поразлични од тие на наставниците. Многу наставници го прифатија Е-учењето за да се поврзат со 
учениците и да развијат нови начини на учење и комуникација. 

Виртуелните проекти, глобални виртуелни училишта за учење за животната средина, размената на 
искуства помеѓу самите учениците како и наставниците во рамките на светски еколошки програми кои 
имплементирани во тековниот наставен процес се најефективните начини кои водат кон подобрување на 
критичкото размислување на самите ученици како и подигнување на нивната еколошката свест.

Клучни зборови: Е - учење, виртуални проекти, глобални виртуални училишта за животната средина, светски 
едукативни и научни училишни програми

so the success of the environment. All key compe-
tencies can be derived from three main goals: per-
sonal development, participation in the society, and 
skills for employment. Finally, the key competen-
cies are experiences that make us richer. 

In 2002, the Europe Council announced wid-
er areas in which these key competencies can be 
framed within the goals of the educational system. 
They are: 1-communication in mother language, 2- 
communication in foreign language, 3-information 
and communication technology, 4-science and tech-
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nology, 5-social and civic competencies, 6-learning 
for knowledge and 7-universal world knowledge. 
From this list it can be understood that the main em-
phasis is on developing the skills and strategies of 
modern technologies, resources, data, and for the 
importance of concrete skills. 

In Vilnius (2005), at the High-Level Meeting, 
the Ministers for the environment and education, 
from the UNECE member states, accepted the "Vil-
nius Framework for the Implementation of the UN-
ECE Strategy for Education for Sustainable Devel-
opment," and formed a steering committee on ESD. 
Within this, UNECE member states are to make a 
regional contribution to the UN Decade by promot-
ing ESD and gain support for the implementation 
of ESD in the respective education systems.

,,Our vision for the future is of a region that 
embraces common values of solidarity, quality and 
mutual respect between people, countries and gen-
erations. It is a region characterized by sustainable 
development, including economic vitality, justice, 
social cohesion, environmental protection and the 
sustainable management of natural resources, so as 
to meet the needs of the present generation with-
out compromising the ability of future generations 
to meet their needs”(World Commission on Envi-
ronment and Development, “Our Common Future”, 
1987).

Education, in addition to being a human right 
is a prerequisite for achieving sustainable develop-
ment and an essential tool for good governance, in-
formed decision-making and the promotion of de-
mocracy. Therefore, education for sustainable de-
velopment can help translate our vision into reali-
ty. Education for sustainable development develops 
and strengthens the capacity of individuals, groups, 
communities, organizations and countries to make 
judgments and choices in favor of sustainable devel-
opment. It can promote a shift in people’s mindsets 
and in so doing enable them to make our world saf-
er, healthier and more prosperous, thereby improv-
ing the quality of life. Education for sustainable de-
velopment can provide critical reflection and great-
er awareness and empowerment so that new visions 
and concepts can be explored and new methods and 
tools developed. (Statement on Education for Sus-
tainable Development; fifth Ministerial Conference 
“Environment for Europe”, Kiev, 2003)

The aim of this Strategy is to encourage UN-
ECE member States to develop and incorporate ESD 
into their formal education systems, in all relevant 
subjects, and in non formal and informal education. 
This will equip people with knowledge of and skills 
in sustainable development, making them more 
competent and confident and increasing their oppor-
tunities for acting for a healthy and productive life 
in harmony with nature and with concern for social 
values, gender equity and cultural diversity. (Plan of 

Implementation, World Summit on Sustainable De-
velopment, UN, 2002).

In that context, the above mentioned regions 
from which these competencies are produced are an-
nounced as four principles of sustainable develop-
ment for education for the 21st Century. 

The principles are: 
Learning for knowledge - Expected student 

results are: students asking analytical questions, crit-
ical thinking, overcoming obstacles, solving prob-
lems, adapting to change, creative thinking, thinking 
about the future and using a holistic approach.

Learning for creating - Expected student re-
sults are: students using knowledge in different life 
situations, making decisions even when they are un-
certain, facing risks, responsible behavior, self con-
fidence and strong decision-making.

Learning to be oneself - Expected student 
results are: students having more self confidence, 
expressing themselves, dealing with stress and iden-
tifying values.

Learning to work together – Expected stu-
dent results are: students having responsible behav-
ior, communicating with respect, identifying col-
leagues’ interests, teamwork, participating in demo-
cratic decisions and processes, negotiations, sharing 
and being responsible with others.

All of the above follow modern learning in-
formation and technological processes, which are at 
the same time in direct and indirect connection with 
the other educational fields. This overlapping is very 
important for sustainable development. One of the 
key competencies which are especially important for 
our young generation is to have an easier and more 
successful participation not only in the education 
process but in the processes of reaching of common 
goals both on a local and on a global level. In the fol-
lowing text are some examples of the positive results 
and some examples of the projects and their results 
which are already conducted in the educational sys-
tem of Macedonia.

Ecology into curriculums of educational 
process in Macedonia

Primary Schools:
Analyzed data on the education process and 

manuals for all grades in primary and secondary 
schools has helped us realize that there is an unbal-
anced distribution on ecology topics between the 
sciences and the humanities subjects. Ecological ed-
ucation in Macedonia could be interdisciplined in 
character. Although there are some attempts to in-
volve it within the education of the existing curricu-
lum of the primary schools, there are only a few top-
ics that are actually connected with ecology and en-
vironmental protection. This is not enough in terms 
of complexity of ecology as a science. It’s obvious 
that ecology topics can be connected with the en-
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vironment and with general education topics. How-
ever, these topics rarely exist on a higher thinking 
level. The analysis shows us many weaknesses of 
the presentation of ecology within the curriculum in 
our schools. Consequently, most ecology activities 
are extracurricular and elective such as ecology sec-
tions or group projects and they only exist because 
the ecology teachers have an enthusiastic approach 
to teach beyond their requirements, which is not the 
usual case. 
High Schools:

In high schools, the ecology education is in-
cluded in subjects such as biology and geography 
and less in physics and chemistry. Topics covered 
through these subjects are: actions such as destroy-
ing some species, pollution and protection of the en-
vironment. In vocational high schools, in which sci-
ence subjects are not included or are at a minimum 
level, ecology is not present at all. The education 
programs’ curriculums are overwhelmed with oth-
er information specific to the vocation of the school, 
thus resulting in low environmental awareness. Be-
cause of this, students have developed the opinion 
that the ecology education should start very early at 
the preschool age when subjects are not so focused 
on a single vocation. 

The analysis of ecology instruction in our ed-
ucational system shows that the ecology topics are 
not adequately present. They have a low occurrence 
not only in quantity but in quality as well. The pre-
sentation of ecology instruction is not enough for 
students to initiate and develop their creativity. Most 
often, the above-mentioned goals are missing. Be-
cause ecology is not being presented as a serious 
subject for education, there isn’t synchronization be-
tween the old curriculum and the modern aspects of 
education (which were announced with the National 
Program for the Developing of Education in Mace-
donia, 2005). The new developments for education 
were: promoting education developed on the prin-
ciples of interactive education accenting creative 
learning, critical thinking, solving the problem, and 
implementing modern educational technology

Because of all this, the school projects and 
extracurricular activities resulted in many opportu-
nities for reaching the goals of environmental edu-
cation. The projects are building interaction between 
the students, teachers, parents and local community. 
This is a contribution to the democracy of the rela-
tion of the school and improving the communication 
between all involved.

Evaluation of the most involved project 
in educational process in Macedonia that 

supports E-learning

GLOBE is one of the most adequate pro-
grams that are implemented in the educational sys-

tem of Macedonia (Global Learning and Obser-
vation to Benefit the Environment). GLOBE is a 
worldwide science and education program coor-
dinating the work of students, teachers, and scien-
tists to study and understand the global environ-
ment. GLOBE builds excitement about science, 
math, and advanced technology among young peo-
ple. Students conduct valuable scientific work and 
immediately see the results of their studies. The 
GLOBE Program was introduced in 1994 by U.S. 
Vice President Al Gore and officially began opera-
tions on the 25th Anniversary of Earth Day April 22, 
1995. The U.S. Government establishes partnerships 
with other countries throughout the world to be part 
of the GLOBE Program. So far, over 109 countries 
with more than 17 000 schools are participating in 
the GLOBE Program. The GLOBE Program has 
three goals: (1) increasing of the environmental 
awareness of individuals throughout the world, 
(2) contribute to scientific understanding of the 
Earth, (3) help students everywhere reach higher 
standards in science, mathematics and informat-
ics. In order to achieve these goals the GLOBE 
students conduct substantial environmental obser-
vations at or near their schools, send their data via 
the Internet and other means to a processing cen-
ter, receive and use global images created from the 
GLOBE schools around the world, study environ-
mental topics in their classrooms.

GLOBE’s strength is in partnerships 
where the students conduct hands-on experiments 
that have real scientific significance. They learn how 
their local observations, together with those of oth-
er students and scientists around the world detail an 
environmental picture of the GLOBE. 

Teachers around the world instruct students 
on how to take measurements, help students under-
stand the relevance of their observations, and ex-
plain the significance of the global visualization. 

Scientists and students analyze the data in 
conjunction with information obtained from other 
sources. GLOBE`s environmental observations help 
provide a better understanding of the Earth.

Nations around the world enroll their schools 
in GLOBE to enhance global environmental aware-
ness and global data collection. Macedonia is an in-
teresting area for environmental observations, and 
in that sense, for GLOBE Program development. 
Thus motivated, the Republic of Macedonia and the 
US GLOBE Program, began on August 24, 1998, 
through activities concerning the GLOBE Program 
implementation are carried out by the Ministry of 
Environment and Physical Planning, through its En-
vironmental Information Center and in coopera-
tion with the US Peace Corps in Macedonia in co-
operative efforts with GLOBE. Twelve Macedonian 
schools are involved in this program, and they incor-
porated the GLOBE protocols into regular subjects, 
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which is a big success for the teachers and the stu-
dents as well.

ENO-Environment Online is a global vir-
tual school and network for sustainable develop-
ment and environmental awareness. Four environ-
mental themes are studied within a school year on a 
weekly basis. About 400 schools from 104 countries 
take part, where 4 of them are Macedonian schools. 
The main idea is to lay emphasis on the local en-
vironment and to see it in a global aspect: Act lo-
cally - Think globally. Information is gathered from 
local communities and shared globally on the ENO 
website. Learning is student-centered with both on-
line and offline activities. At the end of each theme 
there is a campaign week during which the results of 
learning are raised in local communities and on the 
website. Students eventually become ambassadors 
for the environment of their respective local com-
munities and regions. The goals of this program are: 
(1) to deepen environmental themes in education; 
(2) to add global awareness and internationality; (3) 
to support sustainable development and act towards 
the Millennium Develpoment Goals; (4) to have de-
veloping countries act as active participants; (5) to 
study to learn co-operatively in a web community; 
(6) to learn basic skills in ICT

E-Schools is a project funded by the Unit-
ed States Agency for International Development 
(USAID), which is using the computers donated by 
the Government of the People‘s Republic of Chi-
na (PRC), in cooperation with the Ministry of Ed-
ucation and Science of the Republic of Macedonia 
(MoES), to introduce a new concept of informa-
tion and communication technology use in educa-
tion. The following step was to improve the quali-
ty and relevance of teaching, using ICT applications 
that facilitate communication, networking and inter-
action among the teachers and the students. In this 
respect, a series of trainings were conducted for 2 
teachers from each secondary and primary school, 
focusing on use of ICT through project based learn-
ing strategies and networking. As a result of the 
first round of training, each school team developed 
a school based project including students and oth-
er teachers. The common thread for all projects was 
the use of ICT in a variety of topics, addressing dif-
ferent needs from the school and the community. 
This cohort of 180 teachers that finished their sec-
ond round of training in August 2005, now serves 
as the core group of trained teachers that are further 
disseminating their skills and knowledge in use of 
ICT to a greater number of teachers in their respec-
tive schools. This project is involved all primary and 
secondary schools in Macedonia.

Although in some Macedonian schools some 
other projects exist as a tool for teachers to teach 
ecology, they are isolate cases without coordination 
between responsible institutions and it depends on 

each teacher’s will. Those projects and programs 
which are present in educational process in Macedo-
nia have significant contribution because of improv-
ing the E-learning in the classroom. 

E-school was an important and exeptional 
project because through it all primary and secondary 
schools were equppiped with computers and training 
for 12.000 teachers. Almost all teacher trained ac-Almost all teacher trained ac-
cepted very positively the training of Integration the 
IC in educational process. They recognized the im-
pact of the innovation offered by the usage of com-
puters in the classroom. Most of the teachers real-
ized that they improved significantly from last year; 
they changed themselves and gained new approach-
es toward technology. This group of teachers over-
came the fear in front of computers and students as 
well. Before the training, there was a significant fear 
of technology among them. They weren’t aware of 
the advantages that computers would provide in their 
classroom. The professional development of trained 
teachers was dramatically increased as well. They 
started to explore new sources of knowledge. They 
are now willing to improve their skills using new re-
sources of knowledge. Most of the teachers agree to 
use the internet, Websites, Lesson plans on line and 
professional literature.

The other two programs - Globe and Eno, are 
very adequate and useful for implementing IT in-
to ecology education. Through these projects all IT 
knowledge which the teachers gained during the tra-
inings can be implemented into their classroms and 
enrich the curigulums.

On the other hand the children say that their 
skills are sharper and not dulled. Digitalization al-
lows them to learn to analyze complex systems with 
many interactive variables, to manage complicated 
works and to find their way in the sea of information 
while building human networks which connect the 
virtual with the real world.

Results of interviewed students answers

A core group of 240 students from 4 second-
ary schools were randomly chosen and interviewed 
about integration of IT and ecology and E-learning 
in the classroom. The results of their answers are 
registered in Tab. 1 and Tab. 2.

Discussion about results of students 
interviewed

It is very obvious that the students’ interviews 
reflected the classroom atmosphere from their point 
of view. The chosen students are a core group cho-
sen randomly from four secondary schools where at 
least one of the project/program mentioned above 
is involved. The students are aware that the teach-
ers showed stronger IT skills than before and as a 
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result of it the atmosphere of their classroom is lit-
tle changed. The results of the students show us that 
the presence of computers in the schools, the teach-
ers who are more comforTab. in front of their stu-
dents, much more digital products created and obvi-
ous students experiences exchanged through virtual 
eco schools and on line projects results with higher 
progress in regular teaching process. But, this is not 
the general picture of all schools in Macedonia. As 
we heard, the ecological topics are not present in the 
way they should be in the curriculum, or they are not 

integrated with use of technology. The main prob-
lems and obstacles which should be overcome are:

Computer classrooms are mainly occupied by - 
Computer Science subject classes and therefore 
rarely available for use by science or other sub-
ject classes;
In recent science teaching practice, especially in - 
secondary schools, it has become a
common demand for students to search for in-- 
formation on the Internet, related to certain top-
ics and referring to the rest of the class about it 

Tab.1. Description of the students interviewed
Name of the schools where the students come from

SOU,,Orde Copela” 80 students
Gimnasium Mirce Acev” 70 students
SOU,,Gorce Petrov” 50 students
SOU,,N.N.Borce” 40 students

Gender
Male 67%
Female 33%

Age
14-15 years  4%
17-17 years 96%

Type of school
Gimnasium 71%
Vocational 29%

Number of students interviewed by language they primarily think in
Macedonian 190
Turkish 3
Albanian 2
Other 45
Number of students interviewed by level of their knowledge of English language
Excellent 20
Very good 210
Good 7
Basic 3
None 0

Tab.2. Results of the answers of the students interviewed 
Integration of ecology and ICT into curriculums

Is ecology present into regular subject as a topic? Yes  30%
No  66%
No answer  4%

The teachers in their schools are strong users of IT Yes  25%
No  72%
No answer  3%

What kind of projects who support 
E-learning are presents in schools?

Globe  25%
E-school 100%
Eno programme  25%

Work on ecological projects with peers from the rest of the country 
and abroad

Yes  38%
No  62%
No answer  0

Level of Internet usage to get new knowledge on ecology field High  79%
Medium  21%
Low  0

There is a need of more ecological project activities with IT integra-
tion

Yes  67%
No  33%

Did the students created digital products as a outcomes of their high-
er order thinking?

Yes  68%
No  32%

What kind of digital products they created? Digital presentation  44%
Web sites or any designs with html  16%
Multimedia materials  23%
Publishing materials  12%
Data analysis  5%

Did the students achieve better information through integration of IT 
and ecology topics than before?

Yes  65%
No  30%
No answer  5%
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or preparing written papers. But students should 
search Internet outside the science class (dur-
ing Computer Science classes, after school or 
at home).
Many teachers are not familiar with ICT, to be - 
using it individually, especially not in prepar-
ing the presentations or interactive learning pro-
grams;
In order to realize the full potential of comput-- 
er assisted learning, each student should be in a 
position to individually operate at his own com-
puter place;
There are no (or not enough) developed educa-- 
tional programs / presentations on CD-s (etc), 
aimed or related to science / environment learn-
ing, that are didactically designed in Macedo-
nian language.

Conclusion

In our school system, E-learning as well as ICT - 
use in science and ecology education is not sys-
tematically organized, although, on individu-
al bases our students often show high achieve-
ments. That could be related to individual teach-
er and school efforts, which are in most cases 
the result of participation in special extracurric-
ular programs such as GLOBE and ENO. 
Ecology is not implemented enough in all reg-- 
ular subjects 
There are no adopted curriculums where ecolo-- 
gy is connected with IT
The young generation is very interested in ICT - 
use, and often more familiar with it than a ma-
jority of the teachers. Many of their comput-
er skills are acquired in different forms of non-
formal education, which often take place out of 
school. In order to make the school more attrac-
tive for students and more efficient by modern 
technology use, systematical teacher training is 
needed, starting with pre-service teacher educa-
tion, as well as intensive in-service training. In 

reformed Macedonian schools the issue of Com-
puter Science as a separate subject in relation to 
ICT usage in all subject areas, as well as an ec-
onomically rational and long-term approach to 
supplying schools with necessary equipment, 
should be carefully considered.
Macedonia is one of the candidates for mem-- 
bership of the EU and it is necessary to imple-
ment ecology topics into curriculum, including 
the key competencies, to gain the main goals of 
European Union’s educational standards. 
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Summary

Macedonia is preparing to follow the new trends promoted within the UNECE Strategy for Sustainable 
Development. This strategy pointed on the key competencies which must be gained/learned for the realization 
of self-development and successful participation in society and successful self employment. 

There are also new trends being promoted within the sphere of education. One of these is a continuing 
approach to knowledge with a goal of improving the skills which are needed for participation in society with 
the pertinent knowledge. Those new basic skills include: computer work, foreign languages, technology cul-
ture, and social skills. The schools are now more popular amongst the public and they are building their image 
through these projects.

E-Learning is one of the new trends implemented in the educational processes of Macedonia. Accord-
ing to the analysis, our country is in a process of integration and accommodation of IT into all curriculum ar-
eas. In terms of ecology education in schools, although there is little involvement with existing subjects, very 
little IT instruction is used relating to ecology education.

There are a few existing ecological education projects in some schools. GLOBE, E-School and ENO 
all improve the IT skills of the teachers and the students as well. To get a clearer picture of the actual integra-
tion of IT and technology in our schools, a group of students were interviewed and through their responses we 
formed an analysis of the current situation in our schools’ successes with integration of IT. In their opinion, 
ecology is not present enough in their education. However, a big contribution in E-Learning includes the world 
educational programs of GLOBE, E-School and ENO which are very useful for students working on many on-
line projects as they connect with other students from all over the world as they exchange knowledge and ex-
perience between them. 

Even though these three programs are useful in the schools, this is not the general picture for all of edu-
cation in Macedonia. It is not a common picture. Through the same student interviews, it was found that Mace-
donia’s students have a big desire to involve these kinds of projects in the entire educational system throughout 
the country thus improving the number of students who will feel the benefit of learning though them. 
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Вовед

Иако развојот на еколошкото образование 
(ЕЕ) е релативно долг процес, првата дефиниција 
се појавува во седумдесетите години од минати-
от век (1969). Денес ЕЕ се разви во едно од наје-
фективните парадигми на учењето и синонимно 
се споредува со поимот “едукација за одржлив 
развој”. Сепак, во праксата постојат јасни раз-
лики. Додека ЕЕ се фокусира на влијанието на 
општеството врз животната средина, едукацијата 
за одржлив развој е фокусирана на рационално-
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то користење на природните ресурси. Компонен-
тите содржани во поимот ЕЕ можеме да ги иден-
тификуваме во дефиницијата понудена од Срби-
новски М. (2004g): Еколошка едукација е разво-
ен активен процес на учење во кој индивидуи-
те и групите стекнуваат неопходни знаења, раз-
бирање, ставови и вештини за решително, моти-
вирано, одговорно и пред се заедничко дејству-
вање во насока на постигање и оддржување на 
динамичка рамнотежа во животната средина. 
Некои автори (на пр. Србиновски, 2003; Palmer, 
2003 итн.) идентификуваат повеќе главни етапи 
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во развојот на ЕЕ. Последните од нив започнува-
ат во деведесетите години од минатиот век, кога 
ЕЕ конвергентно се повеќе се фокусира на одрж-
ливиот развој.

За нас беше мошне интересно да проце-
ниме кои се главните тенденции на ЕЕ во наред-
ниот период, односно кои се неговите перспек-
тиви. ЕЕ во Република Македонија го проучу-
ваат: Ismaili et al. (2007), Srbinovski et al. (2007), 
Srbinovski, M. & Palmer, J. (2007), Србиновски 
(2003a, 2003b, 2003c, 2003d, 2003e, 2003f, 2003g, 
2004a, 2004b, 2004c, 2004d, 2004e, 2004e, 2005a, 
2005b, 2005c, 2005d, 2005e; 2005f, 2006a, 2006b; 
1998a, 1998b, 2002) итн.

Методи

Трудот има за цел да ги утврди перспекти-
вите на ЕЕ во 21 век. Оттаму, произлегоа след-
ните основни задачи на истражувањето: (i) да се 
идентификуваат, анализираат и сумираат компо-
нентите на ефикасната и ефективната ЕЕ во свет-
ски рамки, (ii) да се утврди колку тие компоненти 
се вградени во нашиот курикулум и (iii) врз ба-
за на добиените резултати, да се предложат мер-
ки за подобрување на ЕЕ во Република Македо-
нија во наредниот период. 

Во истражувањето беа користени методи-
те компаративна анализа на содржина и синтеза. 
Во трудот беа анализирани стотина извори или 
документи кои доаѓаат од значајни институции и 
поединци инволвирани во ЕЕ.

Со цел да добиеме пореална слика на по-
лето на ЕЕ во Република Македонија, направив-
ме проценка на наставните програми за рефор-
мираното гимназиско образование со помош на 
инстриментот на Hungerford, H., R. B. Peyton, and 
Wilke, R.J. (1980). Преку овој инструмент сакав-
ме да утврдиме до кој степен се застапени ни-
воата на целите во овие програми: Ниво I: Ос-
новно ниво- ова ниво бара од учениците да стек-
нат доволни еколошки знаења неопходни за до-
несување издржани еколошки одлуки; Ниво II: 
Ниво на свест: ова ниво, меѓу другото, бара од 
учениците да стекнат свест за заемната поврза-
ност меѓу квалитетот на живеење и квалитетот 
на животната средина; Ниво III: Ниво на истра-
жување и евалуација- ова ниво бара од учени-
ците да обезбедат знаење и вештини неопходни 
за истражување на еколошките прашања и ева-
луација на алтернативните солуции за решавање 
на овие прашања и Ниво IV: Вештини на актив-
ности- тренинг и апликација- ова ниво бара од 
учениците да ги стекнат оние вештини кои ќе 
им бидат неопходни да преземат позитивни ак-
ции со цел постигнување или одржување на ди-
намичка рамнотежа помеѓу квалитетот на живо-
тот и квалитетот на животната средина. За секое 

ниво, постојат повеќе поднивоа. Оваа класифи-
кација ја модифицираме и прилагодивме на на-
шите потреби.

Во истражувањето беа анализирани сите 
наставни програми од I до IV година во рефор-
мирано гимназиско образование (Таб. 1).

Таб. 1. Анализирани наставни програми по 
години. (N= вкупен број на наставни 
програми по наставни години).

Tab. 1. Summary of analysed material by grades. 
(N= the total number of curricula within 
Grade levels). 

Наставни години
Grades level

Наставни програми
Curricula

N %
I 28 22.05
II 34 26.77
III 25 19.69
IV 40 31.50

Вкупно
Total

127 100.00

Како што можеме да забележиме, беа 
опфатени 127 наставни програми по сите нас-
тавни години и предмети. Најголем дел од нив 
се наменети за учениците од IV наставна годи-
на, што е резултат на најголемиот број изборни 
предмети.

Резултати

Од извршената анализа на достапната ли-
тература, а во насока на постигање на целта на 
истражувањето, ќе изнесеме дел од светските 
тенденции на ЕЕ во 21-от век:

Следејќи го развојот на ЕЕ, во наред-- 
ниот период од овој век може да се 
очекува дека ЕЕ ќе биде ориентирана 
кон партнерство и заедничко дејству-
вање во идентификувањето и реша-
вањето на социо-еколошките пробле-
ми.
Доближување на ЕЕ до одржливиот - 
развој, а со тоа и третирање на клуч-
ните прашања: пораст на население-
то, сиромаштија и нерамноправност, 
храна и земјоделие; тропски шуми; 
биолошки диверзитет; опустинување 
и суша; слатка вода; океани и крај-
брежје; енергија; атмосфера и клима; 
управување со цврст отпад и отпад-
на вода; опасни супстанции (вклучу-
вајќи нуклеарен отпад); глобална без-
бедност.
Ефикасниот и ефективен ЕЕ курику-- 
лумот поддеднакво ги третира чети-
рите елементи: емпириски, синоптич-
ки, естетски и етички елемент.
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ЕЕ треба да се остварува преку клуч-- 
ните нишки: “education about the 
environment”, ”education from the 
environment” и “education for the 
environment”.
Секој ЕЕ курикумум треба есенцијал-- 
но да се фокусира на следните струк-
турни елементи: искуство, грижа/пре-
окупација и акција.
Респектирање на карактеристиките на - 
трите претстави за ЕЕ: позитивистич-
ка, интерпретивна и критичка.
Заемна координираност на трите об-- 
разовни сектори: формално, нефор-
мално и информално образование.
Примена на трите модели на преда-- 
вање на ЕЕ согласно можностите, ус-
ловите и околностите на секое обра-
зовно ниво.
Тежнеење кон трансформација на це-- 
лото општество во една едукативна 
заедница.

Palmer J. (2003) презентира еден компле-
тен модел на планирање на ЕЕ програми. Во него 
се укажува на значењето на елементите на проце-
сот на учење (емпириски, синоптички, естетски 
и етички) во остварувањето на врската меѓу три-
те “нишки” на ЕЕ (“about", "for" i "in”) и димен-

зиите на учењето (знаење и разбирање, ставови и 
вештини). Во средишниот дел на моделот се на-
оѓаат елементите што влијаат врз формирањето 
на личноста, како силна база од која зависи пона-
тамошното учење (Palmer, 2003).

Се поставува следното клучно прашање: 
Каков ЕЕ курикулум има Република Македонија? 
Дали е тој во состојба да ги следи главните трен-
дови на ЕЕ во светот? 

За да одговориме на овие прашања, извр-
шивме анализа на наставните програми за нови-
те гимназии, поточно за гимназиско реформира-
но образование. На следната Таб. се прикажани 
резултатите за застапеноста на експлицитните 
еколошки цели по нивоа и наставни предмети во 
рамките на општите цели.

Загрижува фактот дека во новите наставни 
програми за гимназиското реформирано образо-
вание се запоставени целите кои експлицитно 
упатуваат на заштитата и унапредувањето на жи-
вотната средина. Така што во сите наставни про-
грами за сите предмети и наставни години про-
најдовме само 10 општи цели во врска со еколо-
гијата. Значајно е да се истакне дека повеќето од 
нив се премногу генерализирани и оттаму може 
да се очекува дека нема да бидат правилно тре-
тирани, а уште помалку и реализирани во нас-
тавната практика од оние кои се најодговорни за 

Таб. 2. Дистрибуција на еколошките општи цели во вкупните општи цели. (N=127).
Tab. 2. Distribution of the environmental general goals from total general goals (N=127).

 Ниво-Goal level Ниво I
Goal level I

Ниво II
Goal level II

Ниво III
Goal level III Ниво IV

Goal level IV

Други
OthersПредмет

Subject E J A C
 Наставна година I Grade

Биологија
Biology 1 1

Наставна година II Grade
Физика-Physics 1

Наставна година III Grade
Биологија Biology 1

Физика
Physics 1

Етика Ethics 1
Хемија

Chemistry 1

Наставна година IV Grade 
Физика B Physics B 1
Биологија Biology 1 1

Вкупно Total 2 1 1 6

Легенда: Ниво I: Е-Концепт на заедници и екосистеми, Ј-Наука; Ниво II: А- како човековите културни активности (на 
пример религиозни, економски, политички, социјални и др.) влијаат врз животната средина од еколошки перспективи; Други: C: 
однесување.

Legend: Goal level I: E-Community and ecosystem concepts, J-Science; Goal Level II: A-How human cultural activities (e.g. 
religious, economic, political, social, etc.) influence the environment from an ecological perspective; Others: C-behaviour.
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тоа- наставниците. Земено во целост, само 7.87% 
од општите цели, експлицитно упатуваат на ова 
наставно подрачје.

Сакавме да утврдиме колку и како тие се 
трансформирани во конкретни цели на наствани-
те предмети и содржини. Резултатите се прика-

жани на Таб. 3. 
И тука, како и во предходниот случај за-

бележуваме многу мал процент (околу 1%) на 
конкретни цели кои експлицитно сугерираат еко-
лошко образование и воспитание. Следна кон-
статација е дека присутните цели се главно од 

Таб. 3. Дистрибуција на еколошки конкретни цели во вкупните конкретни цели (N=7312).
Tab. 3. Distribution of the environmental concrete goals in total concrete goals (N= 7312). 

Ниво
Goal level Ниво I

Goal level I
Ниво II

Goal level II
Goal level 

III
Goal level 

IV
Други
OthersПредмет

Subject A B C D E H I J K B A A A B
Наставна година I Grade

Географија
Geography 3 1 1 2
Биологија
Biologija 3 2 1 2 3
Здрав. об.
Health ed. 1

Хемија
Chemistry 1

Наставна година II Grade
Англиски 

English 1
Руски

Russian 2
Албански 
Albanian 1

Географија
Geography 2

Социологија
Sociology 3 2 1

Мир.одбр. и 
зашт.

Peace, defend. 
and protect

1 1

 Наставна година III Grade
Физика
Physics 1

Педагогија
Pedagogy 2 1

Социологија
Sociology 1 2 2

Ethics 1 1

Наставна година IV Grade
Филозофија
Philosophy 1
Физика- A
Physics - A 8 1 2
Физика-B
Physics- B 11 1 2
Биологија

Biology 1 2 1 3 3
Социологија

Sociology 1 1
Вкупно 
TOTAL 4 7 24 8 6 7 7 7 1 2 1 3 4 2

  
Легенда: Ниво I: А- индивидуи и популации, В-интеракции и меѓузависност, С-влијанија на животната средина и 

ограничувачки фактори, D- проток на енергија и нутритивни циклуси, Е- заедница и концепт на екосистем, F- хомеостаза, Н- 
луѓето како членови на екосистемите, I- еколошки импликации на човековите активности и заедници, Ј- наука и К- заштита; 
Ниво II: В- како однесувањето на индивидуите влијае врз животната средина од еколошка перспектива; Ниво III: А- развој на 
знаење и вештини потребни за идентификација и истражување на прашања и за синтеза на прибрани податоци; Ниво IV: развој 
на потребни вештини кои што ќе им овозможат ефективно делување кон цели кои се консистентни со нивните вредности и 
преземање на индивидуални и групни активности соодветни на ситуацијата и околностите; Други: B- соработка со компетентни 
личности и институции.

Legend: Goal Level I: A-Individuals and populations, B- Interactions and interdependence, C- Environmental influences and 
limiting factors, D- Energy flow and nutrient cycling, E- Community and ecosystem concepts, F- Homeostasis, G- Succession, H- Humans 
as members of ecosystems, I- The ecological implications of human activities and communities, J- Science, and K- Protection; Goal 
level II: B- How individual behaviours impact on the environment from an ecological perspective; Goal level III: A- develop in learners 
the knowledge and skills needed to identify and investigate issues and to synthesize the gathered information; Goal level IV: to develop 
in learners those skills which will permit them to effectively work toward ends which are consistent with their values and take either 
individual or group action when appropriate; Others: B- collaboration with competent persons and institutions.
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првото ниво, додека останатите нивоа не се соод-
ветно застапени. Не постои статистички значај-
на поврзаност меѓу распределбата на општите и 
конкретните цели по нивоа (r=0.23). 

На следната слика е прикажана дистрибу-
цијата на целите според димензиите на ЕЕ.

Можеме да констатираме дека ЕЕ цели-
те во новите гимназии главно иницираат едука-
ција “about” животната средина (93%). Од дру-
га страна пак, со најмал процент се застапени це-
лите кои поттикнуваат едукација “in” или “from” 
животната средина (2%).

Дискусија

За решавањето на многу проблеми и пра-
шања, денес и во иднина ќе има се поголема и 
поголема потреба од договор и компромис. Ова 
особено се однесува на ЕЕ, кое вклучува скоро 
непрегледен број фактори и варијабли. Оттаму 
и потребата од поддеднаква вклученост и заем-
на координираност меѓу трите образовни секто-
ри: формално, неформално и информално обра-
зование. 

Некогаш ЕЕ подразбираше главно зашти-
та на природата, денес и во наредниот период, 
таа е свртена кон одржливиот развој. Овој аспект 
на ЕЕ цели да им помогне на луѓето да ја сфатат 
меѓузависноста на животот на планетата, ефек-
тите од употребата на ресурси и факторите кои го 
поттикнуваат или спречуваат одржливиот развој. 
Колку курикулумот од нашето гимназиско рефор-
мирано образование го почитува овој принцип, 
зборува фактот дека во него поимот одржлив раз-
вој воопшто не се споменува. Одредени слабо-
сти во настваните програми идентификуваат Ср-
биновски, М. (2003a, 2004c, 1998a, 2003e, 2003f, 
2007a) Srbinovski et al. (2007), Ismaili et al. (2007) 
итн. Одредени слабости и пропусти се утврдени 
од Србиновски, М. (2003b, 2004c, 1998a, 2003g, 
2005c, 2005f) и при анализа на дидактичкиот ма-
теријал за основното и средното образование.

Во поглед на застапеноста на клучни-
те елементи и нишки, испитуваниот курикулум 
е далеку под потребното ниво. Доминантноста 
на образованието ”about” животната средина, го 
рефлектира синоптичкиот елемент, кој се фоку-
сира на знаење и сфаќање на животната средина 
и нејзините комплексни врски. Крајно се запоста-
вени останатите елементи, кои се од клучна важ-
ност за развој на одговорен и правилен однос на 
поединецот кон вредностите на животната сре-
дина. Истражувањата на Србиновски М. (2003a, 
2002/03, 2004a, 2005a, 2004b, 2003c, 2004c, 2005b, 
2006a, 1998b, 2006c, 2004d, 2002, 2003d, 2003g, 
2004e, 2005c, 2004f, 21005e и 2006b) покажува-
ат дека нашите ученици не се доволно еколошки 
едуцирани, или кај нив не рамномерно се разви-
ваат когнитивната, психомоторната и афективна-
та компонента. 

Во основата на секој модел на учење во 
ЕЕ, треба да стои ускуството што го носи ин-
дивидуата, кое а е пресудно за неговото поната-
мошно учење. Во наставните програми за гим-
назиското образование, не постојат елементи од 
кои може да се заклучи дека е запазен овој сег-
мент на ЕЕ. Многу малку целите упатуваат на ак-
ција и развој на чувство за грижа кон животна-
та средина. Бидејќи ЕЕ поттикнува испитување и 
истражување, учениците треба да развиваат кри-
тичко мислење, проблемско-решавачки и ефек-
тивни вештини на одлучување.

Еколошките содржини треба да ја опфа-
тат животната средина во нејзиониот тоталитет. 
Истите, според тоа кој аспект од средината тре-
тираат, можеме да ги групираме во следните ос-
новни категории: (i) содржини кои се однесуваат 
на природниот аспект на животната средина, (ii) 
содржини во врска со технолошкиот развој и (iii) 
содржини кои се однесуваат на општествениот 
аспект на животната средина (економски, поли-
тички, естетски, етички и културно-историски).

About, 93

in/from, 2

for, 5

Сл. 1. Цели според димензиите на ЕЕ во %
Fig. 1. Goals by dimensions of environmental education in %.
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Заклучок 

ЕЕ во наредниот период од овој век најве-1. 
ројатно ќе биде ориентирана кон одрж-
лив развој, преку партнерство и заедничко 
дејствување.
И понатаму, еволутивниот развој на ЕЕ ќе се 2. 
темели главно на клучните елементи и прин-
ципи кои произлегуваат од Тбилиси Декла-
рацијата (1980). 
Моделите на планирање на ЕЕ програми-3. 
те во наредниот период треба да го уважу-
ваат значењето на елементите на процесот 
на учење (емпириски, синоптички, естетски 
и етички) во остварувањето на врската меѓу 
трите “нишки” на ЕЕ (“about", "for" и "in") 
и димензиите на учењето (знаење и разби-
рање, ставови и вештини). 
Базата на овие модели треба да ја сочинува-4. 
ат елементите што влијаат врз формирањето 
на личноста.
Од гледна точка на ЕЕ, новите програми за 5. 
гимназиското реформирано образование 
имаат значајни недостатоци и пропусти.
Доколку сакаме нашето ЕЕ да биде во че-6. 
кор со светските трендови, мораме темелно 
и посеопфатно да се зафатиме со оваа про-
блематика, а оваа задача треба да им ја дове-
риме на способните и компетентните лица и 
институции.
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Introduction

In the last few decades  economic, social 
and cultural development,  an uncontrolled utiliza-
tion of natural resources, the technological, indus-
try and traffic expansion,  as well as mechanization 
and chemisation of agriculture, violate the ecologi-
cal balance. For survival and development of both 
Urban and Rural Environment a condition is preser-
vation of the  Nature’s balances on which life is ex-
isted.

During the past 45 years the development of 
agriculture was followed by inadequate use of artifi-
cial fertilizers and chemicals ( pesticides, herbicides 
and other active substances).  The chemisation and 
mechanization of agriculture increase agricultur-
al production and the level of agricultural econom-
ic efficiency, but have significant influence on the 
degradation of quality of fertile soil and violate the 
ecological balance. Because of that, restructuring of 
farms is one of priority spheres in Bulgaria. It is nec-
essary to take specific measures in revitalization and 
in improving the quality of life in rural region and 
in protection of the human environment. Therefore 
the Bulgarian’s farmers should be helped in adapting 
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ture of environmental studies and the ways of including it in the curriculum of each discipline.
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their production to the European standards and rec-
ommendation. The production should be complete 
in conforming to the good ecology practices, in or-
der to respond the needs of the present generations, 
without violating the opportunities of the future gen-
erations to meet their needs.

In 1993 of the held in Bulgaria National the-
oretical conference ”The ecology and the agricul-
tural” it is stressed that the ecology and the farm-
ing are One of the cardinal words in the period of 
the passage to market economy in Bulgaria. During 
the conference was discussed relationship and inter-
action of environment and agricultural production 
(Koleva 1993). 

It is well known, some factors as quality of 
life, the social structure in the society and increas-
ing  the environmental crisis put new provocation 
in the education system in Europe. The social prac-
tice shows that the ecological ignorance as well the 
incompetence is one of the cardinal causes     for de-
stroying in the ecological balance. By this reason, 
the ecological education has the mail role in the pro-
tection of the environmental.

 Today according to national requirements 
ecological education should be a component of the 
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education starting from the Primary school and con-
tinuing to the University (Kostova 2003).

The environmental education in a country / 
Republic of Macedonia / or a region, significantly 
is determined of the actual economic, social, cultur-
al and ecological circumstances. In the World, for-
mal environmental education is provided variously 
as a part of a compulsory subject area, or as interdis-
ciplinary theme (Srbinovski 2004). Palmer (1997) 
asked “Why is environmental education not a more 
integral part of the curricula of schools, colleges, 
and universities?” 

According to Kostova (2003) in Bulgaria the 
separate components of the methodology of ecology 
education are applied in isolation. There is not a com-
mon conception about the ways in which ecological 
culture, understanding and behavior is formed.  The 
problem of the integral character of the content of 
ecological education is not solved. It does not have 
its place in the separate academic disciplines. Inte-
grating tendency in the knowledge and the applica-
tion of spiral approach to education of students take 
an important role for improvement the structure of 
educational programs (Nanov 1986). 

The activity of the modern farmer depends 
on his/her professional preparation and competence 
developed in specialized secondary school and uni-
versities. The curriculum of a  speciality  farming in 

Shumen University at the Dobrich College is in con-
formity with the Governmental education standard 
and requirements and European dimension. http://
www.pk.dobrich.net

The present report examines the possibility 
of using the spiral approach (to set a ecology ori-
ented preparation of the students of farming) to stu-
dents’ education for the formation of ecologic cul-
ture, understanding and behavior. The possibility of 
young people’s changing their own attitude to the 
nature and themselves is discussed.

Material and methods

The held discussions with students showed 
that they do not recognize the wholly existing eco-
logical problems. In numerous cases the consumer 
attitude to the nature was discovered.

Greater share of business in preparing teach-
ing plans and curricula at higher schools is proposed 
as well as defining the needs of specialists with vo-
cational education.

Due to the specificity of the country the need 
was recognized to educate farming professionals 
with the agricultural, environmental and  ecological 
knowledges who can play an integrative role in find-
ing the solutions to such problems.  So the educa-
tional program for graduate farming is a multidis-

Fig. 1. Presentation of an order of the subjects Agrochemistry, Microbiology, Biotechnology and Ecology   
in Curriculum - Approach 1 and Curriculum - Approach 2  
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ciplinary approach directed not only to agricultur-
al knowledge and assessment of   hazards to animal 
health, but also to the identification of environmen-
tal problems, and searching for decisions.

Learning objectives of the program are de-
signed to set out what a future farming should know, 
understand and finally be capable to fulfil all the re-
quirements for the independent professional work. In 
order to grow as contemporary farmers, that are car-
ing to the environment, it is necessary during there 
education they to be educated as an ecologically pre-
pared specialists. So, there is a need to educate stu-
dents of farming not only with the   farming knowl-
edge, but also with the environmental and ecological 
one. It is possible to happen when in studding agro-
chemistry, microbiology, biotechnology and ecolo-
gy students together with basic scientific knowledge 
to learn and   knowledge about environmental prob-
lems. 

 For our education experiment to test quali-
ty of environmental education we improve two ap-
proaches for structure of curriculum. For alumni of a 
2005 and the next one 2006 academic yеar was pre-
pared the curriculum including the same academic 
disciplines, but they were study in different order. 
Program encompass broad range of obligatory and 
facultative   disciplines but we was  included in our 
observation only Connection and Interaction of Eco-
logical and  Environmental Studies with  disciplines 
Agrochemistry, Microbiology and Biotechnology.

On Fig. 1 is presented   an appropriate accord-
ing to us order  the subjects mention above   in Cur-
riculum - Approach 1 and Curriculum - Approach 2.

For evaluation of acquired ecological knowl-
edge and culture as a result of education in agro-
chemistry, microbiology and biotechnology during 
the seminars are used discussion and solving cases 
on the following topics:

Agrochemistry – The interrelation be-1. 
tween the norm of fertilizations, the pro-
duction quality, human and animal health 
and the environmental problems;
Microbiology – Microorganisms that 2. 
form mycotoxins pollution of food and 
feed, a reason of healthy and ecological 
problems;
Biotechnology – Opportunities for de-3. 
veloping technologies for utilization of 
agricultural waste products – away of 
aiding the process of self-cleaning of the 
environment.

At the final exams for Agrochemistry, Micro-
biology, Biotechnology 25 % of the questions in the 
tests treated problems, connected to ecology in the 
corresponding discipline.

According to the technology of the spiral ap-
proach (Nanov 1986)  the same examples were dis-
cussed and the same cases were solved again dur-

ing the ecology seminars in the following semes-
ter (when the curriculum used was in consent with 
Model 1 as the knowledge acquired up to the mo-
ment were revised and expanded.

During the ecology seminars each stu-4. 
dent worked separated over an assign-
ment “Ecological factors and problems 
and how to reduce them in the sphere I 
will work in”. 

In the test on the final ecology exam 50 % of 
the questions were over ecological factors and rea-
sons for ecological and environmental problems, 
connected to the disciplines of agrochemistry, mi-
crobiology and biotechnology. When working on 
curriculum according to Approach 2, the same prob-
lems were discussed during the lectures and semi-
nars.

Object of the investigation are the students of 
farming and their ecological literacy and practical 
achieves during their education following Approach 
1 and Approach 2.

A subject of the investigation is the effective-
ness of the application of the mentioned two possi-
ble approaches in arranging the study of the disci-
plines: Ecological and Environmental, Agrochemis-
try, Microbiology and Biotechnology for developed 
of  students of farming as ecologically literate and 
practical experts.

Results and Discussion

We have performed an education experiment 
for quality   of ecology and environmental educa-
tion.  In advance we have   analyzed the structure 
and content of the traditional training programs for 
of agrochemistry, microbiology and biotechnology. 
From point of view of training purposes are indicat-
ed, they are not oriented in direction to ecology and 
environmental education.  We developed for the dis-
ciplines mention above training programs with spe-
cial part ecology with practical application to devel-
op interest of the students for Environmental. The 
structured in a new manner-training subject is direct-
ed to the forming of ecologically literate and practi-
cal knowledge and skills. The  results are present-
ed in Table 1.

If we have agreed, assessment for Curricu-
lum - Approach 1 is 100%, so assessment for Cur-
riculum - Approach 2 has been – 90,4%. If the pro-
fessor has teach only formal ecology learning of En-
vironmental knowledge and skills was 86,99% com-
pared whit Curriculum - Approach 1 and  - 96,23% 
compared whit Curriculum - Approach 2.  By this 
reason, we conform the position of others research-
ers, that the interdisciplinary approach of Ecology 
and Environmental study give a better results than 
only separated formal Ecological discipline.  The 
results have showed the better learning, knowl-
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edge, skills and habits of ecology and environmen-
tal with practical application after Curriculum - Ap-
proach 1 is using. During the  study of the univer-
sity disciplines of agrochemistry, microbiology and  
biotechnology, the students` learning how to look 
for  Environmental, human and animal health. So, 
when we used the suitable step in teaching process 
for disciplines agrochemistry, microbiology (gener-
al and special), biotechnology (general and special) 
and ecology and  spiral approach to education, the 
young people have change their attitude to nature. 

They have began  to look better for their health and 
animals  health. When in the Curriculum ecology 
is final step the students have learning yet for eco-
logical factors and for ecological problems in agro-
chemistry, microbiology and biotechnology. During 
the ecology seminars and solving cases the profes-
sor used the same example, but the discussion have 
done   in a higher step, demonstrated the connection 
and interaction between microbiology problem and   
Environmental. The same have done with other dis-
ciples including in this investigation. 

Tab.1. Acquirement of knowledge, skill,  way of thinking and culture in ecology and  environmental by 
education through approach 1 and approach 2 in curriculum.

Way of evaluation Curriculum - Approach 1 Curriculum - Approach 2
Subject Assessment Subject Assessment

Ecology 4,83 Biotechnology 4,33
Seminar 4,75 4,00
Case 5,00 4,75
Test 4,75 4,25

Agrochemisry 4,58 Agrochemisry 4,16
Seminar 4,25 4,00
Case 4,75 4,25
Test 4,75 4,25

Biotechnology 4,75 Microbiology 4,42
Seminar 5,00 4,00
Case 4,50 4,75
Test 4,75 4,50

Microbiology 4,58 Ecology 4,08
Seminar 4,00 3,75
Case 4,75 4,50
Test 5,00 4,00
Average assessment 4,69 4,24

Assessment1 – Best grade – 6, Lowest  grade – 2 /in according to Bulgarian standard for assessment /

Fig. 2. Ecological education as an essential part of integration process: Higher education – Environmental  
education
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According to experience of many countries 
and our own knowledge and experience mention 
above, we interpret this results as a need to promote 
and foster Ecological and Environmental Education 
in other university discipline (Fig. 2).

The problem of ecological preparation of the 
students - future farming is permanently actual. The   
Curriculum - Approach 1 for ecological training of 
the students of farming  is a subsystem, integrated 
part of the complete system of professional train-
ing of the future farming. It represents a systemat-
ic and united process off forming of ecology orient-
ed knowledge and habits, development of creative 
interests of the students of the ecological problems 
and environment preservation. It is realized by   in-
cluding of :

- knowledge for  ecology and environment 
preservation in the training content of   obligatory 
and facultative chosen subjects;

- individually specified themes of ecologic 
and ecology oriented content in courses of lectures 
and seminars, regarding the ecological aspects rele-
vant specifically agriculture  problems.

In this work we point out the importance of 
Ecology and Ecological education for the protection 
and improvement of the Rural  Environment. We 
point that  knowledges in agrochemistry, microbiol-
ogy  and biotechnology and in  the environment are 
not independent of each other and they make specific 
systems and relationships. So the protection of envi-
ronment and ecological education are important fac-
tors of rural region and agricultural development.

Conclusions

The results of our our education experiment 
clearly show that the application into teaching of the 
spiral approach to education improve knowledge, 
habit  and  skills of  the young people. They  have 
change their attitude to nature.

The connection and interaction between en-
vironmental studies and practice and the universi-
ty disciplines of agrochemistry, microbiology (gen-
eral and special) and  biotechnology (general and 
special) in the education of students of farming was 
demonstrated.

The integration of university disciplines al-
lows students of farming to develop as ecological-
ly literate and practical  experts, caring for the en-
vironment and the sustainable development of rural 
areas.

The problem of ecological preparation of the 
students - future farming is permanently actual, but 
its placing again is provoked by the changes in the 
structure of the training programs, directed  to the 
ecological orientation of the studying and training 
process in the high  school in Ecology and Natural 
Sciences. 
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Вовед

Денес Република Македонија цврсто чеко-
ри на патот за влез во европското семејство. Бр-
зината на напредокот на овој процес во голема 
мера е одреден и од квалитетот на животната сре-
дина. Оттаму, произлегува потребата од издигну-
вање на еколошката свест и култура на населени-
ето. Во тој поглед училиштата и другите образов-
ните институции имаат посебно значење. 

Токму поради тоа, нашата држава презе-
ма низа активности, различни по својот обем и 
содржина. Можеби еден од најзначајните е доне-
сувањето на Националната програма за развој на 
образованието 2005-2015. Сепак, истражувања-

КОМПАРАТИВНИ АСПЕКТИ НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУЦИРАНОСТ 
НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ
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Мемети Х., Србиновски М. и Хасани Њ. (2008): Компаративни аспекти на еколошката едуцираност 
на средношколците. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 
06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Целта на трудот е да се утврди нивото на еколошката едуцираност на учениците од средното 
образование преку когнитивната компонента. Когнитивната компонента е испитувана преку знаењето од 
областа на екологијата. За таа цел применет е инструмент со релативно добри метриски карактеристики. 
Опфативме неколку средни училишта. Преку компарација на нашите резултати со резултатите од другите 
истражувања, сакавме да го утврдиме трендот на нивото на еколошките знаења кај учениците.

Клучни зборови: еколошка едуцираност, ученици, компаративни аспекти, средно образование

ABSTRACT

Memeti H., Srbinovski M. & Hasani Nj. (2008): Comparativ aspects of the high school students’ environ-
mental education. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International 
Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The subject of this paper is to identify level of the high school students’ environmental education. This was 
made by cognitive component and the level of the students’ knowledge about ecology. From this reason, we ap-
plied instrument whit relatively good metric characteristics. We included some high schools from the region. We 
were especially interesting about trend of the students’ level of the ecological knowledge. So, we compared our re-
sults with ones of the others authors in the region.   

Key words: environmental education, students, comparativ aspects, secondary education

та на Србиновски (2005) покажале дека во овој 
доцумент никаде експлицитно не се споменува-
ат поимите еколошко образование, како и поимот 
образование за одржлив развој. Во него, тие има-
ат површен и декларативен карактер. Тоа ни дава 
за право да констатираме дека Нацрт национал-
ната Програма за развој на образованието во Ре-
публика Македонија 2005-2015 од аспект на еко-
лошкото образование и образованието за одрж-
лив развој не ги задоволува специфичните крите-
риуми на интернационалното образование (Ср-
биновски, 2005).

Најголем предизвик за вклучување во ед-
но вакво истражување беше фактот дека средно-
то гимназиско образование е реформирано.

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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Еколошката едуцираност на ученици-
те во образовниот сѕстем во Република Македо-
нија подолго време го проучуваат Srbinovski et al. 
(2007), Srbinovski & Palmer (2007), Србиновски 
(2003a, 2003b, 2003c, 2003d, 2003e, 2003f, 2003g, 
2004a, 2004b, 2004, 2004c, 2004d, 2004e,  2005a, 
2005b, 2005c, 2005d, 2005e; 2005f, 2006a, 2006b; 
1998a, 1998b, 2002) итн.

Методи

Предмет на истражувањето е воспитани-
ето и образованието за заштита и унапредување 
на животната средина во средното образование. 
Целта на истражувањете е да се утврди нивото на 
еколошката едуцираност на учениците од ова об-
разовно ниво преку когнитивната еколошка ком-
понента. 

Реформските зафати во ова образовно ни-
во преставуваат  основа за претпоставка дека ни-
вото на еколошките знаења на учениците задово-
лува и дека можеме да очекуваме во иднина де-
ка истото ќе се зголемува. Нивото на еколошката 
едуцираност ја меревме преку инструментот Тест 
на еколошко знаење (ТЕЗ). Истиот го презедовме 
од литературата (Србиновски, 2005. Прашањата 
се од типот на повеќекратен избор со 5 можни 
одговори.На утврдување на конечниот избор на 
прашања му предходеше тестирање  на група од  
110 студенти од ПМФ- институт за биологија и 

интердисциплинарните студии за заштита на жи-
вотната средина во Скопје со 120 прашања. По 
принципот на “појака карика” беа елиминира-
ни претешките и прелесните прашања. Претеш-
ки кога  на нив знаеле да одговорат помалку од 
35 %, а прелесни кога одговориле повеќе од 65%. 
Дефинитивниот тест со 38 прашања го добивме 
после пробното истражување на 300 ученици, а 
потоа и со главното истражување кое го приме-
нивме на 488 ученици. Така процедурата на из-
работка и валидација на употребените инстру-
менти ги помина најважните фази  предвидени 
со методологијата на ем пи риските истражувања, 
особено во поглед на релијабилноста, објектив-
носта, тежината на задачите и дискриминатив-
носта. Во Таб. 1 се прикажани метриските карак-
теристики на употребениот инструмент. 

Како што можеме да забележиме од табе-
лата, се работи за инструмент со релативно до-
бри метриски карактеристики.

Во истражувањето  опфативме 150 уче-
ници матуранти од 2 средни училишта во Гости-
вар. И тоа, 79 ученици од медицинска насока и 
71 од гимназиските паралелки.(ОУ Лирија и ОУ 
Истигбал). Се одлучивме за завршните одделе-
нија, бидејќи еколошките содржини  се изучува-
ат во текот  на сите година и овие ученици го за-
окружуваат своето образовно ниво. Ваквиот при-
мерок можеме да го сметаме за намерен и систе-
матски, бидејќи ги опфативме  само матурантите 
и го избиравме секое н-то одделение. Овој при-
мерок можеме да го сметаме за случаен и довол-
но репрезентативен. Истражувањето е спроведе-
но за време на редовната настава и траеше 45 ми-
нути (1 час). Инструментот беше преведен на ја-
зиците на кои учениците ја следат наставата. Ис-
тражувањето беше анонимно. Во текот на рабо-
тата, поучени од наставната практика, наидував-
ме главно на очекувани тешкотии коишто не ја 
доведоа во прашање веродостојноста на пода то-
ците.

Резултати

 Во Сл. 1 се прикажани точните одгово-
ри за секое прашање посебно. Од Сл. 1 забележу-
ваме дека само на три прашања точно одговори-
ле над 100 ученици. Од друга страна пак, на исто 
толкав број прашања одговориле помалку од 30 
ученици. 

Во Таб. 2 се прикажани резултатите од ис-
тражувањето. Тие се дадени преку процентот за 
секој клас од медицинското и гимназиското об-
разование. Од Таб. 2 се гледа дека процентот на 
точни одговори е под 50% што можеме да го оце-
ниме со негативна оценка. Следна констатација е 
дека резултатите на тестот на знаење се подобри 
на учениците од гимназиското образование.

Таб. 1. Метриски карактеристики на 
употребениот инструмент ТЕЗ

Tab. 1. Metric characteristics of applied 
instrument TEZ.
КАРАКТЕРИСТИКА
CHARACTERISTIC ТЕЗ

Валидни  вредности - Valid values 458.00
Број прашања - N. of. question 38.000
Аритметичка  вредност - Mean 15.186
Веројатност - 95% - Confid. – 95% 14.517
Веројатност + 95% - Confid. + 95% 15.854
Централна  вредност - Median 15.000
Сума - Sum 6955
Минимум - Minimum 0.000
Максимум - Maximum 34.000
Низок квартил - Lover quartile 10.000
Висок квартил - Upper quartile 20.000
Стандардна  девијација - Std. deviacion 7.283
Грешка на станд. девијац. - Standard 
Error 0.340

Варијација - Variance 53.044
Симетричност - Skewness 0.130
Грешка на симетричност - S. E. 
Skewness 0.114

Сплесканост - Kurtosis -0.632
Грешка на сплесканост - S.E. Kurtosis 0.228
Без одговор - Miss. Cases 30.000
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Дискусија

Истражувањето покажа дека нивото на 
еколошките знаења кај учениците од средното 
образование е ниско (42.17%). Во споредба со ре-
зултатите добиени од страна на Србиновски, М. 
(2004f), кога учениците освоиле 39.97% од бо-
довите, можеме да констатираме дека тие се во 
незначителен пораст. Во насока на дискусија на 
овие резултати би сакале да истакнеме неколку 
моменти.

Некои анализи на знаењата извршени ши-
рум светот и кај нас упатуваат на тоа дека една од 
можните причина за оваа состојба е фактот дека 
при давање на нови поими не се води сметка за 
развитокот на ученикот. Тоа е причина за расцеп-
каноста на знаењата.

Посебно внимание заслужува фактот што 
основните еколошки поими, опфаќаат толку го-
лем сплет на меѓусебно поврзани варијабли, та-
ка што се чини не постои  ни најмала можност за 
нивно поврзување со постојните теории на одне-
сувањето и развитокот на однесувањето.

Другите причини мораме да ги бараме во 
квалитетот на наставните програми и дидактич-
киот материјал. Србиновски, М. (2003a, 2003b, 
2004b, 2007, 2005c, 2005d, 2005f), Srbinovski et al 
(2007), Srbinovski & Palmer (2007) откриваат ни-
за пропусти и слабости во поглед на квалитетот и 

квантитетот на еколошките содржини во учебни-
ците и наставните програми. Новите гимназиски 
програми не направија значителен исчекор на по-
лето на еколошкото образование.

Следната група причини имаат методо-
лошко-дидактичка природа. И понатаму, во на-
шите училишта доминира класичната настава. 
Учениците скоро воопшто не истражуваат во са-
мата природа,  ниту сериозно се вклучени во не-
која форма на активна настава. 

Во никој случај не смееме да го запостави-
ме факторот наставник/професор. Тој е организа-
тор, креатор и планер на целокупниот наставен 
процесс. Неговата стручна оспособеност за реа-
лизација на еколошките содржини е од посебно 
значење. Згора на тоа, мотивираноста на настав-
никот има посебно значење.

Сигурно дека одговорот за така нискиот 
резултат на тестот на знаење треба да го бараме 
и во другите фактори кои доаѓаат од самиот уче-
ник, како и од самата општествена средина.     

Заклучоци

Учениците поседуваат ниско ниво на еко-- 
лошките знаења.
Нешто подобри резултати покажуваат уче-- 
ниците од гимназиското образование, во спо-
редба со своите врсници од стручното обра-
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Сл. 1. Резултати на тестот на знаење на учениците по прашања.
Fig. 1. Rezults of the knowledge test of the students by questions. 

Таб. 2. Резултати на тестот на знаење на учениците по класови.
Tab. 2. Rezults of the knowledge test of the students by klasses.

КЛАСОВИ
CLASSES

ОДГОВОР - ANSWER
Точно Correct Не точно Wrong Без одговор

Медицинско, IV-1 - Medicine school, IV-1 36.15% 53.07% 10.76%
Медицинско, IV-2 - Medicine school. IV-2 37.58% 51.83% 10.58%

Гимназија, IV-1 - High school, IV-1 45.8% 46.12% 7.95%
Гимназија,  IV-2 - High school, IV-2 49.16% 45.33% 6.33%

ВКУПНО TOTAL 42.17% 49.08% 8.90%
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зование.
Нивото на знаењата на учениците од обла-- 
ста на екологијата бележи незначително зго-
лемување
Реформираното гимназиско образование не - 
ги исполнува во целост очекувањата на по-
лето на воспитанието и образованието за 
заштита на животната средина.
Излезот од оваа состојба треба да го бараме - 
во еден посериозен и сеопфатен пристап на 
овој многу битен сегмент од наставниот про-
цес. 

Референци

Srbinovski, M. (2003b). Environmental issues in 
the didactic material of the primary and 
secondary schools in Republic of Macedonia, 
Ekologija, Vol. 38, No. 1-2, 41-54, Beograd

Srbinovski, M. & Palmer, J. (2007). Environmental 
Education in Macedonian Schools: An 
Analysis of Curriculum Content and 
Supporting Materials for Teaching and 
Learning,  in press

Srbinovski, M. (2003a). Contemporary problems of 
the ecological education and the up-bringing 
of the pupils of primary schools of Republic 
of Macedonia, Proceedings, Pedagogical 
college, Vol. III B: 82-84, Dobrich 

Srbinovski, M., Palmer, J., Ismaili, M. & Abazi, A. 
(2007). Environmental Education in High 
Schools: an Analysis of New Curriculum 
Content, 3th International Conference on 
Environmental Science and Technology, 
August 5-9. 2007, Houston

Србиновски, М. (2002/03). Еколошката едуцира-
ност на учениците од основните училишта 
во Република Македонија, Екол. Зашт. Жи-
вот. Сред.,Том 8, Бр. 1-2: 75-85, Скопје

Србиновски, М. (2004а). Објекти наставе био-
логије и еколошка едуцираност ученика,       
Васпитање и образовање, 3: 40-53, Подго-
рица

Srbinovski, M. (2005a). Uspavaemostta na 
u~enicite v ~asovete po biologiÔ v 
zavisimost ot metodite i formite na 
prepodavane, Na~alno u~iliçe, 5: 17-
27, 2005, SofiÔ

Srbinovski, M. (2004b). Biology teaching as a factor 
of the environmental education, Natura 
Montenegrina, 3: 269-278, Podgorica

Србиновски, М. (2003c). Вољни однос личности 
ученика према заштити животне средине, 
Васпитање и образовање,  4:73-84, Подго-
рица

Srbinovski, M. (2004c). Some aspects of the students‘ 
environmental education in the Republic of 
Macedonia, Natura Montenegrina, 3: 257-

268, Podgorica
Srbinovski, M. (2005b). The relationships between 

some cognitive and affective environmental 
educational areas, SEEU (South-East  
European University) Review, Vol. 2, No. 2: 
223-239, Tetovo

Србиновски, М. (2006а). Афективни однос уче-
ника према животној средини, Настава и 
васпитање,     2006, 1: 22-33, Београд

Србиновски, М. (1998а). Состојбиите со рефор-
мите во основното и средното образова-
ние во Република Македонија, со посебен 
акцент на наставата по биологија, Годиш-
но собрание на биолозите на Република 
Македонија, Природно-математички фа-
култет, 21.2.2004, Скопје

Србиновски, М. (1998b): Трендот на еколошката 
оспособеност на средношколците од По-
лошкиот регион, Зборник на трудови од 
I Конгрес на еколозите на Република Ма-
кедонија со меѓународно учество, 5: 997-
1005, 1998, Скопје 

Srbinovski, M. (2004d). Ecological atmosphere in 
the schools of the Republic of Macedonia, 
Education and experience, Vol. II, 76-
82, 2004, University „Bishop Konstantin 
Preslavski“, Shoumen

Србиновски, М. (2002). Когнитивната еколошка 
конституенса кај учениците од основното 
и средното образование, Меѓународни пе-
дагошки средби  “Учителот на 21-от век”, 
Охрид

Srbinovski, M. (2003d). Methodological problems 
in the environmental education, Proceedings, 
Pedagogical college, Vol. III D: 227-229, 
Dobrich

Србиновски, М. (2003е). Еколошката осмисле-
ност на наставните програми за нижите 
одделенија на основното образование, На-
учен собир со меѓународно учество, Пре-
дучилишното и основното образование- 
тенденции и перпективи, Педагошки  фа-
култет- Скопје, 375-386, Скопје

Србиновски, М. (2003f). Компаративни аспекти 
на поставеноста на формалната еколош-
ка едукација кај нас и во светот, Зборник 
на трудови од II конгрес на еколозите на 
Македонија со меѓународно учество, 25-
29.10.2003, Охрид, Специјални изданија 
на МЕД,  6: 314-320, Скопје

Србиновски, М. (2003g). Фактори што ја одреду-
ваат еколошката свест и култура на мла-
дите од Република Македонија, Зборник 
на трудови од II конгрес на еколозите на 
Македонија со меѓународно учество, 25-
29.10.2003, Охрид, Специјални изданија 
на МЕД,  6: 329-336, Скопје

Srbinovski, M. (2004e). The teacher as a factor of the 



Хавзи МЕМЕТИ и др.

536 Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија

environmental education in the Macedonian 
schools, Education and experience, Tom 
II: 71-76, University „Bishop Konstantin 
Preslavski“, Shoumen

Србиновски, М. (2005c). Како можеме да ја по-
добриме еколошката едукација во нашите 
училишта, Воспитно-образовните функ-
ции на предучилишното и на основното 
образование во современите услови, Нау-
чен собир со меѓународно учество, Педа-
гошки факултет “Св.Климент Охридски”- 
Скопје, 472-484, Скопје

Србиновски, М. (2005d). Улогата на педагошките 
факултети во создавањето на наставен ка-
дар за еколошко образование и образова-
ние за одржлив развој во Република Маке-
донија, Научна расправа: “Улогата на учи-
телските школи, педагошките академии и 
педагошките факултети во создавањето на 
наставен кадар во Република Македонија, 
Педагошки факултет “Св. Климент Ох-
ридски”, 15.09.2005, Скопје

Србиновски, М. (2007). Квалитетот на еколош-
кото образование во Република Македо-
нија, научна расправа “Наставникот и ква-

литетот на образованието”, Филозофски 
факултет, 17.10.2005, Дом на просветните 
работници на Република Македонија, 158-
165, 2007, Скопје

Србиновски, М. (2004f). Еколошката едуцира-
ност на  учениците од средното образова-
ние во Република Македонија,Просветно 
дело, 2:75-86,Скопје

Srbinovski, M. (2005e). The students’ success in 
biology classes and methods and forms of 
teaching, Obrazovanie i kvalifikaciÔ 
na pedagogi~eskite kadri- razvitie i 
proekcii prez XXI vek,  Sbornik ot 
Óbilejnata nau~na  konferenciÔ, 26-
26 maj 2005, Varna, Tom I: 121-127, 2006

Srbinovski, M. (2006b). Afektivni odnos učenika 
prema životnoj sredini, Pedagogija-Pedagogy, 
2: 198-204, Beograd

Srbinovski, M. (2006). A Comparison  between 
Macedonian students’ EE in elementary and 
secondary schools, Ekologija, Beograd

Srbinovski, M. An analytical and critical review of 
Macedonian school students’ environmental 
education in the period 1995-2002, God. zb., 
biol. Skopje, in press

COMPARATIV ASPECTS OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS’ ENVIRONMENTAL 
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Summary

The subject of this research is students’ environmental education in the Republic Macedonia. The goal 
of this work is to determine the level of the environmental knowledge of the students in the secondary schools 
in the Republic of Macedonia through cognitive ecological component.  The same is done with an instrument 
with relatively good metric characteristics on sample of 150 students from two schools. 
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Вовед

На еколошкото образование се гледа како 
на една мошне ефикасна алатка на полето на заш-
титата и унапредувањето на животната средина. 
Затоа, еколошките содржини треба да бидат ин-
тегрален дел на секој современ курикулум. Обра-
зованието за заштита и унапредување на живот-
ната средина се потпира на одредени цели, зада-
чи, принципи, содржини, методи, постапки, на-
чини на учење, средства, форми и објекти. Само 
доколку се почитуваат горе-наведените елементи 
можеме да очекуваме позитивен однос на учени-
кот кон вредностите на животната средина. Затоа 
што, еколошката свест и култура на ученикот се 
темелат на нивото на еколошки знаења, вреднос-
тите, ставовите, навиките итн. 

За нас беше интересно да го утврдиме ни-
вото на еколошката едуцираност на учениците, 

КОМПАРАТИВНИ АСПЕКТИ НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУЦИРАНОСТ  
НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Миле СРБИНОВСКИ1 и Хавзи МЕМЕТИ 2
1Гимназија Тетово

 2Државен Универзитет во Тетово

ИЗВОД

Србиновски М. и Мемети Х. (2008): Компаративни аспекти на еколошката едуцираност  на учениците 
од основното образование. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно 
учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Целта на трудот е да се утврди нивото на еколошката едуцираност на учениците од основното 
образование преку когнитивната компонента. Когнитивната компонента е испитувана преку знаењето од 
областа на екологијата. За таа цел применет е инструмент со релативно добри метриски карактеристики. 
Опфативме неколку основни училишта. Посебно бевме заинтересирани за трендот на нивото на еколошката 
едуцираност на учениците. 

Клучни зборови: еколошка едуцираност, ученици, компаративни аспекти, основно образование

ABSTRACT 

Srbinovski M. & Memeti H. (2008): Comparativ aspects of the primary school students’ environmental ed-
ucation. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participa-
tion, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The subject of this paper is to identify level of the elementary school students’ environmental education. 
This was made by cognitive component and the level of the students’ knowledge about ecology. From this reason, 
we applied instrument whit relatively good metric characteristics. We included some elementary schools from the 
region. We were especially interesting about trend of the students’ level of the ecological knowledge.

Key words: environmental education, students, comparativ aspects, primary education

дотолку повеќе што нашата заедница чини напо-
ри за унапредување на образовниот процес. Со 
други зборови, сакавме да дознаеме дали овие 
напори вродуваат плод во самата наставна прак-
тика.

Нивото на еколошката едуцираност на 
учениците во Република Македонија го проучу-
ваат Srbinovski et al. (2007), Srbinovski & Palmer 
(2007), Србиновски (2003a, 2003b, 2003c, 2003d, 
2003e 2003f, 2003g, 2004a, 2004b, 2004, 2004c, 
2004d, 2004e,  2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 2005e, 
2005f, 2006a, 2006b; 1998a, 1998b, 2002) итн.

Методи

Основната цел на истражувањете е да се 
утврди нивото на еколошката едуцираност на 
учениците од основните училишта и да се напра-
ви компаративна анализа.  Претпоставуваме де-

Оригинален научен труд
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ка учениците од основните училишта се доволно 
еколошки едуцирани. Нивото на знаење на уче-
ниците го одредивме со помош на инструментот 
Тест на еколошко знаење  (ТЕЗ) и истиот е презе-
мен од литературата (Србиновски, 2005). Со тес-
тот на знаење се опфатени еколошките содржини 
кои учениците ги изучуваат според предвидени-
те наставни програми во основното образование. 
Прашањата се од типот на повеќекратен избор со 
5 можни одговори. Процедурата на изработка и 
валидација на употребените инструменти ги има 
поминато најважните фази  предвидени со мето-
дологијата на емпириските истражувања, особе-
но во поглед на релијабилноста, објективноста, 
тежината на задачите и дискриминативноста (по-
веќе во Србиновски, 2005). Во Табела 1 се при-
кажани метриските карактеристики на употребе-
ниот инструмент.

Како што можеме да забележиме од табе-
лата 1, инструментот е со релативно добри мет-
риски карактеристики. 

Таб. 1. Метриски карактеристики на 
употребениот инструмент ТЕЗ

Tab. 1. Metric characteristics of applied 
instrument TEZ.
КАРАКТЕРИСТИКА
CHARACTERISTIC ТЕЗ

Валидни  вредности - Valid values 458.00
Број прашања - N. of. question 38.000
Аритметичка  вредност - Mean 15.186
Веројатност - 95% - Confid. – 95% 14.517
Веројатност + 95% - Confid. + 95% 15.854
Централна  вредност - Median 15.000
Сума - Sum 6955
Минимум - Minimum 0.000
Максимум - Maximum 34.000
Низок квартил - Lover quartile 10.000
Висок квартил - Upper quartile 20.000
Стандардна  девијација - Std. deviacion 7.283
Грешка на станд. девијац. - Standard 
Error 0.340
Варијација - Variance 53.044
Симетричност - Skewness 0.130
Грешка на симетричност - S. E. 
Skewness 0.114
Сплесканост - Kurtosis -0.632
Грешка на сплесканост - S.E. Kurtosis 0.228
Без одговор - Miss. Cases 30.000

Таб. 2. Резултати на тестот на знаење на учениците од ОУ Лирија.
Tab. 2. Rezults of the knowledge test of the students from the Liria school.

Прашање 
Question ОПЦИЈА - OPTION РЕЗУЛТАТИ - RESULTS

Број
No A B C D E Без  одг.

No answer
Vkupno

Total
Точно
Correct

Неточно
Wrong

Без 
одговор- 
неточно.

1 4 11 4 35 2 57 4 53 51
30 9 14 2 1 1 57 30 27 26
18 11 13 7 5 3 57 11 46 43
30 5 11 8 1 2 57 30 27 25
23 13 4 3 11 3 57 23 34 31
8 17 13 9 10 / 57 17 40 40
5 6 20 25 / 1 57 20 37 36
23 7 7 9 10 1 57 7 50 49
30 6 5 8 6 2 57 30 27 25
20 10 6 5 13 3 57 20 37 34
31 16 2 5 1 2 57 16 41 39
2 12 15 11 14 3 57 12 45 42
5 1 2 13 35 1 57 35 22 21
32 2 6 4 11 2 57 32 25 23
26 11 2 4 11 3 57 26 31 28
14 9 18 6 7 3 57 9 48 45
9 22 13 8 3 2 57 13 44 42
16 / 18 5 11 7 57 18 39 32
20 12 13 1 10 1 57 13 44 43
9 13 10 15 8 2 57 13 44 42
26 15 9 2 2 3 57 9 48 45
15 5 9 6 17 5 57 15 42 37
16 3 12 19 6 1 57 19 38 37
8 15 10 12 12 / 57 15 42 42
24 13 7 8 5 / 57 24 33 33
18 7 26 1 4 1 57 26 31 30
13 6 7 12 18 1 57 12 45 44
10 1 4 19 22 1 57 19 38 37
8 42 2 2 2 1 57 42 15 14
12 11 30 1 3 / 57 11 46 46

Total 502 304 319 234 294 57 1710 571 1139 1082
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Во истражувањето  опфативме 150 учени-
ци од 2 основни училишта (ОУ Лирија и ОУ Ис-
тигбал). Се одлучивме за завршните одделенија, 
бидејќи еколошките содржини  се изучуваат во 
текот  на сите одделенија, а исто така овие учени-
ци преставуваат заокружување на едно воспит-
но-образовно ниво. Оттаму, можеме да конста-

тираме дека примерокот е намерен и системат-
ски. Намерен е бидејќи ги опфативме  осмоде-
ленците, а систематски бидејќи во тие училишта 
го избиравме секое н-то одделение. Бидејќи низа 
случајни моменти влијаеа кои ученици ќе се нај-
дат во овие одделенија, можеме да сметаме дека 
се работи за случаен примерок. Наведеното до-
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Сл. 1. Точни одговори по прашања за учениците од ОУ Лирија.
Fig. 1. Correct answers by questions of the students from Lirija school.

Таб. 3. Резултати на тестот на знаење на учениците од ОУ Истигбал.
Tab. 3. Results of the students’ knowledge test of the Istigbal school.

Прашање 
Question ОПЦИЈА - OPTION РЕЗУЛТАТИ - RESULTS

Бр.No A B C D E Без  одг.
No answer

Вкупно
Total

Точно
Correct

Неточно
Wrong

Без 
одговор- 
неточно.

     1 8 23 20 / 42 / 93 23 70 70
2 48 13 15 8 3 6 93 48 45 39
3 11 45 12 23 1 1 93 45 48 47
4 56 6 5 20 4 2 93 56 37 35
5 23 29 17 12 12 / 93 23 70 70
6 2 26 33 16 14 2 93 26 67 65
7 11 29 33 18 / 2 93 33 60 58
8 26 33 22 10 2 / 93 33 60 60
9 38 13 28 2 9 3 93 38 55 52
10 29 36 14 7 5 2 93 29 64 62
11 32 40 9 6 6 / 93 40 53 53
12 11 9 33 24 14 2 93 9 84 82
13 12 13 8 4 56 / 93 56 37 37
14 40 8 14 13 16 2 93 40 53 51
15 35 12 21 11 14 / 93 35 58 58
16 17 24 18 18 15 1 93 24 69 68
17 15 18 33 20 7 / 93 33 60 60
18 42 8 21 8 12 2 93 21 72 70
19 24 22 23 14 9 1 93 23 70 69
20 6 23 22 29 11 2 93 23 70 68
21 37 18 17 11 7 2 93 17 76 74
22 33 19 8 13 16 4 93 23 70 66
23 17 11 21 24 19 1 93 24 69 68
24 12 33 17 20 10 1 93 33 60 59
25 32 12 13 15 18 3 93 32 61 58
26 32 7 41 5 7 1 93 41 52 51
27 17 26 19 17 13 1 93 17 76 75
28 49 13 13 13 5 / 93 13 80 80
29 24 51 11 5 1 1 93 51 42 41
30 35 14 27 8 8 1 93 14 79 78

   Total 774 634 588 394 356 43 2790 923 1867 1824
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пушта да сметаме дека се работи за доволно реп-
резентативен примерок. Истражувањето беше 
анонимно и е спроведено за време на редовната 
настава и траеше 45 минути (1 час). Инструмен-
тот беше преведен на јазиците на кои учениците 
ја следат наставата. 

Резултати

Во  Табела 2 се прикажани резултатите од 
тестот на знаење на учениците од ОУ Лирија.

На сликата 1 е прикажан бројот на доби-
ените точни одговори по прашања. Забележува-
ме дека тој е прилично низок и се движи во гра-
ниците од 4-42.

Земено во целост, учениците од ова учи-
лиште точно одговорија на 33.39% од прашања-
та, што укажува на ниско ниво на еколошки зна-
ења и слаба едуцираност во поглед на овој пара-
метар.

Во  Табелата 3 се прикажани резултатите 
од тестот на еколошки знаења на учениците од 
ОУ Истигбал.  На сликата 2 е прикажан бројот на 
добиените точни одговори по прашања. Забеле-

жуваме дека тој е скоро идентичен со претходно-
то училиште и се движи во границите од 10-56.

Земено во целост, и учениците од ова учи-
лиште постигнаа слични резултати (33.08%).

На слика 3 се прикажани вкупните резул-
тати од тестот на знаење за двете училишта.

Забележуваме дека учениците дале точен 
одговор на само една третина од понудените пра-
шања, што е далеку под очекуваниот резултат. 
Можеме да констатираме дека знаењата на уче-
ниците од областа на екологијата се мошне сла-
би и под потребниот минимум.

Дискусија

Истражувањето по својата природа прет-
ставува една фаза од еден подолгогодишен про-
цес на следење на нивото на еколошката едуци-
раност на учениците во нашата држава. Ова ис-
тражување се врши се со цел да се добие една ре-
ална сеопфатна слика за тоа што се случува на 
полето на образованието за заштита и унапреду-
вање на животната средина кај нас. Дотолку по-
веќе што нашата држава чекори на патот за влез 
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Сл. 2. Точни одговори по прашања на учениците од ОУ Истигбал.
Fig. 2. Corect answer by questions of the students from Istigbal school.
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Сл. 3. Точни одговори по прашањата за двете училишта.
Fig. 3. Corect answers by questions of the students from two schools. 
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во европското семејство, па оттаму како аспи-
рант Република Македонија треба да ја прилаго-
ди својата образовна политика на таа од Европ-
ската Унија.

За жал, можеме да констатираме дека во 
наставниот процес, подрачјето на еколошкото 
образование и воспитание не си го нашло сво-
ето место. Во прилог на оваа констатација одат 
и резултатите на ова истражување, а истите мо-
жеме да ги поткрепиме со резултатите од прет-
ходните истражувања на Srbinovski et al. (2007), 
Srbinovski & Palmer (2007), Србиновски (2003a, 
2003b, 2003c, 2003d, 2003e 2003f, 2003g, 2004a, 
2004b, 2004, 2004c, 2004d, 2004e,  2005a, 2005b, 
2005c, 2005d, 2005e, 2005f, 2006a, 2006b; 1998a, 
1998b, 2002) итн. 

Заради илустрација, тука само ќе истакне-
ме дека Србиновски (2002/03) добил нешто пого-
леми резултати во поглед на знаењето на учени-
ците и тие изнесувале околу 40.03%. Иако во не-
кои сегменти од ова наставно подрачје се забеле-
жува благ напредок и подобрување, сепак  тоа ни 
оддалеку не е она што значи ефикасно и ефектив-
но еколошко образование, а уште повеќе образо-
вание за одржлив развој. 

Заклучоци

Нивото на еколошките знаења на учениците 1. 
од испитуваните основни училишта е мошне 
ниско.
Постојат индикации дека нивото на знаење 2. 
кај учениците бележи пад.
И покрај фактот што нашата држава презе-3. 
ма мерки на подобрување на воспитно-обра-
зовниот процес, очигледно е дека подрачје-
то на заштита и унапредување на животна-
та средина не си го нашла потребното место 
во тие процеси.
Причината за оваа состојба треба да го ба-4. 
раме меѓу другото и во отсуството на нацио-
нална стратегија за еколошка едукција и одр-
жлив развој, дотолку повеќе што живееме во 
период кој Обединетите Нации го прогласија 
за Декада на образование за одржлив развој, 
што подразбира и еколошко образование.
Се надеваме дека овие резултати ќе бидат 5. 
уште еден поттик за сериозно сфаќање на 
оваа проблематика, како и последиците од 
нејзината запоставеност.
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COMPARATIVE ASPECTS OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ 
ENVIRONMENTAL EDUCATION

Mile SRBINOVSKI 1 & Havzi MEMETI2

1 Kiril Pejcinovic, High school – Tetovo
2State University of Tetovo

Summary

We determinated the level of the environmental knowledge of the students in the primary schools ac-
quired during their lessons.  The same is done with an instrument with relatively good metric characteristics on 
sample of 150 students. The level of environmental knowledge is too low. There is a tendency of decline of the 
cognitive component of the students’ environmental education. 
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Вовед

Екологијата е наука која ги проучува од-
носите што постојат меѓу живите суштества на 
Земјата и физичката средина во која живеат, како 
и врските што постојат меѓу различните видови 

ЗАСТАПЕНОСТА НА ЕКОЛОГИЈАТА И ЗАШТИТАТА 
НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО СУГС „МАРИЈА КИРИ - 

СКЛОДОВСКА“

Билјана ГЕРАСИМОВСКА, Благица ЦЕКОВА, Рајна БОГЕСКА и Виолета СОЛАКОВА

СУГС “Mарија Кири - Склодовска” ул. Трета Македонска бригада бр.63а 1000 Скопје, Македонија

ИЗВОД

Герасимовска Б., Цекова Б., Богеска Р. и Солакова В. (2008): Застапеноста на екологијата и заштитата 
на животната средина во СУГС „Марија Кири - Склодовска“. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите 
на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко 
друштво, Кн. 8, Скопје.

Имајќи ги во предвид многубројните Конференции кои се одржуваат ширум светот за заштита на 
животната средина, ние се потрудивме  да извршиме анкетирање на нашите ученици со цел да ги видиме 
нивните знаења во таа област. 

Анкетата покажа дека под педесет проценти од анкетираните ученици се недоволно едуцирани во 
таа област. Проблемот треба да се побара во наставните програми или во заинтересираноста  на учениците  
во таа проблематика преку, изработка на проектни задачи и зачленување во еколошки друштва во самото 
училиште.

Анкетата беше спроведена кај ученици со различна возрасти и пол, со анкетно ливче од 15 општи 
прашања. Добиените резултати од анкетата ќе бидат прикажани графички.

Клучни зборови: екологија, животна средина, екосистеми, биоценоза, биотоп, еколошка рамнотежа, загадувачи 
на животна средина, кисели дождови, стаклена градина, озонски слој, атмосфера, еколошки 
пораки, анкета.

ABSTRACT

Gerasimovska B., Cekova B., Bogeska R. & Solakova V. (2008): Presence of the ecology and the environ-
ment protection in SUGS “Marija Kiri Sklodovska” Skopje. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the 
Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Eco-
logical Society, Vol. 8, Skopje.

Taking into consideration that many Conferences took place all over the world regarding the environment 
protection, we have tried to make an inquiry (questionnaire) in our school with a purpose to see the students’ knowl-
edge in the respective area. 

The inquiry shows that less than 50% of the investigated students had not enough education in this area. 
The problem should be located into the educational programs or in the students’ interest in this problematic trough 
preparation of the projects and tasks and membership in the ecological associations in our school. 

The questionnaire was performed with the students from different ages and sexes, with 15 general ques-
tions. The results of the questionnaire will be present in the following graph or pie. 

Key words: ecology, protection of human environment, ecosystems, biocenoza, biotope, ecology balance, pollu-
tioner of human environment, acid rain, glass garden, ozone fill, atmosphere, ecological messages, 
questionnaire.

живи организми. Екологијата посветува најголе-
мо внимание само на мал дел од Земјата, односно 
Земјината кора. 

Животната средина е населен простор на 
Земјата каде човекот живее и работи, односно ги 
развива сите стопански дејности. Нашата плане-

Стручен труд
Professional Article
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та е средината во која живееме и нејзините фи-
зички карактеристики го условуваат нашиот жи-
вот. 

Земјата се состои од три основни делови: 
цврст - тоа е Земјина кора; течен - се состои од 
морињата, езерата, реките и другите води и га-
совит дел кој е составен од воздух што го дише-
ме. Сето тоа претставува физичка основа на која 
живеат растенијата, животните и другите живи 
организми. Целината составена од оваа физичка 
основа и сите живи организми се нарекува еко-
систем. 

Нашата планета можеме да ја дефинира-
ме како глобален екосистем составен од различ-
ни делови - одделни екосистеми, како на пример: 
шуми, мориња, џунгли, тундри и слично.

Сознанијата и показателите со кои денес 
се располага сериозно укажуваат дека загаду-
вањето на животната средина станува се позна-
чаен и поактуелен проблем. 

Тенденцијата на сè поизразеното загаду-
вање на животната средина се должи, пред се, 
на интензивниот развиток на индустријата, со-
обраќајот, брзата урбанизација и на брзиот по-
раст на населението од една страна, и на недо-
волната грижа за зачувување на квалитетот на 
животната средина, од друга страна. Проблемот 
со загадувањето на животната средина не се ја-
вува само во денешниот современ начин на жи-
веење, тој постоел многу одамна, а доколку не се 
преземат потребните мерки за негово надмину-
вање се очекува да биде многу голем проблем и 
во иднина. 

Покрај општата загриженост која се јаву-
ва поради оштетувањата на озонскиот слој, ис-
то така загрижува и зголемувањето на „ефектот 
на стаклената градина“ (greenhouse effect) или 
ефект на стакларник, како и проблемите повр-
зани со загадувањето предизвикани од киселите 
дождови што ќе предизвикаат климатски проме-
ни на Земјата во текот на овој век, и ќе дојде до 
нарушување  на еколошката рамнотежа. 

Имено, за целосно решавање на пробле-
мот за заштита на животната средина потребни 
се низа мерки, како техничко-технолошки, здрав-
ствено-хигиенски, економски, општествено-по-
литички и слично и тоа како во рамките на ед-
на држва, така и пошитоко во рамките на меѓуна-
родната заедница, бидејќи овој проблем е свет-
ски проблем.   

Врз основа на горните основните дефини-
ции за екологијата која се повеќе станува интере-
дисциплинарна наука,  екологијата може да зна-
чи или:

природна средина и/или - 
анализа или студија базирана на прин-- 
ципите и методите на еколошката на-
ука.

Овој труд се однесува на второто значење 
на екологијата како наука, спроведена преку Ан-
кета во СУГС “ Марија Кири Склодовска “. 

Екологијата како гранка од науката, е ре-
лативно млада наука и познавањата на нејзиното 
проучување за повеќето е непознаница. 

Поради тоа спроведовме Анкета со општи 
прашања за учениците од нашето  училиште.

Материјал и методи

Како материјал и метод користен е анке-
тен лист за екологија, заедно со нејзиниот соста-
вен  дел - заштита на животната средина со ис-
тражувачки метод.

Анкетни прашања на кои одговараа учени-
ците се следните:

Што мислите за Екологијата како нау-1. 
ка? Објасни!
Напиши кој датум се смета за ден на 2. 
екологијата?
Дали сте слушнале за екосистеми? За-3. 
окружи ДА или НЕ
Кое е Вашето мислење за Земјата да 4. 
се смета за еден екосистем? Објасни!
Правите ли разлика меѓу биоценоза и 5. 
биотоп? ДА или НЕ
Дали сте го сретнале поимот еколош-6. 
ка рамнотежа? ДА или НЕ
Кои фактори влијаат врз загадување 7. 
на животната средина? Наброј ги:
Што се тоа кисели дождови? Објас-8. 
ни!
Каков е ефектот на стаклената гради-9. 
на врз животната средина? Објасни!
Дали литосферата и хидросферата за-10. 
висат од озонскиот слој? Објасни!
Сметате ли дека човекот е најголем 11. 
фактор врз загадување на животната 
средина? ДА или НЕ
Дали во Скопје возниот парк е зага-12. 
дувач на животната средина? ДА или 
НЕ
Кое е Вашето мислење за загаденоста 13. 
на водата во Скопје? Објасни!
Сметате ли дека индустриските по-14. 
стројки се загадувачи на атмосфера-
та? Објасни!
Напишете Ваши лични еколошки по-15. 
раки:

Истражувано подрачје

Застапеноста на екологијата и  заштита-
та на животната средина во СУГС „Марија Ки-
ри Склодовска“. Потребна е евиденција од соби-
рање на резултатите од истражувањата во врска 
со даденото истражувано подрачје.
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Резултати

Добиените резултати од анкетниот лист за 
истражуваното подрачје, ги прикажуваме со сли-
ките 1 и 2 (пита и графички приказ):

Дискусија

Анкетираните ученици одговорија на 15 
прашања за екологија и заштита на животната 
средина. Според добиените резултати, може да 

се види дека од вкупниот број анкетирани уче-
ници најмалку одговориле на прашањето под ре-
ден -број 9: Каков е ефектот на стаклената гради-
на врз животната средина?- со 4 позитивни одго-
вори или 2% одговорени; -број 8: Што се тоа ки-
сели дождови/- со 7 позитивни одговори или 3% 
одговорени;

На прашањата 4, 5 , и 6 учениците дале ис-
ти број одговори - 11 или по 5% одговорени пра-
шања соодветно;

Со целосен број одговори од страна на ан-

РЕЗУЛТАТИ ОД ОДГОВОРИТЕ ПО ЕКОЛОГИЈА И 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
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Сл. 1. Резултати од одговорите по екологија и животна средина (пита)
Fig. 1. Results from the answers of the ecology and environment (pie)
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Сл. 2. Графичко прикажување на резултатите 
Fig. 2. Graphical results chart
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PRESENCE OF THE ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT PROTECTION IN SUGS 
“MARIJA KIRI SKLODOVSKA” SKOPJE

Biljana Gerasimovska, Blagica Cekova, Rajna Bogeska, Violeta Solakova

 SUGS “Marija Kiri Sklodovska” street III Makedonska Brigada 63a, 1000 Skopje, Macedonia 

Summary

Ecology can mean both:
natural environment and/or- 
analysis or studies based on the principals and methods of the Ecology science.- 

This study has been reflected on the second meaning of the Ecology as a science, performed trough an 
inquiry (questionnaire) in SUGS “Marija Kiri Sklodovska”.

The Ecology as a part of the science is relatively young science and most of population are not famil-
iar with the research-work.  

Therefore we have performed an inquiry (questionnaire) for the students in our school with 15 gener-
al questions.

As material and methods it was used a questionnaire for the Ecology and the environment with inves-
tigation method.

кетираните ученици се прашањата по реден број 
2 и 11.

Од добиените одговори учениците мно-
гу малку знаат за киселите дождови и ефектот 
на стаклената градина; додека посолидни позна-
вања имаат за екосистем кој претставува целина 
од биотоп и биоценоза; најмногу знаење поседу-
ваат за датумот на екологијата и за човекот ка-
ко најголем фактор врз загадување на животна-
та средина.

Заклучок

Може да се заклучи од спроведената ан-
кета и добиените резултати дека учениците не-
маат доволно познавање од основните поими за 
екологијата, екосистемите, еколошките факто-
ри, распределбата и изобилството на живи орга-
низми, односите помеѓу организмите и нивната 
средина и слично. 

За да се надмине ваквата ситуација се 
предлага следното:

воведување на повеќе часови во нас-- 
тавната програма и доближување     на 
наставната материја до учениците 
според нивната возраст;
учениците повеќе да се ангажираат - 
со проекти преку наставните програ-
ми, со што учениците ќе одговорат на 
проблемите кои се поврзани со жи-
вотната средина;
учениците да се зачленуваат во еко-- 
лошки друштва, не само во училиш-

тето туку и надвот од него, и стекна-
тото  искуство и знаење да го приме-
нат во училиштето;
запознавање на учениците и со оста-- 
натите еко датуми и нивното значење, 
како на пример: 15 Мај - Светски ден 
за акција против климатските проме-
ни, 31 Мај - Светски ден против пу-
шењето, 5 Јуни - Светски ден на жи-
вотна средина, 8 Јуни - Светски ден 
на океаните, 8 Октомври - Меѓунаро-
ден ден против уништување на приро-
дата итн.

Една порака до сите деца, ученици и 
возрасни вљубеници во природата:

„Во секоја прилика или слободен момент 
насади дрво. Гледај го, затоа што треба да рас-
те и живее.  Како тоа расте и живее, така и ти ќе 
живееш, твориш и растеш во чиста и здрава сре-
дина“. 

Литература

Атлас по екологија  - Просветно дело  а.д. Ско-
пје;

Ревија за екологија (месечно издание за еколош-
ка култура), издава  Министерство за жи-
вотна средина и просторно планирање;

Учебници за Биологија и Географија за рефор-
мирано гимназиско образование  за прва 
и    втора година;
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КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА СО 
ЕРОЗИВНИТЕ ПРОЦЕСИ ВО НЕКОИ БАЛКАНСКИ ЗЕМЈИ 

(МАКЕДОНИЈА, СРБИЈА, БУГАРИЈА И РОМАНИЈА)

Иван БЛИНКОВ1 и Бранкица АНДОНОВСКА2  

1 Шумарски факултет- Скопје , Институт за шумарство ,  бул.Александар Македонски бб. 1000 Скопје , 
Република Македонија,

2 Интердисципинарни студии за инженерство на животната средина - студент

ИЗВОД

Блинков И. и Андоновска Б. (2008): Компаративна анализа на состојбата со ерозивните процеси во 
некои балкански земји (Македонија, Србија, Бугарија и Романија). Зборник на трудови од III Конгрес на еко-
лозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското 
еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Во овој труд е извршена компаративна анализа на состојбата со ерозијата и превземените  соодветни 
антиерозивни мерки во некои од Балканските земји (Македонија, Србија, Бугарија и Романија). 

Во Европски граници, Балканот е познат како регион во кој се развиени ерозивни процеси со силен 
интензитет,  при што водната ерозија преовладува во однос на ветровата ерозија и претставува доминантен 
облик на деградација на почвата и водата.

Низ историјата народите кои ги населувале Балканските предели, вршеле немилосрдно користење 
на природните богатства (беспоштедна сеча на шуми за добивање на градбен и огревен материјал, копачење 
на шумите за добивање на обработливо земјиште) на тој начин придонеле кон интензивирање на ерозивни-
те процеси на почвата.

За земјите кои се предмет на овој труд направени се карти на ерозија. За Македонија и Србија карти-
те на ерозија се базираат на методата на Гавриловиќ, додека пак за Бугарија и Романија се базираат според 
различни методи.  Генерално интензитетот на ерозијата е сличен кај сите држави. Во разните држави има 
изведено големи противерозивни активности. Најмногу пошумувања има во Бугарија, а најмногу хидротех-
нички мерки во Србија. Секоја држава има свои карактеристични противерозивни мерки. 

Клучни зборови: водена ерозија, ветрова ерозија, хидраулични структури, биоинжинеринг

ABSTRACT

Blinkov I., Andonovska B. (2008): The comparative analyses of conditions with erosion processes in some 
Balkan countries (Macedonia, Serbia, Bulgaria and Romania). Proceedings of the III Congress of Ecologists of the 
Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Eco-
logical Society, Vol. 8, Skopje.

This paper shows comparative analyses of situation with erosion processes, and undertaken corresponding 
measures decreasing erosion processes in some countries from Balkan region (Macedonia, Serbia, Bulgaria and 
Romania). 

In Europe, Balkan is known as region in which erosion processes are very much developed. Water erosion 
prevails comparing to wind erosion and it is dominant form of soil degradation and water pollution.

During the history, people who settled this region unmerciful used natural treasures to fulfill their needs 
(cutting woods, incorrect plugging, overgrazing,..), which contribute increasing erosion processes.

 “Maps of erosion” were made for each of the above mention countries. The maps of erosion for Macedonia 
and Serbia are based on Gavrilovic method, and for Bulgaria and Romania are based on different methods. Gener-
ally, erosion intensity is on the similar level in all countries. 

Various erosion control works was launched. Bulgaria characterize with largest afforestation, but Serbia 
with hydraulic structures. Each country has it’s specifics erosion control structures. 

Key words: water erosion, wind erosion, hydraulic structures, bioengineering.

Стручен труд
Professional Article
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Вовед

Борбата против ерозијата и поројните 
поплави почнала уште во дамнешни времиња. 
Познатиот Хамурабиев законик (17-18 век п.н.е. 
- Вавилон) укажува на опасноста од “поплавни-
те налети на горските потоци” и предвидува со-
одветни санкции за сопствениците на земјиш-
тето кои не преземаат соодветни мерки. Покрај 
ова, староста на некои истерасирани брдски па-
дини кај градот Сидон (Либан ) се цени на некол-
ку илјади години. Уште во Плутарховите записи 
се спомнува зборот “ерозија” и укажува на пот-
ребата од престанување на копачењето на шуми-
те, особено во пределот на Катанија, затоа што 
со таквото делување се уништува земјиштето и 
се создава “армија на бездомници” која подоцна 
непотребно ги оптеретува градовите.

Цел и метод на работа

Цел на овој труд е да се направи компара-
ција помеѓу начините на настанување на ерозив-
ните процеси во некои Балкански земји (Македо-
нија, Србија, Бугарија и Романија), како и интен-
зитетот на ерозијата. 

Како појдовна база за работа е користена 
различна литература: монографии, трудови од 
конференции, државни извештаи, видео записи, 
податоци од разни интернет адреси итн. Цело-
купниот материјал е анализиран, средуван и ва-
дени се потребните податоци. 

Во првиот дел е презентирана историска-
та димензија на проблемот ерозија во одделните 
држави, потоа состојбата со ерозија во одделните 
држави, во третиот дел е направен преглед на ан-
тиерозивните пристапи и мерки, а во четвртиот 
дел е направена накрсна анализа и компаративно 
се прикажани разните тематики.

Резултати и дискусија

Историјат на настанување на антропогена 
ерозија
Настанување на антропогена ерозија во 
Македонија

Во XII век со доселувањето на Сасите 
(германско племе) во нашите краишта настанала 
беспоштедна сеча на шумите за потребите од др-
во во рудниците. Како резултат на тоа регионот 
на Каменица се претвора во оголено земјиште.

Покасно за време на Отоманската импе-

Сл. 1. Локација на истражуваното подрачје
Fig. 1. Location of the research area

1 Л ј ј
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рија во период од XV до XX век Турците масов-
но ги уништувале шумите по должина на реката 
Вардар и Црна река и ги транспортирале дрвја-
та кон Солун. Како последица на тоа денес реги-
онот Повардарје (по должина на реката Вардар) е 
полупустински или пустински.

Настанување на антропогена ерозија во Србија
Топографските како и климатските усло-

ви во одредени делови од Србија се многу слич-
ни со условите во Р. Македонија. Ова особено се 
однесува за југоисточниот дел од Србија и Се-
вероисточниот дел од РМ. Географски копно-
то припаѓа на стариот Српско-Родопски масив. 
Ова значи дека рељефните услови се скоро исти. 
Климатските фактори покажуваат голема слич-
ност. Во вакви услови се формираат слични поч-
ви, на кои се развива и слична вегетација. Мен-
талитетот и традицијата на населението е слична 
(расфрлен тип на села, економска состојба на на-
селението, копачење на шумите, лисничарење на 
шумите итн.). Поради ова и интензитетот на еро-
зивните процеси бил исклучително голем во ми-
натото. 

 
Настанување на антропогена ерозија во 
Бугарија

Иако докази за населеност во Р. Бугарија 
постојат уште за време на Палеолит (регионот 
Монтана) и Бакарно доба (регион Варна), загаду-
вањето на животната средина и притисокот врз 
неа се зголемува откако Тракијските етнички за-
едници започнуваат да се развиваат во средина-
та на Вториот милениум п.н.е. Во XV и XVI век 
како резултат на несоодветната и зголемена упо-
треба на земјоделска почва, како и неконтролира-
ната сеча на големите шумски предели, настану-
ва нарушување на профилот на почвата што зав-
зема вкупно 11,8% од територијата на земјата и 
уште 41,4% од територијата станала прекриена 
со плитка почва.

Како резултат на иригационото менаџи-
рање со почвата (наводнувачки практики на зем-
јоделските терени) во 1950 год. околу 10 % од 
почвената област станала комплетно еродибил-
на и несоодветна за садење на плодореди или за 
пошумување. Во периодот од 1960 до 1970 год., 
степенот на засипување на акумулациите бил по-
голем за 5-6 пати од очекуваното. Некои мали по-
ила изградени од страна на некои кооператив-
ни фарми во период од 2 - 3 год., сосема биле 
затрупани со нанос. Околу 20% од житните по-
лиња биле периодично однесени од ветрови бу-
ри. Дождовните бури формирале длабоки бразди 
и јаружни земјишта. Каливите порои направиле 
големи штети на пченкарните полиња, патишта-
та, железничките пруги, мостовите и на станбе-
ните и деловни објекти.

Настанување на антропогена ерозија во 
Романија.

Во регионот Vrancea Countu се застапени 
најповолните природни услови за деградација 
на земјиштето заради ерозијата и лизгањето на 
земјиштето. 

Кон крајот на XIX и почетокот на XX век 
забележани се интензивни и неконтролирани чо-
векови активности врз почвата и растителниот 
покров. Во тој период е вршено масовно униш-
тување на шумите на големи површини, интен-
зивна експлатација на одредено земјиште за па-
сење на добиток и несоодветни земјоделки ак-
тивности во падинските предели. Сето тоа резул-
тира со силно забрзување на деградирачките про-
цеси, а регионот добил изглед на полупустина.

Состојба на ерозивните процеси
Состојба на ерозивните процеси во Македонија

Голем број на природни фактори во РМ 
(климатски услови, топографски услови, вегета-
циски покров, и т.н.) придонесуваат за појава на 
високи ерозивни процеси. Исто така лошото ра-
ботење со фармите, лошото управување со па-
сиштата и сечата во минатото придонеле за ши-
рење на ерозивните процеси низ целата земја. 
Кај нас доминираат процесите на водна ерозија. 
Во западните делови на Македонија конфигура-
цијата на терените е рапава и стрмна, па пора-
ди тоа доминираат процеси на длабока ерозија. 
Во централниот дел на Македонија доминираат 
процеси на површинска ерозија. Во овие преде-
ли се забележува еолска ерозија, но со многу ни-
зок интензитет. 

Мешовити ерозивни процеси се раширени 
во Источниот дел на Македонија.

Јаружеста ерозија е раширена низ целата 
земја. Настануваат големи загуби на површин-
скиот слој на почвата, хумус и хранливи материи 
од обработливите земјишта, лоцирани на стрм-
ните косини. Иако орањето на површини со на-
клон на земјиштето над 15% не е дозволено, се-
пак голем број луѓе кои живеат во високо-пла-
нинските предели тоа го работат за да опстанат.

Поројната ерозија е исто така голем про-
блем. Исто така постојат плитки и длабоки свле-
чишта (Рамина-Велес, Моклиште, Пепелиште, 
Ростуше,..). Забележани се и одрони, највеќе во 
западниот дел на Македонија. 

Седиментацијата во резервоарите (годи-
шен интензитет од 300 000 m нанос) е еден од 
најголемите проблеми кај нас. Претпријатијата 
за управување со водните ресурси во РМ се нај-
заинтересирани за ерозивните процеси во оваа 
област и затоа тие инвестираат во антиерозивни 
активности. Тие исто така инвестираат во мони-
торирање на седиментациониот режим и негови-
от интензитет во резервоарите.
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Поројните поплави се многу чести. Не 
постои град во Македонија кој не е засегнат со 
проблемите во однос на поплавите, како и по-
следиците од нив како што се: таложење на го-
лема количина материјал во урбаните средини; 
уништување на улици, мостови, куќи како и дру-
ги инфраструктурни објекти, а исто така се врши 
и прекривање на обработливи земјоделски повр-
шини со стерилни седименти ( камења, чакал,..).

На целокупната територијата на РМ се ре-
гистрирани точно 1539 порои. Нивната вкупна 
гравитациона област зафаќа 18000 км2 (70% од 
вкупната територија на државата). Слабите по-
рои зафаќаат гравитациона зона помала од 5 км2. 
Иако нивната гравитациона зона е помала, врвот 
на нивниот поплавен бран достигнува повеќе од 
30 m3/s, што резултира со големи количини на на-
таложен материјал во поплавените области. Ре-
ката Вардар е типична поројна река, односот ни-
ска - средна - висока вода кај неа е 1 : 6.6 : 90. По-
следниот катастрофален порој се случи во Јуни 
2004 год во јужниот дел на РМ. При тоа како по-
следица на екстремни прелевања на водата од ко-
ритата на реките и екстремна ерозија, беа униш-
тени две мали насипни брани, а во некои градо-
ви се случило насипување на нанос со што на-
станале катастрофални штети. Голем проблем во 
нашата земја претставува и оголувањето на шум-

ските области како последица на човековите ак-
тивности. Овчарите ги горат грмушестите смрчи 
за да отворат поголем простор за пасење на овци-
те, но тие пожари се прошируваат и ги зафаќаат 
околните блиски шуми. Друг голем проблем е т. 
н. “бесправна сеча” на шумите. 

Состојба на ерозивните процеси во Србија
Територијата на Р.Србија е поделена на 5 

педогеографски региони. Во секој од овие реги-
они е застапен одреден тип и одреден степен на 
деградација на земјиштето, во завивсност од ви-
дот и наклонетоста на почвата кон одреден тип 
на ерозивни процеси. 

1-от регион го зафаќа северниот дел на 
земјата (провинцијата Војводина). Во регионот е 
застапена умерено континентална клима. Земја-
та највеќе се користи за одгледување на житни 
култури , а помалку за овоштарство. Во регионот 
е регистрирана еолска ерозија како и губиток на 
површинскиот слој од почвата, губиток на хран-
ливи материи и тн.

2-от регион се граничи со првиот и го за-
фаќа северно-западниот дел од Србија. Најголем 
дел од замјиштето се користи за земјоделско про-
изводство на житни култури, а дел е покриен и 
со шуми. Овоштарството завзема значаен дел од 
обработливата површина во регионот. Регистри-

Таб. 2. Интензитет на ерозијата во Македонија  и Србија 
Tab. 2. Erosion intensity in Macedonia and Serbia

Интензитет на ерозија 
Erosion intensity

Категории
Categories

Македонија
Macedonia

Србија
Serbia

km2 % km2 %
  ексцесивна (excessive) I  698 2.81  2888 3.26
  јака ерозија (high) II 1832 7.38  9138 10.33
  средна (medium) III 6893 27.77 19386 21.92
  слаба  (low) IV 7936 31.97 43914 49.76
   многу слаба  (very low) V 7463 30.07 13035 14.73

вкупно 24 822 100 88 361 100

Таб. 3. Компаративен преглед на интензитет на ерозијата во Балканските држави 
Tab. 3. Comparative review of erosion intensity in  the Balkan countries

Држава
Country

Интенизитет на  водна 
ерозија

Intensity  of
water erosion

Интенизитет на 
еолска ерозија

Intensity of
wind  erosion

Карта
на ерозијата
Erosion map

scale

Метод
Methodology

    m3                 t
m3/km2         t/km2

   m3                  t
m3/km2        t/km2

РМ
Macedonia

17 *106
  680         1:50 000 Гавриловиќ

Gavrilovic
Србија
Serbia

37 *106
  422                      182 1:50 000 Гавриловиќ

Gavrilovic
Бугарија
Bulgaria разни карти УСЛЕ метод

USLE
Романија
Romania

                   113 *106
                      533 разни карти разни методи

various methods
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рана е водна ерозија, губиток на површинскиот 
слој од почвата и деформација на теренот, губи-
ток на хранливи материи, компакност на земјата, 
поплави и сл.

3-от регион го прекрива централниот дел 
од Р.Србија . Во речни долините се јавуваат флу-
вијални и влажни почви. Тука одгледувањето на 
житните култури е значително интензивирано, а 
застапено е и овоштарството и лозарството. Ре-
гистрирана е водна ерозија како и губиток на по-
вршинскиот слој од почвата, деформација на те-
ренот, губиток на хранливи материи, компакт-
ност на земјата, влошување на почвената струк-
тура, поплави и сл.

4-от регион го зафаќа јужно-западниот дел 
на Србија. Обработливото земјиште во регионот 
се користи за одгледување на житарици, пченка 
и компир. Планинските области се претворени 
во пасишта, а областите кои се граничат со Црна 
Гора се користат за овоштарство. Регистрирана 
е водна ерозија како и губиток на површинскиот 
слој од почвата, деформација на теренот, губиток 
на хранливи материи, поплави и сл.

5-от регион го опфаќа источниот дел од 
Србија и во него преовладува планински релјеф. 
Земјоделското земјиште највеќе е наменето за 
овоштарство и лозарство, но и за одгледување 
на житарици. Тутунот се одгледува на значите-
лен дел од обработливото земјиште, а исто така 
се одгледува и ориз. Регистрирани се водна еро-
зија, губиток на површинскиот слој од почвата, 
деформација на теренот, губиток на хранливи ма-
терии, влошување на почвената структура.

Употребата на земјиштето е општествена 
категорија и е од суштинско значење за појава-
та, развојот и интензитетот на водната и еолска 
ерозија. 

Еолската ерозија е доминантна во север-
на Србија, (во регион на песокливи области, Де-
либлато, Суботица-Хоргош ), десната страна на 
реката Дунав. Исто така и други пониски терени 
понекогаш се изложени на силни дејствија на ве-
тер, со што се предизвикуваат големи штети.

Еолската ерозија предизвикува големи 
штети како што се губиток на почва и дегради-
рање на најголем дел на фертилниот површински 
покров на почвата; покривање на повеќето про-
дуктивни почви со ниско-квалитетни седименти 
донесени од ветровите; губење (однесување) на 
семето, вештачките ѓубрива и нанесените пести-
циди. 

Во 1981, во близина на селото Таванкут, 
бурен северо-западен ветар за само еден ден од-
нел околу 194 t/ha песоклива земја од ново наса-
дените овоштарници и лозја. Според калкулаци-
ите направени по Пасаксова метода просечниот 
годишен интензитет на еолската ерозија за про-
винцијата Војводина изнесува 1.81 t /ha . 

Ерозијата на почвата (водна и еолска) е 
најсериозен фактор за деградација на почвата во 
Србија. Практично целокупната област на репу-
бликата е загрозена од водна ерозија, а еолска-
та ерозија е застапена во областа на Војводина. 
Контролата на почвената ерозија е врвен прио-
ритет како превентива од деградирање на почва-
та во Србија.

Состојба на ерозивните процеси во Бугарија
Ерозијата во Р.Бугарија е препознаена ка-

ко најголем деградирачки процес на почвата. 
Постојат три типа на ерозија на почвата иденти-
фикувани во зависност од движечката сила: во-
дна; еолска и иригациона.

Според УСЛЕ -методологијата за процен-
ка на ризик од водна површинска ерозија на те-
риторијата на Р.Бугарија, добиено е дека на 10,4 
% од територијата на Бугарија постои ризик од 
екетрмени процеси на ерозија со можни губито-
ци на почва од повеќе од 100 t/ha, a na 19,5% ри-
зикот е силен со можен губиток 40-100 t/ha. Спо-
ред Бугарските извештаи, просечните губитоци 
на почва изразени во t/ha изнесуваат 0.14 (шу-
ми), 2.69 (пасишта), 4.76 (житни култури), 12.65 
(лозја и овоштарници). 

Региони кои што највеќе се погодени од 
ветрова ерозија се Сливен, Плевен, Монтана, 
Велико Торново, Разград и Вратса. Според пре-
семтките 9% од територијата е со висок ризок од 
еолска ерозија, 18% средне ризик, а 30,4 низок 
ризки.

Состојба на ерозивните процеси во Романија
Картирањето на ерозивните процеси во 

Романија започнува во 1947 год. за покраината 
Бузау, а врвот го достигнува кога Флореа (во 1977 
год.) ја изработува Картата на ерозија на почвата 
на Романија со размер 1: 500 000. 

Од картата на ерозија се воочува дека по-
тенцијалот на водната ерозија е многу поопасен 
од потенцијалот на ветровата (еолска) ерозија. 
Од вкупната земјоделска обработлива површина 
просечно 45.6% подлежи на водната ерозија, до-
дека пак 1.4% од вкупната обработлива површи-
на која се простира на јужниот дел на Романија 
подлежи на еолска ерозија. 

Картата на ерозија (направена според Мо-
ток во 1983 год.) го покажува степенот на еро-
зија во различни области во земјата. Највисоки-
те пресметани вредности на ерозивни процеси се 
30 - 40 t /ha годишно и се јавуваат во заоблени-
от дел на Суб - Карпатите. Нешто пониски степе-
ни на ерозија се забележани во јужните делови 
на Суб - Карпатите и тоа во Гетичко плато, Мол-
дависко плато и Трансилваниското плато. Класи-
те на висок и среден степен на ерозија се предо-
минантни.
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Компаративна анализа:
Состојба со ерозијата

Во РМ и во Србија се користи потполно 
иста метода за квантификација на ерозивните 
процеси (метода на потенцијал на ерозијата спо-
ред Гавриловиќ) додека пак во Бугарија и Рома-
нија е работено по други методи (USLE, RUSLE 
итн.). 
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Сл. 1. Дистрибуција на ерозијата (во %) по 
категории во РМ и Србија

Fig. 1. Erosion distribution by categories in RM 
and Serbia

Заклучок

Ерозијата е идентифицирана како проблем 
во сите 4 држави кои се предмет на овој труд. Раз-
ни облици на ерозија се идентифицирани, но во-
дената ерозија е доминмантна. 

Интензитетот на ерозијата е многу голем. 

Компарирано со Европските просечни вреднос-
ти, интензитетот на ерозија е многу поголем. 

Ова е резултат на повеќе фактори, а пред 
се природните фактори, рељефните карактерис-
тики, климатските елементи, вегетацијата и тн. 
На ова се надоврзува и влијанието на човекот во 
минатото.
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Macedonia
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Summary

Erosion is identified as a big problem in all 4 countries. Different types of erosion processes are identi-
fied, but water erosion is a main problem.

Erosion intensity is so high. Compared to the European average values, erosion intensity is much higher. 
This is  a result of natural factors: relief, climate elements, vegetation cover etc.  Human activities in 

past are assigned as considerable factor. 
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Вовед

Поречкиот Басен се наоѓа во северозапад-
ниот дел на Република Македонија. Поставен во 
средниот дел од сливот на река Треска има пра-
вец на протегање северозапад-југоисток. Смес-
тен е меѓу планините Песјак (1917 m) и Челоица 
(2061 m) на запад, Сува Гора (1857 m) на северо-
запад, Сува Планина (2179 m) на север, Караџи-
ца (2472 m) и Даутица (2178 m) на исток и Бу-
шева Планина (1788 m) на југ. Поречкиот Басен 
се протега помеѓу 41°25´ и 41°54´ с.г.ш. и 21°01´ 
и 21°04´ и.г.д. Највисока точка претставува вр-
вот Солунска Глава со 2540 m, а најниската точ-
ка е на 360 m, на излезот на река Треска од Басе-
нот. Висинската разлика меѓу овие точки изнесу-
ва 2180 m.

Од тектонски поглед Басенот припаѓа на 
Пелагонискиот хорст-антиклинориум и Запад-

ДЕГРАДАЦИЈА НА ПОДЗЕМНИТЕ КАРСТНИ ФОРМИ ВО 
ПОРЕЧКИОТ БАСЕН

Билјана ГИЧЕВСКИ и Марјан ТЕМОВСКИ 
Спелеолошка Федерација на Македонија, 11 Октомври 42а 1000 Скопје

ИЗВОД

Гичевски Б. и Темовски М. (2008): Деградација на подземните карстни форми во Поречкиот басен. 
Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-09.10.2007, 
Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Поречкиот Басен е еден од поретко населените простори во Република Македонија, но и еден 
од најбогатите со подземни карстни форми. Близината до населени места, пристапноста, како и самиот 
човек се основните фактори кои влијаат  врз деградацијата на подземните карстни форми во овој простор. 
Пештерата Горна Слатинска, с. Слатина е заштитена со закон како Споменик на природата, но и кај  неа е 
евидентирано уништување.

Клучни зборови: пештера, пропаст, деградација, заштита

ABSTRACT

Gichevski B. & Temovski M. (2008): Degradation of the underground karst forms in Poreche basin. Pro-. (2008): Degradation of the underground karst forms in Poreche basin. Pro-Degradation of the underground karst forms in Poreche basin. Pro-. Pro-
ceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-
09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Poreche Basin is one of the least populated areas in Republic of Macedonia, but also one of the richest with 
underground karst forms. The location of the underground karst forms near populated places, their accessibility, 
and the human itself, are the primary factors that impact the degradation of the Poreche Basin’s underground karst 
forms. Gorna Slatinska Cave, located in Slatina Village is protected by law as Monument of nature, but there has 
also been recorded a destruction.

Key words: cave, pothole, degradation, protection

но-македонската зона, при што десната долин-
ска страна на реката Треска припаѓа на Пелаго-
нот, додека левата долинска страна на Западно-
македонската зона. Карбонатните карпи во Ба-
сенот зафаќаат површина од 61.96% (584.5 км2). 
Според староста најзастапени се карпите од пре-
камбриум (55.5%), потоа доаѓаат тријаски кар-
пи (6.12%) и карпи со рифеј-камбријска старост 
(0.29%). Од сите нив најзастапени се прекам-
бриските белосиви доломити и калцитско доло-
митски мермери. 

Како резултат на геолошкиот состав, те-
ктонскиот склоп, климатските и хидрографските 
карактеристики карстниот релјеф е особено раз-
виен. Притоа особено се изразени подземните 
карстни форми (пештери и пропасти). Во Басенот 
досега се истражени над 50 спелеолошки објекти.

Во Поречкиот Басен, иако денес еден од 
најретко населените простори во Република Ма-

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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кедонија, со околу 10,000 жители (11ж/км2), се-
пак е забележана значителна деградација на под-
земните карстни форми. Главни фактори кои го 
условуваат уништувањето на подземните карст-
ни форми во Порече претставуваат: близината до 
населените места, поволната пристапност, како и 
самиот човек.

Резултати и дискусија

Од вкупно истражените спелеолошки 
објекти во Поречкиот Басен, во овој труд анали-
зирани се 14 деградирани објекти, и тоа 9 пеште-
ри, 1 пропаст и 4 понори. Кај нив се утврдени 
неколку видови на деградација и тоа: кршење на 
украси, уништување на пештерски ѕидови, при-
суство на отпадоци, уништување од диви копа-
чи и загадување на води. Карактеристично е тоа 
што, како резултат на полесната пристапност, де-
градацијата е поизразена кај хоризонталните спе-
леолошки објекти (пештери), одколку кај пропа-
стите.

Кршење на украси. Овој вид на деграда-
ција е евидентиран кај сите анализирани пеште-
ри. Кршењето на украси може да биде природно, 
како дел од еволуцијата на пештерите, и антро-
погено. Антропогеното кршење на украси е осо-

Сл. 1. Положба на Поречкиот Басен во Република Македонија
Fig. 1. Location of Poreche Basin in Republic of Macedonia

бено застапено во влезните делови на пештери-
те каде посетеноста е најголема, но и во остана-
тите делови на пештерските канали кои се лес-
но пристапни. Скршените украси се изнесуваат 
од пештерите, се прави селекција за сувенири, 
па потоа се продаваат како украсен камен. Ова е 
особено забележително во Церова Пештера.

Ваков вид на деградација е забележан и во 
пештерата Горна Слатинска која е заштитена ка-
ко Споменик на природата со Решение (бр. 101 
од 1953 година) на Републичкиот завод за заш-
тита на спомениците на културата. Состојбата на 
пештерата е лоша бидејќи голем дел од пештер-
ските украси се оштетени  (Студија за заштита 
на природното наследсво за Просторниот план 
на Република Македонија, 1999).

Уништување на пештерски ѕидови. Овој 
вид на деградација е претставен со испишување 
на најразлични графити (имиња, датуми, топони-
ми и сл.) по ѕидовите од објектите со бои или со 
гравирање во ѕидовите. Тоа е направено од ло-
калното население или од други лица кои ги по-
сетуваат објектите. Ваков вид на деградација има 
евидентирано кај пештерите Горна Слатинска, 
Слатинска II, Јаноа Пештера I, Јаноа Пеште-
ра II и други. 

Отпадоци. Кај повеќето пештери кои се 
лесно пристапни е пронајден цврст отпад доне-

1 П б П Б Р б М ј
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Сл. 2. Положба на деградираните спелеолошки објекти во Поречкиот Басен
Fig. 2. Location of the degradated speleological objects in Poreche Basin
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сен од посетителите. Отпадот е претставен со 
конзерви, пластични шишиња, најлонски кеси и 
други отпадоци. Ова е забележано во пештерите 

Пешна, Горна Слатинска, Слатинска II и Јаноа 
Пештера I. Пропастите, пак, особено оние кои 
се наоѓаат во близина на селата, претставуваат 
локални депонии каде се фрла целокупниот сел-
ски отпад (мртов добиток, текстил, пластика, ам-
балажа од употребени хемиски средства, метал и 
друго). Таков е примерот со пропаста Над црква 
во село Девич, како и активниот и фосилните 
понори на Крапска Река во село Крапа. 

Диви ископувања. Во некои од анали-
зираните пештери се забележуваат траги од ди-
ви ископувања. Причината за вакви ископувања 
се лажни информации (разни приказни, карти 
и скици) дека во објектите има скриено богат-
ство. Извршител на овие ископувања претежно 
е локалното население кое најчесто од егзистен-
цијални побуди врши ваков вид на деградација, 
како и други лица водени од побудата за скрие-
но богатство. При овие ископувања неповратно 
се уништува значајно природно богатство. Траги 
од диви ископувања се забележани во пештерите 
Слатинска II и Церова Пештера. 

Загадување на води. Во Поречкиот Басен 
утврдени се поголем број на загадувачи на повр-
шинските, а со тоа и на подземните води. Такви 
се: цврст и течен отпад, прекумерна употреба на 
хемикалии при обработка на земјиштето, несоод-
ветна локација на санитарните чворови во сел-
ските населби и слично. 

Сл. 3. Искршени украси во Церова Пештера
Fig. 3. Broken speleothems in cave Cerova Peshtera

Сл. 4. Графити во пештерата Пешна
Fig. 4. Signatures in cave Peshna
С 4 Г ф П
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Ова е карактеристично за активниот по-
нор на Крапска Река каде има големо количество 
на отпадоци преку кои директно се загадува во-
дата која понира. 

За утврдување на правецот на движење на 
водите од Крапска Река извршено е боење на во-
дата со натриум флуороесцеин, кај активниот по-
нор. Утврдено е дека подземниот водотек на Кра-
па по сифонски пат го минува коритото на Трес-
ка и се појавува преку две заезерени алувијални 
вртачи во врелото Асаноец, кај село Девич (Ма-
наковиќ, 1962). На овој начин преку загадување 
на водите во Крапскиот Понор се врши и загаду-
вање на врелото Асаноец чии води, од месното 
население се користат за пиење.

Ваков вид деградација можно е да е прису-
тен и кај останатите водени спелеолошки објекти 
во Поречкиот Басен. На пример, во околината на 
пештерата Слатински Извор има лоцирано пого-
лем број на санитарни чворови и се врши некон-
тролирана употреба на хемикалии при обработу-
вањето на земјиштето. Со тоа преку понорите на 
Слатинска Река, на загадување се изложени и во-
дите на пештерата Слатински Извор.

Мерки за заштита. Заштитата на спеле-
олошките објекти во Р.Македонија е уредена со 
законот за заштита на природата и законот за жи-
вотна средина. Меѓутоа и покрај законската регу-
латива, што може да се забележи од примерот на 

пештерата Горна Слатинска (заштитена како спо-
меник на природата), спелеолошките објекти се 
изложени на значителна деградација. Ова укажу-
ва на тоа дека треба да се изврши засилено спо-
реведување на законските мерки на дело. 

Со цел заштитување и ревитализација на 
веќе деградираните објекти, покрај веќе постој-
ните законските мерки, треба да се преземат и 
други мерки како 

чистење на спелеолошките објекти од - 
отпадоците;
регулирање на посетата на спелео-- 
лошките објекти преку поставување 
на врати во влезните делови;
поставување на мрежи на понорите, - 
како би се спречило навлегување на 
отпадоците во внатрешните делови на 
понорите и би се овозможило нивно 
полесно чистење;
едукација на населението за заштита - 
на подземните карстни форми;
прогласување на поголем број спеле-- 
олошки објекти како споменици на 
природата или друга заштитена кате-
горија, нивна туристичка валориза-
ција и одржливо управување и сл.

Сл. 5. Отпадоци во Јаноа Пештера I
Fig. 5. Garbage in cave Janoa Peshtera I 
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Заклучок

Поречкиот Басен се наоѓа во северозапад-
ниот дел на Република Македонија меѓу планини-
те Песјак (1917 m) и Челоица (2061 m) на запад, 
Сува Гора (1857 m) на северозапад, Сува Плани-
на (2179 m) на север, Караџица (2472 m) и Даути-
ца (2178 m) на исток и Бушева Планина (1788 m) 
на југ. Од тектонски поглед Басенот припаѓа на 
Пелагонискиот хорст-антиклинориум и Западно-
македонската зона. Карбонатните карпи во Ба-
сенот зафаќаат површина од 61.96% (584.5 км2), 
од кои најзастапени се прекамбриските белосиви 
доломити и калцитско доломитски мермери.

Како резултат на геолошкиот состав, те-
ктонскиот склоп, климатските и хидрографски-
те карактеристики подземните карстни форми 
(пештери и пропасти) се особено развиени. Во 
Басенот досега се истражени над 50 спелеолош-
ки објекти.

Поречкиот Басен денес е еден од најретко 
населените простори во Република Македонија, 
со околу 10,000 жители (11ж/км2), меѓутоа сепак 
е забележана значителна деградација на подзем-
ните карстни форми, главно условена од близи-
ната до населените места, поволната пристап-
ност, како и самиот човек.

Од вкупно истражените спелеолошки 
објекти во Поречкиот Басен, во овој труд анали-
зирани се 14 деградирани објекти, и тоа 9 пеште-
ри, 1 пропаст и 4 понори. Кај нив се утврдени 
неколку видови на деградација и тоа: кршење на 
украси, уништување на пештерски ѕидови, при-
суство на отпадоци, уништување од диви копа-
чи и загадување на води. Карактеристично е тоа 
што, како резултат на полесната пристапност, де-
градацијата е поизразена кај хоризонталните спе-
леолошки објекти (пештери), одколку кај пропа-
стите.

Спелеолошките објекти во Р.Македонија 
се заштитени со законот за заштита на природата 

и законот за животна средина. Меѓутоа и покрај 
законската регулатива, што може да се забеле-
жи од примерот на пештерата Горна Слатинска 
(заштитена како споменик на природата), спеле-
олошките објекти се изложени на значителна де-
градација.

Со цел заштитување и ревитализација на 
веќе деградираните објекти, покрај веќе постој-
ните законските мерки, треба да се преземат и 
други мерки како: чистење на спелеолошките 
објекти од отпадоците; регулирање на посетата 
на спелеолошките објекти преку поставување на 
врати во влезните делови; поставување на мрежи 
на понорите, како би се спречило навлегување на 
отпадоците во внатрешните делови на понорите 
и би се овозможило нивно полесно чистење; еду-
кација на населението за заштита на подземни-
те карстни форми; прогласување на поголем број 
спелеолошки објекти како споменици на приро-
дата или друга заштитена категорија, нивна ту-
ристичка валоризација и одржливо управување 
и сл.
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DEGRADATION OF THE UNDERGROUND KARST FORMS IN PORECHE BASIN

Biljana GICHEVSKI & Marjan TEMOVSKI 

Macedonian Speleological Federation, 11 Oktomvri 42a 1000 Skopje

Summary

Poreche Basin is located in the north-west part of Republic of Macedonia settled between Pesjak (1917 
m) and Cheloica (2061 m) mountains on west, Suva Gora (1857 m) on north-west, Suva Planina (2179 m) on 
north, Karadzica (2472 m) and Dautica (2178 m) on east and Busheva Planina (1788 m) on south. The Basin 
belongs to the Pelagonian Horst-Anticlinorium and West-Macedonian tectonic zones, as geotectonic units of 
first rank. Carbonate rocks represent 61% (584.5 km2) of the area, mostly presented with Precambrian white-
gray dolomites and calcite-dolomite marbles. 
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As a result of the geological structure, tectonic structure, climate and hydrographic characteristics of the 
Poreche Basin, underground karst forms (caves ant pits) are well developed. Until now there are more than 50 
speleological objects surveyed in the Basin.

Poreche Basin is one of the less populated areas in Republic of Macedonia, with population of 
approximately 10,000 people (11p/km2), but still there is a significant degradation of the underground karst 
forms, mostly as a result of the closeness to the populated places, caves accessibility, as well as the human 
itself.

In this article we analyzed 14 speleological objects in which we have determined degradation, 9 of 
them are caves, 1 is pothole and 4 are swallow holes. In this speleological object we have determined couple 
types of degradation: broken speleothems, cave walls degradation, garbage presence, illegal excavations and 
water pollution. It is characteristic that, regarding the better accessibility, degradation is more present into the 
horizontal object (caves) than into the vertical ones.

In Republic of Macedonia, speleological objects are protected with the Law of Nature protection and 
the Law of Environment. However, beside the regulative, caves ant potholes are still exposed to degradation, 
which can be best seen at the example of cave Gorna Slatinska, protected by Law as a Monument of nature.

To protect and revitalize already degradated objects, there should be taken more measures, beside the 
already taken, like: cleaning the waste in the polluted objects; placing doors on the caves entrances, in that 
way regulating the visits into the objects; placing protective nets on the swallow holes to stop garbage entering 
the inner parts of the swallow holes and in that way easier cleaning; karst protection educational programs; 
legal protection of more speleological object, by proclaiming them as Monuments of nature or other protected 
category, and valorizing them for tourist purposes, enabling them sustainable management etc. 
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Вовед

Основниот мотив за изготвување труд за 
актуелизирање на еколошките проблеми кај Кат-
лановското Блато е повеќедеценискиот контину-
итет во истражување на основните компонен-
ти на биолошкиот и пределниот диверзитет и 
влијанијата на антропогениот фактор и климат-
ските промени врз локалитетот, од една страна 
и желбата добиените резултати од истражувања-
та да се презентираат на значаен научен собир. 
Токму 3-от Конгрес на еколозите на Македонија 
со меѓународно учество, кој се одржа во Струга, 
Р. Македонија, од 6-9 октомври 2007 година, не-
како природно се совпадна со заокружување на 
едновековни научни истражувања извршени од 
еминентни домашни и странски научни експерти 
(види прилог: попис-литература). Исто така во 
трудот се вклучени релевантни податоци од соп-
ствени истражувања на овој локалитет во изми-
натите триипол децении (Настов, А, 1972-2007). 

Тоа значи дека овој локалитет поседу-
ва природни, научни, естетски, културни, здрав-
ствени и економски вредности и функции созда-
вани во континуитет (Мицевски, Б, 2003). Ток-
му затоа посебно е важна евалуацијата на миле-

ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ АСПЕКТИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 
И УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ 

ВРЕДНОСТИ КАЈ КАТЛАНОВСКО БЛАТО И НЕГОВОТО 
ОКРУЖУВАЊЕ

Александар Д. НАСТОВ

Сектор за природа, Управа за животна средина, МЖСПП

ABSTRACT

Nastov, D. A. (2008). Physical-planning aspects for sustainable development and management of nature 
heritage conservation on Katlanovsko Blato. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of 
Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological So-
ciety, Vol. 8, Skopje.

In this article is present relevant data and physical-planning measures and actions for sustainable develop-
ment and nature heritage conservation and management on Katlanovsko Blato (marsh). Subject of evaluation is na-
ture and important components of biological and landscape diversity. Assessment of situation and status of biodi-
versity (ecosystems, species diversity, habitats and associations) is very important for creation framework of Man-
agement Plan for this critical endangered locality. 

Key works: sustainable development, management plan, bio-diversity, landscape diversity, Katlanovsko Blato (marsh), 
Skopska Kotlina Basin. 

ниумските екосистемски проценки на Катланов-
ското Блато. 

Резултатите од проценката се користени 
за изготвување концепт за идниот одржлив раз-
вој на локалитетот.

Материјал и методи

Трудот се заснова на извонредно богат ма-
теријал инвентаризиран во периодот 1972-2007 
година. Податоците се селектирани од научна и 
стручна литература (зборници од научни собири, 
советувања, списанија, стручни извештаи), соп-
ствени истражувања и белешки од теренот. 

Во истражувањата применети се стан-
дардни методи (обсервирање, анкетирање, колек-
ционирање, детерминирање, евалуирање, карти-
рање, систематизирање, презентирање). 

Типовите живеалишта (хабитати) се оп-
ределени според Devilliers, P & J. Devilliers-
Teshuren, 1996. Исто така се користени стандард-
ни формулари за внес на податоци за водни ста-
ништа (Wtland Inventory Data Sheets). За ком-
парирање на податоците од истражувањето по-
себно за екостистемскиот, видовиот диверзитет 
и типовите станишта користени се прилозите и 
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додатоците од меѓународните конвенции и дого-
вори: UNEP/CMS, I-II, AEWA I-II, EUROBATS I, 
Bern Convention I-III, CITES I-III), Светска Црве-
на Листа (IUCN), Европска Црвена Листа (CE), 
ЕУ Директива за заштита на диви птици (79/409 
EEC), ЕУ Директива за заштита на дивата фло-
ра, фауна и хабитати (92/43 EEC), ЕУ регулати-
ви (3254/91, 338/97 EC) и релеванти прилози (4,5 
и 6) кон националната регулатива (Одлука за рас-
поредување на стоките на форми на извоз и увоз 
(138/06, 158/07). 

За проценка на статусот на основните ком-
поненти на биолошкиот диверзитет и типовите 
на пределниот диверзитет користени се експерт-
ски проценки (упатства на IUCN/2005, насоки на 
Секретаријат на UN/MA,2006). 

За моделирање на идните процеси кај Кат-
лановското Блато применети се просторно-план-
ски модели, прилагодени на специфичните пот-
реби на локалитетот. 

Опис на истражуваното подрачје

Катлановското Блато е лоцирано во Скоп-
скиот регион и припаѓа во горниот дел на сли-
вот на реката Вардар (Мицевски 2003). Блатото 
претставува последна завршна форма на одуми-
рање/исчезнување на некогашното неогено Кат-
лановско Езеро, дел од големото Скопско неоге-
но Езеро. 

Местоположба: Општина Петровец, ИГД/
СГШ 21:39:34 Е 41:53:50 N.

Надморска висина: минимална 220 м, 
средна 223м, максимална 225 м. 

Површина: 70 хектари, со окружување 125 
ха, поширок локалитет 225 ха. 

Подрачјето е лоцирано во завршниот дел 
од Скопската Котлина, помеѓу атарите на села-
та Ржаничино и Катланово. Од хидролошки ас-
пект блатото претставува секундарно изолирано 
водно станиште во близина на реките Вардар и 
Пчиња (Настов 2006). 

При опис на опфатот на подрачјето како 
појдовна точка е посочен мостот кај Ржаничан-
скиот канал и источната граница го следи стари-
от регионален пат (делница: Скопје-Катланово), 
а паралелно со него е автопатот (делница: Скопје 
-Велес). Кај комплексот со објекти (репроцентар-
фазанерија и управна зграда на ЈУ ЈАСЕН- Ско-
пје) границата свртува прво кон југ, а потоа кон 
запад и ја следи оградата односно пристапни-
от пат кон фазанеријата. Потоа границата сврту-
ва кон север и го следи стариот локален пат (де-
лница: фазанерија- с. Орешани) се до спојување 
со стариот полски пат (делница: с.Ржаничино- с. 
Орешани). Од тука границата свртува кон исток 
и го следи полскиот пат покрај Ржаничанскиот 
канал се до почетната точка, т.е. Ржаничанскиот 
мост (прилог: сл. 1-3). 

Легален статус на подрачјето

Катлановското Блато е природен екоси-
стемски комплекс кој во изминатиот период на 

Сл. 1. Катлановски регион
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два пати бил ставан под заштита на законот. Пр-
виот акт бил донесен од Републичкиот завод за 
заштита на спомениците на културата во декем-
ври 1965 година. Тогаш биле ставени под зашти-
та 70 хектари од блатото (решение на РЗЗСК бр. 
04-1458/65). 

Вториот акт бил донесен од Собранието 
на Општина Кисела Вода- Скопје во јули 1980 го-
дина. Имено, дел од регионот на Катланово, на-
станат на природен начин, заради заштита и оп-
станок на одделни растителни и животински ви-
дови, бил прогласен за предел со посебни при-
родни карактеристики (одлука на СО Кисела Во-
да-Скопје бр.41/73). 

Катлановското Блато е вклучено во 
CORINE Biotops Lis на РМ (Мицевски 2001) и во 
Каталогот на македонските водни станишта- ка-
ко природни ресурси (Мицевски 2003). 

Резултати и дискусија

Оценка на природните карактеристики на 
локалитетот

Согласно меѓународните критериуми кај 
локалитетот се издвоени четири најзначајни ти-
пови станишта:

 крајводни формации со доминација на - 
Cladium mariscum,

 крајбрежни заедници со доминација - 
на Oenanthe aquatica,
крајбрежни заедници со доминација - 
на Roripa amphibian,
крајбрежни заедници со доминација - 
на Scirpus lacustris. 

По однос на еколошката припадност на 
растителните видови (флородиверзитет) со ис-
тражувањата е потврдено дека тие припаѓаат на 
крајбрежни асоцијации на граминоидни, јунко-
идни хелиофитски растенија. За науката посебно 
е важна заедницата Cyperetum longy- Caricetum 
acutifolmis (Micevski 1957). Во квантитативен 
однос флородиверзитетот кај овој локалитет е 
претставен со околу 100 видови васкуларни рас-
тенија и 74 видови алги. Според своето науч-
но значење посебно се издвојуваат: Utricularia 
vulgaris, Salvinia natans, Butomus umbellatus, 
Schoenoplectus matitimus, Iris pseudocorus, Rumex 
hydrolapatrum, Carex accutiformis, Carex distans, 
Carex hirta, Carex divisa, Eleocharis palustris, Juncus 
tenuis, Oenanthe silaifolia, Oenathe aquatica, Stachys 
palustris, Orchis latiflora, Scutelaria hastifolia, 
Equisetum palustre, Phalaris arundemersus, Typha 
angustifolia, Hydrocharis morsus-ranae, Spirodela 
polyrhiza. Квалитативниот флористички состав 
го издвојува локалитетот како значајно IPA под-
рачје (Important Plant Area). 

Локалитетот се одликува и со големо бо-
гатство на фаунистички диверзитет. Иако безр-

бетните животински групи сеуштен е се во 
целост испражени секак поради нивното научно 
значење ги наведуваме следните претставници: 
Anaciaeschna isosceles, Onuchogomphus forcipatus, 
Ischnura elegans, Lestes berbatus, Planorbarius 
corneus, Planorbis planorbis, Viviparus contectus, 
Dendrocoelus lacteum, Hirudo medicinalis, 
Helobdella stagnalis, Eiseniela tetraedra. Исто така 
значајно е да се потенцира големиот број на ви-
дови од редот Lepidoptrera, посебно дневните пе-
перутки, заради што локалитетот е издвоен како 
значајно IBA подрачје (Important Buterfli Area). 

Рбетните животински групи се целосно 
проучени. Сепак рецентниот видов состав на ло-
калитетот е знатно намален во споредба со тој 
од пред шест децении, поточно пред исушување 
на најголемиот дел од некогашното Катланов-
ско Езеро. Најголеми промени има кај ихтиофа-
уната (рибната популација) која што од некогаш-
ните 10 автохтони видови риби: Cyprinus carpio, 
Rutilus rutilus, Scardinius erytrophtalmus, Cobitis 
taenia, Perca fluviatilis, Barbus barbus, Barbus 
peloponensis, Gobio gobio. Денес тој број е сведен 
само на 4 вида кои егзистираат во одводните ка-
нали и остатокот од напуштениот рибник. Загу-
бата од еколошки аспект но и за биодиверзитетот 
на ихтиофауната на блатото и пошироко на река-
та Вардар е многу голема затоа што блатото беше 
природно мрестилиште за рибната речна и блат-
на популација (Мицевски 1997, 2002). 

Херпетофауна во локалитетот е заста-
пена со 8 претставници: Triturus vulgaris, Rana 
ridibunda, Pelobates siriacus balcanicus, Hula 
arborea, Natrix teselata, Natrix natrix, Emys 
orbicularis, Clemys caspica. Со променетите ка-
рактери на локалитетот и драстчно зголемените 
површини под земјоделски култури регистрира-
но е зголемено присуство на терестички видови 
влечуги. 

Авифауната е најбројна група од сите рбет-
ни претставници. Но, и кај оваа група регистри-
рани се промени во видовиот состав на птиците 
и намалување на нивната бројност и популациска 
застапеност во споредба со порано регистрира-
ните над 120 видови птици со доминација на во-
дните птици (Мицевски, Б., 1997, 2002, 2003). 
Тие беа за науката многу значајни, но и за ави-
фаунистичкиот диверзитет на Македонија. Тука 
наведуваме некои од водните птици на локали-
тетот: Anas clypeata, Anas quercedula, Anser anser, 
Mergus albellus, Charadrius marinellus, Galinulla 
chloropus, Phalacrocorax pigmeus, Pcalacrocorax 
carbo, Podiceps cristatus, Tachybaptus ruficollis, 
Aythya nyroca, Egretta alba, Egretta garzetta, Larus 
ridibundus, Alcedo atis, Anas platirinchus, Ralus 
aquaticus, Podiceps nigricollis, Botaurus stellaris, 
Himantopus himantopus, Panurus biarmicus, 
Ciconia ciconia. Со извршената евалуација на 
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квалитативниот состав на авифауната на локали-
тетот (според Мицевски 2003) во 1-ва SPEC ка-
тегорија се вклучени 6 вида птици, во 2-ра SPEC 
категорија се 7 вида птици, во 3-та SPEC катего-
рија се 25 вида птици и во 4-та SPEC категорија 
се 7 вида птици. 

Претставниците од групата цицачи (ма-
мофауна) исто така се проучени во локалите-

тот. Пред исушување на блатото за локалитетот 
беа познати над 30 вида цицачи (Караман 1929, 
1931, 1949; Димовски 1955). Сегашниот сос-
тав е намален на 20 вида (5 вида мали карни-
вори, 4 вида големи карнивори и 11 вида лилја-
ци). Сепак нивните популации се знатно намале-
ни. Во трудот ги посочуваме следните претста-
вници: Neomys anomalus, Crocidura suaveolens, 

Сл. 2. Катлановски Предел - август 2007 (А. Настов)

Сл. 3. Дел од одводниот Катлановски Канал со растителни видови - август 2007 (А. Настов)
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Crocidura leocodon, Apodemus sylvaticus, Volmela 
peregusna, Vulpes vulpes, Canis lupus, Meles meles, 
Lutra lutra, Miniopterus shribersii, Rhinolophus 
ferumecvinum, Myotis myotis, Myotis blythi, 
Vespertilio murinus, Nictalus noctula, Pipistrellus 
pipistrellus, Pipistrellus nathusii, Pippistrellus kuhli, 
Pippistrellus savii, Plecotus austriacus). 

Квалитативна оценка
Квалитативната оценка се однесува на за-

сегнатоста, односно загрозеноста на екосистем-
скиот, видовиот и хабитуелниот диверзитет на 
локалитетот. Во согласност со меѓународните 
критериуми (Рамсарска, Бонска, Бернска, Пари-
ска, Рио-конвеција) издвоени се 10 екосистемски 
типови: блатен, крајводен, каналски, ниско тре-
вест (пасторален), високо тревест (секундарно 
обраснат со шамак и трска), појаси со жбунес-
ти и дрвенести видови, обработливи површини 
(ниви), вештачки ливади, пошумени комплески 
и рибник. Податоците од евалуацијата се прика-
жани табеларно (прилог: таб. 1). Врз основа на 
добиените резултати од евалуацијата констатира-
но е дека со доста висок степен на засегнатост/
загрозеност се издвојуваат два екосистемски ти-
пови: блатен и крајводен тип. Со среден интен-
зитет на загрозеност се четири типа екосистеми: 
високи тревести секундарно обраснати површи-
ни, ниски тревести (пасторални), жбунести и др-
венести појаси и мрежата со одводни канали. Ос-
танатите екосистемски типови се одликуваат со 
низок степен на загрозеност и за нив не се ре-
левантни експертските оценки кои се примене-
ти кај природните екосистемски типови (види: 
таб. 1). 

Неспорно е дека најзначајни се за наука-
та природните екосистемски типови кај локали-
тетот. Исто така е значајна и мрежата со одводни 
канали. Всушност тие се препознатливи по доми-
нантните видови и заедници. Податоците од ева-
луацијата на одделните типови станишта и заед-
ници се прукажани табеларно прилог: таб. 2). 

Врз основа на добиените резултати од ева-
луацијата на степенот на засегнатост (загрозе-
ност) на карактеристичните типови станишта и 
заедници со доминантни растителни видови во 
локалитетот констатирано е дека од 4-те типови 
хабитати со најголема загрозеност се остатокот 
од блатото и крајводните растителни формации 
се оценети се со 3/CR-критично загрозени). Бав-
но оттечните води (канали) и крајводните дрве-
нести состоини (појаси) се оценети со 2/VU-сред-
но ранливи/осетливи (види таб. 2). Крајно непо-
волните еколошки состојби кај заедниците и ха-
битуелните типови се одразуваат и врз опстано-
кот на фаунистичкиот диверзитет. Токму со ису-
шување на блатото екстремно се загрозени попу-
лациите на акватните фаунистички видови (безр-

бетни животни, ихтиофауна, херпетофауна), ави-
фауната, лилјаците и видрата од цицачите. 

Моделирање
При соочување со ваков еколошки проб-

лем од научен аспект потребно е да се извршат 
детални истражувања и да се изготват соодвети 
студии кои ќе бидат основа за изготвување ме-
наџмент - план за подрачјето. 

Посебно е важно да се симулираат сцена-
рија за идните можни влијанија и последици врз 
екосистемскиот комплекс со интегрално трети-
рање на интеракциите на природните фактори, 
посебно климатските промени, техничките и ос-
танатите антропогени фактори. Кај техничките 
фактори посено треба да се третираат влијанија-
та на мелиоративните системи (каналите за од-
воднување) и агротехничките мерки и примена-
та на средства за заштита на земјоделските кул-
тури. Сето тоа ќе ги даде одговорите за избор на 
планови со мерки за санација на блатото и ок-
ружувањето, ревитализација на природните ста-
ништа, реинтродукција на автохтони диви видо-
ви од флористичкиот и фаунистичкиот диверзи-
тет. Во менаџмент-планот потребно е да се пред-
види изготвување програма со стратегии за вр-
шење мониторинг на биолошкиот диверзитет на 
подрачјето. Со тоа Катлановското Блато и него-
вото окружување (како нужна тампон зона) ќе ги 
поврати препознатливи белези а со тоа и полива-
лентното значење во современата еколошка кар-
та на Европа. 

Заклучок

Целта на трудот во глобала е постигната: 
актуелизирање на еколошките проблеми со ста-
тусот на Катлановското Блато како приоритетно 
ургентно прашање.

Придонесот на науката е евидентен, но не 
е доволен за донесување суштинска политичка 
одлука за спас на овој најзначаен екосистемски 
комплекс во сливот на реката Вардар.

Силно се подржуваат сите активности на 
државни органи, научни, стручни институции, 
меѓународни агенции и организации со кои се ло-
бира/притиска пред Владата на РМ за да приста-
пи кон суштинско решавање на проблемите и да 
започне со реализација на проект за спас на Кат-
лановското Блато.

Посебно се охрабруваат локалните еко-
лошки и граѓански здруженија и локалните вла-
сти да оформат партнерство со бизнис-секто-
рот и централната власт за обезбедување финан-
сиски средства за реализирање проекти и кам-
пања за подигање на јавната свест за поливалент-
ното значење на подрачјето.

Се повикуваат релевантните домашни и 
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странски научни институции и стручни невлади-
ни организации да иницираат нов квалитативен 
акционен фронт за спас на Катлановското Блато.
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SPATIAL PLANNING IN SERVICE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MAN-
AGEMENT AND CONSERVATION OF THE NATURAL VALUES AT KATLANOVSKO 

BLATO SWAMP AND ITS SURROUNDING

Aleksandar D. NASTOV

Summary

III Congress of Macedonian ecologists with international participation (Hotel Drim, Struga, Republic of 
Makedonija: 6-9 October 2007), coincides withlong period - one Century scientific activity of eminent domes-
tic and international experts (M.T.Deko,1900; Fehninger, O., 1922, Karaman, S., 1929, 1931, 1949; Dimovs-
ki, A., 1955; Micevski, K., 1963; Matvejev, S., 1948, 1973; Manakovic, D., 1973; Micevski, B., 1997, 2002, 
2003). In this paper I include personal data ( Nastov, A., 1972, 1974-1975, 1979-1980, 1987, 1995, 1998, 2000, 
2002, 2003, 2005-2006, 2007).. Katlanovsko Blato (marsh) is very important locality: IPA, IBTA and IBA 
(Micevski, B., 2003). Finally it is very important for nature, biodiversity, landscape and esthetic, halt and eco-
nomic characteristic and function. In this article is present relevant data and physical-planning measures and 
actions for sustainable development and nature heritage conservation and management on Katlanovsko Blato 
(marsh). Subject of evaluation is nature and important components of biological and landscape diversity. This 
locality is protected area: Nature Monument, Area with Special Natural Characteristic, CORINE site (P-04) 
and Wetlands (WS-0004). This site covered 125 ha, located on Skopska Kotlina Basin, near rivers Vardar and 
Pcinja, and village Katlanovo. In pas (Micevski, B, 2003) this marsh was one integral natural aquatic ecosys-
tem: important zoological locality. Since 1960 water has been extracted and many of 95% of area is drainage. 
Present situation: only 5% of locality have fragments of wetlands characteristic. Biodiversity evaluation and 
assessment: one of two places with Cyperetum longi-caricetosum acutifolium Micevski, K. 1957 community; 
important floristic and faunistic locality (invertebrates and vertebrates). Future activity and needs: preparation 
and implementation of Management Plan of Katlanovsko Blato. Assessment of situation and status of biodiver-
sity (ecosystems, species diversity, habitats and associations) is very important for creation framework of Man-
agement Plan for this critical endangered locality.
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Introduction

This article is focused on introduction the 
LANDEP methodology approach and presentation 
of application of integrated landscape management 
methodology in Slovakia.

The application of integrated landscape man-
agement in Slovakia is presented because as a meth-
odology integrated landscape management (IMT) 
had been developed from LANDEP methodology 
and in present time play a big role in achieving sus-
tainable development.

Shortly view of the present situation concern-
ing landscape-ecological planning in Slovakia will 
be presented.

Because of the rapid development in the sec-
ond half of 20th century, many countries faced big 
environmental problems related to correct land use 
and protection of the environment. An active inter-
action between land use and landscape ecological 
problems request to implement landscape ecological 
principles into spatial planning process.

As a response of this new arise problems in 
land use, some countries had been trying to develop 
its own methodology.

According to Zonneveld (1988) landscape 
is “a complex integrated system formed by interac-
tion of basic elements (rocks, water, air, soil, plants, 
animals and human activities) and their proper-
ties, physiognomy of which forms one recognizable 
whole”.

Landscape planning can be defined as appli-
cation of theoretical landscape ecological principles 
into practice in solving problems of the humans for 
ecologically optimal and sustainable development.

The Institute of Landscape Ecology, a part of 
Slovak Academy of Science in 70s years from 20th 
century, developed LANDEP as a complex system 
of applied scientific activities concentrated on the 
elaboration of a proposal for landscape-ecological-
ly optimal structure of the territory and its manage-
ment.

LANDSCAPE PLANNING – THE LANDEP METHODOLOGY

Darko SLAVKOVIČ

Faculty of Natural Sciences, Comenius University Bratislava. PRIF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovakia

It was named LANDEP which on English 
language (also on German and Russian) is a shortcut 
from LANDscape Ecological Planning. LANDEP 
methodology has two authors’: prof. Ružička and 
prof. Miklós (1981, 1982, and 1990). The LANDEP 
methodology brought integrated approach in solving 
environmental problems, focusing on finding the op-
timal spatial organization and by that reaching a har-
mony between natural characteristics of the land and 
planned soc-economic activities.

LANDEP Methodological approach

The LANDEP methodology according to 
Ružička and Miklós (1982) has multidisciplinary 
approach in solving environmental problems based 
on analyzing the ecological characteristics of the ar-
ea, which allow or limit the planned soc-economical 
activities. It is focused in finding the optimal spa-
tial structure of land use that will find suitable lo-
cation for every activity and in the same time pro-
tect the environmental value of the area and prevent 
from arising of new environmental problems. With 
finding the optimal spatial structure, problems con-
cerning misplacement of the human activities and 
possible damage to the environment can be avoided. 
LANDEP is a methodology constructed from sev-
eral logical steps that follow each other and can be 
changed according to the characteristics of the area.

Landscape-ecological analysis 1. obtaining of 
input information about characteristics of land-
scape: abiotic (geology, relief, soil, water and 
climate), biotic (potential and real vegetation, 
land-cover, and fauna), and socio-economic 
(settlement and industry agglomeration distri-
bution, nature protection locality, and cultural-
historical values).
Landscape-ecological synthesis. 2. Creation of 
synthetic homogeneous spatial unit with similar 
environmental characteristics (LEC types).
Landscape-ecological interpretation. 3. Inter-
pretation represents classification of parameters 
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from the environmental standpoint. It determi-
nate spatial (functional) landscape features e.g. 
erodability, vulnerability.
Landscape-ecological evaluation. 4. Determina-
tion of limits and degree of suitability of land-
scape for location of selected social activities 
(selection of “unlimited” activities for each 
“units”). It evaluates areas from environmental 
standpoint and determinate types and kinds of 
ecological problems resulting from conflict en-
dangering and endangered factors in landscape.
Landscape-ecological proposals and mea-5. 
sures. Proposition is shown as a spatial model 
of land use, according to the suitability or disad-
vantage of given landscape unit for defined hu-
man activities. Its goal is to eliminate accumu-
lation of environmental problems. Alternative 
proposals of ecologically optimum spatial ar-
rangement can be used in: landscape-ecological 
measures for landscape renovation and revital-
ization, nature protection, environmental condi-
tions improvement for human life etc.

LANDEP methodology was developed as 
an open system, in which on different projects new 
specific steps can be added in the methodology, 
aimed at solving concrete problems. Application of 
the LANDEP methodology was mostly in the pro-
cess of landscape planning and in different scales, 
from local to national. The LANDEP methodolog-
ical approach is world wide accepted as important 
landscape-ecological methodology for optimization 
of land use. The biggest acknowledge for LANDEP 
was adoption in Chapter 10 of AGENDA 21 (Rio de 
Janeiro, 1992) as one of the recommended method 
for integrated protection of natural resources.

Implementation of integrated landscape 
management in the Biosphere Reserve Tatry

In November 2004 the Tatry Mts. have been 
struck by devastating winds destroying large areas 
of the forests. Because of the changed landscape 
ecological conditions new problems occurred. Sci-
entific study was needed for whole area including 
protected zones. This landscape ecological study in 
Biosphere Reserve Tatry prepared by Izakovičová 
and Ozslányi (Izakovičova, Ozslányi et al. 2004), is 
aimed at proposing optimal landscape ecological use 
of the area.

The similarity between LANDEP method and 
the method of integrated landscape management can 
be seen in landscape ecological optimization of the 
area, based on confronting the social demands for 
development of the area with conditions of the land-
scape system and creation of synthetic spatial units.

Social development according to Izakovičová 
(2004) should be in accordance with principles of 
sustainable development: protection of biodiversity 

and stability of the area, protection and rational use 
of natural resources and protection and formation of 
the environment. From proposals will be created in-
tegrated management system, later expressed in dif-
ferent maps and charts showing confrontation of nat-
ural potentials and social activities.

For reaching ecologically sustainable state, 
propositions are divided in 7 groups: strategic-man-
agement proposal, spatial- protection proposal, so-
cio-economic proposal, revitalization proposal, spa-
tial-organization proposal, technological-functional 
proposal and diagnostic-prevention proposal.

The results from this study can be incorpo-
rated in further development of this region, in es-
tablishing the new zonation, in planning documenta-
tions, in building impact assessment and etc. 

Outcome

With corporation of different methodologies 
in LANDEP methodological basis started the devel-
opment of many new methods for solving landscape 
problems. The new methods were according to Ko-
zová (2005) focused on: valuation of ecological ca-
pacity of the landscape, landscape image, landscape 
character, visual impact of human activities on land-
scape, procedures of integrated landscape manage-
ment, delineation of landscape types, procedures of 
valuation of environmental quality, sustainable tour-
ism development and etc.

According to present legislative situation 
(Proposal of Spatial planning Act 2006) in Slovakia, 
landscape planning is implemented in spatial plan-
ning legislation with the act of the Ministry of Con-
struction and Regional development (25.07.2006).

Landscape- ecological plan as a part of the 
spatial planning loses in its own functionality, be-
cause although it is obligatory part of the spatial plan, 
still it hasn’t been defined the amount and the deep-
ness that should be accepted in the spatial planning 
deciding. Another thing is that between spatial plan-
ning and landscape-ecological planning strong bond 
is missing trough all stages of their development. Un-
der the current situation other requirements of land-
scape planning should be implemented in the law for 
protection of the environment. On the other hand, 
Slovak Republic thanks to strong theoretical back-
ground, signed many international agreements that 
supports landscape planning, like: Landscape Con-
vention (Florence, 2000) signed 30.05.2005 and put 
into force 01.12.2005, Convention for protection of 
Natural and Cultural Heritage (Paris, 1972), agree-
ment for protection and sustainable development of 
Carpathian Mountains (Kiev, 2003) and European 
Water Directive (European Commission, 2000).
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Discussion

From its day of development LANDEP meth-
odology accumulated big practice experience, know-
ing the fact that it was used for solving hundreds of 
environmental problems on different scales in Slo-
vakia and abroad.

Implementation of landscape-ecological prin-
ciples in spatial planning processes makes LANDEP 
method to promote the easiest and most effective 
way for protection of the landscape and securing 
sustainable use of natural resources.

Nowadays with the changing of the require-
ments for landscape research, new methodical ap-
proaches which are simpler and more effective, 
are preferred to be used instead of LANDEP. But 
LANDEP already played his historical role as an im-
portant landscape planning methodology which be-
fore 40 years when developed was big step forward 
in landscape planning methodologies. Together with 
other Slovakian and international methods LANDEP 
form the basis for development of new methodolo-
gies for landscape-ecological planning. The request 
from international agreements oriented on landscape 
protection in Slovakia was fulfilled by the methods 
used in landscape ecological planning and appropri-
ate legislation. Macedonia as a country on the road 
to European Union membership, need to fulfill some 
requirements that comes out from obligatory inter-
national agreements. Concerning Landscape ecolo-
gy the most important agreement is European Land-
scape Convention. The institutional side in Macedo-
nia is in position where all of the environmental leg-
islation is in process of transformation according to 
E.U. legislation. On the other side still methods for 
landscape research are not in use in practice. Pres-
ent situation in Macedonia motivated me to present 
the steps and application of landscape methodolo-
gies used in Slovakia, as a good example to follow, 
with final goal of using the Slovak (and others) ex-
perience in landscape planning and implemented it 
in Macedonia, with the final goal of achieving better 
quality of Macedonian landscape.

Conclusions

It is very important to integrated landscape 
ecology and landscape planning into Macedonian 
environmental policy. Solving the environmental 
problems according to landscape principles and de-
veloping of the integrated landscape management 
plans will bring better quality in protection and sus-
tainable use of the landscape. Also it will make a sol-
id background for signing many international agree-
ments that are required in E.U. scale.

Because for Macedonia landscape ecological 
planning is undeveloped segment of protection of 
the environment I think that we need to learn some-

thing from countries like Slovakia who have bigger 
experience in that field.1

Used Literature:

Ružička, M., Miklós, L.: Methodology of ecological 
landscape evaluation for optimal development 
territory. Proc. Int.Neth. Soc. Landscape 
Ecol.Velhoven Pudok. Wageningen 1981, p. 
94-107.

Izakovičová, Z., Oszlányi, J. et al., 2004: 
Krajinnoekologicky optimálne priestorové 
a funkčné využitie územia Biosférickej 
rezervácie Tatry. Ecological study, ÚKE SAV 
Bratislava, 181 pp.

Ružička, M., Miklós, L.: Basic premises and 
methods in landscape ecological planning 
and optimization. In: Changing Landscapes: 
An Ecological perspective. Springer– Verlag, 
New York, 1990, p 233-260.

Ružička, M., Miklós, L., Základy ekologického 
hodnotenia územia, Bratislava SAV, 1979.

Kozová, M.: Krajinné plánovanie v Slovenskej re-
publike v kontexte požiadaviek Eúropskeho 
dohovoru o krajinne, Krajinný Ráz- Jeho vní-
naní a hodnocení v europském kontextu, Br-
no 2005, p 89-97.

Ružička, M.: Krajinnoekologické plánovanie- LAN-
DEP I. (Systémový prístup v krajinnej ekoló-
gii), Edicia Biosfera, A. Séria Vedeckej lite-
ratúry, A.2, 2000, p 119.

Drdoš, J., Miklós, L., Kozová, M., Urbanek, K.: Zák-
lady krajinného plánovania, Vysokoškolské 
učebné texty, TU vo Zvolene, 1995, p 172.

Ružička, M., Miklós, L.: Landscape-ecological plan-
ning (LANDEP) in the Process of Territorial 
planning, Ekológia (Bratislava), 1, 3, 1982a, 
s. 297-312.

Izakovičová, Z., Urban Ecology research in Slovak 
Republic, www.ukmaburbanforum.org.uk/
ESF_URGENT_EuroMAB_UF/presentati-
ons/Izak.doc -(21.09.2007).

Kozová, M., Finka, M., Mišíková, P.: Landscape 
planning as a tool for protection, planning, 
management and formation of landscape, En-
vironment 3-2007 (in print).

Landscape Planning Act (proposal), MŽP SR, 
02/2006.

http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/
environment/landscape/national_poli-
cies/Texts_Macedonia.asp (21.09.2007)

1 The contribution was prepared within the grant project of the 
KEGA č. 3/5149/07 “Integration of study programs from differ-Integration of study programs from differ-
ent universities, aimed at landscape planning“.



573

GIS AIDED EROSION RISK ANALYSES ON THE VODNO 
MOUNTAIN 

Ivan BLINKOV1, Ivan MINCEV2  &  Bozin TRENDAFILOV2

1 Faculty of Forestry – Skopje, Institute of Forestry – Dept.  of Land and Water - , bul. „Alexandar Makedonski“ bb. 1000 
Skopje, Republic of Macedonia 

2 Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete, Greece, MSc student, Department of  
Environmental Management 

ABSTRACT

Blinkov I., Mincev I. & Trendafilov B. (2008): GIS aided erosion risk analyses on the Vodno mountain. 
Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-
09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

Erosion has been an on-going problem for millennia. Forecasted climate changes will cause increase of ero-
sion intensity because of the increase of the temperatures contribute to forest die-back, wild fires and soil degrada-
tion but increase of intensive rainfall frequency will dramatically intensify the soil erosion. In this paper there are 
presented hypothetical scenarios for intensifying the erosion processes in case of change of land cover i.e. loss of 
forest cover.  The research was carried out on the Vodno Mountain. In the past, the city of Skopje was permanent-
ly endangered by the torrents from Vodno. The erosion control works (plantations, hydraulic structures..) started in 
1952 enabling protection of the city.

So the main goal of this paper is to implement GIS (Geographic Information Systems) in the existing meth-
odologies of Gavrilovic for assessing soil erosion parameters. There have been used several standardized datasets 
for development of the GIS model (Land cover map, Erosion map of R.Macedonia, geological map, DEM, climat-
ic data). Erosion GIS model has been created assessing the current situation and the hypothetical situations where 
the land cover was radically changed because of erratic conditions. Also the impact of the environment and the ur-
ban areas were assessed. 

Key words: erosion, risk assessment, Vodno, GIS

ИЗВОД

Блинков Иван, Минчев Иван, Трендафилов Божин. (2008): Анализа на ризиците од ерозија на 
планината Водно базирано на ГИС. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓу-
народно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Ско-
пје. 

Ерозијата претставува проблем со милениуми. Прогнозираните климатски промени ќе предизвикаат 
зголемување на ерозивните процеси бидејќи порастот на температурите води кон сушење на шумите, шум-
ски пожари и деградација на почвата, а пак порастот на фреквенцијата на интензивни врнежи драматично ја 
интензивира ерозијата. Во овој труд се презентирани хипотетички сценарија за интензивирање на ерозив-
ните процеси во случај на промена на користењето на земјиштето поточно губиток на шумскиот покров. Ис-
тражувањата се реализирани на планината Водно. Во минатото градот Скопје перманентно бил под закана 
на Водњанските порои. Противерозивните работи (пошумувања, хидротехнички објекти и др.) кои почнаа 
во 1951 овозможија заштита на градот. 

Така главна цел на трудот е да се имплементира ГИС во постојната методологија на Гаврилович - 
пресметување на ерозивните елементи. Употребен е стандарден сет на податоци за развој на ГИС модел 
(користење на земјиштето, карта на ерозија, геолошка карта, ДЕМ, климатски податоци).  ГИС моделот на 
ерозијата е креиран преку процена на сегашната  ситуација и хипотетичка ситуација во случај на радикална 
промена на  земјишниот покров поради променливите услови. Исто така и влијанието врз животната среди-
на и урбаното подрачје е земено во предвид.

Клучни зборови: ерозија, анализа на ризик, Водно, ГИС
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Introduction

In the last years there has been a huge de-
velopment in the spatial representation and analy-
sis of the data. The GIS (Geographical Informa-
tion Systems) is an integral part of the new develop-
ments and it represents a big leap towards better un-
derstanding of the spatial extent of the environmen-
tal problems. The GIS represents set of tools which 
can make the life easier to the user. GIS modeling 
presents an opportunity to automatise the process of 
production of output with standardized input and al-
ready set parameters.

The future of the solving of the environmen-
tal problems is to perceive the problems globally and 
to produce spatial data which will be available to the 
broad scientific community.   

Risk is a concept that denotes a potential neg-
ative impact to an asset or some characteristic of val-
ue that may arise from some present process or fu-
ture event. In everyday usage, risk is often used syn-
onymously with the probability of a known loss. 
Usually, the probability of that event and some as-
sessment of its expected harm must be combined in-
to a believable scenario (an outcome), which com-
bines the set of risk, regret and reward probabilities 
into an expected value for that outcome. Paradoxi-
cally, a probable loss can be uncertain and relative 
in an individual event while having a certainty in the 
aggregate of multiple events. 

Risk management is the human activity 
which integrates: risk recognition, risk assessment, 
developing strategies to manage it, mitigation of risk 
using managerial resources.

The strategies include transferring the risk to 
another party, avoiding the risk, reducing the nega-
tive effect of the risk, and accepting some or all of 
the consequences of a particular risk.

Regarding erosion risk analyses, it should be 
separate:  actual erosion risk and potential erosion 
risk.  Erosion damages could be on -site: soil loss-
es; water loss, landscape deterioration and off-site: 
torrential flash floods >> damages on houses and in-
frastructure, filling up reservoirs, mechanical and 
chemical pollution of the water. 

In recent time there have been several at-
tempts to implement the already established scien-
tific models into the GIS environment. There have 
been several developed software packages which 
implement these algorithms into the spatio-digi-
tal environment (HEC-RAS, WEPP, ARC-INFO, 
USLE, KINEROS…..). 

The main idea of this study is to use the ex-
isting national datasets which are with standardized 
quality and to implement them in the existing devel-
oped methodologies, like the one of Gavrilovic.

Aims and objectives

The aim of this study is   to create GIS-mod-
el for assessment erosion and torrential risk based on 
the methodologies of Gavrilovic. 

Erosion Risk was assessed as:
Actual risk (based on present situation)a. 
Potential risk (was created scenario for b. 
hypothetic situation) 

Risk of torrents was assessed on the similar 
way but in this assessment was estimated the risk for 
the urban area 

The objectives of this study are:
To recognize erosion and torrent riska. 
To create basic numerical and graphical b. 
(GIS) dataset
To assess the on site erosion risk using c. 
GIS 
To assess the torrential riskd. 

Methodology

The issue of soil erosion and torrent control 
has very crucial spatial extent. GIS systems encom-
pass all the important tools for this purpose. 

First activity was collecting of basic dataset: 
maps, tabular data etc. After all maps were scanned, 
digitized and georeferenced. Then field activities 
were carried out. Field activities consisted of: rec-
ognition of the terrain with comparison to the pre-
viously prepared maps, GPS surveying, photo inter-
pretation, surveying of the elements of the hydrau-
lic structures. 

After that data from terrain was transferred to 
PC and implemented into the basic GIS-model. 

For estimation of the needed parameters, part 
of the basic data was reclassified according to the 
methodology requirements.

The mostly used methodologies related to 
erosion and torrents in the R. Macedonia are by 
Gavrilovic. In this case study two main methods 
have been tested for applied GIS use:

Estimation of maximal water discharge - a) 
Qmax; (by Gavrilovic)
Estimation of erosion coefficient – Z - b) 
and transported sediment - G; (Erosion 
Potential Model by Gavrilovic)
Estimation of hydraulic conditions of the c) 
present drainage channel using Shaesy 
model for V and the present. 

Estimation were carried out in actual and hy-
pothetic situation

For estimation of maximal water discharge 
was used the following formula: 

Qmax =  A  S1  S2  W  (2gDF)0,5

A – catchment shape coefficient   A=0.195 
* S/ L

S – catchment perimeter; L – water course 
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length
The catchment and the water course were 

digitized from the topographic maps and these pa-
rameters were extracted automatically with the GIS 
software.

S1 – permeability coefficient of the area;   
This parameter shows from what kind of par-

ent rock is the area conceived. This parameter was 
extracted from the existing geological map. The per-
meability is subdivided into three categories: low, 
medium and high permeability. The existing geo-
logical classes were converted into the three cate-
gories. 

S2 – vegetation cover coefficient
The vegetation cover is also subdivided into 

three classes: 1. forested areas, 2. transitional wood-
land and clear pasture areas, and 3. clear agriculture 
areas without vegetation cover and bare-land. These 
classes were extracted from the existing CORINE 
land cover map with conversion of the classes. 

W – retention of discharge in case of inten-
sive rainfall or snow meltdown 

W = h (15 – 22h – 0.3 L0.5)
h – amount of intensive rainfall, average of 

the rainfall above 30mm 
This parameter was taken from previous stud-

ies (Blinkov et al,1997).
(2gDF)0.5 – energetic potential of the torren-

tial waters during intensive rainfall
g – gravitational constant 9.81 (m·s-2)

D – average height difference   D=Naverage - 
Nmin 

F – catchment area
For Estimation of transported sediment was 

used the following formula
G = T Han π Z1.5 F Rn   where

T – temperature coefficient; T=(t / 10 + 0.1); 
t – annual average temperature; 

Han – annual average sum of rainfall ; These 
parameters were taken from the climatic dataset.

π = 3.14
Z - Average erosion coefficient in the catch-

ment
The erosion coefficient was taken from 

the existing digital erosion map of the country 
as average value extracted from the GIS layer.

Rn - retention coefficient of the catchment  
Rn = ( S * D )0.5 / ( 0.25 * ( L + 10 ))

For estimation of the erosion coefficient  Z 
was used the following formula

Z = γ xa (ϕ + Jsr0,5)
γ - reciprocity value of the resistant coeffi-

cient to erosion
xa - soil protection by natural or man made 

cover
ϕ - coeff. of visible erosion processes
Jsr - mean inclination of the catchment
For estimation of channel hydraulic capaci-

ties were used the following formulas:  Q = F * V
F – cross profile area – m2

Study area

Fig. 1. Location of the study area – Gornovodnjanski Poroj
Сл. 1. Локација на Горноводњански Порој
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V – mean water velocity m/s       V = K C (R 
J )^0,5   

K – torrential coefficient
C – velocity coefficient ; R – hydraulic radius    

R = F / O  ;  J – bad slope
Greater part of the parameters were automat-

ically extracted from the digitized layers with statis-
tical tools. 

Study area and dataset

Background
A few centuries B.C., the Vodno Mountain 

had been covered with good forest. The valley of the 
Vardar at Skopje was populated by the Illyric tribe of 
Dardani whose capitol was Skupi (ancient Skopje).  

Not until the reign of Justinian was a new 
town erected on the site, a settlement which devel-
oped rapidly in the 9th and 10th centuries and be-
came an important Byzantine centre. After that Sko-
pje was a centre of the Serbian Kingdom (king Du-
san – 14th century). Skopje was a great trade centre 
of the Ottoman Empire (XV-XX century).All former 
cities have been located on the left side of the riv-
er Vardar.

There are a lot of reasons for this. A part of 
the area along the river on its right side has been per-
manent affected by Vardar floods.  Torrential floods 
have affected the other part, located on the foot of 
the Vodno hillside. The bigger part of the right side 
was unsuitable for living. 

During the history, people who lived in Sko-
pje (and previous settlements) cut forest from the 

mountain Vodno to fulfil all their needs for tree (fu-
el wood, constructive wood …). It was extremely on 
the north slopes of the mountain. As a result of over 
cutting, irregular agricultural activities and over-
grazing, mountains Vodno became bareland.  Re-
sults of these were increasing of erosion processes, 
torrential flows, loss of biodiversity etc.

After the II world war, exactly after the big-
gest flash flood in the XXth century caused of torrents 
from Vodno, erosion control activities on the moun-
tain Vodno started. The last “big one” happened in 
1951, when there was 1 dead, a lot of injured, but 
material cost was considerable. On the part near the 
foot of the mountain, as a result of intensive erosion 
processes and transport power of the water from the 
Gornovodnjanski Poroj, there was about 25000 m3 
sediment in the city. 

A lot of bareland was afforested. Almost all 
torrents were regulated with hydraulic structures. 
Few acts or sub act regulative were proclaimed. Ed-
ucative measures contribute to present situation.  
Beside other, all above activities enabled migration 
of the greater part of the city on the right side of the 
river Vardar.

Now, Vodno is “the lungs of Skopje”, the 
most important green part in the city of Skopje and 
its neighbourhood, so the Macedonian government 
proclaimed part of the mountain as a park-forest. 

Maintenance of the present forest cover (sil-
vicultural activities, protection from: fires, pests, 
disease from illegal cut, from illegal construction 
and afforestation of the existing barelands) are nec-
essary for the improvement of the quality of life and 

Fig. 2. Part of the basic dataset for the park-forest Vodno – developed GIS layers 
Сл. 2. Дел од основниот датасет за парк-шумата Водно – изработени ГИС карти
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safety of the citizens of Skopje and the settlements 
from the southern side. 

Because of the importance of the torrent: 
Gornovodnjanski poroj it was selected for detail 
analysis (Fig. 1).

The dataset was comprised of: 1:25,000 
topographic maps; Land cover/use map, vector 
(1:50,000); Geology map, vector (1:100,000); Soil 
map; Torrential map; Drainage map; DEM (Digital 
Elevation Model), raster; Climatic data;  tabular da-

ta etc. Basic data was prepared for the whole moun-
tain but detail researches were carried out for one 
catchment – Gornovodnjanski poroj (Fig. 2, 3, 4). 

Results and discussion

The main hydrographical characteristics ex-
tracted from the GIS –layers are as follows:

catchment area -  F =  3.27 km2,- 
Highest altitude -  Niz =  1066 m. a.s.l.,- 

Fig. 3. Part of the dataset used for reclassification according to the Gavrilovic methodology needs
Сл. 3. Дел од картите користени за рекласификација според пристапот во методологијата на 

Гавриловиќ 

Fig. 4. Examples of actual (current situation (photo 2007) and hypothetic situation (photo 1920) on the 
Vodno

Сл. 4. Изглед на актуелната (2007 година) и хипотетичката ситуација (1920 година) на планината 
Водно



Ivan BLINKOV et al.

578 Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите од Македонија

Tab. 1. Erosion risk analysis
Tab. 1. Analiza na rizicite od erozija

Z Rn E W Gsp G

m3/km2.y m3/y m3/km2.y m3/y

actual 0.21 0.47 167.07 552.86 78.79 267.63

potential 0.94 0.47 1601.15 5235.75 746.13 2439.86
Legend:
Z – erosion coefficient by Gavrilovic
E – total annual erosion production
G – total annual transported sediment
Z – 4.5 times higher risk
W, G – 9.5 times larger quantities of sediment

Fig. 5. Erosion risk map of the Gornovodnjanski Poroj catchment – actual and potential
Сл. 5. Карта на ризик од ерозија на Горноводњански порој - актуелна и потенцијална

Tab. 2. Water discharge estimation – current and hypothetic situation
Tab. 2. Presmetuvawe na protek na voda vo postojna i hipoteti~ka situacija

Probability (%) 2 10 5 4 2 1 0.5 0.1
return period (years) 5 10 20 25 50 100 500 1000

h 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
K 0.4 0.5 0.67 0.75 0.85 1 1.5 1.7
hn 0.021 0.026 0.035 0.039 0.044 0.052 0.078 0.088
W 0.291 0.361 0.477 0.531 0.597 0.693 0.995 1.107
A 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
S1 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64

2gDF 140 140 140 140 140 140 140 140
S2 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66

Q – current 8.10 10.04 13.27 14.75 16.58 19.26 27.65 30.77
S2 – hyp. 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94

Q – hypothetic 11.54 14.30 18.90 21.01 23.61 27.43 39.38 43.83
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Profile altitude – Nvl =  295 m.a.s.l.,- 
Mean catchment altitude – Nsr =  604 - 
masl.
stream length -  L = 3.137 km,- 
catchment perimeter -  O (S)  = - 
7.621km,
Mean bed inclination -  Isr = 6.2%.- 

For the climatic data there were used  some 
previously defined values for the period 1951-2000 
where average values were   t = 12.1oC ;  H (P) = 
488 mm. This data was transformed according to the 
mean catchment altitude. 

For estimating water discharge with differ-
ent probability there were used previously estimated 
values for extreme precipitation with different dura-
tion and probability for HMS Skopje – Zajcev Rid 
(Blinkov 1993). Duration of effective precipitation 
(Tk = 66’) was estimated by the time of concentra-
tion (Tc) based on stream length and bed slope.  Ac-
cording to it extreme precipitations with this dura-
tion and probability of 1% (estimated using Gumbel 
distribution) is 52 mm. 

Conclusions

Current erosion risk  is low  -  Z=0.21- 
Current estimated erosion intensity is W=552 - 
m3, out of them quantities of sediments are very 
low  G =257 m3

Potential erosion risk is high   Z = 0.94 - 
Estimated erosion intensity according to the - 
scenario is W = 5235 m3 and transported sedi-
ments   G = 2439 m3,   or 9.5 times higher.
Estimation of water discharge and estimated ca-- 
pacities of the channels show that in normal sit-
uation channels can accept even discharge with 
1-2% probability by the hypothetic scenario 
Solid waste and legal and illegal construction - 
could cause flow resistance so the channels 
wouldn’t accept discharge with probability over 
5-10% (current situation) or 20% (hypothetic 
situation).

Fig. 6. Sheme of hydraulic structures (channel, thresholds, cascades) in the Gornovodnjanski Poroj bad
Сл. 6. Шема на хидротехничките објекти (канал, прагови, прегради) во коритото на Горноводњански 

порој
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Recommendation

We  are obliged to : Protect the forest; Clean 
up the channels; Extract illegal bans  

Potential Erosion risk is high and we are  ob-
ligated to protect  the environment and citizens of 
Skopje
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Вовед

Терестричните и акватичните екосистеми 
се основен предмет на општобиолошките и по-
конкретно еколошките дисциплини низ примена 
на разни методи и анализи. Во случајов станува 
збор за презентирање на квантитативни аспекти 
на територијалниот опфат и простирање на пог-
лобално каласифицирани терестрични и аква-
тични екосистеми во рамките на територијата на 

КАРТОМЕТРИСКИ ПРЕГЛЕД И КЛАСИФИКАЦИЈА НА 
ТЕРЕСТРИЧНИТЕ И АКВАТИЧНИ ЕКОСИСТЕМИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Благоја МАРКОСКИ

Институт за Географија, Природно математички факултет, ул. Гази Баба б.б. 
1000-Скопје, Р. Македонија, 

e-mail: blagojam@iunona.pmf.ukim.edu.mk

ИЗВОД

Маркоски Б. (2008): Картометриски преглед и класификација на терестричните и акватични еко-Картометриски преглед и класификација на терестричните и акватични еко-
системи во Република Македонија. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со 
меѓународно учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 
8, Скопје.

Општо е познато дека терминот Екосистем претпоставува природна заедница на живите организми 
и неживата материја на некој одреден простор. Но во контекст на поширока територија може да се сретнат 
разни категории на екосистеми според нивните карактеристики. Во случајов е направен обид за глобална 
класификација и територијален опфат на покрупните подсистеми во рамките на територијата на Република 
Македонија како еден условно земен покомплексен екосистем.

Во функција на тоа се извршени и презентирани повеќе картометриски пресметки согласно 
предходно дефинирани и класифицирани екосистемски просторни целини.

Клучни зборови: екосистем, карта, картометриски мерења, површини.

ABSTRACT

Markoski B. (2008): Cartometric overview and clasification of terrestrical and aquatic ecosystems in the 
Republic of Macedonia Effect of naphthalene acetic acid (NAA) on the mor-phologikal-production properties and 
the yield at rice (Oryza sativa L.). Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with 
International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Sko-
pje.

It is commonly known that the term Ecosystem represents natural unity of live organisms and non-live sub-
stance on certain defined area. However, in the context of wider territory we can meet various categories of eco-
systems according to their characteristics. In this case, we made an attempt for global classification and territori-
al joining of larger ecosystems in the frames of the territory of the Republic of Macedonia as an, conditionally tak-
en, more complex ecosystem. 

With that objective, we performed and presented several cartometric estimates according to previously de-
fined and classified ecosystem territorial units. 

Key words: ecosystem, map, cartometric measurements, territories.

Република Македонија. Основната цел е врз ба-
за на претходно воспоставена општа класифика-
ција на глобалните екосистеми да се презенти-
раат картометриски, нумерички податоци во вр-
ска со големината на површините кои ги зафаќа-
ат. Тоа треба да овозможи општо сознание за го-
лемината на одделните екосистеми во Републи-
ка Македонија и како такви да бидат на распола-
гање на научната јавност за разни други проучу-
вања и анализи.

Оригинален научен труд
Original Scientific Article
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Дефинирање на поими

Во контекстот на проучување на поставе-
ниот проблем главно внимание е посветено на: 

терестричните и- 
акватичните екосистеми.- 

Терестрични екосистеми претставуваат 
природни заедници на живите организми и не-
живата материја на земјиштето, непосредно под 
и над површината на земјиштето. 

Акватичните екосистеми претставуваат 
природни заедници на живите организми и не-
живата материја во водна (морска, езерска, мочу-
ришна и речна) средина. 

Фактори за развој и промени на 
екосистемите

Воопшто гледано, развојот на екосисте-
мите е тесно поврзан со еволутивниот развој и 
геолошката историја на Земјата. Во контекст 
на сегашната поставеност, на екосистемите на 
Земјата влијаат одредени астрономски факто-
ри во смисла на распоредот на топлотните поја-
си на Земјата, промената на годишните времиња, 
траењето на денот и ноќта и т.н. Таквите факто-
ри предизвикуваат посебни климатски промени 
кои во склоп со низа други одредници влијаат врз 
формирањето, опстанокот и промените на еко-
системите на поконкретно одредена територија. 

Во формирањето на екосистемите во Ре-
публика Македонија големо влијание имаат: 

нејзината географска положба (уме-- 
рен појас околу 41-420 с.г.ш.) со при-
суство на четири годишни времиња, 
карактеристична тектонска градба на - 
просторот (мала територија со при-
суство на шест различни тектонски 
единици (Arsovski 1997)), 
разновидна геолошка основа (со над - 
100 различни литолошки единици, 
со уште 180 нивни вариетети, расед-
но испресечена (Savezni geološki za- (Savezni geološki za- geološki za-geološki za-ški za-ki za- za-za-
vod 1962), 
релјефна дисецираност (со висинско - 
простирање од 48-2764 m, со 26 пла-m, со 26 пла-, со 26 пла-
нински масиви од кои пет се со из-
разито високопланински релјеф, де-
вет се со високопланински релјеф, 10 
со среднопланински и две се со нис-
копланински релјеф со уште 12 про-
сторни целини релативно пониски, 
просторно помали и со помали накло-
ни на нивните страин), потоа издвое-
ни 24 котлински просторни целини и 
диференцирани околу 60 полиња, об-
ласти, речни ерозивни проширувања 
и слично (Markoski 2004), 

климатските услови (со годишни ко-- 
лебања на температурите од -34 до + 
45°C, екстремно различни количини 
на врнежи од околу 250-1500 mm, вет-mm, вет-, вет-
рови со различна брзина и честина од 
сите правци и слично Lazareski 1993), 
хидрографските услови, присуството - 
на природни (тектонски и глацијални 
езера), вештачки езера, длабоко всече-
ни речни текови со композитни доли-
ни, со услови за создавање на посебни 
микро и мезоклиматски услови, 
богата и разновидна педолошка основа - 
(соодветна на геолошката подлога при-
сутна е и карбонатна и силикатна педо-
лошка основа (Kolcakovski 2000), 
антропогени влијанија (сечење и па-- 
лење на шумите, воведување нови 
технологии во обработката на земјиш-
тето, напуштање на понеквалитетните 
класи на земјиште, промена на плодо-
редот, промени во начинот на стопани-
сување, изградба на инфраструктурни 
и фортификациски објекти, промена 
во менталитетот и знањењата во вр-
ска со животната средина со елемен-
ти на непознавање и непочитување на 
природните законитости и т.н.).

Вака попатно издвоените фактори се ос-
нова при формирањето, развитокот и промените 
во екосистемите како воопшто на Земјата така и 
на просторот на Република Македонија.

Класификација на екосистемите

Екоситемите воопшто во зависност од жи-
вотната средина во која функционираат се делат 
на:

терестрични и - 
акватични.- 

Исклучиво во функција на поставени-
от проблем терестричните екосистеми глобал-
но се класифицирани како обработливи површи-
ни, површини под пасишта, шуми и неплодно 
земјиште. Обработливите површини се раздвое-
ни според катастарски култури (ниви, градини, 
овоштарници, ливади и сл.).

Акватичните екосистеми во рамките на 
Република Македонија може да се класифици-
раат како езерски во кои се вбројуваат природни 
(тектонски и глацијални езера) и вештачки езера, 
потоа мочуришта и речните екосистеми.

Според вака наменски извршена класифи-
кација во продолжение се презентирани големи-
ните на површините и територијалното прости-
рање на екосистемите во Република Македонија 
кои понатаму треба да послужат за други истра-
жувања и анализи. 
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Територијален опфат и простирање на 
терестричните и акватичните екосистеми 

во Република Македонија

Според глобално извршената класифика-
ција на екосистемите во Република Македонија 
се констатира дека нивниот територијален опфат 
е различен според големината на површините, а 
нивното простирање исто така е мошне разно-
видно и во хоризонтална и во вертикална смисла. 
Поконкретните податоци во врска со големините 
на површините се прикажани во табелите 1 и 2.

Од податоците во табелата се констатира 
дека обработливите површини опфаќаат 7075,111 
km2 или 28,4 % од вкупната територија на Репуб-
лика Македонија. Кај нив најзастапени се нивите 
со 5852,862 km2 што е скоро 1/4 од вкупната те-
риторија. Нивното простирање е главно во рам-
ничарските делови од котлините. Притоа заради 

релјефните одлики на територијата од Републи-
ка Македонија тие се наоѓаат на различни над-
морски височини како на пример рамниците со 
обработливи површини во Гевгелиско-Валандов-
ската Котлина се на околу 100 m н.в., во Полог на 
околу 400 m, во Пелагонија на околу 600 m, а во 
Преспа на околу 850 m н.в. Заради ваквите разли-m н.в. Заради ваквите разли-н.в. Заради ваквите разли-
ки е присутен и различен плодоред, такашто не-
каде преовладуваат градини, некаде ниви, а нека-
де овоштарници. 

Имајќи ги предвид условите на агростопа-и ги предвид условите на агростопа- ги предвид условите на агростопа-
нисувањето во контекст со миграциите и прераз-
местувањето на населението во Република Маке-
донија дел од порано обработливите површини 
се трансформираат во пасишта или во простори 
под грмушки и шуми. 

Пасиштата опфаќаат 6553,591 km2 од кои 
околу 1000 km2 се пасишта над шумската грани-
ца од 1800 m н.в. а останатите се распростране-m н.в. а останатите се распростране- н.в. а останатите се распростране-
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ти низ целата територија, односно во ридестите 
простори, или како енклави низ обработливите 
површини и површините под шуми. 

Најзастапени се површините под шуми 
кои опфаќаат 9234,169 km2. Тие се простира-
ат исто така низ целата територија на Република 
Македонија, но со различен квалитет, такашто во 
таа смисла егзистираат разни вариетети на шум-
ските екосистеми.

Во Република Македонија егзистираат и 
таканаречените трстици и мочуришта. Тие за-
фаќаат незначителна површина од околу 10 km2. 
Распоредени се на различни локации како на при-
мер во Струмичко Поле, во Дебарца, во Скопско 
Поле и т.н. Иако по површина се незначително 
распространети со својата лоцираност и богатс-
тво од растителни и животински видови претса-
твуваат посебно важни екосистеми.

Посебно е важно да се истакне неплодно-
то земјиште кое зафаќа 2043,674 km2 или 8,2 % 
што е релативно многу во контекст на терито-
ријата на Република Македонија. Од него особе-
но неповолни за егзистенција и развој на природ-
ните екосистеми се површините под куќи и згра-
ди со околу 50 km2, дворишта околу 100 km2, па-
тишта и железници околу 300 km2, разни камења-
ри, карпести и ерозивни површини кои зафаќаат 
над 1000 km2. 

Во контекст на неплодно земјиште се во-
дат и просторите под води кои во Република Ма-
кедонија зафаќаат околу 470 km2 под природни 
езера, околу 50 km2 под вештачки езера и околу 
100 km2 се под речни текови со просечна широ-
чина од 20 m. Податоците за површините под во-m. Податоците за површините под во-. Податоците за површините под во-
ди во контекст на поставениов проблем не се од 
аспект на загриженост туку од аспект на дефини-
рање на големината на површините под акватич-
ни екосистеми. Такашто од територијата на Ре-
публика Македонија околу 650 km2 се акватични 
екосистеми од природни (тектонски, глацијални 
и други езера), вештачки езера, речни текови, ка-
нали и преостанатите мочуришта после мелио-
рационите зафати. 

Заклучок

Од сето изнесено се констатира дека на те-
риторијата од Република македонија егзистираат 
различни вариетети на терестрични и акватични 
екосистеми.

Од катастарската површина 25432,916 
km2, 24917,525 km2 се под терестрични екосисте-
ми а 515,391 се чисто акватични. Во корист на ак-
ватичните а на сметка на терестричните се сме-
таат уште околу 150 km2 кои се под реки, мочу-
ришта и сл. 

За одбележување е тоа што околу 1500 km2 
во Република Македонија се неплодно земјиште, 
а тоа значи дека на него има голем степен на на-
рушување на природните екосистеми.
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CARTOMETRIC OVERVIEW AND CLASIFICATION OF TERRESTRICAL AND 
AQUATIC ECOSYSTEMS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Blagoja MARKOSKI

Summary

From the complete presented material we can conclude that on the territory of the Republic of Macedo-
nia exist diverse varieties of terrestrial and aquatic ecosystems.

From the total cadastral area of 25432,916 km2, 24917,525 km2 are terrestrial ecosystems and 515,391 
km2 are pure aquatic. Besides this aquatic ecosystem include approximately 150 km2 of rivers, swamps, etc.

It is significant that approximately 1500 km2 of the territory of the Republic of Macedonia is classified 
as unfertile land which means that it contains increased umber of distortions of the natural ecosystems.
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ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЈАБЛАНИЧКАТА ОКОЛИЈА 
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Маријана СТОЈАНОВИЌ¹, Катерина НИКОЛИЌ² и Александра НИКОЛИЌ¹

¹Завод за јавно здравље Лесковац
²Пољопривредни факултет Косовска Митровица-Зубин Поток

ИЗВОД

Стојановиќ М., Николиќ К. и Николиќ А. (2008): Основни карактеристики на Јабланичката околија 
како животна средина. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно 
учество, 06-09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Кога се зборува за животната средина, тогаш се мисли на просторот или амбиентот во кој луѓето 
живеат, престојуваат, работат или планираат просторот да го подготват за свои потреби. Во последно време 
во светот, зачестена е појавата на сè поголемо загрозување на животната средина. Пред човештвото се 
поставува голема потреба за унапредување и зачувување на животната средина.

Целта на трудот е да се согледа состојбата на поедини компоненти и фактори на животната 
средина на просторот на Јабланичката околија, проблемот на нејзината деградација и мерките за заштита и 
унапредување.

Во методологијата на трудот користени се податоци од документацијата на Заводот за јавно здравје 
Лесковац кои се прикажани табеларно.

Резултатите на трудот покажуваат дека реките во Јабланичката околија се на ниво I и II категорија 
водотоци, но нив им се заканува опасност од деградација бидејќи во нив се изливаат отпадните води без 
пречистување. Од 21 индустриски објект под контрола, само 5 објекти имаат систем за пречистување на 
отпадните води. Градските депонии, кои не задоволуваат основен санитарно-хигиенски минимум, разните 
диви депонии сè повеќе ја загадуваат животната средина.

За да се сочува животната средина неопходно е диспозицијата на отпадните материи да биде на 
хигиенски начин, да се изградат санитарни депонии и системи за пречистување на отпадните води со што 
ќе се спречи деградација на површинските и подземните води.

Клучни зборови: животна средина, Јабланичка околија 

ABSTRACT

Stojanović M., Nikolić K. & Nikolić A. (2008): The basic characteristics of Jablanica district as the envi-. (2008): The basic characteristics of Jablanica district as the envi-
ronment. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participa-
tion, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The term the environment refers to the space where people live, work or plan to use that space to suit their 
own needs. Lately the environment has been increasingly endangered. The mankind is faced with the urgent need 
for the improvement and protection of the environment.

The aim of this work is to present the state of some particular component parts and factors of the environ-
ment on the territory of Jablanica District, as well as, the problem of the environmental protection and improve-
ment.

The methodology of this work uses the data gathered by the Public Health Institute in Leskovac. The work 
provides the tables of the gathered data.

The results of the work show that the rivers of Jablanica District belong to the first and the second catego-
ry of the watercourses, but there is threat of their degradation, since waste waters are poured into the rivers with-
out having been refined first. Out of twenty one industrial objects that are under control, only five of them have the 
plant for waste water refinement. Furthermore, city garbage dumps that don‘t satisfy the basic sanitary criteria, as 
well as, numerous unauthorized garbage dumps increasingly pollute the environment.

In order to preserve the environment it is necessary to satisfy the criteria for sanitary waste disposal and to 
build plants for waste water refinement, wich will stop further degradation of the surface and underground water

Key words: the environment, Jablanica district

Стручен труд
Professional Article
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Вовед

Кога се зборува за животната средина, то-
гаш се мисли на просторот или амбиентот во кој 
луѓето живеат, престојуваат, работат или плани-
раат просторот да го подготват за свои потреби. 
Во последно време во светот, зачестена е појава-
та на сè поголемо загрозување на животната сре-
дина. Пред човештвото се поставува голема пот-
реба за унапредување и зачувување на животна-
та средина.

Целта на трудот е да се согледаат:
состојбата на поедини компоненти - 
и фактори на животната средина на 
просторот на Јабланичката околија 
(водоснабдувањето, состојбата на во-
дотоците и акумулациите за водоснаб-
дување, одстранувањето на течните и 
цврстите отпадни материи
проблемот на деградација на живот-- 
ната средина 
мерките што треба да се превземат за - 
заштита и унапредување на животна-
та средина.

Материјал и методи

Во методологијата на трудот користени се 
податоци од документацијата на Заводот за јавно 
здравје Лесковац: анкетни прашалници, записни-
ци, извештаи и инфомации за актуелни проблеми 
од областа на хигиената и заштитата на животна-
та средина, анализи и оцени на санитерно-хиги-
енската состојба во Јабланичката околија, полу-
годишни и годишни извештаи по Програмата за 
здравствена заштита на населението од заразни 
болести и др. Податоците се систематизирани и 
прикажани табеларно.

Истражувано подрачје

Подрачјето на Јабланичката околија има 
шест општини: Лесковац, Лебане, Власотинце, 
Бојник, Медвеѓа и Црна Трава. Се наоѓа во југоис-
точниот дел на Србија и има површина од 2771км2. 

Две третини од теренот се ридско-планински, а 
една третина е низија. Низ него течат реките: Јуж-
на Морава, Власина, Ветреница, Јабланица, Пуста 
Река, Шуманка и др. Постојат повеќе акумулации 
за водоснабдување: Барје кај Вучје, Брестовац кај 
Бојник, на реката Власина кај Бољаре и др.Во Ја-
бланичката околија има 336 населени места и 240 
923 жители. Најголем број од населените места е 
на територијата на општина Лесковац (141), а нај-
мал на територијата на општина Црна Трава (21). 
Околу 90% од населението се наоѓа во низиските 
предели, а само 10% во ридско-планинските пре-
дели, што е резултат на миграционите движења на 
населението село-град.  

Резултати и дискусија

Сите реки и акумулации во Јабланичката 
околија се опфатени со Програмата на системат-
ско испитување и пратење на квалитативните и 
квантитативните карактеристики на водата која 
ја спроведува Хидрометеоролошкиот Завод на 
Србија на основа на Законот за водите, а во склад 
со Уредбата за систематско иаспитување на ква-
литетот на водите која ја донесува Владата на Ре-
публика Србија.

Заводот за јавно здравје Лесковац врши 
редовно испитување на квалитетот на водите во 

акумулациите Барје, Брестовац и реките кои слу-
жат за водоснабдување на централните водово-
ди: во Власотинце реката Власина, во Лебане-
Шуманка, во Грделица-Козарачка река.

Резултатите на испитувањата, кои се вр-
шени према законските прописи, покажуваат де-
ка акумулациите и реките кои служат како изво-
ри за водоснабдување, до сега се на ниво на I и II 
класа на водотоци (Уредба за класификација на 
водата и Правилник за опасните материи во во-
дата).

Заради тоа што комуналните и индусти-
ските отпадни води без претходно пречистување 
се уливаат во водотоците, ним им се заканува 
опасност од деградација. Во текот на многу годи-
ни, заради зголемената количина на отпадни во-
ди, реципиентите ја губат моќта на самопречис-

Таб. 1. Водоснабдување на територијата на Јабланичката околија
Tab. 1. Watersupply on the territory of Jablanica district

Бр. на 
населби

Водни 
објекти

Бр. на 
водни 

објекти 

Бр. на контро-
лирани водни 

објекти

Состојба на водните објекти
Испитување на 

хигијенската исправност 
на водата

Пречис-
тување

Заштитна 
зона

Дезинфекција
Редовно Нере-

довно НеРедов
но

Повре-
мено Не

10 Централни 
водоводи 10 10 6 5 10 0 0 10 0 0

331 Селски 
водоводи 224 171 0 7 0 121 50 0 119 52

331 Јавни водни 
објекти 240 149 0 0 0 49 100 18 131 0
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тување, така да се влошува квалитетот на вода-
та во нив, што негативно влијае на водоснабду-
вањето како и на живиот свет во водотоците. 

Водоснабдувањето во Јабланичката око-
лија, како една од најважните компоненти на жи-
вотната средина, прикажано е во Таб. 1. Постојат 
вкупно 10 централни водоводи од кои се снабду-
ва со вода за пиење населението во градските на-
селби и дел од селските населби. Во лесковачка-
та општина има 4 централна водовода во: Леско-
вац, Вучје, Грделица и Предејане. Во општината 
Медвеѓа има 2 централна водовода во: Медвеѓа и 
Сијаринска Бања и по еден во општините: Вла-
сотинце, Бојник, Лебане и Црна Трава. Сите овие 
водоводи се под редовен надзор и континуира-
на контрола од страна на Заводот за јавно здра-
вје Лесковац. Во сите вододводи се врши редов-
на дезинфекција на водата за пиење со хлорни 
препарати и редовна контрола на нејзината хи-
гиенска исправност према Правилникот за хиги-
енската исправност на водата за пиење (Сл. Лист 
СРЈ 42/98). Резултатите на микробиолошките ис-
питувања на водата од овие водоводи покажува-
ат мал процент на неисправни мостри, во гра-
ниците на дозволените вредности. Во однос на 
Физичко-хемиските испитувања, најголем про-
цент на неисправност имаат водоводите Леско-
вац и Сијаринска Бања и тоа заради зголемена-
та содржина на манган во водата, кој потекнува 
од подземјето. 

Водоснабдувањето во селските населби се 
врши од селските водоводи, локалните јавни во-
дни објекти и индивидуалните водни објекти. Од 
вкупно 224 евидентирани селски водоводи, 171 
водовод има повремена контрола. Ни еден таков 
водовод нема редовна дезинфекција ниту редов-

на контрола на хигиенската исправност на вода-
та. Од 240 локални јавни водни објекти во 149 
се врши повремена контрола. Повремена дезин-
фекција се врши во 49, а редовна контрола на хи-
генската исправност на водата за пиење се врши 
во 18 јавни водни објекти (тоа се оние кои се во 
склоп на објекти за производство на хранливи 
производи). Ретко некој сопственик на индиви-
дуален воден објект доаѓа со захтев за еднократ-
но испитување на хигиенската исправност на во-
дата за пиење, најчесто во случај на некои епиде-
миолошки индикации.

Одстранувањето на течните и цврстите от-
падни материи во десет градски населби прика-
жано е во Таб. 2. Во овие населби постојат цен-
трални канализации кои без пречистување се 
вливаат во реките. Во Власотинце постои систем 
за прешистување на отпадните води, кој многу не 
е во функција.

Градските депонии не ги задоволува-
ат основните санитарно-хигиенски критери-
уми. Одвојување на секундарни суровини се вр-
ши повремено, неоргенизирано и рачно самo на 
лесковачката депонија. Затрупување на животин-
ски трупови се врши на депониите во Лесковац, 
Власотинце и Медвеѓа. Повремено затрупување 
со земја се врши на депониите во Бојник, Леба-
не, Лесковац и Медвеѓа. На сите депонии постои 
опасност од загадување на околината.

Во селските населби не постои организи-
рана диспозиција на течните и цврстите отпадни 
материи. Ни една селска населба нема канализа-
ција ни депонија. Цврстите отпадни материи се 
фрлаат неконтролирано во непосредна близина 
на населбите, покрај селските патишта, на брего-
вите на, па и во самите реки и потоци.

Таб. 2. Одстранување на течните и цврстите отпадни материи на територијата на Јабланичката 
околија

Tab. 2. Removal of liquid and solid waste material on the territory of jablanica district

ОПШТИНА
Населба

Бојник Власотинце Лебане Лесковац Медвеѓа Црна 
Трава

Бојник Власотинце Лебане Лесковац Вучје Грделица Преде
јане Медвеѓа С. 

Бања
Црна 
Трава

1

Централна 
канализација да да да да да да да да да да
Пречистување не не не не не не не не не не
Диспозиција 
во водоток да да да да да да да да да да

2

Депонија да да да да да да да да да да
Одвојување 
на секундарни 
суровини

не не не  рачно, 
нехигиенски не не не не не не

Затрупување 
на животински 
трупови

не да не да не не не да не не

Повремено 
насипување 
земја

да не да да не не да да не да

Постои 
опасност од 
загадување на 
околината

да да да да да да да да да да

Депонијата 
задоволува не не не не не не не не не не

Течни отпадни материи1. 
Цврсти отпадни материи2. 
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Таб. 3. Приказ на технолошките отпадни води на територијата на Јабланичката околија
Tab. 3. Review of technological waste material on the territory of Jablanica district

Општина Населено 
место

Ред. 
бр. на 
испуст

 Индустриски 
објект

Технолошки 
процес

Пречис-
тување

Место на 
испуст

Место на 
испуст на 
градските 
отпадни 

води

Лесковац

Лесковац 1 „Црвена Звезда“ Текстална 
индустрија не Гр. 

канализација
Река 
Ветерница

-II- 2 „Летекс“ Текстална 
индустрија не Гр. 

канализација
Река 
Ветерница

-II- 3 „Зеле 
Вељковиќ“

Текстална 
индустрија не Гр. 

канализација
Река 
Ветерница

-II- 4 „Уми Пек“ Прехрамбен 
индустрија не Гр. 

канализација
Река 
Ветерница

-II- 5 „Млекара“ Прехрамбен 
индустрија не Гр. 

канализација
Река 
Ветерница

-II- 6 „Тома Костиќ“ Прехрамбен 
индустрија не Гр. 

канализација
Река 
Ветерница

-II- 7 „РУЛ“ Метална 
индуструја не Гр. 

канализација
Река 
Ветерница

-II- 8 „Пролетер“ Метална 
индуструја не Гр. 

канализација
Река 
Ветерница

-II- 9 ФПЛ „Леминд“ Метална 
индуструја да Гр. 

канализација
Река 
Ветерница

-II- 10 „Невена“ Хемиска 
индустрија не Гр. 

канализација
Река 
Ветерница

-II- 11 „Здравље“ Фармацевтска 
индустрија не Гр. 

канализација
Река 
Ветерница

Турековац 12 „Месокомбинат“
Кланици и 
преработка на 
месо

да Река 
Јабланица

Река 
Јабланица

-II- 13 „Пољопривреда“ Гоење на 
свињи да Река 

Јабланица
Река 
Јабланица

Вучје 14 „Поречје“ Прехрамбена 
индустрија не Гр. 

канализација
Река 
Вуцјанка

Грделица 15 ТИГ Текстална 
индустрија не Гр. 

канализација
Река Јужна 
Морава

16 „Милош 
Диманиќ“

Метална 
индуструја не Гр. 

канализација Река Власина

-II- 17 „Власинка“ Текстална 
индустрија не Гр. 

канализација Река Власина

-II- 18 „Власотиначки 
подрум“

Производство 
на алкохолни 
пијалоци

не Река 
Власина Река Власина

Лебане
Лебане 19 „Експортекс“ Текстална 

индустрија не Гр. 
канализација

Река 
Јабланица

-II- 20 „Кожара“ Преработка 
на кожи да  Река 

Јабланица
Река 
Јабланица

Медвеѓа Медвеѓа 21 „Термовент“ Метална 
индуструја да Гр. 

канализација
Река 
Јабланица

Црна 
Трава Црна Трава  --  --  -- --  --  --

Бојник Бојник  --  --  -- --  --  --
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Во Таб. 3. даден е приказ на технолошките 
отпадни води на Јабланичката околија. Од 21 ре-
гистриран индустриски загадувач, само пет има-
ат систем за пречистување на отпадните води, а 
од нив само два се во функција. Најголем број 
(17) од овие индустриски отпадни води се ис-
пуштаат во градсите канализации, а 4 директно 
се вливаат во речните токови.

Заклучок

Непречистените комунални и индустриски 
отпадни води, нехигиенските градски депонии, 
големиот број диви депонии надвор од населби-
те, па и во самите населби, многубројните селски 
Губришта сè повеќе ја загадуваат почвата а со тоа 
ја загрозуваат непосредната животна средина и 
влијаат негативно на водотоците и подземните 
води кои служат за водоснабдување. Загадената 
животна средина негативно влијае на сиот жив 
свет, го загрозува опстанокот на растителните и 
животинските врсти што директно и индиректно 
делува штетно на здравјето на населението во Ја-
бланичката околија. 

Предлог на мерки

За да се сочува животната средина, за да 
се спречи деградацијата на почвата, реките, езе-
рата, акумулациите и другите извори на водо-
снабдување, неопходно е да се превземат след-
ните мерки:

објектите за водоснабдување да би-- 
дат санитарно-хигенски безбедни и да 
имаат редовна контрола;
диспозицијата на цврстите и течните - 
отпадните материи да се врши на хи-
гиенски начин;

да се изградат санитарни депонии; - 
да се изградат централни канализаци-- 
они системи;
да се изградат системи за пречисту-- 
вање на комуналните и индустриски-
те отпадните води;
активно да се бклучат здравствени-- 
те, инспекциските и јавно- комунал-
ните служби, како и сето население во 
спроведувањето на сите превентивни 
и здравствено-воспитни процеси. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНЦЕПТОТ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 
ВО ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ

Соња ГЕОРГИЕВА ДЕПИНОВА

Агенција за планирање на просторот, ул. “Вељко Влаховиќ” бр. 6, Скопје

ИЗВОД

Георгиева Депинова С. (2008): Имплементација на концептот на одржлив развој во просторното 
планирање. Зборник на трудови од III Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, 06-
09.10.2007, Струга. Посебни изданија на Македонското еколошко друштво, Кн. 8, Скопје.

Концептот на одржлив развој насочен е кон рационално користење на природните ресурси на земја-
та базирано на одржливи основи и користење во мерка која ќе дозволи нивна репродукција. Основната цел 
на одржливиот развој е подобрување на квалитетот на животната средина и задоволување на потребите на 
населението на начин кој не ја загрозува животната средина и го задржува правото на идните генерации на 
живот во сочувана средина.

Одржливиот развој, може да остане само идеја, доколку не се подложи на критичка анализа и до-
колку не се најде начин за нејзина реализација, односно нејзина примена во секојдневниот живот. Вклучу-
вањето на концептот на одржлив развој во секојдневниот живот потребно е да се регулира преку управу-
вачки мерки и активност за нејзина реализација, т.е. да се утврди политика на глобален развој со сите еко-
номски, општествени и политички аспекти и да се дефинираат инструментите и мерките за нејзина дослед-
на реализација. 

Преку просторното планирање, како наука која ги открива и објаснува законитостите и развојните 
процеси, ги утврдува принципите, критериумите, методите, инструментите и мерките во целокупната орга-
низација во просторот, се обезбедува вклучување на концептот на одржлив развој во основните подсистеми 
на просторната структура - екосфера, социосфера и техносфера. Преку просторното планирање се обезбе-
дува координација на нивните меѓусебни врски и односи и се дефинираат инструментите и мерките за ре-
ализација на одржливиот развој.

ABSTRACT

Georgieva Depinova S. (2008): Implementation of the concept for sustainable development of spatial plan-
ning. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 
06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje.

The concept for sustainable development is aimed towards rational use of the natural land resources based 
on sustainable grounds and use of those resources up to a point that will allow their reproduction. The basic aim of 
the sustainable development is improving the quality of the environment and meeting the needs of the population 
in a manner that will not jeopardize the environment and will preserve the right of the future generations to live in 
a clean environment. 

The sustainable development can remain just an idea if not placed under critical and in-depth analysis and 
if no means for its realization are found i.e. if not applied in the everyday life. The incorporation of the sustainable 
development concept in the everyday life needs to be regulated through management measures and activities for its 
realization i.e. to establish a global development policy containing all economic, social and political aspects and to 
define the instruments and measures for its proper implementation. 

The spatial planning, as a science revealing and defining the legal framework and the development process-
es, also defines the principles, the criteria, the methods, instruments and measures in the overall organization of the 
space and also provides incorporation of the sustainable development concept in the basic subsystems of the spa-
tial structure – ecosphere, socio-sphere and techno-sphere. The spatial planning provides coordination of the in-
ner connections and relations and defines the instruments and measures for implementation of the sustainable de-
velopment.

Стручен труд
Professional Article
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Вовед

Поимот одржлив развој подразбира се 
вкупен економски, технолошки, социјален и кул-
турен развој усогласен со заштитата и унапреду-
вањето на животната средина. Зачетокот на кон-
цепцијата на одржлив развој се јавува во најраз-
виените држави во светот во текот на 70-тите го-
дини од минатиот век, каде со развојот на техно-
логијата и индустријата и користењето на придо-
бивките од високиот стандард стануваат свесни 
дека благодатите со кои располагаат ги следи па-
ралелно и исцрпување на светските ресурси, оси-
ромашување на природата и уништување на при-
родното богатство. Со зајакнување на свеста де-
ка напредокот на технологијата треба да го следи 
и напредокот на животната средина се зајакнува 
и концептот за одржлив развој.

Концептот на одржлив развој е усвоен од 
страна на Европската унија во 1990 год. Од стра-
на на Обединетите нации во 1992 год. на Втората 
конференција на ООН за животна средина и ра-
вој одржана во Рио де Жанеиро усвоена е декла-
рација со која е институционализиран Концептот 
на одржлив развој.

Одржлив развој значи и задоволување на 
потребите на населението на начин кој не ја за-
грозува животната средина и го задржува пра-
вото на идните генерации на живот во сочува-
на средина. Сочувана животна средина значи де-
ка не смее да се предизвика конфликт меѓу инте-
ресите на сегашните и идните генерации, да се 
обезбеди континуираност и рамнотежа во корис-
тењето на ресурсите и нивното обновување.

Одржливиот развој може да остане идеја 
доколку не се подложи на критичка анализа и до-
колку не се најде начин за нејзина реализација, 
односно нејзина примена во секојдневниот жи-
вот. Вклучувањето на одржливиот развој во се-
којдневниот живот потребно е да се регулира 
преку управувачки мерки и активности за нејзи-
на реализација, т.е. да се утврди политика на гло-
бален развој со сите економски, општествени и 
политички аспекти и да се дефинираат мерки и 
инструменти за нејзина доследна реализација.

Преку просторното планирање, како нау-
ка која ги открива и објаснува законитостите и 
развојните процеси, се утврдуваат принципите, 
критериумите, методите, инструментите и мер-
ките во целокупната организација на просторот, 
се обезбедува вклучување на концептот на одр-
жлив развој во основните подсистеми на прос-
торната структура - екосферата, социосферата и 
техносферата. Преку просторното планирање се 
обезбедува координација на нивните меѓусебни 
врски и односи и се дефинираат инструментите и 
мерките за реализација на одржливиот развој.

Просторниот план на Р. Македонија 

претставува стратешка основа за организација 
и уредување на просторот на Републиката. Тој 
е средство за насочување на просторниот развој 
заради создавање на просторно плански услови 
за унапредување на материјалната основа, живо-
тот и работата на населението. 

Со Просторниот план на Републиката се 
утврдени правата и обврските во доменот на:

Создавање на поволни услови за сто-- 
пански и социјален развој;
Усогласување на развојот на стопан-- 
ските и нестопанските дејности;
Уредување на општите услови на сис-- 
темот на образованието, научните деј-
ности, културата, здравствената и со-
цијалната заштита;
Утврдување на основниот режим на - 
водите, сообраќајот, енергетиката и 
другата инфраструктура;
Утврдување на основниот режим на - 
заштита на животната и работната 
средина;
Развој на недоволно развиените под-- 
рачја.

Планот содржи механизми за управување 
на просторот и животната средина заради рацио-
нално и економично остварување на крајните це-
ли на начин кој нема да ја наруши рамнотежата 
на животната средина. 

Со Просторниот план се дефинираат це-
лите кои треба да се реализираат, но и обврски-
те кои мора да се спроведат во реализацијата на 
Планот - перманентно следење на состојбите и 
промените во просторот, идентификација на про-
блемите и утврдување на механизмите и инстру-
ментите за усогласување и координација на сите 
елементи во просторниот развој. 

Идеите содржани во принципите од Рио 
деЖанеиро се содржани и во целите на простор-
ното планирање. 

Рио декларација за животна средина и 
развој

Принципите од Рио ги содржат идеите:
Луѓето имаат право на здрав и про-- 
дуктивен начин на живот во рамноте-
жа со природата;
Денешниот развој на смее да ја загро-- 
зува потребата од развој и здрава жи-
вотна средина на сегашните и идните 
генерации
Нациите имаат сувереноправо да ги - 
експлоатираат своите сопствени из-
вори, доколку не предизвикуваат еко-
лошки штети надвор од своите грани-
ци;
Нациите ќе донесат меѓународни за-- 
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кони за обезбедување компензација на 
штетите предизвикани од активности 
превземени под нивна контрола, а во 
региони надвор од нивните граници;
Нациите ќе користат превентивен - 
пристап за заштита на животната сре-
дина. Онаму каде ќе постојат зака-
ни од сериозни или неповратни ште-
ти, научната несигурност нема да би-
де причина за одложување на разумни 
мерки за спречување на еколошка де-
градација;
Со цел постигнување одржлив развој, - 
заштитата на животната средина ќе 
сочинува интегрален дел од развојни-
от процес и не ќе може да биде разгле-
дувана надвор од него;
Искористување на сиромаштијата и - 
намалување на разликите на животни-
от стандард во некои делови од светот 
се неопходни за постигнување на одр-
жлив развој и пресретнување на пот-
ребите на мнозинството;
Нациите ќе соработуваат со цел за-- 
чувување, заштита и обновување на 
здравјето и целовитоста на екоси-
стемот на Земјата. Развиените земји 
ја прифаќаат својата одговорност во 
меѓународните настојувања за вове-
дување на одржливиот развој имајки 
го вопредвид притисокот што нивно-
то општество ги врши врз севкупна-
та околина, како во технологија, така 
и во финансиски средства со кои рас-
полагаат;
Нациите треба да ги искоренат или - 
намалат неодржливите производни и 
потрошувачки навики, како и да про-
мовираат правилна демографска по-
литика; 
Еколошките прашања најдобро се ре-- 
шаваат со учество на сите граѓани. Со 
обезбедување на широк пристап до 
информации за животната средина, 
нациите ќе го олеснуваат и охрабру-
ваат јакнењето на свеста и учеството 
на јавноста;
Нациите ќе донесат делотворни зако-- 
ни за заштита на животната средина 
и ќе развијат систем на одговорност 
кон жртвите од загадувањето и други-
те еколошки штети. Исто така, во рам-
ките на своите овластувања, нациите 
ќе го оценуваат можното неповолно 
влијание на предложените активности 
врз животната средина;
Нациите ќе соработуваат за да про-- 
мовираат отворен меѓународен еко-

номски систем усмерен кон економ-
ски растеж и одржлив развој во сите 
земји. Еколошките политики нема да 
бидат користени како оправдани мер-
ки за ограниување на меѓународната 
трговија;
Нациите треба меѓусобно да се преду-- 
предуваат за природните катастрофи 
или активности кои би можеле да има-
ат штетни прекугранични влијанија;
Одржливиот развој бара подобро на-- 
учно разбирање на проблемите. На-
циите треба да ги разменуваат инова-
тивните технологии и знаењето со цел 
постигнување на одржливоста.

Цели за организација и користење на 
просторот

Идеите содржани во принципите на Кон-
цептот за одржлив развој почитувани и зацрта-
ни се во Просторниот план на Р.Македонија пре-
ку целите за организација и користење на прос-
торот.

Социоекономски развој

Дел од основните цели и задачи во социо-
економскиот развој се:

Остварување стабилен, ефикасен и - 
динамичен стопански развој, со ква-
литативни структурни промени на 
вкупното стопанство и воспоставу-
вање на поусоглесени односи во ре-
продукцијата;
Поуспешно и поинтензивно вклучу-- 
вање на стопанството во меѓународ-
ните економски односи и во меѓуна-
родната поделба на трудот;
Остварување на побрз техничко-тех-- 
нолошки развој, пред се, со побрз раз-
вој на сопствената наука и техноло-
гија и со користење на научните и тех-
нолошките достигнувања во светот.

Користење на природните ресурси

Земјоделско земјиште
Ускладување на обемот и начинот на - 
користење на земјоделското земјиште 
со природните услови и ограничу-
вања;
Запирање на тенденциите на преку-- 
мерна и стихијна пренамена на плод-
ните површини во непродуктивни, 
особено во градските окружувања;
Зголемување на продуктивната спо-- 
собност на земјоделското земјиште и 
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подобрување на бонитетната струк-
тура на обработливите површини во 
функција на поголемо производство 
на храна;
Рекултивирање и враќање на дегради-- 
раното земјиште во земјоделска наме-
на со мелиоративни и агротехнички 
зафати;
Обезбедување на материјални и дру-- 
ги услови за дефинирање и реализа-
ција на програмата за реонизација 
на земјоделското производство пора-
ди рационално искористување на си-
те природни ресурси, човечки потен-
цијали и индустриско преработувачки 
капацитети;

Шуми и шумско земјиште
Подобрување на квалитетот на шуми-- 
те преку реконструкција на дегради-
раните шуми и шикарите и нивно пре-
ведување во попродуктивни шуми;
Обновителни сечи со интродукција - 
(директна конверзија) во многу дег-
радираните насади, со цел значител-
но да се зголеми прирастот (на прос-
тори каде што дозволуваат почвените 
и климатските услови);
Зголемување на површините под шу-- 
ми согласно глобалната реонизација и 
категоризација на просторот;
Пошумување на терени каде постои - 
и друга економска оправданост и ит-
ност - регулирање на водниот режим, 
заштита од ерозија, заштита на насел-
би, патишта, воени, комунални и дру-
ги објекти, хигиенски и санитарни 
функции);
Воведување на современи технолош-- 
ки решенија при користењето на дрв-
ните производи и порационално ко-
ристење на дрвната маса; 
Заштита на шумите преку интродук-- 
ција на видови отпорни на болести 
и штетници и примена на соодветни 
одгледувачки мерки, 

Води и водостопанска инфраструктура
Третман на водата како економска ка-- 
тегорија со што ќе се овозможи опти-
мално управување со водите при нив-
ното комплексно користење;
Одредување на заштитни зони на се-- 
гашните и идните изворници и одре-
дување на мерки за заштита;
Користење на повеќенаменски аку-- 
мулации како главни извори за во-
доснабдување и наводнување. Водо-
снабдувањето треба да биде со 98% 
обезбеденост, наводнувањето со 75% 

обезбеденост;
Приоритет се дава на заштитата и по-- 
добрувањето на квалитетот на водите 
наменети за водоснабдување на насе-
лението;
Унапредување на водните екосистеми - 
преку обезбедување на биолошки ми-
нимум од акумулациите во период на 
малуводие.

Руди на метали и неметали
За рационално искористување на минерал-

ните суровнини се дефинирани следните цели:
Осовременување и подигање на пови-- 
соко ниво на степенот на истраженост 
на вкупните минерални суровини во 
Републиката;
Дефинирање и уредување на начинот, - 
условите и критериумите за ангажи-
рање на капитал во истражувањето, 
експлоатацијата и преработката на су-
ровините;
Намалување на деградацијата на сре-- 
дината во процесот на експлоатација 
и преработка на рудите;
Санирање и техничко биолошко ре-- 
култивирање на деградираните и за-
грозените површини од експлоатација 
на рудите и депониите на јаловина.

Енергетика и енергетска инфраструктура
Во однос на енергетскиот развој се утвр-

дени следните цели:
Рационално ангажирање на домашни-- 
те енергетски извори, оптимално ис-
користување на расположивата енер-
гија и намалување на увозната завис-
ност;
Градба на енергетски објекти со кои - 
значително ќе се зголемат економски-
те перформанси на целиот енергетски 
систем во Републиката;
Преструктуирање на стопанството на - 
производни процеси и технологии кои 
обезбедуваат ист општествен произ-
вод со помала потрошувачка на енер-
гија;
Користење на отпадната топлина од - 
индустриските и енергетските по-
стројки;
Намалување на емитираните штетни - 
материи преку подобрување на енер-
гетската ефикасност.

Заштита на животната средина

Стратегијата на просторното уредување 
засновано врз принципите на одржлив развој се 
потпира на минимизирање на конфликтите од ас-
пект на екологијата и развојот на стопанството.
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Заштита на воздухот- 
Спречување на создавање и кон-� 
центрацијана гасови што предиз-
викуваат ефекти на стаклена гра-
дина;
Промена во функционирањето и � 
организацијата на сообраќајот;
Замена на застарените техноло-� 
гии со незагадувачки технологии.

Заштита на водите- 
Зачувување на квалитетот на во-� 
дите кои сеуште се чисти преку 
дефинирање на зони за санитар-
на заштита;
Изградба на канализациони сис-� 
теми со задолжително пречисту-
вање на отпадните води; 
Подобрување на квалитетот на � 
површинските води преку нама-
лување на количините на отпад-
ните води (примена на чиста тех-
нологија и рециркулација на тех-
нолошката вода).

Заштита на почвата- 
Унапредување на земјоделството � 
со воведување биотехнологии и 
намалување на употребата на хе-
миски агротехнички средства;
При пренамена на земјоделското � 
во неземјоделско земјиште потре-
ба е претходна оценка за економ-
ска и еколошка оправданост од 
страна на надлежни институции;
Перманентна контрола на макси-� 
мално дозволените концентрации 
во почвата.

Заштита од бучава- 
Планирање на зони со потен-� 
цијалните извори на бучава и од-
редување на мерки за заштита;
Перманентна контрола на бучава-� 
та заради навремена примена на 
мерки за заштита од бучавата.

Заштита на шумите- 
Стопанисувањето со шумите на � 
начин кој ќе обезбеди рамномер-
на, планска и одржлива сеча;
Планско поттикнување на насади � 
што брзо се обновуваат и растат.

Зачувување на биодиверзитетот- 
Поттикнување на традиционални � 
методи во земјоделството и шу-
марството;
Примена на мерки за опораву-� 
вање на оштетените еко системи 
и загрозени видови.

Управување со цврстиот отпад- 
Утврдување на оптимални реше-� 

нија за регионално депонирање на 
комунален отпад со претходно се-
лектирање на индустриски, меди-
цински, радиоактивен и др. опа-
сен отпад и нивно депонирање во 
соодветно обезбедени техничко - 
технолошки услови.

Употреба на токсични хемикалии- 
Примена на методи за инвентар � 
на промет, ограничување на нив-
ната примена и информирање на 
јавноста за нивна примена, скла-
дирање, користење, транспорт и 
депонирање.

Развој и разместеност на индустријата
Основните цели и задачи на развојот и 

просторната разместеност на индустријата се:
Индустискиот развој да се темели на - 
оптимално користење на компаратив-
ните предности на одделни подрачја 
во земјата и соодветна дисперзија на 
индустриските капацитети;
Порамномерна и порационална прос-- 
торна разместеност на индустријата;
Поголемо потпирање на производ-- 
ството врз ангажирање на располо-
жива работна сила и кадри, а особе-
но врз нивната поголема креативност 
во унапредувањето на технологијата и 
организацијата на работата.

Демографска политика и просторна 
разместеност на населението

Од аспект на организацијата, уредувањето 
и користењето на просторот во Републиката при-
оритетни цели на демографскиот развој се:

Намалување на смртноста, особено - 
кај доенчињата и продолжување на 
траењето на животот;
Остварување на оптимален однос по-- 
меѓу демографскиот и економскиот 
развој;
Обезбедување услови за рамномерно - 
разместување на населението во Ре-
публиката.

Урбанизација и систем на населби
Создавање услови за рамномерен раз-- 
вој на урбанизација на територијата 
на Републиката преку плански насо-
чен развој на населените места;
Ефикасно стопанско и функционално - 
поврзување на центрите и населени-
те места во регионални и микрореги-
онални просторни рамки;
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Развој на селото и уредување на селските 
подрачја

Зголемување на нивото на комунал-- 
на и инфраструктурна опременост на 
селските населби и намалувањето на 
разликите во однос на урбаните сре-
дини;
Активирање на локалните ресурси ка-- 
ко основа за перспективен развој.

Јавни функции
Образование- 

Со предучилишни установи да � 
бидат опфатени 70% од децата на 
предучилишна возраст;
Целосен опфат на децата во ос-� 
новното образование;
Целосен опфат на младината од � 
средно училишна возраст;
Усогласување на програмските � 
содржини со потребите на сто-
панството и вонстопанските деј-
ности, заснована на современа 
педагошка наука.

Здравство- 
Порамномерен развој и намалу-� 
вање на разликата на основната 
здравствена заштита помеѓу ур-
баната градска и рурална среди-
на;

Социјална заштита- 
Рамномерен развој на организа-� 
циите за социјална заштита и ор-
ганизациите за згрижување и вос-
питување на децата;
Грижа за здравјето на старите ли-� 
ца преку организирање на соод-
ветни видови на заштита.

Домување
Обезбедување стан за секое се-- 
мејство;
Организирање станови како хумано - 
уредени простори со соодветни при-
дружни објекти за деца и возрасни.

Комунална опременост
Обезбедување на оптимална кому-- 
нална инфраструктура во секој дел од 
Р.Македонија и нивна усогласеност со 
мрежата на населбите и производните 
капацитети.

Сообраќај и комуникации
Реализација на сообраќајната инфра-- 
структура со приоритети засновани на 
сообраќајно економски критериуми;
Максимално користење на традицио-- 

налните патишта за лоцирање на ос-
новните сообраќајни коридори;

Туризам
Дефинирање на видови туризам кои - 
треба да се развиваат во одделни под-
рачја почитувајки ги просторните и 
другите фактори за развој;
Утврдување на можни колизии по-- 
меѓу туризмот и останатите стопан-
ски дејности во одредени простори;
Заштита на просторите погодни за - 
развој на туризмот и вклопување на 
објектите во природниот или исто-
рискиот амбиент целосно примену-
вајки ги критериумите и стандарди-
те за заштита на животната средина, 
природното и културно наследство.

Заштита на природното наследство
Зачувување и заштита на исклучиви - 
и неповторливи природни вредности 
од значење за научната, културно-об-
разовната, воспитната, рекреативната 
и др. дејност;
Целосна заштита на флората и фауна-- 
та преку заштита на поголеми прос-
торни единици и насочено користење 
на природните потенцијали во склад 
со еколошките услови;
При санација на еколошки загрозени-- 
те подрачја, покрај техничките мерки 
за заштита да се користат и биолошки 
мерки за заштита со цел да се зголеми 
стабилноста на еко - системите.

Заштита на културно - историските 
вредности

Ревитализација на најзначајните спо-- 
менички целини и објекти, органи-
зација и уредување на околниот спо-
менички простор, за нивна соодветна 
презентација, истакнување и зачуву-
вање на нивната културно историска 
димензија. 

Заштита од воени разурнувања, природни и 
елементарни непогоди

Дефинирање на политика на заштита - 
на населението и материјалните до-
бра преку проценка на загрозеност од 
воени удари, определување на зони и 
пунктови со диференциран степен на 
загрозеност, дефинирање на критери-
умите за определување на зоните за 
евакуација;
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Заклучок

Проучувајки ги целите за организација и 
користење на просторот зацртани во Просторни-
от план на Р. Македонија (во овој труд прикажа-
ни само дел) може да се заклучи дека реализа-
цијата и имплементацијата на одржливиот развој 
во секојдневниот живот ќе се оствари преку ре-
ализацијата на плановите, имајки во предвид де-
ка просторните планови имаат задача да обезбе-
дат хармонизација на развојот во секој сегмент 
на просторниот систем.
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