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1. Вовед 

 

Човекот ги користел растенијата, освен како извор на храна и како лекови, бои, 

текстил, градежен материјал, оружје и алатки, валути, облека и ритуали поврзани со 

општествениот живот. Информации за употребата и намената на растенијата биле од  

суштинско значење за човековиот опстанок, и се пренесувале од генерација на 

генерација. Во современиот свет раширена е употреба на синтетички лекови, а особено 

во современата западна медицина, но доаѓа до значителни промени, особено поради 

тоа што Светската здравствена организација (World Health Organization – WHO) и 

големите фармацевтски компании, започнуваат се повеќе да се насочуваат кон 

лековитите растенија, т.е. да вложуваат поголеми средства за истражување на тоа 

поле. Во светот се користат приближно 20 000 лековити растенија, а од 250 се добиваат 

основните состојки за производство на современи лекови.  

Користењето на самоникнатите лековити, ароматични и овошни растенија е 

традиција меѓу населението во нашата држава. Но собирањето на овие самоникнати 

растенија треба да биде одржливо и во насока на заштита на видовите и екосистемите 

за идните генерации. За да биде одржливо, собирањето мора да биде базирано на 

познавање на биолошката репродукција, дистрибуција и застапеноста на природните 

ресурсите. Таквите информации може да се добијат од бројни извори, како што е 

знаењето на локалното население, како и преку формални научни истражувања. 

Собирањето и чувањето на традиционалното знаење на локалното население е еден 

од најбрзите и најекономичните начини за да се добијат информации за одредени 

ресурси, кои би помогнале во изборот на соодветен дизајн за земање примероци и 

методологија (Wong, 2000). 

Global information system или GIS има улога во анализирањето на потенцијалната 

и тековната просторна дистрибуција на целните видови, нивно лоцирање и проценка на 

популацијата на растителните видови и заедници, мерење на биолошка разновидност, 

мониторинг на биолошка развновидност и идентификување на приоритетите за 

конзервација и управување (Iverson and Prasad,1998; Pedersen et al., 2004;Powel et al., 

2005).  

Споменикот на природата Вевчански Извори се наоѓа северозападно од н.м. 

Вевчани на источните падини на планината Јабланица, на надморска височина од 950 

m и површина од 1370 ha.. Овој локалитет претставува исклучително значаен 



 

 

хидролошки односно хидрогеолошки локалитет, кој според своите карактеристики е од 

посебен интерес за научно - истражувачката работа.   

Согласно Законот за прогласување на Вевчански Извори за Споменик на 

природата и врз основа на валоризирањето на природните вредности на заштитеното 

подрачје Споменик на природата Вевчански Извори утврдено е дека постојат можности 

за воспоставување на три зони и заштитен (бафер) појас: Зона на строга заштита; Зона 

на одржливо користење; Зона на активно управување; Заштитен (бафер) појас. 

Според опишаните предлог зони определени се вкупната површина на секоја зона 

прикажани во хектари (ha) и процентуално. Во следната табела се прикажани 

површинте кои ги зафаќаат трите зони на заштита. 

 

Табела 1 Опфатени повржини во зоните на заштита 

Зони на заштита % ha 

Зона за стога заштита 14,2 194,5 

Зона за активно управување 14,0 191,1 

Зона за одржливо 

користење  71,7 977,9 

Вкупно  100,0 1363,5 

 

Врз основа на предложената Програма за одржливо користење на природните 

ресурси во Планот за управување со Споменикот на природата Вевчански извори и 

проектните активности на невладината организација Екосвест во рамките на проектот 

Воспоставување на мониторинг и менаџмент систем за споменик на природата 

Вевчански извори, финансиран од Европската Унија, а имплементиран од УНДП во 

соработка со МЖСПП беа иницирани и спроведени активности во насока на мапирање 

на некои лековити, ароматични и овошни растенија и одредување на биопотенцијалот 

на растителните видови. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Материјал на истражување 

 

Во рамките на проектот беа селектирани неколку самоникнати растителни 

видови кои се од посебен интерес за општината Вевчани и локалното население. Во 

рамките на проектните активности беа спроведени анкети меѓу локалното население, а 

особено беа таргетирани собирачите на лековити и ароматични растенија и други 

овошни и шумски видови. Од спроведените анкети во период од март до мај 2019 година 

беа издвоени за теренски истражувања следните лековити и ароматични растенија 

(мајчина душица - Thymus sp. и кантарион - Hypericum perforatum), загрозен растителен 

вид (линцура - Gentianna lutea) и самоникнат овошнен вид (боровинка - Vaccinium 

myrtillus). Литературните податоци кои се дел од План за управување со споменикот на 

природата Вевчански извори 2019-2029 година, укажуваат на застапеност на овие 

видови во флората на Вевчани од теренските истражувања на  Академик Владо 

Матевски (2015). Опишани се три вида на мајчина душица Thymus jankae Čelak, Thymus 

longicaulis Presl. и Thymus tosevii var. degenii. Матевски (2015) опишал два вида од 

фамилијата Hypericaceae од родот Hypericum и тоа видовите: Hypericum barbatum Jacq 

и Hypericum perforatum L. Матевски (2015) опишал неколку видови од фамилијата 

Gentianaceae и присуство на видот Gentiana lutea. Опишан е и видот Vaccinium myrtillus 

L. присутен на неколку поединечни локации.  

 

3. Методологија на истражување 

 

Мапирање на локациите на истражуваните растителни видови 

 

Во насока на детално и опсежно истражување на целните растителни видови беа 

спроведени претходни анализи на постоечките литературни податоци, достапните 

анкети спроведени во рамките на проектот (март-мај 2019 година), разговори со 

локалното население и собирачите на самоникнати шумски видови,  беа подготвени 

плановите и протоколите за ботаничките експедиции, кои се во согласност со 

биологијата и физиологијата на секој вид поединечно (времето на цветање, формирање 

на плод, биолошка и технолошка зрелост и др.). Теренските истражувања беа 

спроведени во период од јуни до август 2019 година на површините на заштитеното 

подрачје Вевчански извори на територијата на општина Вевчани.  Основна цел на 

ботаничките експедиции во рамките на теренските истражувања беа да се мапираат 



 

 

локациите на испитуваните растителни видови во насока на идна заштита, мониторинг 

и одржливо собирање и употреба на овие видови. Со овие истражувања се овозможува 

мапирање на локацијата, дистрибуцијата на видот на одредена површина и  

оптималниот период на собирање на растителниот вид, а воедно и ризиците и 

предизвидците за испитуваните растителните видови.  

Истражувањето беше спроведено во неколку фази: обука, подготвителна, 

теренска, лабораториска и финална фаза.  

Во обуката беа вклучени експерти од областа на лековити растенија и овошни 

видови, кои ги пренесоа основните информации за растителниот вид, за начинот на 

собирање, времето кога се собира, начинот на употреба и препораките за одржливо 

собирање на растителните видови. Обуката се одржа на 4.6.2019 година во присуство 

на претставници на Екосвест, експерти, локално население, членови на планинарското 

друштво Црн камен, претставници на локалната власт и собирачите на самоникнати 

растенија.  

Во подготвителната фаза беше подготвен детален програм и протокол од страна 

на експертот и претставниците на здружението Екосвест и други инволвирани страни.  

Протоколите беа развиени за индивидуалната работа на експертот и неговите 

соработници и редовни состаноци и консултации со претставниците на проектот. За 

мапирање на испитуваните растителни видови беа анализирани различни видови на 

софтвери и литературни податоци за почвените типови, топографијата, климатските 

услови, надморската височина, фитоценолошки анализи и дистрибуција на вегетацијата 

во Вевчани. Во подготвителната фаза беше подготвена потребната опрема, 

неопходните инструменти за теренска анализа на растенијата во соработка со 

претставниците на проектот за локална поддршка.  

Во теренската фаза мапирањето и документацијата на растителните видови 

беше спроведено со визуелно согледувае на теренот и точни ГПС точки беа креирани 

на база на ГПС (GPS Global positioning system) со софтверот Memento во кој беа внесени 

локацијата (координатите), времето, датумот, фотографија и опис на локацијата и 

растителниот вид. Другиот софтвер кој беше користен при мапирањето на растителните 

видови е Oruxmap  кој овозможува следење на теренската рута, локациите 

(координатите), надморската висина, времето, одредување на растојанија, одредување 

на површина , фотографии и опис на видот.  Теренските испитувања беа спроведени за 

да се одредат локациите на собирање на овие видови на одредени места. Голем број 

на фотографии беа подготвени и складирани во текот на теренските истражувања.  



 

 

Во лабораториската фаза растителниот материјал беше измерен во свежа и 

сува состојба за одредување на биопотенцијалот на секој растителен вид.  

Во финалната фаза беа подготвени дигиталните мапите на дистрибуција на 

растителните видови врз основа на теренските истражувања, беа подготвени извештај 

за биопотенцијалот на испитуваните растителни видови и беа подготвени анексите за 

истражувачката студија. .  

 

Одредување на биопотенцијалот на истражуваните растителни видови 

 

Врз основа на дистрибуцијата и застапеноста на секој растителен вид 

поодделно, добиени од теренските истражувања при мапирање на растителните видови 

беа креирани мапи на дистрибуција. Врз основа на мапите, теренските анализи и 

анализите на продуктивноста на растителните видови беше одреден биопотенцијалот 

на секој растителен вид поединечно. Продуктивноста се утврди врз основ на нивните 

вегетативни карактеристики (бујност, висина и сл.), густината и застапеност на 

одредена површина, староста на растенијата. За утврдување на биопотенцијалот се 

анализираа и репродуктивните карактеристики на растението преку присуство на млади 

родни гранчиња, присуство на цутни папки, цветови или плодови. Значаен показател за 

продуктивноста на растенијата е и нивната старост. 

При истражувањето на теренот, димензиите на површината ги утврдивме со 

мерење со ласерметар, а пресметковно се утврди површината за секој растителен вид 

поодделно. Со броење на растенијата се утврди нивната застапеност односно густина 

на популацијата. За сите анализирани растителни видови со поголема застапеност 

(мајчина душица, кантарион и боровинка), користевме рамка за анализа на површина 

од 1m2. За линцурата беа спроведени само анализи на дистрибуција, застапеност и 

состојба на овој загрозен вид. 

За секој растителен вид поединечно, беа избрани репрезентативни растенија 

или површини (мајчина душица, кантарион и боровинка), од разни локации на 

истражување, од кои беа собрани цветови и плодови за понатамошно истражување. 

Пробите од мајчина душица и кантарион беа собрани во фаза на цветање. Собраните 

примероци од лековити и ароматични растенија беа анализирани во Лабораторија за 

ботаника и физиологија на растенија на катедрата за квалитет и безбедност на 

храна при Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје во состав на УКИМ. 

Анализирана беше масата на собраните примероци при свежа и сува состојба, и бројот 

на растенија или цветови на 1m2. Плодовите за анализа на боровинката (просечни 



 

 

мостри), беа собрани во фенофаза „полна зрелост“. Собраните мостри од овошните 

плодови беа анализирани во помолошката лабораторија на катедрата за Овоштарство 

при Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје во состав на УКИМ. При тоа се 

анализираше процентот на полно зрели плодови, односно процентот на зелени 

плодови, нивната просечна маса и квалитет на истите. 

 

Развој на дигитални мапи во ГПС софтвер 

 

Собирање на постоечки податоци 

Прв чекор е собирање на постоечки податоци и ГИС просторни податоци. 

 Постоечки извори на податоци од далечинска детекција:  

o Google Earth сателитски снимки, најнови постоечки снимки од 

истражуваното подрачје се од септември 2018, 

 Топографски карти 1:25,000, година на изработка: 2004, извор: Агенција за 

катастар на недвижности, дигитални карти (tif, jpg), векторски формат (постоечка 

патна мрежа, реки, користење на земјиштето, изохипси…) 

 Почвена карта, http://www.maksoil.ukim.mk/masis/, векторски формат, 1:50,000 

 Прибирање на постоечки карти од различни студии за биодиверзитет и други 

публикации. 

 

Предпроцесирање на податоците 

Во овој дел од постапката се подготвуваат сите влезни податоци и се доведуваат на 

ниво на истражуваното подрачје. Обработката на ГИС податоците се прави во 

софтверот QGIS, кој се базира на стандардите на отворен софтвер. 

 Скенирање и геореференцирање на хартиени карти 

 Дигитализација на геореференцирани податоци 

 Сечење на векторски и растерки податоци на ниво на истражувано подрачје 

 Издвојување на податоци од интерес од растерските податоци 

Работата се состои од повеќе сегменти. Подготвителната работа е многу важна 

бидејќи ќе обезбеди важни информации и карти на експертите кои ќе им помогнат во 

нивната работа. Целта на оваа фаза е да се соберат податоци од повеќе извори и да 

се спојат во една база на податоци. Податоците се добиваат во различни облици и се 

од повеќе извори. Поголемиот дел од податоците имаат просторна компонента, меѓутоа 

не мора да значи дека мора да бидат во форма на карта. Една од задачите е да се 

соберат табеларни податоци и описни бази на податоци и да им се даде просторна 

http://www.maksoil.ukim.mk/masis/


 

 

компонента и понатаму да се поврзе со постоечките ГИС бази на податоци и истите да 

се користат како засебни ГИС подлоги или како дополнување на постоечките ГИС 

атрибутивни бази.  

 

Теренски истражувања 

Беа изведени повеќе теренски истражувања од експертите кои користеа ГПС 

уреди како главна алатка за прибирања на геореференцирани податоци кои беа 

надополнети со фото документација од растителните видови кои се од интерес на оваа 

студија.  

 

Анализа на податоците и подготовка на картографски подлоги 

ГПС точките кои беа снимени на терен беа внесени во ГИС софтверот. Од овие 

податоци може да се види детално просторната дистрибуција на растенијата. Понатаму 

во соработка со експертите беа дефинирани подрачја на распространување на 

поединечните видови на растенија со помош на сателитски снимки и експертска 

проценка. Врз основа на сите податоци беа подготвени мапи на дистрибуција на секој 

растителен вид поодделно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Резултати од истражувањето 

 

Во рамките на спроведената Обука за одржливо собирање на лековити, ароматични 

и овошни растенија во општината Вевчани на 4.6.2019 година, направивме кратко 

интервју со поставување на прашања во насока на подобрување на планот за 

теренските експедициин и користење на информациите кои ги поседува локалното 

население.  

Собирачите напоменаа дека во заштитеното подрачје се одвива традиционално 

сточарство со одгледување на овци кои се чуваат на надморска височина од 1500 m, а 

се испасуваат на пасиштата на Голина и околните места. Се работи за едно стадо од 

200 до 300 овци со 1 овчар, кои ги забележавме и документиравме на теренските 

истражувања.  

Од постоечките ризици во заштитеното подрачје беше напоменато дека постои 

ризик од пожар (пр. пожар под Св.Спас пред 2 години  во борова шума, а во април 2019 

година пожар имало во Подгорци) од другите ризици беше напоменато присуство на 

диви животни како: мечки, диви свињи, волк, лисици, змии.  

Собирачите укажаа дека патната структура е добро развиена со пат до Горна 

Белица, а другите патишта се шумски. Нагласија дека во зоната за активно управување 

и во зоната за строга заштита нема патишта.   

Во однос на собирањето на самоникнатите растенија назначија дека нема 

организирано добивање на дозволи за собирање, но во иднина дека тоа треба да биде 

приоритет на општината за мониторинг и одржливо собирање на овие видови.  

Од изјавите на собирачите добивме преглед и информации каде најчесто собираат 

самоникнати растенија и тоа: боровинка (Локви, Езеро, под Криви вирови, лева страна 

под Локви; костен (Црни камен, Јанков камен, под Св.Спас); мајчина душица ( Ливади 

800-900 м.н.в., Голина, под Локвата); kантарион (Ливади 800-900 м.н.в., Голина, под 

Локвата, покрај Св.Спас, покрај патишта за Голина, Горна Белица); линцура ( над езеро, 

Црн Камен, Подгоречко).  

Во однос на застапеноста и појавата на истиот вид на истата локација укажаа дека 

зависи од годината, климатските фактори, а особено тоа е случај со боровинката. Од 

лековитите растенија мајчина душица и кантарион се застапени на истите локации и во 

доволни количини кои ги користат за сопствена употреба.  



 

 

Во однос на употребата, мајчина душица ја користат за чај, зачин, за смирување и 

бронхит, кантарион го употребуваат за чај, го ставаат во масло или алкохол за 

изгореници, а боровинка ја користат за сок, сушена за чај, џем, слатко, и ја мешаат  со 

јагода и капина. Најчесто ги користат за сопствена употреба, нема организиран откуп во 

нивната општина.  

Дел од собирачите изјавија дека би сакале да брендираат производи од шумски 

плодови особено од костен, боровинка или дел од лековитите растенија во насока на 

екотуризам, за странските и домашните туристи.  

Боровинката ја собираат со чешли, 100% е искористеноста и ја собираат во август, 

но нагласија дека на локациите на нивната општина доаѓаат берачи од Кичево и од 

Албанија. Во однос на количините кои ги собираат укажаа дека мајчина душица 

собираат од 1-2 kg; кантарион 2 китки; линцура 1 корен; боровинка до 10 kg, костен над 

100 kg. Во однос на временскиот период кога ги собираат овие растителни видови 

наведоа: мајчина душица – на Голина на Петровден (јули), кантарион – јули, боровинка 

– после 20 август. 

 

 

Слика 1. Обука за одржливо собирање на самоникнати лековити, ароматични и 

овошни растенија одржана на 4.6.2019 година во општината Вевчани 

 

 

 

 



 

 

 

МАЈЧИНА ДУШИЦА (Thymus sp. L.) 

 

Опис на ботаничките карактеристики  

Претставува повеќегодишна полугрмушка, во долниот дел со одрвенето стебло со 

висина до 30 cm. 

 

Слика 2. Мајчина душица (Thymus sp). (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 

 

Лист- Листовите се ситни поставени едни наспроти други, со јајцевидна или ланцетаста 

форма. Листовите може да бидат голи или обраснати со влакна. 

Цвет- Цветовите се со розова или розововиолетова боја и се организирани во топчести 

соцветија на врвот на гранките. 

Кога се собира- Целото растение за време на цветањето се карактеризира со пријатен 

и ароматичен мирис. Цвета во текот на целото лето, од мај до септември. 

Каде се собира- Во текот на цветањето мајчината душица бара светлина и топлина, со 

оглед на тоа најчесто се среќава на суви и сончеви места. Најдобро расте на варовнички 

подлоги, неутрални или слабо алкални почви, по ливади, пасишта, покрај патишта, по 

рабовите на шумите. 

Како се собира: Треба да се собира нежно и не смее да се корне. Со ножичка да се 

исече само горната половина од  гранката со лист и цвет, внимателно за да не се 

оштетат жлездестите делови. 



 

 

 

Дистрибуција и застапеност на мајчина душица (Thymus sp.) во заштитеното 

подрачје Вевчански извори 

 

Дистрибуцијата на мајчина душица според теренските истражувања, 

детектираните локации и изготвената мапа изнесува вкупно 224 hа. Мајчината душица 

е застапена на неколку локации прикажани на мапата (Слика 3).   

 

Слика 3. Мапа на дистрибуција на растителниот вид Thymus sp. (мајчина душица ) во 

заштитеното подрачје Споменик на природата „Вевчански Извори“ 

 

Локација со најголема дистрибуција на мајчина душица има вкупна површина од 

162,24 ha и се простира на локацијата Голина која на север завршува со област Чушков 

равен, на запад во близина на Вевчанска Локва на југ до Јанкови Лази и на исток до 

почетокот на Голина пред шумскиот појас, на надморска височина од 1700 m до 2078 m.  

Застапеноста на мајчина душица на оваа локација е проценетa на 4 ha. Застапеноста 

на мајчина душица е на посуви места, околу карпи на површини од 0,5 до 2 m2, висината 

на растенијата се движеше од 10 cm до 15 cm.  



 

 

Локацијата со мајчина душица под Св Спас се до Бели Брег во зоната на 

одржливо користење на надморска височина од 1000 m до 1100 m е со вкупна површина 

од 21,15 ha.  Застапеноста на мајчина душица на оваа локација е проценето на 1,5 ha. 

Над локацијата Црн Камен (зона за активно управување), се наоѓа површина од 14,79 

ha под мајчина душица на 1039 m до 1178 m надморска височина во зона на одржливо 

искористување. Застапеноста на мајчина душица на оваа локација е проценето на 2,1 

ha. Во околината на населенето место Горна Белица беа забележани површини со 

мајчина душица на 13,65 ha. Застапеноста на мајчина душица на оваа локација е 1,3 ha.  

Над населеното место Вевчани и околу Вевчанските извори дистрибуцијата на 

мајчина душица е на површина од 9,62 ha на надморска височина од 925 m до 1100 m. 

Застапеноста на мајчина душица на оваа локација е проценето на 0,3 ha. Најмалата 

површина која беше забележана на теренските истражувања беше на површина од 2,24 

ha кај Црвен кладенец на надморска височина од 1385 m. Застапеноста на мајчина 

душица на оваа локација е проценето на 0,35 ha. Вкупната површина под мајчина 

душица во зоната на одржливо користење е 9,55 ha.  

 

 

Слика 4. Мајчина душица (Thymus sp) на локација Голина во заштитеното подрачје 

Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 

 



 

 

Податоци кои се дел од План за управување со споменикот на природата 

Вевчански извори 2019-2029 година, укажуваат на застапеност на овие видови во 

флората на Вевчани од теренските истражувања на  Академик Владо Матевски (2015). 

Опишани се три вида на мајчина душица Thymus jankae Čelak, Thymus longicaulis Presl. 

и Thymus tosevii var. degenii. Видот Thymus jankae Čelak според Матевски (2015) се 

среќава на Јанков Камен, на Голина, на локации кон и пред Вевчанско езеро, на 

различен почвен тип (пр. варовник, силикат), на различни надморски височини (1204 m, 

1802 m, 1932 m, 1978 m, 1962 m) на камењари, по планински пасишта, во заедница со 

Festucetum comm и Helianthemum numularium – Carex leavis comm. Видот Thymus 

longicaulis Presl., според Матевски (2015) се среќавана Јанков Камен на камењар, 

варовник (1204 m) и над Чежва Ливада во  букова шума, чистини, на 1520 m. Видот 

Thymus tosevii var. degenii е опишан на Голина, кон Вевчанско езеро, по планински 

пасишта, на длабока почва, силикат, 1762 m, во заедница со ass. Festucetum paniculatae. 

 

Биопотенцијал на мајчина душица (Thymus sp.) во заштитеното подрачје 

Вевчански извори 

 

Од теренските истражувања на локациите кои се во зоната на одржливо 

користење земени се проби на површини од 1m2, при што беа добиени следниве 

резултати, просечно на 1 m2 има 288 цветови, минималната количина на собрани 

цветови е 143, а максималната 470 цвета. Просечната тежина на мајчина душица 

собрана на 1m2 во свежа состојба е 32,69 g, минималната количина е 15 g, а 

максиналната е 50 g. Просечната тежина на мајчина душица собрана на 1 m2 во сува 

состојба е 16,33 g, минималната количина е 7 g, а максиналната е 25  g.  

Минималното количество на собрана мајчина душица на 1 ha во свежа состојвба 

е 150 kg/ha, во сува состојба е 70 kg/ha. Минималната количина на собрана мајчина 

душица на територијата на заштитеното подрачје во зоната на одржливо искористување 

е 1432,5 kg/ha во свежа состојба и 668,5 kg/ha во сува состојба. Максималното 

количество на собрана мајчина душица на 1 ha во свежа состојба е 500 kg/ha, во сува 

состојба е 250 kg/ha. Максималната количина на собрана мајчина душица на 

територијата на заштитеното подрачје во зоната на одржливо искористување е 4775 

kg/ha во свежа состојба и 2387,5 kg/ha во сува состојба.  

 



 

 

 

Слика 5. Мајчина душица (Thymus sp.) во фаза на цветање во заштитеното подрачје 

Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 

 

Просечното количество на собрана мајчина душица на 1ха во свежа состојба е 

326,9 kg/ha, во сува состојба е 163,3 kg/ha. Просечната количина на собрана мајчина 

душица на територијата на заштитеното подрачје во зоната на одржливо искористување 

е 3121,9 kg/ha во свежа состојба и 1559,5 kg/ha во сува состојба. Овие резултати се 

однесуваат за испитуваната 2019 година во согласност со временските услови. За 

постигнување на реална состојба, мониторинг на површините и на биопотенцијалот 

треба да се направат секоја година за да може да се одредат квоти за собирање и 

одржливо искористување на потенцијалот на заштитеното подрачје.  

 



 

 

 

Слика 6. Мајчина душица (Thymus sp.) пред цветање во заштитеното подрачје 

Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 

 

 

Слика 7. Мајчина душица (Thymus sp.) покрај карпи на топли и суви места во 

заштитеното подрачје Вевчански извори (фото Стојан Лешоски) 

 



 

 

          

  

Слика 8 Фотографирање, документирање и теренска анализа на мајчина душица во 

заштитеното подрачје Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ 

и Стојан Лешоски) 

 

Цветањeто на мајчината душица во заштитеното подрачје Вевчански извори се 

одвива од крајот на мај до јуни, а во повисоките делови на Голина во јуни и јули. 

Деловите кои се собираат се млади делови од стеблото со листови и цветови, при убаво 

и сончево време, без роса. Собирањето треба да се изведува со срп, остар нож или 

ножици. Потребно е да се внимава да не се оштетуваат листовите и жлездестите 

делови, поради губење на етеричните масла. Се собира во кошници, без притискање и 

набивање во кеси и вреќи. Растенијата насмеат да се откорнуваат и 30% од 

популацијата да се остави на локацијата за идно размножување на видот и обнова на 

популацијата. Кулеванова и Ѓошев (2004) укажуваат дека во однос на приносот од 3,5 

kg свежи надземни делови се добива 1 kg сува херба.  



 

 

 

Слика 9. Мапа на дистрибуција на растителниот вид Thymus sp. (мајчина душица ) на 

различни почвени типови во заштитеното подрачје Споменик на природата „Вевчански 

Извори“ 

  

Мајчина душица е широко распространета на површините во заштитеното 

подрачје и се јавува на сите опишани почвени типови според педолошката карта 

(http://www.maksoil.ukim.mk/masis/).  

 

Употреблива вредност на мајчина душица 

Лековитите состојки се наоѓаат во нејзините листови и цветови па затоа треба 

внимателно да се берат. Мајчината душица се користи за третман на сите видови 

инфекции, смирување на нервите и подобро расположение. Се користи и како лек 

против болки, ги олеснува симптомите на бронхитис и го намалува кашлањето. 

Мајчината душица  го зајакнува имунитетот, добра е за сите гастроинтестинални 

проблеми и ја подобрува циркулацијата. Маслото од мајчина душица може да се 

употребува и во случај на мозочен удар, мултиплекс склероза, атрофија на мускулите, 

ревматизам и друго. Мајчината душица може да се користи и како зачин во голем број 

на јадења. 

http://www.maksoil.ukim.mk/masis/


 

 

 

ЖОЛТ КАНТАРИОН (Hypericum perforatum L. 

 

Опис на ботанички карактеристики 

Жолтиот кантарион е повеќегодишно тревесто растение. 

 

Слика 10. Жолт кантарион (Hypericum perforatum L. (фото Наум Батковски) 

 

Стебло - Стеблото е исправено, тенко, во горниот дел разгрането, со две надолжни 

линии, голо и расте до висина од 80 cm.  

Лист - Листовите се прости, јајцевидни, тесни, голи со целосни рабови и поставени едни 

наспроти други. Долните листови се приседнати. Целиот лист е исполнет со точкасти 

жлезди исполнети со етеричното масло. 

Цвет - Цветовите се златно-жолти, густи, собрани во штитести соцветија, на врвот на 

стеблото. Цветот го сочинува чашка од 5 чашкини и 5 жолти, елипсовидни венечни 

ливчиња, назабени по работ со темни дамки. Доколку се протријат помеѓу прстите, 

оставаат темноцрвени дамки. Цвета од јуни до август.  

Плод – Плодот претставува чушка составена од три дела, во која е содржано семе со 

црна боја. 

Кога се собира - Се бере горната половина на растението во цветање од јуни до август. 



 

 

Каде се собира - Ова растение се среќава на ливади, низини и на планински места, 

покрај светли дабови шуми, грмушки и мочуришта, пасишта, како и на обработливи 

површини. 

Како се собира – Како алат за собирање на жолт кантарион може да се користат 

ножици, срп и кошници. Растението треба да се бере внимателно, со цел да не се 

оштетат жлездите присутни на листовите. Не е дозволено корнење на растението. 

Околу 30 % од цветовите и 20 % од растителната популација во одредена област, треба 

да останат недопрени. 

 

Дистрибуција и застапеност на кантарион (Hypericum perforatum L..) во 

заштитеното подрачје Вевчански извори 

 

Дистрибуцијата на кантарион според теренските истражувања, детектираните 

локации и изготвената мапа изнесува вкупно 122 hа. Кантарионот е застапен на неколку 

локации прикажани на мапата (Слика 11).   

 

 

Слика 11. Мапа на дистрибуција на растителниот вид Hypericum perforatum L. 

(кантарион ) во заштитеното подрачје Споменик на природата „Вевчански Извори“ 



 

 

Локацијата со најголема застапеност на кантарион е на Голина од десната 

страна во зона на одржливо користење, по патот се до Иљков Лаз со површина од 35 

ha. На Голина беа присутни повеќе од 15 површини со кантарион, чија величината се 

движеше од 50 m2 до 5 m2. На овие површини растенијата беа со густ склоп, добро 

развиени, со висина од 60 до 80 cm. На 1 m2 бројот на растенијата се движеше од 20 до 

30 растенија на некои површини, а на други површини од 50 до 70 растенија.  Вкупната 

проценета површина под кантарион на Голина изнесува 300 m2. По патот за Голина од 

двете страни на повеќе локации беа присутни популации со кантарион на површини од 

20 до 30 m2. Вкупната проценета површина е 150 m2. Во зоната на строга заштита над 

Криви вирој беа присутни само 2 до 3 локации со кантарион. Дистрибуцијата на 

кантарионот на оваа локација е од 1700 до 1900 m надморска височина. Беше 

забележано присуство на група од преку 180 растенија на 4 m2 во близина на Вевчанска 

Локва.  

 Слика 12 Жолт кантарион (Hypericum perforatum L.) во заштитеното подрачје Вевчански 

извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 

 

На помала површина од 2,26 ha по патот за Голина западно од Попов Кутел се 

јавува присуство на популации од кантарион на површина од 50 m2, добро развиени со 

висина од 50 до 70 cm, густина на 1 m2 од 20 до 30 растенија. На локацијата од Јанкови 

Лази до Стеблести Гробови со вкупна површина од 10.42 ha, се јавуваат неколку 



 

 

површини под кантарион, чија процената површина е 100 m2. На локацијата Извори 

југоисточно од Јанкови Лази со вкупна површина од 3,23 ha, кантарионот е присутен на 

50 m2. На патот од Црвен кладенец, се јавуваат популации на површина од 20 m2 

присуство на 40 до 50 растенија, на влажни и осојни места, со висина на стебло до 60 

cm.  По патот кон Бели брег под Свети Спа на вкупна површина од 16,85 ha, се наоѓаат 

групи на растенија со редок склоп, најчесто како поединечни стебла, (при што беа 

изброени 25 растенија на површина од 30 m2, на 100 m2 се јавува присуство на 60 

растенија, на 25 m2 до 36 растенија). Вкупната проценета површина под кантарион на 

оваа локација е околу 155 m2 со редок склоп. 

 Слика 13. Жолт кантарион (Hypericum perforatum L.) во заштитеното подрачје 

Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 

 

Над и под Вевчанските извори на вкупна површина од 5,4 ha, може да се забележи 

присуство на кантарион на површина од 420 m2. Околу изворите во зоната на строга 

заштита беа присутни локации со кантарион на површина од 200 m2. Другата површина 

од 220 m2 е во зона за одржливо користење, каде се изброени од 17 до 70 растенија на 

1 m2. Над Црн камен на површина од 22,2 ha, на повеќе локации има присуство на 

кантарион чија густина на одредени места се движеше од 37 до 65 растенија на 1 m2, 

на одредени места со многу мала висина на стебло 30 до 40 cm. Вкупна проценета 

површина со кантарион е 250 m2. На локацијата кај Горна Белица со вкупна површина 



 

 

од 13,78 ha, на проценета површина од 100 m2, бројот на растенијата се движеше од 10 

растенија на 1 m2, но на одредени локации на 40 m2 се јавуваа од 10 до 15 растенија. 

Површините под кантарион во заштитеното подрачје Вевчански извори е 

проценето на 1220 m2. 

Матевски (2015) опишал два вида од фамилијата Hypericaceae од родот 

Hypericum и тоа видовите: Hypericum barbatum Jacq и Hypericum perforatum L. Видот 

Hypericum barbatum Jacq. е лоциран на Голина, кон Вевчанско езеро, по планински 

пасишта, на длабока почва, силикат, на надморска височина од 1762 m, во заедница со 

ass. Festucetum paniculatae. Видот Hypericum perforatum L. Е забележан на неколку 

локации во општината Вевчани, на Јанков Камен, камењар, варовник, на надморска 

височина од 1204 m, на Голина, на влажни места, Криви Вирој, кај Св. Спас, во 

деградирана букова шума, на надморска височина 1302 m. 

 

Биопотенцијал на кантарион (Hypericum perforatum L..) во заштитеното подрачје 

Вевчански извори 

 

Од теренските истражувања на локациите кои се во зоната на одржливо 

користење земени се проби на кантарион на површини од 1m2, при што беа добиени 

следниве резултати, просечно на 1 m2 има 32 растенија, минималната количина на 

собрани растенија на 1 m2 е 5 растенија, а максималната 85 растенија. Просечната 

тежина на кантарион собрана на 1m2 во свежа состојба е 69,54 g, минималната количина 

е 30,07 g, а максималната е 121,54 g. Просечната тежина на кантарион собрана на 1 m2 

во сува состојба е 22,01 g, минималната количина е 11,61 g, а максималната е 39,50  g. 

Деловите од растението кои се собираат се цветот и горниот дел на растението од 

стеблото со листовите и цветовите.  

Минималното количество на собран кантарион на 1 ha во свежа состојба е 300,7 

kg/ha, во сува состојба е 116,1 kg/ha. Минималната количина на собран кантарион на 

територијата на заштитеното подрачје во зоната на одржливо искористување е 366,85 

kg/ha во свежа состојба и 141,64 kg/ha во сува состојба. Максималното количество на 

собран кантарион на 1 ha во свежа состојба е 1215,4 kg/ha, во сува состојба е 395 kg/ha. 

Максималната количина на собран кантарион на територијата на заштитеното подрачје 

во зоната на одржливо искористување е 1482,79 kg/ha во свежа состојба и 481,9 kg/ha 

во сува состојба.  

 



 

 

 

Слика 14. Жолт кантарион (Hypericum perforatum L.) на Голина во заштитеното подрачје 

Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 

 

 Слика 15. Жолт кантарион (Hypericum perforatum L.) на патот за Голина во заштитеното 

подрачје Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 

 

Просечното количество на собран кантарион на 1ha во свежа состојба е 695,36 

kg/ha, во сува состојба е 220,1 kg/ha. Од литературни податоци Кулеванова и Ѓошев 

(2004) приносот при сушење на кантарионот од 3,5 kg свежи надземни делови се добива 



 

 

1 kg сува херба. Просечната количина на собран кантарион на територијата на 

заштитеното подрачје во зоната на одржливо искористување е 848,34 kg/ha во свежа 

состојба и 268,52 kg/ha во сува состојба. Овие резултати се однесуваат за испитуваната 

2019 година во согласност со временските услови и други фактори. За одржливо 

собирање на кантарионот 30% од цветовите треба да се остават недопрени и 20% од 

растителната популација треба да се остави недопрена. Собирањето треба да биде со 

срп, ножици, нож и во кошници за да не се оштетуваат жлездите на листовите исполнети 

со етерично масло. Детален опис на растителниот вид, начинот на собирање, чување и 

употреба е даден во презентациите кои се одржани за собирачите во општина Вевчани, 

според меѓународни стандарди и националната легислатива. Цветањето на 

кантарионот беше во период од јуни и јули во пониските делови од 900 до 1400m 

надморска височина, додека цветањето на повисоките локации од 1500 до 2000 m 

надморска височина се јавува на крајот од јули до крајот на август. Од литературните 

податоци собирањерто на кантарионот е во јуни и јули, но поради климатските фактори, 

рељефот, надморската височина во заштитеното подрачје Вевчански извори цветањето 

на повисоките локации на Голина и по рабовите на шумата е во август.   

 Слика 16. Мапа на дистрибуција на растителниот вид Hypericum perforatum L. 

(кантарион ) на различни почвени типови во заштитеното подрачје Споменик на 

природата „Вевчански Извори“ 



 

 

    

     

Слика 17. Фотографирање, документирање и теренска анализа на кантарион во 

заштитеното подрачје Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ 

и Наум Батковски) 

 

Кантарион е широко распространета на површините во заштитеното подрачје и 

се јавува на сите опишани почвени типови според педолошката карта 

(http://www.maksoil.ukim.mk/masis/).  

За постигнување на реална состојба мониторинг на површините и на 

биопотенцијалот треба да се направат секоја година за да може да се одредат квоти за 

собирање и одржливо искористување на потенцијалот на заштитеното подрачје.  

 

http://www.maksoil.ukim.mk/masis/


 

 

 

Употреблива вредност на жолтиот кантарион 

Се употребува за стомачни заболувања, воспален желудник, чир на дванаесетпалачно 

црево, воспаление на тенкото и дебелото црево, како и при воспалени хемороиди. Може 

да се користи во форма на капки, тинктура и како чај за лекување на воспаление на 

непцата и парадентоза. Најголема примена има во лекување на повреди и рани на 

кожата, како и за лекување на изгореници од највисок степен. Поомага во подобрување 

на циркулација и ублажување на симптоми на депресија.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЖОЛТА ЛИНЦУРА (Gentianna lutea L.) 

 

Опис на ботанички карактеристики 

Жолтата линцура е повеќегодишно растение кое достигнува висина до 1,5 метри и има 

жолтеникави цветови.  

 

 

Слика 18, Линцура (Gentiana lutea L.). (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 

 

Ризом - Ризомот е краток, дебел и се разгранува на 2-10 долги, дебели корени. Во свежа 

состојба е сочен, мек и многу лесно се сече. На пресек е бел и со изразен горчлив вкус.  

Стебло – Стеблото е исправено, неразгрането, цилиндрично, дебело, одвнатре 

шупливо. Расте до 120 cm висина. 

Лист - Листовите се голи, во долниот дел на стеблото се многу крупни, на дршки, широко 

елипсовидни до јајчести, плавкасто-зелени, набрани и меки. Во горниот дел на стеблото 

се ситни, седечки, јајчести, зашилени, при основата се сраснати во ракавец.  

Цвет - Цветовите се двополни, по 3-10 собрани во крупни соцветија, со златножолта 

боја, наредени на спратови на горната половина на стеблото, во пазувите на листовите. 

Чашката е кожеста, надолжно расцепена до основата, со златножолта боја, а венчето е 

значително подолго од чашката. Цвета од јули до август.  



 

 

Плод – Плодот е чушка, со многубројни семиња. Семето е светло кафеаво, сплескано, 

по работ ширококрилесто. 

Каде се собира -- Најзастапена е на планински ливади и пасишта, околу грмушки и 

пусти места, ретки шуми, од 800 до 2000 m надморска височина. На ова растение му 

одговараат сончеви места, длабока, влажна и дренирана земја. 

Кога се собира - Делот на растението кој се собира е коренот, а тоа се врши во рана 

пролет или пак во доцна есен, во септември и октомври. 

Како се собира – Се собираат постарите корења, со помош на ашов и лопата, при што 

се чистат од земја, делови и стебла. Се отсекува главата на коренот со пупките, се враќа 

во дупката и се покрива со земја.Ова растение е заштитено со закон, односно неговата 

експлоатација од природата е забранета, бидејќи секоја билка која се вади од корен, со 

време исчезнува од своето поднебје. 

 

Дистрибуција и застапеност на жолта линцура (Gentianna lutea L.) во заштитеното 

подрачје Вевчански извори 

 

Дистрибуцијата на линцурата според теренските истражувања, детектираните 

локации и изготвената мапа изнесува вкупно 10,7 hа. Линцурата е застапена на локации 

прикажани на мапата (Слика 19).   

Дистрибуцијата на линцурата е на надморска височина од 1850 м до 2000 m во 

границите на заштитеното подрачје Вевчански извори. Вкупната површина на која беше 

забележана и опишана линцурата во зоната на строга заштита е 3,2 ha. На оваа 

локација над Криви Вирој беа забележани повеќе од 100 млади растенија на површина 

од 2 ha. На една од локациите на 200 m2 беа присутни 25 млади растенија (41,2423352; 

20,5373829). Листовите на линцурата се големи јајцесто елипсовидни од кои 

приземните листови се поголеми од останатите. Младите примероци беа со развиени 

од 4 до 5 приземни листови без да формираат стебло забележани при ботаничките 

експедиции кои се одвиваа од јуни до август 2019 година. Мал дел од растенијата беа 

со формирани 10 до 15 поголеми листови, во приземниот дел без развиено стебло. Не 

беа забележани растенија на кои имаше стебло и цветови.  

Од забелешките и коментарите на локалното население беше констатирано дека 

поголем дел од линцурата во оваа област се собира неконтролирано од индивидуи кои 

доаѓаат преку граница од Албанија. Таа состојба ја затекнавме при посетата на теренот 

во јуни, кога забележавме семејство од Албанија кои собираа салеп и линцура на 

посочената локација, транспортирајќи ги со коњи. 



 

 

 

Слика 19. Мапа на дистрибуција на растителниот вид Gentianna lutea L. (линцура) во 

заштитеното подрачје Споменик на природата „Вевчански Извори“ 

 

 

Слика 20. Линцура (Gentiana lutea L.) на локација Голина во заштитеното подрачје 

Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 



 

 

 Слика 21. Линцура (Gentiana lutea L.) на локација Голина во заштитеното подрачје 

Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 

 Слика 22. Мапа на дистрибуција на растителниот вид Gentianna lutea L. (линцура) на 

различни почвени типови во заштитеното подрачје Споменик на природата „Вевчански 

Извори“  



 

 

 

Слика 23. Линцура (Gentiana lutea L.).  на локација Голина во заштитеното подрачје 

Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 

 

Слика 24. Линцура (Gentiana lutea L.).  на локација Голина во заштитеното подрачје 

Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 

 

Во зоната за одржливо користење дистрибуцијата на линцурата е на поголема 

површина од 7,5 ha, но застапеноста е помала. Беа забележани 17 млади растенија на 

100 m2 на надморска височина од 1900 m. 



 

 

Линцурата во заштитеното подрачје е дистрибуирана на почвен тип варовничко 

доломитна црница на површините во заштитеното подрачје според педолошката карта 

(http://www.maksoil.ukim.mk/masis/).  

Линцурата е загрозен вид и според националните и интернационалните 

стандарди, што јасно се забележува и во заштитеното подрачје Вевчански извори. 

Треба да се воспостави мониторинг на овој вид, строга заштита и забрана за собирање 

на истиот. Поради собирањето на коренот односно ризомот и неправилно собирање се 

јавува исчезнување и сериозно загрозување на опстанокот на овој вид на заштитеното 

подрачје. Линцурата се среќаваше во заедница со смрека и боровинка или во заедница 

со Carex leavis.  

Матевски (2015) опишал неколку видови од фамилијата Gentianaceae и 

присуство на видот Gentiana lutea пред Вевчанско езеро, над Голина, на надморска 

височина од  1978 m, во Helianthemum numularium – Carex leavis comm. и на Голина, кон 

Вевчанско езеро, по планински пасишта, силикат,покрај карпи на 1916 m.  

 

Употреблива вредност на линцурата 

 

Народната медицина ја препорачува за зголемување на апетит, против стомачни 

тегоби, против грозница, лек против слабокрвност, лек против бледило. Помага при 

менструални болки, како и кашлица и бубрежни болки, при паднат имунитет и кивавица, 

но и гасови во стомакот и запек. Дополнително помага при длабоки и инфицирани рани 

и може да се користи како лек, но и помошна терапија. Линцурата се користи и за 

регулирање на нивото на холестерол, кој е сериозен здравствен проблем денес.  
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Слика 25. Линцура (Gentiana lutea L.). на локација Вевчанска Локва (фото проф. д-р 

Силвана Манасиевска Симиќ) 

 

 

 



 

 

 

БОРОВИНКА (Vaccinium myrtillus L.) 

 

Опис на ботаничките карактеристики  

Боровинката е дрвенеста, многугодишна, ниска разгранета грмушка, до 50 cm висока.  

 

Слика 26. Боровинка (Vaccinium myrtillus L.) (фото проф. д-р Силвана Манасиевска 

Симиќ) 

 

Лисјата се јајчести или издолжени јајчести, ситни, со остро назабен раб, со тап или 

зашилен врв, во основата пошироко заоблени до нешто срцести поставени на многу 

куса дршка .  

Цветови се единечни во пазувите на лисјата, хермафродитни, со сраснати венечни 

ливчиња, зелено црвени до боја на вино на куси цветни дршки. 

Плодот е сочна бобинка, црна со виолетов сјај чија површина е прекриена со восочен 

прав и има многу кафеави семки. Формата е топчеста. Плодот е со доста пријатен 

киселкасто сладок и малку опор вкус.   

Кога се собира- Ова растение цвета во мај и јуни. Созревањето на плодот почнува 

подоцна, во јули и завршува кон крајот на август, во зависност од географската 

положба, надморската висина и експозицијата на локалитетите. Бербата обично 

почнува во третата декада на јули и се одвива до крајот на август.. 



 

 

Каде се собира- Во Македонија ја има скоро на сите планини со над 1.100 m н.в. до 

2000 m надморска височина. Се среќава на кисели и влажни почви, во листопадни шуми, 

планински пасишта на високите планините Пелистер, Галичица, Плакенска Планина, 

Ниџе, Кожуф, Караџица, Јакупица, Бистра, Шара, осогово, Малешевски Планини, 

Беласица и др.  

Како се собира:. Бербата се врши со специјални метални или дрвени чешли и еден 

берач може да набере 20 - 30 kg за 8 часа, додека рачно 8 - 10 kg. Бербата се врши на 

суво време, во плитки садови. 

 

Дистрибуција и застапеност на боровинка (Vaccinium myrtillus L.) во заштитеното 

подрачје Вевчански извори 

 

Дистрибуцијата на боровинката според теренските истражувања, детектираните 

локации и изготвената мапа изнесува вкупно 34,69 ha. Дистрибуцијата на боровинката 

во зоната за одржливо користење северно од Криви вирој е на површина од 9,91ha и 

дел јужно од Криви вирој е 2,45 ha. Во зоната на строга заштита присутна е боровинката 

западно од Криви вирој на 6 ha, а јужно од криви вирои е 16,32 ha. Дистрибуцијата на 

боровинката е прикажана на мапата (Слика 227).   

 

Слика 27. Мапа на дистрибуција на растителниот вид Vaccinium myrtillus L. (боровинка) 

во заштитеното подрачје Споменик на природата „Вевчански Извори“ 



 

 

На локалитетот Голина во зона на одржливо користење, од десната страна по 

падината во правец на езерото се среќава асоцијација од боровинка во кругови или 

елипси, најчесто чиста од други растителни видови. Површината на истите е измерена 

со помош на ласер метар и математички е пресметана. Во овој потег на нашето 

истражување површината на деловите под боровинка се движи од 2.5 па се до 10m2. 

Овие делови се со 95% застапеност на растенијата од боровинка. Растенијата се 

средно до силно развиени со висина на жбунчето од 35 до 45 cm. Одредени асоцијации 

во овој потег беа доста бујни и истите имаа висина и до 50 cm. Бојата на листовите кај 

повеќето растенија е светло зелена и истите се распознаваат од поголема далечина. 

Кај побујните растенија кои беа констатирани во овој потег, бојата на листовите е 

зелена. При нашето истражување на овој дел плодовите од боровинката повеќе од 95% 

беа во фенофаза на полна зрелост и можеа да се собираат. Бројот на ваквите делови 

со боровинка на овој потегот до езерото е околу 200. Просечната површина на истите 

изнесува од 6.5 до 7m2. Вкупната површина со боровинка во овој дел изнесува околу 1 

400m2. 

 Слика 28. Боровинка (Vaccinium myrtillus L.) на локација Голина во заштитеното 

подрачје Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ) 

 



 

 

Приближно иста е состојбата и во средишниот дел на локацијата Голина се до езерото. 

На истиот локалитет во средишниот дел кој исто така припаѓа на зона на одржливо 

користење, боровинката е со поголема застапеност. И овде направивме мерење на 

површините по истата методика. Деловите со боровинка во овој дел се со нешто 

поголема површина и истата изнесува од 3 до 20m2. Чистотата на овие делови е нешто 

помала (85%). Развојот на растенијата и нивната висина е приближно иста или нешто 

помала во однос на претходниот дел. Во овој потег за разлика од претходниот бојата 

на листовите кај растенијата е секаде светло зелена. Плодовите од боровинка и во овој 

дел се наоѓаа во феноназа на полна зрелост со минимална застапеност на зелени 

плодови (помалку од 10%). Бројот на ваквите делови со боровинка на овој потегот до 

езерото е нешто поголем и изнесува околу 300. Просечната површина на истите 

изнесува од 6.5 до 7m2. Вкупната површина со боровинка во овој дел изнесува околу 2 

100m2. 

 Слика 29. Боровинка (Vaccinium myrtillus L.) на локација Голина во зоната на строга 

заштита заштитеното подрачје Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана 

Манасиевска Симиќ) 

 

Од левата страна, во правец на езерото, на локалитетот Голина кој припаѓа на 

зоната на строга заштита, боровинката е многу повеќе застапена. Таа се среќава по 



 

 

целиот обод на иглоллисната шума со ширина од 50 m, а на некои места и повеќе. На 

овој потег беа констатирани и делови со боровинка на површини и до 2 ha. На истите 

застапеноста на боровинката во однос на други повеќегодишни растенија е 80 до 90%. 

Бујноста и развиеноста на растенијата во овој дел е нешто помала. Висината на 

жбунчето изнесуваше од 25 до 35 cm. Листовите на растенијата во целиот овој дел е со 

светло зелена или зелено-жолтеникава боја, заради што растенијата од боровинка 

јасно се зaбележуваат од поголема оддалеченост. Процентот на зелени плодови во овој 

дел од нашето истражување беше многу поголем во однос на останатата површина. 

При тоа со собирање на плодовите со „чешли“ и нивно анализирање (броење и мерење) 

утврдивме присуство на зелени плодови околу 20 % изразени во маса, додека во однос 

на број на плодови застапеноста на зелените плодови беше многу поголемо (34%). Ова 

е разбирливо бидејќи зелените плодови сеуште се мали и нивната маса е многу помала. 

Заради овој факт од голема важност е собирањето на плодовите со „чешли“ да се врши 

кога процентот на зрели плодовите изнесува повеќе од 90%. Површината која што ја 

зафаќа боровинката во зона на строга заштита изнесува околу 6 ha. 

Податоци кои се дел од План за управување со споменикот на природата 

Вевчански извори 2019-2029 година, укажуваат на застапеност на овој вид во флората 

на Вевчани од теренските истражувања на  Академик Владо Матевски (2015). Опишан 

е и видот Vaccinium myrtillus L. присутен на неколку поединечни локации: на локација 

над Голина, под Вевчанско езеро на планински пасишта и камењари на почвен тип - 

силикат, на надморска височина од 1907 m во рамки на ass. Festucetum paniculatae; кон 

Вевчанско езеро, по планински пасишта, на камењар на надморска височина од 1962m; 

под Вевчанско езеро, над Голина, на надморска височина од 1946 m, во рамките на 

Vaccinium myrtillus comm.; над Голина, кон Вевчанско езеро во грмушести заедници, на 

силикатна почва силикат, на надморска височина од 1833 m, во рамките на Erica 

herbaceae comm.; Голина, над н.м. Вевчани, влажни места, Криви Вирој.  

 

Биопотенцијал на мајчина душица (Thymus sp.) во заштитеното подрачје 

Вевчански извори 

 

При нашето рекогносцирање и истражување на теренот, застапен со боровинка, 

заради утврдување на продуктивноста и капацитетот на локалитетот Голина беа земени 

повеќе просечни мостри од плодови од површина од 1m2. Истите се анализирани со 

мерење на вага и броење на бобинките. Плодот од боровинката преtставува бобинка со 

округла форма, со црн со виолетов отсјај, облепена со восочен прашец. Сокот и месото 



 

 

се исто така обоени. Во внатрешноста на плодот се наоѓаат повеќе ситни семки. Според 

литературни податоци димензиите на бобинката изнесуваат: дијаметар 7.84-9.38 mm и 

висина 6.79-8.39 mm (Димитровски Т. 1974). Според истиот автор масата на плодот 

изнесувала од 0.267 g до 0.490 g, така што во 1 kg има средно 2 040-3 700 бобинки. 

Анализираните примероци од плодови боровинка кои беа земани покажуваат 

приближно исти димензии. При тоа во одредени мостри се сретнаа и плодови со 

дијаметар од 12 mm и висина на плод од 10 mm. Просечната маса на плодот во нашето 

истражување изнесува 0.44g додека најкрупните плодови имаа маса од 0.70 g до 0.91g. 

Бројот на плодови во 1kg просечно изнесува 2267. 

Продуктивноста на боровинката се изразува преку масата на плодови кои може 

да се соберат од единица површина во полна зрелост. Истата зависи од повеќе фактори 

како што се: развиеноста и староста на растенијата, густината односно склопот на 

растенијата, чистотата односно присуството на други повеќегодишни растителни 

видови (смрека и сл.), експозицијата и наклонот на теренот, почвата и нејзините својства 

како и други еколошки фактори.  

 

Слика 30. Боровинка (Vaccinium myrtillus L.) на локација Голина во зоната на одржливо 

користење во заштитеното подрачје Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана 

Манасиевска Симиќ) 

 



 

 

Според Димитровски Т. 1974, на еден изданок се наоѓаат по 20 до 30 плода, со 

просечна застапеност од 16 до 25 изданоци на 1m2, и просечна маса на плод од 0.379g, 

може да се очекува просечна продукција од 185.7 g/m. Врз основа на собраните и 

измерените плодови во нашето истражување во одредени делови го констатиравме 

приближно истиот принос (172 g/m2), во црвената зона, додека во потегот од десната 

страна на зона на одржливо користење добиените вредности за продуктивност се 

значително поголеми и истата изнесува од 230 до 270 g/m2. Најмалата продуктивност 

на плодови боровинка која беше констатирана во нашето истражување изнесуваше 102 

g/m2. 

 Слика 31. Фотографирање и анализа на продуктивноста на боровинка (Vaccinium 

myrtillus L.) на локација Голина во зоната на одржливо користење во заштитеното 

подрачје Вевчански извори (фото проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ)) 

 

Овие вредности за продуктивност изразени на 1 ha изнесуваат минимално. 

1002kg  до максимално 2700kg. 

Врз основа на нашето истражување на теренот и мерењата кои беа направени 

може да се каже дека во оваа година и во вакви еколошки услови од површините со 

боровинка (3500m2) кои се во зоната за одржливо користење може да се очекува 

продукција на боровинка од 875 kg. 



 

 

Од површините под боровинка (6 ha) кои се наоѓаат во зоната за строга заштита 

заради помалата продуктивност по единица површина (172 g/m2), теоретски може да се 

очекува максимално 10320 kg.  

 

           

Слика 32. Собирачи на боровинка (Vaccinium myrtillus L.) на локација Голина во зоната 

на одржливо користење во заштитеното подрачје Вевчански извори (фото Проф. д-р 

Силвана Манасиевска Симиќ) 

 

Употреблива вредност: Во исхраната се користат плодовите и листовите. Плодовите 

покрај во свежа состојба, се користат и за преработување во сируп, овошни сокови, 

мармелад, слатко, компот, ракија и вино и како сушени плодови. Сувите листови се 

користат за подготовка на чај. Листовите од боровинката се со висока концентрација на 

витамин С и влегуваат во состав на чаевите за намалување на нивото на шеќер во 

крвта. Плодовите и лисјата ги ползува фармацијата и народната медицина. Сувите 

плодови се меѓу најефикасните антидијарични средства, се користат при воспаленија 

на слузокожата на желудникот и цревата.   

 



 

 

 

 

Слика 33. Мапа на дистрибуција на растителниот вид Vaccinium myrtillus L. (боровинка) 

на различни почвени типови во заштитеното подрачје Споменик на природата 

„Вевчански Извори“ 

 

Боровинката е застапена на варовничко доломитна црница и во кафеава шумска 

почва на површините во заштитеното подрачје според педолошката карта 

(http://www.maksoil.ukim.mk/masis/).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maksoil.ukim.mk/masis/


 

 

 

5, Заклучоци и препораки 

 

Врз оснава на добиените резултати од теренските истражувања беа мапирани 

следниве лековити и ароматични растенија (мајчина душица - Thymus sp. и кантарион - 

Hypericum perforatum), загрозениот растителен вид (линцура - Gentianna lutea) и 

овошнен вид (боровинка - Vaccinium myrtillus).  Мапите на дистрибуција на секој 

растителниот вид поодделно се дадени во резултати, а воедно беа изработени и мапи 

на дистрибуција на сите растителни виидови на различен почвен тип. Резултати за сите 

растителни видови се однесуваат за испитуваната 2019 година. Од теренските и 

лабораториските анализи може да ги констатираме следниве заклучоци: 

1. Дистрибуцијата на мајчина душица на површините на заштитеното подрачје 

Вевчански извори според теренските истражувања, детектираните локации и 

изготвената мапа изнесува вкупно 224 hа. 

2. Проценетата вкупната површина под мајчина душица во зоната на одржливо 

користење на целата територија на заштитеното подрачје Вевчански извори е 

9,55ha. 

3. Од анализите спроведени за одредување на биопотенцијалот на мајчината 

душица може да заклучиме дека просечната тежина на мајчина душица собрана 

на 1m2 во свежа состојба е 32,69 g, минималната количина е 15 g, а максиналната 

е 50 g. Просечната тежина на мајчина душица собрана на 1 m2 во сува состојба 

е 16,33 g, минималната количина е 7 g, а максиналната е 25  g. 

4. Просечното количество на собрана мајчина душица на 1ha во свежа состојба е 

326,9 kg/ha, во сува состојба е 163,3 kg/ha.  

5. Просечната количина на собрана мајчина душица на територијата на 

заштитеното подрачје во зоната на одржливо искористување е 3121,9 kg/ha во 

свежа состојба и 1559,5 kg/ha во сува состојба.  

6. Дистрибуцијата на кантарион на заштитеното подрачје Вевчански извори според 

теренските истражувања, детектираните локации и изготвената мапа изнесува 

вкупно 122 hа.  

7. Површините под кантарион во заштитеното подрачје Вевчански извори е 

проценето на 1220 m2. 

8. Просечната тежина на кантарион собрана на 1m2 во свежа состојба е 69,54 g, 

минималната количина е 30,07 g, а максималната е 121,54 g. Просечната тежина 

на кантарион собрана на 1 m2 во сува состојба е 22,01 g, минималната количина 



 

 

е 11,61 g, а максималната е 39,50  g. Деловите од растението кои се собираат се 

цветот и горниот дел на растението од стеблото со листовите и цветовите.  

9. Просечното количество на собран кантарион на 1ha во свежа состојба е 695,36 

kg/ha, во сува состојба е 220,1 kg/ha.  

10. Просечната количина на собран кантарион на територијата на заштитеното 

подрачје во зоната на одржливо искористување е 848,34 kg/ha во свежа состојба 

и 268,52 kg/ha во сува состојба. 

11. Дистрибуцијата на линцурата во заштитеното подрачје Вевчански извори според 

теренските истражувања, детектираните локации и изготвената мапа изнесува 

вкупно 10,7 hа. Дистрибуцијата на линцурата е на на надморска височина од 1850 

м до 2000 m во границите на заштитеното подрачје Вевчански извори. На 

посочените локации беа присутни многу мал број примероци и тоа млади 

растенија со формирани приземни листови.  

12. Линцурата е загрозен вид и според националните и интернационалните 

стандарди, што јасно се забележува и во заштитеното подрачје Вевчански 

извори. Треба да се воспостави мониторинг на овој вид, строга заштита и 

забрана за собирање на истиот. Поради неправилно собирање се јавува 

исчезнување и сериозно загрозување на опстанокот на овој вид на заштитеното 

подрачје. 

13. Дистрибуцијата на боровинката според теренските истражувања, детектираните 

локации и изготвената мапа изнесува вкупно 34,69 ha. Дистрибуцијата на 

боровинката во зоната за одржливо користење северно од Криви вирој е на 

површина од 9,91ha и дел од јужно од Криви вирој е 2,45 ha.  

14. Вкупната површина со боровинка во зоната за одржливо користење изнесува 

околу 3.5 ha , а во зоната на строга заштита изнесува околу 6 ha. 

15. Бројот на плодови од боровинка добиени од лабораториските истражувања во 

1kg просечно изнесува 2267. 

16. Врз основа на собраните и измерените плодови констатиравме принос од 172 

g/m2 во зоната на строга заштита, додека во зона за одржливо користење 

добиените вредности за продуктивност се значително поголеми и истата 

изнесува од 230 до 270 g/m2. 

17. Врз основа на теренското истражување на површините со боровинка (3500m2) во 

зоната за одржливо користење може да се очекува продукција на боровинка од 

875 kg. 



 

 

18. Од површините под боровинка (6 ha) кои се наоѓаат во зоната за строга заштита 

заради помалата продуктивност по единица површина (172 g/m2), теоретски 

може да се очекува максимален принос од 10320 kg. 

19. За воспоставување на мониторинг од страна на општината Вевчани во однос на 

површините и одредување на реалната состојба на биопотенцијалот на секој 

растителен вид, потребно е секоја година да се одреди биопотенцијалот на секој 

растителен вид кој е од интерес на одредени стандардни места.  

20. Со воспоставување на мониторинг на самоникнатите видови ќе може да се 

одредат квоти за собирање и одржливо искористување на потенцијалот на 

природните растителни ресурси во заштитеното подрачје.  

21. Општината Вевчани при воспоставување на систем на издавање на дозволи за 

собирање на лековити и други шумски растенија во заштитеното подрачје 

Вевчански извори, дозволите треба да се наменети за локалното население во 

рамките на Општината, со оглед на релативно малиот биопотенцијал на 

испитуваните видови во тековната година. 
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СТУДИЈА ЗА ПРОЦЕНКА НА БИОПОТЕНЦИЈАЛОТ  

НА НЕКОИ САМОНИКНАТИ ЛЕКОВИТИ, АРОМАТИЧНИ И 

ОВОШНИ РАСТЕНИЈА (мајчина душица - Thymus sp., кантарион 

- Hypericum perforatum, линцура - Gentianna lutea и боровинка - 

Vaccinium myrtillus)  
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