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Резюме 
Качественото и ефективно изграждане на зелените площи е немислимо без 

съобразяване с тяхната биологична същност. Дървесните и храстовите видове са 
основният градивен материал, но те имат своите особености и специфични 
взаимодействия със средата, които следва да се отчитат при планирането на 
зелената система. 
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Abstract 
Quality and efficient construction of green areas is impossible without 

consideration of their biological nature. Tree and shrub species are the primary building 
material, but they have their own characteristics and specific interactions with the 
environment that should be considered when planning a green system. 

 
Key words: quality, green system, green area, park, city 
 

Екологичните фактори оказват голямо влияние върху развитието на 
растителните организми. Растежа и дълговечността на видовете са в пряка 
зависимост от екологичните фактори и режима на тяхното проявление. 

Растителността страда от неблагоприятното влияние на силно променения 
екологичен фактор. От друга страна екологичната пластичност на видовете им 
позволява да растат и се развиват при променящите се условия на средата. 

За да се оцени ефективността на съществуващите зелени площи спрямо 
екологичните фактори на средата се направи проучване за най–често 
използваните растителни видове за озеленяване на територията на Скопие. 

За основа се възприеха резултатите от разработката на проф. Ясмина 
Ризовска „Застапеност на алохтоната декоративна дендрология в Скопие и 
поблиската околина”, посочените в тази разработка данни за съществуващата 
растителност в Скопие дадоха възможност да се оценят отделните видове според 
изискванията им към определени екологични фактори на средата. 

От всички екологични фактори избираме: отношение на видовете към 
водата в почвата (понасят засушаване, изискват умерено – влажна почва, 
изискват влажна почва), по отношение на температурата (видовете могат да се 
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разделят на студоустойчиви, умереностудоустойчиви, нестудоустойчиви), по 
отношение на светлината (видове могат да бъдат разделени на три групи: 
светлолюбиви, средносветлолюбиви, сенкоиздръжливи), по отношение към 
замърсяване на въздуха или газоустойчивост (устойчиви на вредни газове, 
средноустойчиви на вредни газове, негазоустойчиви). 

Тези зависимости са представени във вид на таблица. 
Най–напред правим опит да установим до каква степен видовия състав, 

които е използван при устрояването на Скопие е подходящ и устойчив спрямо 
наличните условия. 

За целта прилагаме таблица 1 (Класификация на съществуващата 
растителност според изискванията им към избрани екологични фактори). 

В първата графа са изписани видови използвани на територията на град 
Скопие, а в следващите графи е направена оценка на пригодността им според 
избраните фактори. 

Видовите, който са показани в таблица 1 са срещани в град Скопие и се 
използват в парковите обекти, покрай река Вардар, като уличните насаждения и 
др.  
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Таблица 1. Класификация на съществуващата растителност според изискванията 
им към избрани екологични фактори 

 
 
Отношение на видовете спрямо водата в почвата 

В нашите условия преобладават видове на умерено влажни почви и на 
места, където по–често се наводняват или са с по-високо ниво на подпочвени 
води. 

От таблицата се вижда, че най–многобройни видове са видовете, които 
растат в умерено влажна почва, това са 124 вида или 63%. След тях се видове 
кой понасят сушна среда 63 вида или 32% и видове кой търсят влажна почва, това 
се 10 вида или 5%. 
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Отношение на видовете спрямо ниските температури 
 В условията на Скопие температурите са може би най–значими. Зимните 
ниски температури и раните и късни мразове, много често негативно влияят върху 
адаптацията на някои видове. 

 Таблицата е направена за издръжливостта на видовите на ниски 
температури, според което видовете се  класифицирани на: издръжливи на ниски 
температури под -25°С (студоустойчиви), видове които издържат на отрицателни 
температури от -15°С до -25°С (умереностудоустойчиви) и  видове, които 
измръзват на ниски температури, издържат до -15°С (нестудостойчиви). От 
таблицата се вижда, че най–големият брой от видовете са издръжливи на ниски 
температури, това са 120 вида или 61%. След тях се умереностудоустойчиви 
24,8%, и видове, които измръзват на ниски температури 14,2%. 
Отношение на видовете спрямо светлината 
 Видовете в отношението на светлината се класифицират на светлолюбиви, 
средно светлолюбиви и сенкоиздржливи видове. 
 От таблицата се вижда, че 89 вида или 45,2% са светлолюбиви видове, 
33,5%, средно светлолюбиви и 21,3%, сенкоиздржливи видове. 
Отношение на видовете към замърсяване на въздуха с вредни газове 

Газоустойчивоста в последно време е все по-важен фактор, който със своето 
влияние може негативно да се отрази на състоянието на растителните видове в 
градската среда. Главни замърсители на въздуха са производствените обекти и 
транспорта. Изследването показва, че 67 вида или 34% от използваните в Скопие 
видове са устойчиви на вредни газове, 114 вида или 57,9% са неустойчиви на 
вреди газове и 16 вида или 8,1% са средноустойчиви на вредни газове. 

 
Изводи 

Качествената карактеристика на съществуващата растителност в най–общ 
смисъл е подходяща за климатичните условия на Скопие. Анализите показват, че 
в Скопие по–голяма част от видовете растат в умерено влажна среда това са – 63 
%, видове, който са издръжливи на ниски температури – 61 %, светлолюбиви – 
45,2 %, и устойчиви на вредни газове – 34 %. 
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