
ТИПОВИ ШУМИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Шумските екосистеми кај нас се простираат на височина од 150-2200 m. 
Доминираат листопадните шуми (дабови, габерови, костенови, букови), 
додека зимзелените (борови, елови, смрчови), како и мешаните 
(елово-букови) шуми се простираат на помали површини. Податоци за 
функционирањето на шумските екосистеми во Македонија има многу 
малку (надземна и подземна продукција, врзување на 
јаглерод, продукција на опад и разградување, кружење на 
минералните материи). Најголем дел од податоците се 
однесуваат само на искористувањето на шумите, и тоа 
особено за искористливата дрвна маса.

На шумско земјиште во Македонија припаѓаат 1159600 ha од кои вкупната површина под шуми изнесува 
947653 ha, односно 38,9% од вкупната територија. Од тоа 71 % се нискостеблени и деградирани шуми во кои 
се концентрирани само 37% од дрвната маса (со 82,1 m3•ha-1). Вкупната дрвна маса изнесува 74,3 милиони 
m3, а вкупниот годишен прираст - 1,83 милиони m3 со просечен годишен прираст на хектар од 2,02 m3.
Шумите во државна сопственост зафаќаат 90,14 % од вкупната површина, додека вкупното учество во дрвна 
резерва изнесува 92,2%. Приватните шуми зафаќаат 9,86% од вкупната површина под шума и учествуваат 
со 7,8% во вкупната дрвна резерва.

иглолисни шуми

мешани шуми
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З А К О Н ОД А В С Т В О  И  С Т РАТ Е Г И И
Заштитата на шумите како природни 
екосистеми е регулирана во Законот 
за заштита на природата. Во другите 

закони, покрај заштитата, се регулираат 
аспектите на искористување на шумите 
(Закон за шумите, Закон за ловството). 

Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во 2007 

година изработи Стратегија за одржлив 
развој на шумарството во Република 

Македонија.

 Н АЧ И Н И  Н А 
И С К О Р И С Т У В А Њ Е 

Н А  Ш У М И Т Е
Во  Македонија шумите се користат за 
прозиводство на дрво, други шумски 

производи (шумски плодови, лековити 
растенија или нивни делови, печурки, 

лишаи, мов, семе, смола, камен и друго), 
како и за туризам, лов и рекреација. 

Според Законот за шуми (Член 61), 
користењето на шумите може да се врши 

само на оние шуми за кои е донесен 
посебен план или програма или според 

намената и на начин кој обезбедува:
- трајно зачувување и зголемување на 

вредноста на шумите;
- зголемување на нивниот прираст и 

принос;
- зачувување и унапредување на 
нивните општокорисни функции.

9,86%
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шуми во приватна сопственост
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високостеблени шуми (262730 ha)

шуми во државна сопственост

нискостеблени шуми (642863 ha)

29 %

ЗОШТО ШУМИТЕ СЕ МНОГУ ВАЖНИ ДЕЛОВИ ОД ЕКОЛОШКАТА МРЕЖА ВО МАКЕДОНИЈА? 

Шумите се главни живеалишта за голем дел од растителните и животинските организми во 
Македонија. Тие се многу важни за човекот како извор на природни ресурси (дрва, храна, лекови). 
Шумите ја штитат почвата од ерозија и ги ублажуваат последиците од климатските промени. 
Шумите, исто така, нудат можности за рекреација и потенцијален развој на туризмот. 
Површината на шумите во Македонија во минатото била драстично намалена поради 
прекумерното искористување и конвертирање во други типови на земјишта. Во последните 
неколку децении, површината под шуми во Македонија е значително зголемена и денес изнесува 
околу 38,9%. 

Еколошките мрежи ги поврзуваат живеалиштата и 
овозможуваат слободно движење на животните. 
Ова движење може да биде важен фактор во 
помагање на опстанокот на многу видови со 
оглед на промените што настануваат во однос 
на користењето на земјиштето. Еколошките 
мрежи и коридори се од витално значење за 
функционирањето на шумските  екосистеми, 
подобрување на нивната естетска вредност, 
нивниот потенцијал за развивање на туризмот, 
како и нивното одржливо користење како 
извор на храна, гориво и градежни материјали. 
Една од целите на Стратегијата за одржливо 
шумарство на Република Македонија е 
зачувување и воспоставување на составните 
делови на биолошката и пејсажна разновидност 
на македонските шуми преку интегрирањето на 
целите на заштитата во шумарската практика.
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Постојат области во Европа (Македонија не 
е исклучок), каде што многу птици, цицачи, 

инсекти и растенија не можат да преживеат, 
бидејќи шумите како нивни живеалишта се 

фрагментирани, а деловите што останале не 
се доволно големи за да овозможат соодветни 
еколошки услови. Наоѓањето рамнотежа меѓу 

одржувањето на шумите како функционални 
екосистеми и обезбедувањето простор за 

човековите активности, е еден од најголемите 
предизвици во обезбедувањето на нивната 

долгорочна одржлива иднина.
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Rosalia alpina е засегнат вид од фамилијата сечковци 
кој е индикатор за зачувани шуми.

Крајречните шуми и појаси од дрвја имаат многу важни 
еколошки функции во одржувањето на висока биолошка 
разновидност, заштита од поплави и прочистување на водите.

високостеблени шуми 262790 ha

нискостеблени шуми 642863 ha

нискостеблени 557592 ha
шикари 77567 ha

шибјаци 6099 ha
псевдомакии 1605 ha

едновозрасни 95883 ha
разновозрасни 166907 ha

Еколошката мрежа претставува систем на одржливо управувани подрачја кои се јадра на 
популациите на значајни видови меѓусебно поврзани со коридори кои на организмите им 
овозможуваат лесно мигрирање од едно во друго јадрово подрачје со што се обезбедува 
виталност на нивните популации.

Структура на шумите (во хектари)

Вкупно: 905655 ha



ШУМАРСТВОТО И
ЕКОЛОШКИТЕ МРЕЖИ 

Проект за развој на 
национална еколошка мрежа 
во Република Македонија 
МАК-НЕН

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Д И З А Ј Н И РА Њ Е  И  У П РА В У В А Њ Е  С О  Е К О Л О Ш К И Т Е  М Р Е Ж И  В О  Ш У М И Т Е

Шумските екосистеми во Македонија претставуваат еден од најважните елементи на еколошката 
мрежа. Поврзаноста на овие шумски површини треба да се одржува и обновува со цел да се 
осигури дека шумските екосистеми можат да ги исполнат своите еколошки функции. Формирањето 
и управувањето на еколошките коридори ќе зависи од потребите на живеалиштата и еколошката 
функција на одделните видови. На пример:
• При спроведувањето на сеча потребно е целосно да се поштедат некои делови од шумата за да 
се олесни движењето на животните (волк, рис, дива мачка и многу без’рбетници) и обратно, при 
пошумувањето да се зачуваат ливадите и некои отворени делови во шумите.
• Живеалиштата на многу видови птици, цицачи, инсекти и габи се тесно поврзани со некои стари 
шуми кои се богати со мртва дрвесина. Овие делови се од витално значење и важно е ваквите 
шуми да се остават недопрени за да се зачуваат природните живеалишта за одредени видови.
• Треба да се остават пошумени делови околу потоците и реките кои ќе им овозможат слободно 
движење на животните до водата за пиење. Пошумените страни на речните долини ја спречуваат 
и ерозијата на шумските почви.
• Да се фаворизираат системи на управување со шумите кои се базираат на природна регенерација 
на шумската вегетација.
• Да се одржува разновидноста на дрвенестите видови во шумите и да се избегнуваат 
„монокултури“.

Летокот е изработен во рамките на проектот за развој на национална еколошка 
мрежа во Република Македонија (МАК-НЕН), кој го спроведува Македонското 
еколошко друштво (МЕД) и Европскиот центар за заштита на природата (ECNC) 
во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање од 
Република Македонија. Проектот е финансиран од BBI Matra фондот од холандското 
Министерство за земјоделство, природа и безбедност на храната и Министерството 
за надворешни работи.

Како доказ дека фрагментирањето на шумите како живеалишта може да влијае врз голем број животни, 
сведочи денешниот статус на еден од најзагрозените цицачи во Македонија - рисот. Во минатото рисот бил 
распространет на целата територија на Западна и Јужна Македонија, како и на некои планини во Источна 
Македонија. Со влошување на животните услови (фрагментирање на неговите живеалишта, намалени извори 
на храна и криволов) рисот целосно исчезнал од Источна Македонија, а денес може да се најде само 
во густите шуми и недопрени подрачја на Западна Македонија.
Одржливото користење на шумите како 
главно живеалиште на овој загрозен вид 
би помогнало во неговото зачувување и 
зголемување на неговата популација. 
Многу малата популација на балканскиот 
рис претставува опасност од сродствено 
вкрстување, па затоа мобилноста на овие 
животни и лесното комуницирање на 
единки од различни планини се многу 
важни во одржувањето на витална 
популација. Според Законот за ловство, 
трајно е забранет ловот на рис, мечка, дива 
мачка и некои други шумски животни. Почитувањето 
на одредбите од Законот за ловство ќе ја отстрани 
директната закана по бројноста на рисот, но и индиректната 
преку одржување на поволна бројност на природниот плен на рисот (срна, дивокоза, зајак).

БАЛКАНСКИ РИС
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Шумите на Шар Планина се под силен антропоген притисок. Но, во близина на селата шумите 
повторно се враќаат, заради напуштањето на земјоделските површини.
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Моликови шуми на Пелистер

контакт: Робертина Брајаноска, национален координатор          e-mail: brajanoska@mes.org.mk          www.mes.org.mk
                                            Кристијан Чивиќ, ECNC координатор          e-mail: civic@ecnc.org                              www.ecnc.org

www.mes.org.mk
www.ecnc.org
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