
Научно име: Pinus nigra Arn.
Народно име: црн бор
Обем: 4,45m
Среден дијаметар:
Височина: 32m
Возраст: 350-400 год.
Локација: Чалмачица
Координати: DMS 41045’1.35’’N 
          22058’55.698’’Е  
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Старите дрвја преставуваат долгогодишни вековни 
организми и репрезенти на долг развоен и животен 

период. Тие имаат висока природна вредност и 
преставуваат живи спомeници кои може да ги 

создаде и обликува само природата преку своите 
севкупни еколошки и историски влијанија.  Многу 

од нив поседуваат и импозантни монументални 
карактеристики  со кои значително влијаат на 

збогатувањето на природните богатства и природни 
реткости  со кои се одликуваат регионите каде тие 

се застапени. Имаат непроценливо  значење за 
биолошката разновидност и стабилност на шумските 
екосистеми и допринесуваат за севкупниот природен 

амбиент  на шумата во целина. Информациите и 
податоците кои тие ги содржат во себе  во однос 

на изворните генетски ресурси за видовите, 
климатските промени и другите влијанија се многу 
значајни и  претставуваат  голем интерес за науката 
и општеството. Сепак  нивната вредност и значење 

честопати не се доволно препознаени  од пошироката 
јавност и затоа изостанува нивната вистинска 

валоризација. Многу од нив се загрозени или се на 
удар на различни   зооантропогени влијанија поради 

што се оштетуават или губат  значителен број од 
овие ретки дрвја.  Оваа брошура е мал допринос за 
идентификацијата, промоцијата и зачувувањето на 
старите дрвја, а со тоа и на зачувувањето на некои 

од најзначајните природни вредности со која се 
одликуваат Малешевските Планини.

Проф. д-р Николчо Велковски





















































Научно име: Quercus 
frainetto Ten. 
Народно име: даб плоскач
Обем (1.30m): 5,80m
Среден дијаметар: 180cm
Височина: 27m
Возраст: 570-620 год.
Локација: Паруца
Координати: DMS 
41044’50.403’’N 
22043’29.676’’Е  
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Научно име: Quercus 
frainetto Ten. 
Народно име: даб плоскач
Обем (1.30m): 4,35m
Среден дијаметар: 139cm
Височина: 29m
Возраст: 370-420 год.
Локација: Паруца
Координати: DMS 
41044’54.304’’N 
22043’51.503’’Е  
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Научно име: Quercus 
frainetto Ten. 
Народно име: даб плоскач
Обем: 3,75m
Среден дијаметар: 119m
Височина: 35m
Возраст: 340-390 год.
Локација: Паруца
Координати: DMS 
41044’49.642’’N 
22043’9.383’’Е  
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Оваа брошура е подготвена како дел од проектот „Идентификација, 
инвентаризација, промоција и зачувување на дрвјата споменици на 
природата и на старите-вековни дрвја, значајни за биодиверзитетот 
на Малешевските Планини“, спроведен во рамки на Програмата за 
зачувување на природата во Македонија (ПЗП), проект на Швајцарската 
агенција за развој и соработка, кој е координиран од Helvetas Swiss 
Intercooperation и Фармахем.
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