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Заканата од нуклеарното оружје и 

човековата способност да ја уништи 

животната средина се навистина 

алармантни.

Но, постојат и други незабележливи 

промени- мислам на исцрпувањето на 

природните ресурси, а особено на 

ерозијата на почвата кои се 

најверојатно најопасни затоа што ќе 

почнеме да  чувствуваме последици 

од нив тогаш ќе биде премногу доцна.

Вовед

(p144 of The Dalai Lama’s Little Book of Inner Peace: 
2002, Element Books, London)

Просечни губитоци на почва по типови на ерозија 
(E. Roose. 2002)
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Локални траги од закорување/запечатување, органска седиментација
Локализација на закорување/запечатување, илеста седиментација
Горниот почвен слој закоравен со песочни седименти
Џомбест терен, микро клифови и закорување со чаклести седименти
Големи бразди кои ги поткопуваат само хумусните растресити делови од почвениот профил

Мали бразди поплитки од 10 cm
Бразди 10 - 30 cm во длабочина
Длабоки бразди и површни јаруги (длабочина >30cm)
Јаруги со поголема фреквенција или широки или длабоки
Силна деградација на почвата каде површинскиот почвен слој е целосно однесен

Слабо ползење на површинскиот слој
Ретранспортирање на горниот почвен слој заради обработка на земјиште
Лизгање на површинскиот слој на земјиштето
Лизгање на земјиште со ротација
Еродирање на коритата од реките и поткопување на подножјето од ридовите

Површинска ерозија (1 t/ha год. - 15 t/ha/ год.)

Линиска ерозија (10 t/ha год. - 150 t/ha/ год.)

Ексцесивна ерозија (20 t/ha год. - 500 t/ha/ год.)



1. Општо за ерозијата

Под ЕРОЗИЈА во поширока смисла се подразбираат сите процеси кои 
вршат промени на површинскиот слој на земјината кора кои 
настануваат под дејство на егзогените сили на Земјата т.е. Сонцето, 
водата и ветерот. 

Ерозијата се одвива во 3 фази: откинување, пренос и таложење.

Слика 1 – фази на ерозијата
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Интензитет на ерозијата

Просечниот годишен интензитет на ерозијата во Европа изразен како 
губиток на почва изнесува 3,1 t/ha, вкупната годишна количина на 
продуциран ерозивен материјал изнесува скоро 2 милијарди тони. 
Република Македонија со просечни годишни губитоци на почва од 6,9 
t/ha и просечна годишна продукција на ерозивен материјал од 17 000 
000 m (Карта на ерозија на РМ, ЗВРМ - 1993) е на 8-мо место според 
интензитет на ерозијата во Европа, зад Албанија (18,7), Црна Гора 
(12,5), Швајцарија, Италија, Португалија, Грција и Словенија (Блинков, 
2015). 

Јаруги

Генерално, јаругите се формираат со зголемување на површинското 
оттекување. Појавата, типот, обликот и развојот на јаругите 
настануваат поради различни причини - групирани како физички 
причини и антропогени причини. Физички фактори се: климатски 
(интензивни врнежи или нагло топење на снег кои предизвикуваат 
интензивно оттекување), топографски (облик и големина на сливното 
подрачје, должина и наклон на падините и главното корито), почвени 
карактеристики и вегетациска покривка (добра шума, деградирана 
шума и шикара, овоштарник, нива, голина). Антропогени активности 
кои влијаат на јаругите се: несоодветно користење на земјиштето 
(особено земјоделски активности на стрмни терени без примена на 
противерозивна агротехника), преголемо и несоодветно напасување 
на добиток,  рударски активности, градежни активности (градба на 
патишта, нафтоводи, водоводи итн), несоодветни шумски активности 
(несоодветна сеча по тип и интензитет и локација, несоодветен дотур 
на дрвна маса) и пожари (шумски пожари и опожарување на тревни 
површини).
Просечниот инетнзитет на ерозија кај јаругите (ендеци, ровини) е 
100t/ha, a според мерења во Албанија и повеќе (Блинков еt al, 2013). 
Со појава на јаругите се деградира пределот, се губи почва, доаѓа до 
пореметување на водниот режим со брзо оттекување по падините и 
намалена инфилтрација. Тие се огромен извор на нанос кој не само 
што прави штети на лице место, туку предизвикува и индиректни 
штети како што се: заполнување на акумулации, прекривање на 
земјоделски површини, инфраструктурни објекти итн.



Ефект од пожар врз ерозијата и оттекот!

После пожарот доаѓа до уништување на покровноста на земјиштето и 
тоа останува незаштитено и соголено со што таму доаѓа до 
отпочнување и интезивирање на процеси на ерозија.

а) Промена на покровноста на земјиштето 
• експонирање на почвата на директен удар на дождовните капки и    
  интензивирање на ерозивните процеси

б) Ефект врз почвата
• модификација на режимот на кружење на нутриенти,
• промена на температурата на почвата,
• промена на влажноста на почвата,
• промена на физичките и хемиски карактеристики на почвата.

После пожарите во Малешевијата 2007, на повеќе места се активираа 
јаругите.

Техники за уредување јаруги

Мерките за санација на јаругите може да се категоризираат во две 
групи: превентивни и супресивни. Превентивните мерки се 
превземаат со цел да се превенира појава на некоја јаруга.

Кај веќе формирана јаруга се користат 3 групи на мерки: 

1. Мерки за минимизирање на оттекот на водата над јаругата   
     (изработка на диверзионен канал околу јаругата, изработка на   
     тераса над јаругата, насип над јаругата).
2. Мерки за каскадирање на дното на јаругата (изработка на разни   
     попречни градби).
3. Мерки за зголемување на отпорноста на ударот на дождовните  
     капки (обложување на јаругата со разни материјали, правење   
     контурни ѕидчиња на падините и озеленувањето на јаругите).

Постојат различни видови на мерки, кои се разликуваат според 
димензиите, според материјалот од кој се градат, според начинот на 
градба. Разни производители низ светот произведуваат и специјални 
продукти кои се користат генерално при заштита од ерозијата. Некои 
од тие се изработени и од нераспадливи материјали и како такви се 
отфрлени за овој проект. Постојат и продукти подготвени со 
биоразградливи материјали. Од друга страна пак има доволно 
локален материјал, дрво, гранки, камења кои можат да се искористат 
што многу поефтинува справувањето со ерозијата.



Мерки за каскадирање на дното на јаругата

Мерки за зголемување на отпорноста на ударот на 
дождовните капки

Во оваа група на мерки спаѓаат:
• обложување на јаругата со разни материјали,
• правење контурни ѕидчиња на падините,
• озеленувањето на јаругите.

Садници

( Мax)  H = 1.0m

A
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Локација и карактеристики на експерименталната јаруга

При рекогносцирањето на теренот е избран слив на безимен порој во 
непосредна близина на сливот на Колачински Андак. 

После пожарот во 2007 година и целосно уништената вегетација на 
даденото подрачје, доаѓа до отпочнување и интезивирање на 
процесите на ерозија. Од тука се јави потребата за интервенирање на 
даденото подрачје со цел намалување и запирање на отпочнатите 
ерозивни процеси и повторно враќање на вегетацијата на тие терени.

Во горниот дел се наоѓа јаруга која има 3 крака кои се одбрани за 
имплементација на експериментални мерки. 

Од повеќето можни мерки е избрано:
• каскадирање на дното на јаругата (со плетери), 
• изработка на дисконтинуирани ѕидови од плетери на падините,
• озеленување (пошумување со бор).

Локација и карактеристики на експерименталната јаруга

Експериментален слив Сливот на јаругата се:
• површина на слив A = 13,6 ha
• должина на слив L = 0,7 km
• средна широчина B = 0,21 km
• наклон на коритото во почетокот на јаругата Jj = 32%
• наклон на падините I = 20-35%



Изработени т.н. едноредни прагови од плетери за 
каскадирање на јаругата

Изработени дисконтинуирани контурни ѕидови од плетери 
на падините на јаругата 



Пошумување зад плетер

Со примена на погоре наведените мерки во опожарени шуми каде 
што има отпочнато интензивни процеси на ерозија, како што е 
случајот со оваа проектна активност, ќе влијаеме кон намалување и 
скоро целосно запирање на процесите на ерозија во опожарените 
шуми. Така полека но сигурно ќе влијаеме кон враќање на 
првобитните состојби на дадената локација, а со тоа ќе постигнеме 
обновување на биодиверзитетот во претходно опожареното и 
уништено подрачје.


