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Вовед
Програмски 
активности

Програмата за зачувување на природата во Република Северна Македонија 
(ПЗП) има цел да и помогне на Република Северна Македонија ефективно да 

ги зачувува природните ресурси во брегалничкиот регион, интегрирајќи 
ги современите пристапи за зачувување на природата со принципите 

на одржливо управување и користење на природните ресурси. Оваа 
програма е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка 

(Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC) со поддршка 
на Helvetas Swiss Intercooperacion. Спроведувањето на втората фаза 
на Програмата започна во јануари 2017 година и  трае до крајот на 
2020 година.

Втората фаза на Програмата за зачувување на природата 
во Македонија е координиранa од „Фармахем“ од Скопје. 
Координацијата на програмските активностите се спроведува 
преку канцеларијата за координација во Скопје и локалната 
канцеларија во Пехчево. Спроведувањето, пак, на програмските 

активности го вршат партнерите на Програмата.

Главни партнери во втората фаза на Програмата за зачувување на 
природата во Република Северна Македонија што ги спроведуваат 
програмските активности се: Министерство за животна средина 

и просторно планирање, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, Македонско еколошко друштво 

(МЕД), Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура 
и екоинженеринг „Ханс Ем“ при Универзитетот Св.Кирил 
и Методиј од Скопје, ЈП „Национални шуми“ и општините 
од сливот на реката Брегалница. Стратегиски партнер на 

Програмата е Центарот за развој на Источен плански регион, 
чадор-институција што ги обединува општините во регионот, 

ги застапува регионалните интереси и е одговорна за спроведување 
на активностите на регионално ниво.

Преку спроведувањето на програмските активности, партнерите ги зајакнуваат 
сопствените технички, професионални и организациски капацитети во областите 
зачувување на природата и одржливо управување и користење на природните 
ресурси.

Оваа програма промовира, развива и поддржува активности на три различни нивоа: 
национално, регионално (брегалнички регион) и локално ниво.

1
Крајречната или рипариска вегетација претставува значаен сегмент од 
рипариските екосистеми, кои на многу места во светот, а и во Република 
Северна Македонија, спаѓаат во категоријата на загрозени екосистеми. 
Тие претставуваат живеалишта на многу растителни и животински 
видови што согласно со своите биолошки особини, својот опстанок го 
поврзуваат токму за овој тип вегетација. 

Нивното значење е препознаено и на ниво на Европската Унија, 
каде што рипариските шуми од тополи и врби се евидентирани 
како приоритетни живеалишта за зачувување (Анекс I на 
Директивата за живеалишта на Европската Унија 92/43ЕЕC).

Во досегашната практика во нашата држава недоволно се 
посветувало внимание на зачувувањето на овие шумски 
појаси, поради што тие во голема мера се оштетени, 
модифицирани или деградирани. Во многу делови 
од нив нарушени се природноста и стабилноста на 
популациите, преку прекини во шумската растителност 
настанати поради земјоделски активности, пожари, 
бесправни сечи и сл. што довело до загрозување и 
на биолошката разновидност. Посебен проблем е 
проширувањето на некои инвазивни алохтони видови 
што го менуваат природниот автохтон амбиент на 
целиот рипариски појас.

Како резултат на поддршката од Програмата за 
зачувување на природата во Македонија (ПЗП) во 
периодот 2017-2020 година беа извршени обемни 
истражувања (од различни аспекти) на рипарискиот 
појас по течението на реката Брегалница, со кои се 
даде придонес во промоцијата, ревитализацијата и 
зачувувањето на овие крајречни шуми. Изработката на овој 
Прирачник  е придонес кон запознавањето и промовирањето 
на овие шуми согласно со нивното значење и можностите за нивна 
понатамошна ревитализација, одгледување и одржување на природен начин 
и зачувување на нивните природни вредности.
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Македонското еколошко друштво, како партнер во втората фаза од Програмата за 
зачувување на природата во Република Северна Македонија (ПЗП), е одговорно 
за спроведување на оние активности за кои има најголемо искуство и експертиза 
предвидени во рамките на две потцели на Програмата:

  Потцел 1.1. Подготвен е и тестиран механизам за плаќање на екосистемски 
услуги (ПЕУ) како приоритетна мерка од Националната стратегија за заштита на 
природата,
  Потцел 2.1. Подобрен е статусот на природните вредности во брегалничкиот 
регион.

За постигнување на потцелта 2.1., која се однесува на „Подобрување на статусот на 
природните вредности во брегалничкиот регион“, една од компонентите се однесува на 
зголемување на површината со крајречна вегетација долж реката Брегалница.
Целта на оваа поткомпонента е зголемување на површината со крајречна вегетација за 
5% од пилот-подрачјето, до крајот на завршувањето на проектната активност (пилот-
подрачје – тек на долна Брегалница на потег Софилари – Убого), односно до крајот 
на 2020 година. Се очекува дека до крајот на втората проектна фаза ќе се спроведе 
пошумување на површини од 6 ха.

Преку стекнатите искуства и добиените резултати од подигнувањето и негата на 
садници од бела топола и врби, се зголемуваат знаењата за оваа проблематика, што ќе 
овозможи спроведување на исти такви или слични активности и на други места каде 
што е нарушена рипариската вегетација.

Во таа насока, со пошумувањето, можно е да се добие ново јадрово подрачје, кое е 
важно од аспект на биолошката разновидност и ќе овозможи и ќе поддржи враќање 
на некои важни видови животни, но пред сè регулирање на загубените екосистемски 
функции. Овие активности ќе придонесат кон подобрувањето на статусот на 
природните вредности во брегалничкиот регион, што пак од друга страна, ќе помогне 
да се подобрат и да се зачуваат природните вредности.

Овој тип станишта поддржуваат живот на различни видови и се особено важни 
за организмите што преферираат влажни грмушести или шумски станишта. 
Претставуваат важно живеалиште и место за гнездење на разни видови птици, како и 
извор на храна и одморалиште за време на миграција. Крајречните станишта и нивната 
околина се пријатни места за одмор и рекреација на човекот.

Нивното зачувување и правилното управување се клучни за обезбедување на сите 
претходно наведени функции. Континуираните, интензивни и неодржливи човекови 
практики (користење на делови од речното корито и непосредниот простор за 
потребите на урбанизацијата, инфраструктурните објекти, стопанската активност, 
земјоделство) често водат до делумна или целосна деградација на речните екосистеми и 
околните станишта. 

За да се избегнат негативните последици од деградацијата на речните екосистеми, 
неопходно е да се преземат мерки за ревитализација и обновување на функционалноста 
на крајречните станишта, за што се потребни дополнителни вложувања. Подрачјата за 
ревитализација по течението на реките треба да имаат најголем удел во подобрувањето 
на функционалноста на крајречните живеалишта, со најниски трошоци за 
ревитализација без притоа да има конфликт со интересите на локалното население. 
За да се овозможи објективна селекција на приоритетните подрачја за ревитализација 
по течението на реките, како што е и случајот со реката Брегалница, направена е 
иницијална процена на состојбата со крајречните станишта по течението на реката.

Водата е еден од најзначајните ресурси за човекот, воедно е и еден од ресурсите што 
се под најголем антропоген притисок. Во сливот на реката Брегалница дури 40% од 
населените места се расположени по течението на некој од водотеците, а најголем дел се 
концентрирани токму по течението на реката Брегалница. 

Крајречните станишта се развиваат долж реките, изворите или пак на соседните 
плавини и тераси. Растителниот состав на крајречните станишта зависи од надморската 
височина, климата, градиентот на водотекот и фреквенцијата на поплавните настани.

Природно го заштитува речниот брег од ерозија

Ја штити блиската околина од излевање на водата и од поплави

Ја регулира брзината на протокот на водите

Делува како филтер, ги прочистува водите и го намалува внесот на материи 
што доаѓаат со површинското истекување

Позитивно влијае на микроклимата во помали размери

Учествува во креирањето меандри

Ја зголемува хабитатната комплексност во долините

Непрекинатиот рипариски појас претставува важен биокоридор за 
миграција на диви животни

Претставува дом, живеалиште, скривалиште и место за одмор на голем број 
животни и преселни птици. 

Значењето на крајречната вегетација е огромно затоа што има значајна улога во 
метаболизмот на речниот систем и поддржува низа еколошки процеси, како што се: 

1.1 Значење на рипариската вегетација

65



Дрвенести видови 
во рипариски појас

Рипариските шуми формираат појас покрај речни и други водни текови и главно 
се сочинети од таканаречени рипариски видови растенија, кои ги покриваат сите 
катови: дрвенест, грмушест и тревест кат на растенија. Овие видови се природно 
распространети околу крајречниот појас и уште се викаат автохтони видови.
Рипариските дрвенести видови имаат силно разгранети коренови системи што ја 
зајакнуваат почвата (ја држат цврста) и спречуваат одронување и ерозија на брегот. 
Затоа и нивното присуство е од особено значење по тековите на речните корита.
Во нашата земја доминантни видови дрвја што ги карактеризираат крајречните шумски 
појаси се тополите, врбите и евлите. Овие видови ја градат природната структура 
на крајречниот појас и се од исклучителна важност за одржувањето на основните 
екосистемските функции и врски.

Различните видови врби најчесто се сретнуваат по самиот раб на реките бидејќи 
преферираат голема влага, посветли и песокливи места. За разлика од нив, тополовите 
дрвја како доминантни видови се развиваат покрај нив и како најчести и најзастапени 
го дефинираат самиот шумски појас. 

По долниот тек на реката Брегалница најкарактеристични видови дрвја се белата 
топола (Populus alba L.), белата врба (Salix alba L.), кршливата врба (Salix fragilis L.), 
евлата (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) и црната топола (Populus nigra L.).

Бела топола (Populus alba L.)
Белата топола e еден од најзначајните видови дрвја што ја 
сочинуваат крајречната, односно рипариската вегетација. И 
покрај тоа што таа има широк ареал на распространување, кој 
опфаќа голем дел од Европа, Азија и Северна Африка, таа не 
зафаќа големи површини, бидејќи нејзиното распространување 
главно е во вид на тесен појас околу поголемите и 
пополноводни реки. 

Белата топола има јасно изразени морфолошки 
карактеристики. Нејзин најважен белег е мазната и бела кора по 
стеблото и гранките, која кај постарите дрвја во долниот дел од 
стеблото станува напукната и рапава. Исто така, специфични 
се и нејзините зелени до пурпурно-црвенкасти листови, кои во 
фазата на пролистување се обраснати со снежнобели влакненца, кои 
во подоцнежниот развиток се губат. Белата топола цвета најчесто 
во првата половина на март, а семето е зрело веќе во почетокот на 
мај. Семето од белата топола е прилично лесно, со висока почетна 
енергија на ’ртење и голема бројност. Лесно се разнесува со помош 
на ветер на поголеми растојанија, далеку од матичните стебла. И 
покрај тоа што способноста на ’ртливост кај семето бргу се губи, белата топола се 
одликува со силен потенцијал на семено размножување (генеративно размножување), 
што сепак зависи од еколошките услови во кои ќе се засее семето, т.е. потребата од 
влажни, добро аерирани алувијални почви, кои не се зараснати со друга вегетација. 

Во нашата земја белата топола е распространета во вид на тесен појас околу поголемите 
реки, кој на одредени места е испрекинат поради разни антропогени активности. 
Таков е случајот и со појасот на бела топола покрај реката Брегалница на потегот 

Софилари-Убого. Овој појас, во кој главната структура ја сочинува белата топола, 
претставува природна енклава со висок степен на природност и 

учество на поголем број стари доминантни дрвја. 

Белата топола покрај реката Брегалница на потегот 
Софилари-Убого главно населува алувијални наноси 
во низинскиот крајречeн појас. Поединечно или во 
помали групи се среќава и во долните делови од околните 
ридови, но во тие делови таа најчесто е со потекло од 
коренови изданоци. По терените што се зараснати со 
друга вегетација, како и во склопените и рабните делови 
од крајречниот појас, исто така во најголем процент 
природната обнова од бела топола е со потекло од 
коренови изданоци. Освен со коренови изданоци, таа 
доста успешно се размножува и со семе, кое се одликува 
со висок процент на ’ртливост.

Опис, потекло и дистрибуција на 
рипариските дрвенести видови по 
долна Брегалница

Сепак, на некои делови во појасот од бела топола (Ass. Populetum albae-nigrae) 
се забележливи одредени инвазивни видови (пр. багрем - Robinia pseudoacacia 
L., лажно индиго - Amorfa fruticosa L., перестолисниот јавор Acer negundo L., 
кисело дрво - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), кои се резултат на антропогени 
активности, пошумувања и спонтано населување на овие видови во одредени 
делови на рипарискиот појас, т.е. на чистини и осветлени места каде што биле 
нарушени структурата и компактноста на појасот од бела топола.

2
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Кршлива врба 
(Salix fragilis L.)

Кршливата врба е дрвенесто растение што може 
да порасне и до 25 метри. Има кратко и дебело 
стебло и формира заоблена крошна. 

Кршливата врба, како и повеќето други 
врби, расте на влажни места покрај реки. 
Ја спречува ерозијата и цврсто ја држи 
почвата со помош на кореновиот 
систем.

Кората е темнокафеава, развива 
длабоки пукнатини со текот на 
годините, а гранчињата се тенки, 
кревки и кршливи, од каде што доаѓа и 
името кршлива врба. 

Листовите се темнозелени од горната 
страна, а светлозелено обоени 
од долната страна. За разлика од 
листовите на белата врба, овие 
листови се пократки и немаат мали 
бели влакненца од долната страна. 

Цветовите на кршливата врба се 
еднополови и се наоѓаат на посебни 
дрвја (дводомно растение). Машките 
мачкици се жолти, додека женските се зелени. 

Семето има бела боја и се формира по опрашувањето со инсекти. Сместено е 
во женските цветови, кои се претвораат во волнени ресички. Расејувањето на 
семчињата се врши со ветер. 

Во подрачјето од интерес најчесто се сретнува на отворени и песокливи места покрај 
реката во форма на грмушки или шибјаци. 

Во крајречниот шумски појас се сретнуваат и дрвја од втора категорија (средна 
категорија на дрвја) и скоро секогаш се со слаба структура, искршени или пресечени 
од човекот (или стока), најверојатно заради нивно искористување за правење 
кошници, оградување трла или слични употреби.

Бела врба 
(Salix alba L.)
Белата врба исто така е карактеристичен 
крајречен вид. Има широк ареал на 
распространување, кој опфаќа поголем дел 
од Европа, Мала Азија, Северна Африка и 
Централна Русија.

Белата врба расте на места што изобилуваат 
со светлина. Нејзините корени мора да имаат 
пристап до вода, па затоа расте покрај речни 
екосистеми. Толерира различни типови 
почви, но најмногу претпочита песокливи 
и влажни почви. Листовите на белата врба 
од горната страна се темнозелени и сјајни, 
а од долната сребренести, покриени со 
свилени бели влакненца. Врбата е дводомно 
растение. Цветовите (машки и женски) 
се викаат мачкици и се собрани во реси, 
од кои машките реси се со должина 4-5 
см, а женските 3-4 см. Тие се развиваат 
истовремено со листовите. Опрашувањето е 
со инсекти (ентомофилно). Женскиот цвет 
се издолжува и по опрашувањето формира 
ситни капсули што содржат по една мала 
семка обвиткана со белузлави влакненца, 
кои помагаат во расејувањето со помош на 
ветрот. 

При истражувањето на растителноста во 
рипарискиот појас е утврдено мало, односно 
недоволно присуство на врби. Ако се има 
предвид дека покрај белата топола, и врбите 
се значајни хигрофилни видови, кои имаат 
важна улога во зачувувањето и одржувањето 
на рипарискиот екосистем, тогаш неминовна 
е потребата од ревитализација и мониторинг 
и на овие значајни видови од рипариските 
шуми. Покрај реката Брегалница на потегот 
Софилари-Убого, присуството на белата врба 
е многу помало во споредба со присуството 
на бела топола. 
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Црна евла 
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn)

Евлата е листопадно дрво од фамилијата на брезите. Се вбројува во групата на 
брзорастечки дрвја со релативно краток животен век, до 160 години. Овој вид има 
широк ареал на распространување, кој опфаќа значаен дел од континентална Европа, 
Азија и Африка.

Нејзиното природно живеалиште се влажни станишта во близина на реки и езера, но 
исто така може да се сретне и на нешто посуви локации, во мешани шуми и покрај 
шумски рабови. Најдобро расте на почви што имаат киселост (pH) помеѓу 5,5 и 7,2. 
Евлата како вид може да расте на повеќе типови почва, вклучувајќи сиромашни 
и песокливи почви доколку има соодветна влажност. Кореновиот систем е добро 
приспособен на влажни почви, па затоа евлата е еден од ретките шумски видови што 
може да преживеат поплави подобро од другите шумски видови. Евлата е значаен дел 
од природната структура на рипариската вегетација и затоа е многу важно нејзиното 
присуство.

Цветовите на евлата се во облик на реси од двата пола на секое дрво и најчесто растат 
во пазувите каде што треба да се развијат листовите. Плодовите се формираат наесен. 
Тие претставуваат едносемени оревчиња сместени во конусни мачкици со должина 
од околу 2 см. Овие конусни форми на 
почетокот се зелени и меки, а потоа 
стануваат кафени и задрвенети. 
Дрвото е црвено, еластично, отпорно 
на вода, погодно за обработка.
На национално ниво, евлата е 
распространета во вид на тесен 
појас околу поголемите реки, но 
на одредени места е доста ретка 
и речиси ја нема поради разни 
антропогени активности. Таков е 
случајот и со појасот на евла покрај 
реката Брегалница на потегот 
Софилари-Убого. Присуството 
на црната евла е поевидентно за 
горниот и делумно за средниот тек 
на реката Брегалница, а по долниот 
тек скоро и ја нема, или пак се 
сретнуваат индивидуални дрвја на 
поголеми растојанија

Црната топола е листопадно дрво што му припаѓа на родот тополи (Populus), од 
фамилијата на врби (Salicaceae).

Овој вид топола може да порасне и до 30 м во висина. Стеблото може да достигне 
дебелина од 1,5 м во дијаметар, а крошната да биде широка до 3 м со пирамидална 
форма. Ова дрво лесно се препознава по силно испуканата кора, која има 
карактеристична сива или црна боја. Само кај младите единки кората е мазна и глатка. 
Листовите се поединечни со ромбовидна до триаголна форма со зашилен врв, и зелени 
од двете страни. Листовите се со должина од 5 до 8 см и ширина од 6 до 8 см. Лисната 
основа им е клинеста, а лисниот раб е назабен.

Црната топола е дводомен вид, што значи дека машките и женските цветови се 
развиваат на посебни дрвја. Дрвјата формираат мали и неугледни цветови групирани 
во форма на цветни реси. Машките цветови имаат црвеникаво-кафеава боја и се со 
должина од околу 7,5 см, а женските цветни реси се помали и се со должина од околу 
4-5 см, и имаат зеленикаво-жолта боја. Периодот на цветање е од март до мај. Се 
опрашува со ветер.
Плодовите се во форма на тркалезни и голи капсули со зелена боја. Секоја капсула 
во себе содржи голем број семки, кои се покриени со тенки бели влакненца што го 
олеснуваат расејувањето на семето со ветар. Црната топола може да произведе и до 
20 милиони семки во текот на една година. Таа лесно се размножува со семе, но доста 
успешно се размножува по вегетативен пат со резници.

Ова дрво е присутно во Европа, централна и југозападна Азија и северозападна 
Африка.
Често се среќава заедно со белата топола и белата врба. Претпочита влажни почви во 
близина на реки, потоци, езера и слично и често се сретнува во рипариските шуми. Таа 
е изразито хигрофилен, светлољубив и топлољубив вид дрво. 

Најдобро се развива на плоден алувиум, а честопати во составот на рипариската 
вегетација има и едификаторска улога. Црната топола поради нејзиното квалитетно и 
употребливо дрво во голема мера е истребена од нејзините природни живеалишта.

Црна топола 
(Populus nigra L.)

1211



Евидентирани видови дрвенести, 
грмушести и тревести растенија во 
рипарискиот појас по долниот тек на 
реката Брегалницa

Populus tremulaPopulus alba Sliix alba

Acer negundoSalix fragilis Robinia pseudoacacia

Ulmus minor subsp. tortuosaAmorpha fruticosa Mprus alba

Cornus sanguineusRubus sp. Crataegus heldreichii

Pyrus sp.Sambucus nigra Prunes’ sp.

Vitis sylvestrisBerberis vulgaris Clematis vitalba

Tamus communisHumulus lupulus Asparagus tenuifolius

Urtica dioicaParietaria officinalis Brachypodium sylvaticum

Ballota nigraAristolochia clematitis Artemisia vulgaris

Arctium lappaAnthrisucus sylvestris Stenactis annua

Erigeron canadensis Plantago major Chelidonium majus

Polygonum convolvulusSambucus ebulus Poa nemoralis

Lycopus europaeusMarrubium peregrinum Lapsana communis

Cirsium aparineCucubalus baccifer Chenopodium album

Viola sp.Bidens tripartitis Viola alba

Torilis sp.Verbascum sp. Stellaria aquatica

Rorripa sp.Solanum dulcamara Prunella vulgaristuosa

Lysimachia nummulariaPolygonum hydropiper Lycopus europaeus

Lactuca serriolaLamium maculatum Geum urbanum

Coronilla variaDactylis glomerata Clinopodium vulgare

Aremonia agrimonoides

Застапеност на растителни видови по 
долниот тек на реката Брегалница

Фанерофити (дрвја и грмушки) и лијани

ВИД

БР
О

Ј 
НА

 С
НИ

М
КИ

Истражувањата на составот и структурата на растителноста, спроведени во периодот 
од 2018 до 2020 година, покажаа присуство на 127 дрвенести, грмушести и тревести 
видови.
Од нив 28 се фанерофити (дрвја и грмушки) и лијани, од кои најдоминантни се Acer 
negundo, Populus alba, Rubus sp, Ulmus minor, Amorpha fruticosa. Она што може да се 
забележи е дека меѓу најдоминантните видови се два алохтони видови Acer negundo  и 
Amorpha fruticosa. 

11
10

7 7
6

Acer negundo Populus alba Rubus sp. Ulmus minor Amorpha
fruticosa

Во катот на тревести растенија регистрирани се дури 99 видови, што укажува на силно 
антропогено влијание, чистини од сеча и присуство на видови од соседните ливади, 
ниви и брдски пасишта. Најдоминантни видови се Ballota nigra, Aristolochia clematitis, 
Brachypodium sylvaticum, Galium aparine, Anthriscus cerefolium, Lapsana communis, Urtica 
dioica, Arctium lappa, Dactylis glomerata, Parietaria officinalis.
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Тревест кат

2.З2.2
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Ревитализацијата на крајречната вегетација означува заздравување и обновување 
на делови од крајречниот појас, каде што поради различни фактори настанало 
нарушување на континуитетот на протегање на крајречниот шумски појас, па 
постои ризик или има појава од ерозија на земјиштето и излевање на речните води 
и поплавување на блиската околина. Со цел регулирање на овие појави, потребно 
е закрепнување на ваквите површини со дополнително засадување на рипариски 
растителни видови, поточно, обезбедување автохтон саден материјал со потекло од 
автохтони видови дрвја, кои природно се распространети околу крајречниот појас.

Со цел да се истражат најдобрите начини на ревитализација на оштетени делови од 
рипарискиот појас, извршени се и поголем број активности за производство на саден 
материјал, кое опфаќа: избор и селекција на матични стебла, собирање резници, 
транспорт и чување на резниците, ожилување и засадување. 
Друга многу важна работа во напорите за обновување на крајречн
ите шуми е да се обезбедат/произведат доволен број садници, да се создадат услови 
за пошумување покрај речниот брег колку што е можно побрзо, поефикасно и 
поекономично. Управувано обновување, вклучително и проактивно подготвување 
на местото и засадување дрвја, наспроти природната регенерација е пожелна и/или 
неопходна на многу локации, пред сè поради интензивното антропогено влијание, 
очигледното високо присуство на домашни животни и/или раст на инвазивни 
растенија, недоволното количество или слабиот диверзитет на локалните семиња за 
пожелните видови дрвја и потребата за брзо враќање на живеалиштата и квалитетот на 
водата на локалните водотеци.

Производството на садници од рипариски дрвенести видови вклучува избор на 
различни типови растителен материјал, кои се третираат различно со промена на 
различни методи и протоколи, како:

     Резници со заспани (дормантни) пупки, кои понатаму директно се засадуваат 
во почвата на површините предвидени за ревитализација, каде што се развиваат и 
директно се изложени на влијанието на надворешните услови, или 

     Резници со заспани (дормантни) пупки пренесени во расадници или 
лабораториски услови, каде што со посебни мерки за нега се произведуваат зрели 
садници

     Голи корени (со или без дел од површински поник) во мали или поголеми 
количества со контејнерско производство.

Многу рипариски дрвенести растенија се деликатни во одгледувањето и тешки за 
размножување, па затоа се развиваат протоколи за размножување што за различните 
видови вклучуваат различни методи на одгледување.

Соодветен простор (може да е ограден/не мора, препорачливо е да е 
покриен со мрежа за засена или пластична фолија)

Кофи/садови за потопување на резниците во вода

Мрежа за засена или пластична фолија со потпорни стoлбови за засената

Пристап до вода за полевање (извор, бунар, чешма)

Градинарски песок/тресетна почва/длабока почва

Стимулатор за поттикнување на процес на ожилување и вкоренување (IBA 
- Indole-3-butyric acid, индол-маслена киселина)

Ашов, копач, лопата, кофа за полевање

Градинарски ножици, градинарски ракавици, градинарска количка, 
манила, коноп за подврзување

Црево за наводнување по принцип капка по капка (25 см оддалеченост) 
и доводно црево за полевање со соодветни стеги и продолжетоци за 
поврзување

Фолија за мулчирање

Јутени вреќи/вреќички за пакување

Калемарски восок

По потреба - природно ѓубриво за поттикнување на растот на садниците

По потреба - средство со антифунгицидно дејство и средство против 
плевелни растенија (фунгицид/хербицид)

Пумпа за прашење/прскање

Дневник за евиденција на негата и растот на садниците

Расположливи човечки ресурси

Доколку одгледувањето се врши на поголеми површини, потребен е 
и трактор, или мотокултиватор, за претходна подготовка на почвата          
каде што ќе се врши производството.

Производство на 
саден материјал

3.1

За подигнување садници од бела топола и бела и кршлива врба не е потребен 
специфичен материјал и опрема, поинакви од опремата што се користи за 
одгледување на другите дрвенести видови. Потребни се следните услови и 
материјали:

Потребен материјал и опрема за 
подигнување саден материјал3
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   3.2 

Селекцијата или изборот на матичните стебла од кои ќе се земаат резници е многу 
важна активност бидејќи преку резниците во целост се пренесуваат биолошките 
особини од матичните стебла на новите растенија. Затоа, резници се земаат од 
стебла што имаат најдобри фенотипски карактеристики, што е гаранција и за 
квалитетен генотип. Од овие стебла се земаат примероци од едногодишни гранчиња 
или леторасти, кои потоа се транспортираат во лабораторија или расадник за 
дополнителен третман и нега, од кои подоцна ќе се произведат зрели резници за 
засадување и ожилување.

Со селекцијата на матични стебла треба да бидат опфатени доволен број квалитетни 
стебла од бела топола и врба, како главни видови од крајречната растителност. 
Ваквите стебла треба да се во добра здравствена состојба, да се одликуваат со добра 
виталност и да можат да обезбедат доволно вегетативен материјал за размножување. 
Методолошкиот пристап на селекцијата се состои од избор на најдобрите индивидуи/
единки што природата ги создала и кои најдобро се адаптирале на постојното 
живеалиште под влијание на надворешната средина. Во текот на теренските 
истражувања, по правило, селектираните матични стебла се маркираат за да може и 
во следниот период да се собере материјал за производство на садници, кои понатаму 
ќе бидат носители на автохтониот генофонд на крајречната растителност. 

На одредени поповолни месторастежни услови може да се примени и директно 
засадување на зрели резници од врба, додека за белата топола потребни се 
дополнително ожилување и одгледување на садниците во расадник.

     За да се изврши избор на матични стебла од топола, треба да се спроведат 
теренски посети по течението на реката и да се обележат најдобрите индивидуи. 

     Земањето (собирањето) зрели резници од матичните стебла се спроведува во 
периодот на мирување на вегетацијата (од ноември до март). Подобри квалитативни 
карактеристики за подоцнежен развиток имаат резниците земени во месеците 
ноември, декември и јануари, отколку оние земени во февруари. Причина за тоа 
е што подоцна земените резници порано пролистуваат и со тоа побрзо ги трошат 
складираните резервни материи.

     При дефинирањето и спроведувањето на теренските истражувања и активности 
треба во голема мера да се следат и временските услови и соодветно на тоа да се 
преземаат потребните мерки.

   3.3 Собирање зрели резници

При собирањето резници треба да се внимава секоја од резниците да има витални 
(дормантни т.е. заспани) пупки, кои главно ќе го обезбедат формирањето на новото 
стебло. Земањето на резниците наесен (ноември) е многу подобро отколку напролет 
(февруари-март), затоа што резниците собрани во есенскиот период подобро 
образуваат калус, се избегнуваат зимските повреди и може да се посадат кога ќе 
има поволни временски услови. Оваа активност не се спроведува кога ќе започне 
вегетацискиот период и кога леторастите ќе разлистаат.

Од избраните стебла, со пила или со градинарски ножици се земаат резници 
со отсекување на леторастот, кој треба да е свеж, одрвенет и добро запазен без 
повреди. Од леторастите се земаат долниот и средниот дел, а врвниот дел на 
леторастите не е корисен, бидејќи тој нема доволно резерви со хранливи материи. 

На секоја резница треба да има најмалку 6-8 пупки. Долниот рез на една резница 
се прави под последната пупка, и е под агол, а горниот рез е напречен и е на еден 
сантиметар над врвната пупка. Должината на целата резница е 20-25 см. Заради 
подобра претстава за бројот на собраните резници, како и за поедноставен 
транспорт, собраните резници се групираат и се врзуваат по 25-50 прачки 
(вообичаено 50) во снопче и се транспортираат во расадник.

Селекција на матични стебла од                                                                       
бела топола и врба

Сл. 1. Земање резници од матични стебла од бела топола
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Со вегетативниот тип на размножување, во целост се пренесуваат генетските наследни 
особини од матичните стебла врз новите растенија, кои претставуваат копии на 
матичните стебла. На секој резник што понатаму ќе биде соодветно третиран, ќе се 
формира коренов систем (од долните пупки), а горниот дел, т.е. стеблото, ќе се формира 
од врвните пупки. 

Собраниот материјал во вид на резници се пренесува во лабораторија или во расадник, 
за понатамошна обработка, чување и засадување пред почетокот на вегетацијата.

Веднаш по земањето на резниците (слика 2), собраните едногодишни леторасти, 
групирани во снопчиња, се пакуваат во пластична кеса. Пластиката дополнително 
ги спречува испарувањето и сушењето, па така спакувани се транспортираат до 
расадникот, каде што продолжуваат нивната нега и ожилување.

Резниците до засадувањето треба да се чуваат во ладни простории или ладилници на 
температура од – 2 до 0˚Ц, за пупките да останат во дормантна состојба се до моментот 
на нивното садење. Кога не се располага со ладилници, тогаш треба да се чуваат во 
влажен песок или да бидат затрупани во дупка во почвата и соодветно да се прекриени 
и заштитени од измрзнување.

Сл. 2. Резници од бела топола групирани во снопчиња

Резниците до засадувањето треба да се чуваат во ладни простории или ладилници на 
температура од – 2 до 0˚Ц, за пупките да останат во дормантна состојба се до моментот 
на нивното садење. Кога не се располага со ладилници, тогаш треба да се чуваат во 
влажен песок или да бидат затрупани во дупка во почвата и соодветно да се прекриени 
и заштитени од измрзнување.

Сл. 3. Пакување на резниците од бела топола групирани во снопчиња

Транспорт и чување на резниците до 
засадувањето

3.4
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Суштината на ожилувањето се состои во тоа што делот, т.е. резникот што се одделува 
од матичното растение се става во почва со неговиот долен дел, а горниот останува 
над почвата. Од адвентивните пупки во почвата се развиваат коренчиња, а од лисните 
пупки (една до две), кои се оставаат над почвата, ќе се развие нов летораст (стебленце).

Ожилувањето на резниците може да е потпомогнато и со примена на хормон (слика 
5) за вкоренување (ризогенеза), како што е индол-бутерната киселина (IBA) и слично. 
Овие хормони се аплицираат со различна концентрација, времетраење и техника на 
аплицирање на долниот дел од резницата, каде што во следниот период треба да се 
развие кореновиот систем. 

Оваа техника е многу попотребна за резниците од бела топола во споредба со 
резниците од кршлива или бела врба. Во секој случај, хормонот обезбедува олеснето 
развивање коренчиња и многу поголема густина на кореновиот систем (слика 6 и 7).

Ожилување на садниците и 
пренесување во длабока почва

Оваа способност за регенерација, 
под одредени услови, кај 
тополите и врбите овозможува да 
се формираат органи (коренови 
жили, стебло и лисја), т.е. 
ново растение, кое е способно 
самостојно да се развива.

Доколку резниците се собрани 
во зима (ноември, декември или 
јануари), препорачливо е да се 
складираат во ладилник, се до 
моментот кога ќе подлежат на 
процес на ожилување. Оние пак 
што се собрани во рана пролет 
(февруари - до средина на март) 
не е потребно да се складираат 
во ладилник и препорачливо 
е да се постават во сад со вода 
што покрива најмалку 1/3 до 
1/2 од должината од долниот 
дел на резницата. Во садот се 
оставаат 1-3 дена да киснат во 
водата, а потоа се префрлаат во 
ровка или песоклива почва, каде 
што се затрапуваат (покриваат) 
со дел од почвата (слика 4). 
Затрапувањето може да се 
спроведе и во влажен песок во 
отцеден трап. Препорачливо е резниците во снопчињата да бидат затрапени 3/4 од 
должината, а површината да биде повремено овлажувана со чист речен песок, во кој 
температурата не паѓа под 0°Ц и не се качува над 8°Ц. Периодот на ожилувањето трае 
15 - 30 дена (може и повеќе), при што на долниот дел од резниците почнуваат да се 
формираат адвентивни коренчиња, од кои понатаму се формира целиот коренов систем 
на садниците. Од врвните пупки потеруваат леторасти што во текот на вегетацијата се 
пинцираат и од нив се формира стеблото на идното растение.

Сл. 4. Резници ставени во почва, (долниот дел од 
резникот затрпан во почва, а горниот останува 
над почва)

Сл. 5. Ожилување на резници со примена на хормон за вкоренување (IBA)

Сл. 6 и 7. Ожилени резници третирани со стимулирачки хормон
 (лево - бела топола, десно - кршлива врба)

3.5
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Во текот на ожилувањето на резниците, се развиваат многу нежни коренови жилички, 
кои се особено чувствителни и кревки (слика 6 и 7), и треба со особено внимание и 
грижа да се врши пренесувањето од еден во друг медиум (слика 8 и 9) за да не бидат 
уништени.

Ожилените резници потоа се расадуваат во леи на длабочина од 20 до 25 см. 

Овој дел од процесот на производство на садници е најчувствителен и треба да се обрне 
посебно внимание и грижа при откопувањето и пренесувањето на садниците.

Сл. 8. Ожилени резници од бела топола, префрлени во почва со тресет

Сл. 9. Ожилени садници од бела топола префрлени во песоклива почва со тресет 

Напролет, кога ќе дозволи времето и надворешните температури особено во текот 
на ноќите и утрата не паѓаат под 0˚Ц, резниците се пренесуваат и се засадуваат во 
трапови длабоки колку што се долги резниците (слика 10 и 11). Растојанието помеѓу 
редовите треба да биде 60-100 см, во зависност од начинот на обработката, а во редот, 
растојанието меѓу одделните резници да е околу 25 см. Најдобро е ако целата резница 
биде во почва, а над почвата да останат 1-2 пупки. 

Местото каде што се врши вкоренувањето на резниците може да биде на отворено 
или во затворено место. Ако е на отворено место, треба да биде на плодна, лесна, 
градинарска почва, каде што е препорачливо да се спроведува редовно полевање. 
Почвата треба да биде добро подготвена со длабоко орање и збогатена со хранливи 
материи, ѓубриво. Исто така, важно е делот каде што се поставени резниците да има 
делумна заштита со засенчување (или најлонска прекривка).

Сл. 10. Подготовка на почва за пренесување на вкоренети резници 

Сл. 11. Засадување на резници во редови, со растојание помеѓу резниците околу 25 см 
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Почвата треба да се одржува постојано без коричка и без плевели, а кога ќе потераат 
леторастите, редовно да се заштитуваат од болести и штетници. Заради заштита 
од плевелни растенија, зачувување влага и поволна температура, вообичаено, пред 
пренесувањето на ожилените резници во овој медиум, над подготвените леи се 
поставува фолија за мулчирање заедно со системот за полевање „капка по капка“, па 
потоа следува пренесувањето на садниците на растојание што одговара на растојанието 
на капалките на поставените црева. Полевањето на садниците се регулира во 
зависност од временските услови. Без оглед на се, особено во периодот април–август, 
препорачливо е секојдневно (максимум на два-три дена) да се врши полевање на 
садниците.

Горниот дел се загрнува со ситна почва помешана со песок, пилевина и сличен 
материјал, која би помогнала подолго задржување на умерена влага, топлина и 
аерираност, како и да се спречи брзото потерување на пупките пред да се развијат 
коренчињата (слика 12).

Сл. 12. Загрнување на резници со почва

До есен резниците треба да бидат вкоренети. По завршувањето на вегетацискиот 
период, развиените садници се откопуваат и се пакуваат за натамошно пошумување. 
Од произведените садници, за пошумување се употребуваат само доброожилените 
фиданки, кои имаат оформен и добро разгранет коренов систем, и имаат достигнато 
одредена дебелина и височина на леторастот. Другите фиданки, со послабо развиени 
коренови системи, се оставаат уште една година во расадник, за дополнително да 
зајакнат и правилно да се развијат (дошколување).

Ожилувањето во топли услови дава многу подобри резултати, особено ако во текот на 
зимата резниците биле добро чувани.
По ожилувањето, садниците се префрлаат во тресетна почва со ситен песок/длабока 
почва, кој придонесува кон подобрување на структурата на почвата. За подобар раст 
и прихрана на садниците, во почвата може дополнително да се додадат минерални 
ѓубрива.
Овој процес ќе се спроведува по секое земање резници за производство на саден 
материјал.

Сл. 13 и 14. Садници пренесени во длабока почва (лево бела 
топола, десно кршлива врба)

Доколку производството се врши во јасно контролирани расаднички/лабораториски 
услови, со доволен број расположливи човечки и материјални капацитети, овој процес 
контролирано ќе се спроведува, па може да се обезбеди дури и до 70 % успешност во 
ожилувањето на 
расположливиот 
материјал со 
резници. 

Во услови каде 
што нема поволни 
материјални 
ресурси, особено 
човечки капацитети, 
може да се примени 
и директно 
засадување 
на резниците 
(третирани со 
стимулатор) во 
длабока почва. Сл. 15. Развиени садници од бела топола и кршлива врба

             во длабока почва
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Исто така, пак, и недостигот од вода или ненавременото полевање може да 
предизвикаат засушување и угинување на садниците. Затоа, оваа мерка на нега мора да 
се изведува навремено, континуирано и одмерено. 

Најдобар временски период за полевање е наутро и навечер, во време кога 
надворешните температури се помалку променливи и испарувањето на водата е 
помало. Во најтоплите делови од денот при високи температури не се препорачува да 
се наводнува, бидејќи тоа може да биде штетно за садниците и да предизвика нивно 
угинување.

Прашењето како мерка на нега претставува плитко површинско окопување на почвата 
околу засадените резници. Тоа е неопходно, особено во почетните фази од 
развитокот на садниците, т.е. во времето кога тие се уште не се доволно 
оформени, а почвата почнала да се вкоравува и заплевува. Во таквите 
ситуации 
со прашењето се постигнуваат повеќе погодности за садниците, 
бидејќи се разровкува почвата, а и уште во најрана фаза се 
ослободува од идните конкурентски растенија. Примената 
на оваа мерка на нега овозможува забрзано почетно растење 
на садниците и е задолжителна доколку садниците се 
произведуваат на отворено и без примена на друга опрема, 
како што е најлон или мрежата за засена.

Окопувањето како мерка на нега претставува нешто подлабоко 
површинско окопување на почвата околу садниците. Разликата од 
прашењето е во тоа што се одвива подоцна во време кога садниците 
се поразвиени и што во почвата се обработува нешто подлабоко. 

Целта е дополнително да се разровка почвата и 
да се подобри нејзината структура, што дополнително 
позитивно ќе влијае на развојот на садниците. 
Исто така, паралелно со тоа, се одвива и 
отстранување на непотребните 
коровни растенија околу 
садниците.

Плевењето како мерка на нега претставува 
отстранување на сите растенија што природно ќе се 
населат во леите каде што се произведуваат садниците. Тоа главно 
се коровни растенија што многу бргу се развиваат и доколку не се 
отстранат навремено, тие може да ги задушат садниците. Затоа оваа 
мерка на нега е неопходна. Тоа може да се изведува одделно или заедно 
со прашењето или окопувањето. Како и да е, плевењето е неопходно и 
потребно е да се врши секојпат кога има појава на плевели, и тоа пред 
тие да се развијат со поголеми димензии.

Негата на садниците во расадник е неопходна за да се произведат здрави, квалитетни 
и витални садници, кои понатаму ќе можат да се развиваат самостојно. Одгледувањето 
на садниците во расадник се спроведува во периодот кога вегетацијата е активна 
(пролет – есен), сè до моментот на засадување на одредените парцели за пошумување. 
Во овој период ангажираните лица во расадникот треба да спроведуваат активности 
за континуирано негување на фиданките, полевање, лачење и пинцирање, окопување, 
заштита, чистење на плевелните и на другите останати коровни растенија со цел да се 
обезбеди здрава средина за нивно подигнување.

Основни мерки за нега на садниците, кои задолжително треба да се применуваат по 
засадувањето на резниците во почва, се:

Полевањето е една од основните мерки за нега на садниците, без која не може да 
се очекува добар резултат во производство на садници. Тоа е потребно во текот на 
целата вегетациска сезона, а посебно во времето на интензивно растење на садниците. 
Количествата вода зависат од годишните природни услови, т.е. паднатите количества 
врнежи, како и од почвените услови каде што се произведуваат садниците. Во случаи 
кога има поголеми врнежи, тогаш се редуцира и количеството вода што се додава преку 
полевање. 

Исто така, на потешки илести или глинести почви треба помало количество за 
полевање во споредба со песокливите или растреситите почви. Во секој случај, треба 
се води грижа за оптималните количества вода, бидејќи и преголеми количества вода 
може да предизвикаат забарување на делови од леите каде што се засадени садниците и 
штетно да влијаат и да предизвикаат нивно гниење и угинување. 

Нега на садниците 
во расадник

 Полевање
 Прашење
 Окопување
 Плевење
 Оросување
 Лачење, пинцирање и филизење
 Заштита од штетници и болести
 Заштита од екстремни биотски и абиотски влијанија.
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Целокупната активност за ревитализација со пошумување е комплексна и содржи 
вклучување експертиза од областа на екологијата, шумарство, ботаниката, педологијата, 
хидрологијата и хидроморфологијата. Успешното пошумување бара детално планирање 
на целата активност, преку обука, вклучување и мобилизација на човечки ресурси во 
расадниците или лабораториите каде што се произведуваат садници, производство 
и нега на садници, нивно пренесување на површините што се предвидени за 
пошумување, следење на развојот на засадените дрвца и по потреба спроведување 
дополнителни заштитни мерки што ќе придонесат кон посакуваната успешност во 
целокупната активност. 

Пред да се започне со активности за пошумување, потребно е да се направи анализа 
на станишните услови и подобноста на површините за ваков тип активности, 
поточно за успешно прифаќање на засадените садници. Превид се земени степенот на 
деградираност на површината во рипарискиот појас, влијанијата од зооантропогени 
фактори, како и можноста за пристап до овие места како од аспект за самиот процес 
на пошумување, така и од аспект на спроведување дополнителни активности за нега, 
заштита и мониторинг на успешноста на садниците.

Пошумувањето како постапка за засадување на садниците на терен е важен сегмент 
во процесот на подигнување нова зелена површина на местото на деградираните или 
уништени делови од автохтоната растителност. Пошумувањето се врши во период 
на мирување на вегетацијата, и тоа во периодот од ноември до април. Најдобро е 
надворешната температура да биде помеѓу 0 и 4 ˚Ц. Многу ниските или многу високите 
температури не се погодни за изведување на активностите за пошумување. Исто така, 
ни многу сувото време и замрзната почва не се погодни. 

Најдобри услови има тогаш кога засадувањето на терен се врши по врнежи од дожд 
или евентуално по врнежи од снег, но на теренот да нема голема снежна покривка. 
Доколку пошумувањето се извршува истиот ден кога се вадат и се пакуваат садниците 
од расадникот во кој биле произведени, тогаш тие директно се закопуваат на теренот, 
согласно со правилата за садење. Доколку засадувањето се врши следниот ден или 
во текот на неколку дена по вадењето од расадник, потребно е овие садници на 
теренот каде што ќе се засадат, привремено да се затрапат во ров и да се покријат со 
почва (може да се додаде и дополнителна прекривка) за да се спречи замрзнување на 
кореновиот систем, кој е спакуван, но не доволно заштитен од ниските температури.

ПошумувањеОросувањето како мерка на нега има улога да ги измие и освежи садниците. Се 
изведува во време на нивен интензивен растеж, оформени органи и при подолги 
периоди без природни врнежи. Се изведува наутро или навечер, а честопати преку него 
се врши и фолијарна прихрана на растенијата.

Лачење (оронување на пупките и изданоците од подлогата) - е операција што се врши 
кога пупките на резницата ќе потераат, и лесно се оронуваат. При тоа треба да се 
внимава да не се изрони или оштети врвната папка. По неколку недели операцијата се 
повторува.

Пинцирање и филизење на предвремените леторасти - кај бујните видови уште во 
текот на мај-јуни се појавуваат предвремени леторасти од латерални пупки сместени во 
пазувите на листовите. Предвремените леторасти бујно растат како во должина, така и 
во дебелина, и го намалуваат порастот на садницата во височина. Филизењето се врши 
до 50 см. Над оваа висина се дозволува слободен пораст на предвремените леторасти за 
формирање круна.

Заштита од штетници и болести - во текот на вегетацијата младите леторасти и листови 
може да бидат нападнати од најразлични штетни инсекти (вошки, цикади, гасеници, 
бумбари и сл.) што се хранат со младите делови од растението. Затоа се препорачува 
превентивно, или кога ќе се забележи присуство на некој од овие инсекти, да се изврши 
третирање со соодветен инсектицид. Во средината на летото, кога температурите се 
повисоки, а влажноста на воздухот е релативно ниска, условите се идеални за појава на 
лисни пајаци.

Во однос на болестите, при производството на садници со ожилување резници посебно 
треба да се обрати внимание на заштитата од гнилежни заболувања, кои се јавуваат на 
калусот или на младите коренчиња. За таа намена се препорачува почвено третирање 
со залевање раствор од контактни или системични фунгициди.

Заштитата од екстремни биотски и абиотски влијанија се врши со цел да се обезбеди и 
да се осигури производството на садниците. Доколку садниците се произведуваат на 
отворено, честопати тие се изложени на интензивни врнежи, кои може да предизвикаат 
и поплави, со што ќе го уништат целото производство. Затоа, потребно е навремено да 
бидат изработени одводни канали или леите каде што се засадени да бидат со соодветна 
висина и одредена косина, со што ќе се осигурат од несакано поплавување. Исто така, 
и високите температури и силната сончева инсолација може да претставуваат проблем 
за садниците. Затоа, може да се примени мрежа за засенчување, со што се постигнуваат 
многу добри резултати. Доколку, пак, се забележи развој на поголеми популации од 
инсекти или опасност од габни заболувања, тогаш е потребно да се изврши третирање 
со соодветен инсектицид или фунгицид.
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Спакуваните садници (слика 16) потоа се групираат и се пренесуваат до местото 
каде што треба да бидат засадени. При транспортот се внимава садниците да се 
подредат убаво и стабилно во превозното средство (приколка или камион) за да се 
спречи механичка повреда на садниците, нивно заемно потиснување и уништување и 
нарушување на компактноста на бусенот. 

Вака подредени, се транспортираат на 
терен до местото каде што треба да се 

засадат.

Сл. 16. Спакувани садници од расадник подготвени за транспорт

Транспорт на садници од 
расадникот до местото за 
засадување    Преку засадување саден материјал произведен од резница во расадник

    Производство на садници од коренови жили од овие видови во расадник
    Пресадување садници од една на друга локација
    Пресадување коренови жили со формирано стебленце, од една на друга 

локација
    Со директно засадување резници во почва.

Многу е важно садниците од расадник (или од природата) да бидат правилно откопани 
(извадени) со бусен. „Правилно откопување со бусен“ значи дека садницата треба да 
се откопа со најголем дел од кореновиот систем, кој освен главниот корен содржи и 
поголем дел од страничните корења и коренови жилички. При откопувањето треба 
да се внимава да се зачува и делот од почвата што го држи кореновиот систем, што 
обезбедува компактност, влага и топлина на коренот, но, што е особено значајно, 
и заштита и зачувување на најмалите коренови жилички, кои се особено важни во 
црпењето на водата и потребните минерални материи од почвата кога садницата ќе 
биде пренесена и засадена на терен.

Садницата со бусен внимателно со ашов се поткопува од сите четири страни и се 
вади од почвата. Откако ќе се извади, секоја садница со бусен се пакува во специјална 
пластична кеса или мрежа, со цел да се сочува компактноста на бусенот, а притоа да се 
спречи дополнително испарување и сушење на коренот и кореновиот систем.

И покрај тоа што откопувањето на садниците со бусен е поквалитетно во споредба со 
откопувањето на садниците со гол корен, во одредени случаи, особено кога се работи со 
големи садници, може да се примени и вадење на садниците без бусен. И во тој случај 
треба да се внимава да не дојде до оштетување на главните и споредните коренови 
жили, како и на најмалите коренови жилички. Доколку садниците имаат голем коренов 
систем, кој е тежок за понатамошен транспорт и засадување, во тој случај се применува 
и негово поткратување, при што се сечат најголемите коренови израстоци, а се 
зачувуваат малите жилички.

Пошумувањето може да се спроведе со подготвени садници со „гол“ корен или со 
„бусен“ на неколку начини: 

Со цел да се постигне успешно пошумување, потребно е да се внимава на квалитетно 
изведување на следните активности: откопување (вадење) на садниците од расадник 
и подготовка за транспорт, транспорт на садниците од расадник до местото за 
пошумување и засадување на садниците на терен.

Откопување садници од расадник    
и подготовка за транспорт

5.1

5.2
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Почвата лесно се нагазува со цел да се истиснат сите празнини околу кореновиот 
систем од засадената садница. Потоа се додава дополнителен слој почва, кој 
рамномерно се распоредува околу засадената садница.

Доколку се засадуваат садници со гол корен (без бусен), главно процедурата на 
садење е иста, со тоа што потребно е дупката да биде соодветно обработена и 
доволно широка за да овозможи рамномерно распространување на сите коренови 
жили. Не смее да се дозволи одредени подолги жили да бидат подвиткани 
нагоре или усукани, бидејќи тоа подоцна негативно се одразува на развитокот 
и прифаќањето на садниците. Доколку има подолги жили тие треба со остар и 
чист, дезинфициран алат да се скратат на помало растојание од долниот радиус 
на дупката. Понатаму, по вертикалното поставување на садницата во дупката врз 
кореновите жили се натрупува разровкана почва, која лесно се нагазува. Вака 
поставената садница малку се подигнува за дополнително исправање и се додава 
уште почва, која рамномерно се распоредува.

Секаде каде што има услови за полевање тоа треба да се примени, бидејќи 
позитивно делува на прифаќањето на садниците и на нивниот развиток.

На одредени поповолни месторастежни услови може да се примени и директно 
засадување резници од врби или тополи во почвата со примена на in-situ методот 
на конзервација.

Сл. 17. Засадување садници на терен

Засадувањето на садниците се врши на точно утврдени локации/парцели. 
Квалитетните садници произведени од расадник се користат за засадување во делови 
од деградираната или оштетена крајречна растителност. Пошумувањето на терен е 
препорачливо да се врши на поголеми длабочини, кои ќе овозможат садницата преку 
кореновиот систем полесно да стигне до подземните води. 

Препорачливо е на поголеми отворени површини пошумувањето да започне да се 
спроведува во близина на постоечката рипариска вегетација, поради постоењето на 
поголема влажност на почвата, која ја обезбедуваат корењата на веќе постоечките дрвја. 
Од друга страна, во топлите летни денови, околната вегетација врши делумна засена 
на новозададените дрвца, но има и поволна микроклима, која е погодна за развој на 
младите дрвца. 

Во следните периоди, со развојот и зацврстувањето на засадените дрвца, се 
обезбедуваат услови за засадување нови дрвца, и зафаќање нови простори, па така 
чистината (или деградираната парцела) дел по дел, во текот на неколкугодишен период 
на пошумување, може да биде комплетно ревитализирана со автохтони видови дрвца 
што природно одговараат во подрачјето.

На одредени поповолни месторастежни услови може да се примени и директно 
засадување резници од врби или тополи. Ова постапка е особено успешна со резници 
од кршлива врба.

При засадувањето треба да се внимава на неколку важни правила:

Најповолен период за засадување е периодот помеѓу месеците октомври и 
декември, што зависи од природните услови на подрачјето и од временските 
прилики.

Дефинирањето и спроведувањето на теренските истражувања и активности 
директно зависи од временските услови.

Квалитетните садници произведени од расадник се користат за засадување во 
делови од деградираната или оштетена крајречна растителност. Засадувањето 
се врши со примена на стандардни техники на садење со копање дупки. 
Димензиите на дупките треба да бидат соодветни на големината на коренот 
со бусен, т.е. 50 см широчина и 70 см длабочина.

При пренесувањето на садницата со бусен треба да се внимава да се зачува 
неговата компактност, т.е. да не се одлепи почвата од кореновите жили. По 
положувањето на садницата со бусен во дупката (што треба да биде строго 
вертикално, т.е. исправено), слободниот страничен простор се пополнува 
со ситна и разровкана почва. Потоа, особено внимателно, малку се подига 
садницата и дополнително се додава почва.

Засадување на садниците на терен5.3

3433



Со цел да се осигури успешно прифаќање и успешен понатамошен развиток на 
садниците на терен (слика 19, 20), неопходно е да се спроведат одредени мерки за 
нега и одгледување. Каков тип мерки ќе бидат спроведени зависи од условите на 
месторастењето, конкурентната вегетација и, секако, од брстењето и испашата на диви 
и домашни животни како закана.

Нега и одгледување 
садници на терен

На почвите што имаат пофина 
текстура аерацијата е послаба, а 
појавата на плевел е поинтензивна. 
Поради тоа, развитокот на дрвјата 
во првите години може да биде 
отежнат, поради што ќе биде 
потребно да се врши навремено 
окопување и отстранување на 
плевелот. 

Тополите, особено во првите години, 
се многу осетливи на засенчување, 
па затоа од суштинско значење 
е да се отстрани конкурентната 
вегетација.

Конкуренцијата со плевелите 
е сериозна закана за време на 
засадувањето на новите садници. 
Хербицидите обезбедуваат 
најефикасна контрола на плевелите 
во расадничарското производство, 
но не се препорачливи за во 
природа, бидејќи станува збор 
за хемиски и токсични материи, 
кои би ги нарушиле природните 
екосистемски карактеристики и 

имаат штетно влијание на голем број видови растенија и животни. Мулчирањето (слика 
18), како мерка на нега и заштита од измрзнување, може да се користи и за контрола на 
плевелите, но тие повторно се појавуваат со текот на времето, а мулчот може да создаде 
живеалиште и за глодачи. 

Сл. 18. Заштита на садници на терен со 
поставување фолија за мулч околу стеблото

При изборот на парцелите за засадување на садниците 
треба да се внимава на следното:

Најдобри површини за засадување на садниците од тополи и врби се 
алувијалните почви, кои имаат добра аерација, доволно влага и хранливи 
материи, кои се длабоки (> 1 м до нивото на водата), имаат средна текстура (со 
учество на песок) и имаат рН на почвата во опсегот од 5,0 до 7,5.

Сувите почви треба да се избегнуваат, или дополнително да се наводнуваат, 
што има големо влијание врз успехот на одгледувањето на тополите дури и на 
длабоки песоци. 

Преголемата заситеност на почвата со вода во текот на сезоната на растење 
може да предизвика анаеробни услови во почвите, кои го намалуваат 
количеството на кислород потребно за кореновите системи, што доведува до 
симптоми слични на суша.

Тополите не можат многу долго време да толерираат анаеробни услови, 
особено во пролетните месеци, и мора да имаат добро аерирани почви до 
почетокот на летото, за да преживеат и да напредуваат. На помлада возраст 
дрвјата се поранливи. Тешките почви (глинести или глинесто-песокливи) се 
сметаат за понеповолни за растот на тополите од почвите со пониска содржина 
на глина.

За тополите не се погодни ниту плитки почви, бидејќи за време на подолг 
сушен период, плитките почви недоволно складираат влага, што доведува до 
намален раст и морталитет. 
Плитките почви, исто така, може да претставуваат проблем во однос на 
појавата на ветроизвали. Плиткоста на кореновата зона може да биде 
предизвикана од длабочината на подземните води, која не се повлекува во 
текот на летото, непропустлив слој на почва или карпести подлоги. 

Правилната подготовка за садење е од суштинско значење за успешно 
воспоставување на насадите од тополи и за лесен пристап за контролата на 
плевелот. Без соодветна подготовка на месторастењето, преживувањето и 
растот на тополите може драстично да се намали.
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Со цел следење и помагање на процесот на ревитализацијата на терен потребно е да 
се врши следење (мониторинг) на прифатеноста и развитокот на садниците, како и по 
потреба да се вршат одгледни и заштитни мерки.

Мониторингот на напредокот на садниците и сукцесивните процеси во текот на 
ревитализацијата ќе се спроведува континуирано по спроведеното засадување.

Мониторинг 
контрола на 
засадените 
садници на терен

Мониторингот на засадените површини се врши континуирано по 
спроведеното засадување, во текот на целата година. Динамиката на 
теренските посети зависи од временските услови и потребите

Со цел следење и помагање на процесот на ревитализацијата на терен 
потребно е да се врши следење (мониторинг) на прифатеноста и развитокот 
на садниците, како и по потреба да се вршат одгледни и заштитни мерки. 
Доколку при мониторингот се утврди потреба од одгледни мерки, како што 
се прашење, плевење, заштита и сл., тие треба навремено и целосно да се 
спроведат

За време на мониторингот се следи напредокот на растот на садниците и 
сукцесивните процеси во текот на ревитализацијата, со пребројување на 
засадените садници и следење на нивната здравствена состојба, како и на 
состојбата на самата парцела на која се засадени садниците

Во текот на мониторингот треба да биде евидентирано и евентуалното 
присуство на други регистрирани животински видови.

и

Како мулч може да се користи и пилевината, но таа има недостаток, бидејќи го врзува 
расположливиот азот и ја закиселува почвата. Затоа, во зависност од конкретните 
услови на терен, ќе се одлучи дали има потреба од оваа мерка за нега.

За најоптимални методи во природни услови се сметаат механичките методи, преку 
кои рачно се врши окопување и отстранување на конкурентската плевелна вегетација. 
Плевењето треба да се изведува најмалку еднаш во годината, и тоа напролет пред 
плевелната вегетација да почне со поинтензивен растеж, со кој може да ги засени 
садниците. Дополнителниот број наврати за плевење ќе зависат од конкретните услови 
на месторастењето и развитокот на плевелската вегетација, и секако од количествата 
врнежи од дожд на самиот локалитет и поширокиот регион каде што се засадени 
садниците.

Поставувањето црна ПВЦ-фолија околу засадените садници на терен има позитивно 
влијание врз нивниот развиток, бидејќи ја штити почвата од испарување на влагата и 
придонесува за подобрување на нејзината структура. Воедно, ги штити садниците од 
конкурентската вегетација и им овозможува поинтензивен раст и развиток.

Во зависност од потребите и состојбата на теренот ќе се одлучи дали има потреба од 
прицврстување на садниците со колец, како и нивно оградување заради заштита од 
животни.

Сл. 19 и 20. Садници од бела топола (лево) и кршлива врба (десно)
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Шематски приказ на  процесот на 
произвотство на садници од бела 

топола, бела и кршлива врба

70
 cm

50 cm

Преместување 
на ожилени 
резници во леи.

Правилно 
извадена и 
спакувана 
садница со 
бусен од 
расадник.

Засадување на садниците со 
копање дупки со димензии,  
не помали од 50 см широчина 
и 70 см длабочина.

Нега на посадени 
садници.

Нега на садници 
во расадник.

Селекција на матични 
стебла.

Земање резници со 
отсекување на леторастот. 
Резниците се со  6-8 пупки. 
Должината на целата 
резница е 20-25 см.

Собраните резници се 
групираат во снопчиња и се 
пакуваат во пластична кеса.

До засадувањето, 
резниците се 
чуваат во ладни 
простории или 
ладилници на 
температура од  
– 2 до 0˚Ц.

Ожилување на резници, 
потпомогнато со примена на 
хормон за вкоренување како што 
е индол-бутерната киселина. 

-2 до 0˚Ц IBA
ХОРМОН
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Оваа публикација е подготвена во рамките на Програмата за 
зачувување на природата во Република Северна Македонија, 
проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (Swiss 
Agency for Development and Cooperation - SDC), координиран од 
Фармахем - Скопје, како дел од активностите за унапредување 
на состојбата на природните вредности во брегалничкиот 
регион - ревитализација на рипариски екоситеми.

Македонското еколошко друштво (МЕД) е партнер на 
Програмата и е одговорно за спроведување на активностите 
што се однесуваат на обновувањето на крајречните шуми 
долж реката Брегалница, заради подобрување на нивните 
основни функции во заштита од ерозија и поплавување на 
околните површини, и секако збогатување и зацврстување на 
постоечката биолошка разновидност.

Производството на садници од бела топола и садници од врби од резници во 
расаднички услови е можно, а успешноста и квалитетот во голема мера зависат од 
применетите мерки за нега и одгледување на садниците. Употребата на стимулатори го 
помага успешното прифаќање на резниците.

Развитокот на садниците на терен е отежнат во првите години, а на тоа влијаат и 
лошите месторастежни услови, кои се одликуваат со силно пропустливи и песокливи 
почви, како и недоволните количества врнежи во текот на вегетациската сезона.

Ваквите неповолности во одредена мера може да се санираат со следните препораки:

Заклучок

Засадување веќе оформени квалитетни садници со бусен

Добра подготовка на почвата за засадување на садниците со копање дупки со 
соодветни димензии, т.е. не помали од 50 см широчина и 70 см длабочина

Засадување во поволни временски услови во период на мирување на 
вегетацијата,

На одредени поповолни месторастежни услови може да се применува и 
директно засадување на резници од врби или тополи во почвата со примена 
на in-situ методот на конзервација. Притоа, резниците од врби имаат многу 
поголем процент на прифатливост за разлика од резниците од бела топола, 
што произлегува од природната силна вегетативна способност на врбата за 
таков тип размножување

Реализацијата на овој пилот-проект за производство и подигнување садници 
од бела топола и врба и нивно засадување во оштетените рипариски делови 
е добар пример што може да биде урнек за идни слични активности за 
ревитализација на деградирани рипариски шумски екосистеми.
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