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Научно истражувачко здружение

Општа цел на проектот: Проценка на состојбата со популациите на модра
боровинка (Vaccinium myrtillus и Vaccinium uliginosum), шарпланински чај
(Sideritis scardica) и див чемер (Gentiana lutea) и нивниот ресурсен потенцијал
во Реканскиот регион.
Посебни цели на проектот:
- Подигање на свеста и едукација на месното население за
значението на одржливото собирање и обука на месното
население за правилно собирање на овие и други лековити
растенија.
- Да се прикаже дистрибуцијата на боровинка во Реканскиот
регион.
- Да се пресмета количината на боровинка на различни живеалишта
(вриштина и различни видови на пасишта)
- Да се пресмета вкупниот годишен принос на боровинка во
Реканскиот регион.
- Да се пресметаат потенцијалните количини што секоја година
може да се собираат.

Значење на модрата боровинка (Vaccinium myrtillus и Vaccinium
uliginosum), шарпланинскиот чај (Sideritis scardica) и дивиот
чемер (Gentiana lutea) за локалното население.
Див чемер, линцура, сириштарка (Gentiana lutea, Gentianaceae)
Линцурата е многугодишно тревесто растение, исправено, неразгрането,
високо до 1.5 m, со седечки листови и крупни жолти цветови во пазувите на
листовите. Распространета е во централна и јужна Европа. Се среќава по
тревести и каменливи места, на надморска височина околу 1500 m. Спаѓа во
ретки растенија, со ограничено распространување кај нас. Видот Gentiana lutea
е речиси искоренет од нашата флора, што е последица на нерационалната
експлоатација на природните наоѓалишта на дрогата.
На Балканот линцурата расте по планинските пасишта и ливади, по
ретките шуми и камењари, на надморска височина од 800-2000 m (па и повеќе).
Најмногу и одговараат карбонатни земјишта со слабо кисела реакција. Може да
расте и на глинеста почва, но собирањео на корењата на такво земјиште не е
згодно поради тоа што е отежнато собирањето и чистењето на корените. На
линцурата и одговара планинската клима со средна дневна температура до 18°C
во вегетациониот период и максимална дневна температура од 30°C. Дел од
растението кое се собира е коренот (Gentiana radix).
Ризомот и корените се копаат наесен или напролет, од постари растенија,
при што дел од ризомот со пупки треба да со остави за понатамошен развиток
на растението. Коренот се сече на парчиња долги 10 cm и се суши. Ако дел од
коренот е подебел од 3 cm, тогаш тој треба да се пресече по должина за полесно
да се исуши. Собраниот ризом и корените се чистат од ситни коренчиња, гнили
делови и др. и се перат под млаз вода. Се сушат во сонце или во термички
сушници. За медицинските потреби коренот од линцура мора да биде
стабилизиран и неферментиран. Тоа се постигнува со сушење на дрогата во
термички сушилници, на температура од 50-60°C. Коренот сушен под овие
услови, останува жолт, речиси нема мирис, а вкусот му е силно горчлив.

Дрогата се состои од корен и ризом од линцура. Ризомот е цилиндричен,
на горниот дел е доста груб, на долниот е прстенесто набран. Коренот е малку
разгранет, со надолжни набори, долг до 40 cm, а дебел од 2 до 4 cm. Ризомот и
коренот се доста тврди, однадвор жолти до црвено-кафеави. Во вода
набабруваат и стануваат жилави. На напречниот пресек на ризомот во
средишниот дел се гледа срцевина по која ризомот се разликува од коренот.
Дрогата има својствен мирис и многу горчлив вкус.
Принос после сушење
Од 3,5 до 4 kg свеж корен се добива 1 kg сув.

Слика 1. Линцура, див чемер, сириштарка (Gentian lutea, Gentianaceae)
Дрогата и препарати од линцура се едни од најчесто употребуваните
горчливи средства amara, со аперитивно дејство. Го тонизираат дигестивниот
систем и ја зголемуваат секрецијата на жолчката. Можата да предизвикаат
несакани ефекти кои главно се манифестираат со главоболка кај лица кои се
преосетливи на некои од компонентите на линцура. Контраиндицирана е
употребата при улкусни заболувања. Експериментално е потврдено дека
линцурата го зголемува создавањето на белите и црвените крвни зрнца, поради
што се препорачува за употреба кај рековалесцентите и за лекување на
слабокрвност (анемија). Го заштитува црниот дроб и делува антиинфламаторно.
Наоѓа примена за изработка на препарати за “зајакнување на вените”, за
регулирање нарушувања во циркулацијата и др.

Модра боровинка (Vaccinium myrtillus и Vaccinium uliginosum,
Ericaceae)
Како дрога се користат листови и плодови од боровинка.
Боровинката е ниска грмушка, со разгрането стебло, со височина до 40
cm. Расте по планински ливади, на рабовите од шумите, на повисока надморска
височина.

Слика 2. Модра боровинка (Vaccinium myrtillus, Ericaceae)
Како дрога се користат листовите и плодовите од боровинката. Листот
има тенка, јајцевидна лисна плоча, на врвот благо остра, по работ ситно пилесто
назабена, со густа мрежеста нерватура. Плодот е збрчкана темновиолетова
бобинка, со пријатен сладок и малку опор вкус, без мирис. Пречникот на сувите
плодови изнесува од 3-5 mm.
Листовите се собираат по убаво и сончево време. Собраните листови се
ставаат во чисти кошници. Плодовите треба да се собираат со рака, но исто така
дозволено е да се користат и посебни чешли, под услов да не се оштетува
растението при бербата. Истиот ден по собирањето, листовите се
транспортираат до соодветните сушници каде се сушат во тенок слој. Ако се
суши по природен пат, тогаш собраниот материјал треба да се суши на провевни
места без директно изложување на сонце. Најсоодветен извор на топлина во
сушниците е гасот. Температурата при сушењето не треба да биде поголема од
40°C. Влажноста на сувиот материјал треба да биде околу 12%.
Плодовите се сушат во сушници на температура од 65 до 70°C. Сувите
плодови и листови се чуваат одвоено, во суви и темни простории, спакувани во
соодветна амбалажа.
Листот од боровинка се цени како атстрингентна, антисептична а
антиинфламаторна дрога. Експериментално е утврдено дека поседува
хипогликемично дејство. Се користи главно во народната медицина, за
намалување на шеќерот во крвта при поблаги форми на дијабетес, најчесто во
форма на комбинирани чаеви, во мешавина на други дроги со слично дејство.
Поседува антинфламаторно дејство. Се користи и за подобрување на видот
особено при оштетувања на ретината како последица на дијабетес.

Пакување и чување
Исушените листови се пакуваат во стандардни бали со маса од 40 kg,
обвиткани со ткаенина. Исушените плодови се пакуваат во вреќи со воедначена
маса. Се чуваат во суви, чисти и проветрени простории без мирис, заштитени од
директна сончева светлина, влага, повреди, нечистотии, инсекти и глодари,
одделени од отровни и силно ароматични растенија.
При чувањето плодот треба често да се надгледува, затоа што може брзо
да биде нападнат од глодари и да стане непогоден за употреба. Чувањето се
одвива во суви простории, изолирани од надворешната влага, затоа што
растителниот материјал е силно хигроскопен и многу брзо прима влага од
воздухот.
Принос после сушење
Од 10-14 kg свежи изданоци се добиваат 1 kg суви листови.
Од 8 kg свежи плодови се добиваат 1 kg суви.

Слика 3. Плодови од модра боровинка (Myrtillus fructus)

Шарпланински чај (Sideritis scardica, Lamiaceae)
Шарпланинскиот чај припаѓа на фамилијата на усноцветни растенија
(Lamiaceae). Тоа е тревесто повеќегодишно растение, со право стебло до 50cm
високо, обраснато со бели влакненца.
Листовите се спротивноположни, приседнати и линејно елиптични со
куси дршки. Цветовите се жолтеникави распоредени во пазувите на
прицветните листови собрани во класовидни соцветија. Чашката е трубестоѕвончеста плитко 5 делна, а венчето е двоусно. Растението цвета од јуни до јули.
Расте на суви, топли, варовнички камењари. Распространето е до 2000 m
надморска височина. Делови од растението кои се собираат се надземните
делови со цветовите (херба) (Sideritis herba). Растението се бере во јуни и јули
за време на цветањето.
Се отсекува со оштар нож целиот надземен дел. Не се сечат неговите
дрвенести делови. Се чисти од песокот и земјата и не е дозволено собирање на
прецветани и растенија нападнати од болести. Не смее да се корне, затоа што во

дрогата не смее да има делови од коренот, со што би се намалил квалитетот на
дрогата. Sideritis scardica се собира по сончево време.
Собраната херба се чисти од примеси од земја, од прецветани или
растенија нападнати од болести и од други растенија. Се суши под сенка во
проветрени простории. Хербата се суши во тенок слој на рамки, сталажи или на
постелена хартија на под. Не е дозволено искористевање на вештачки
материјали (најлон, полиетилен и слични на нив) го попречуваат брзото
одделување на влагата. Тоа доведува до влошување на квалитетот на дрогата, а
кога е влажно времето дури и до расипување. Во процесот на сушење хербата
треба често да се превртува, во зависност од временските прилики и степенот на
нивната исушеност. Хербата е сува кога најдебелите делови на стеблото и
лисните дршки при свиткување се кршат. Хербата може да се суши и во
сушници на температура не повисока од 35°C и добра вентилација. Растенијата
можат да се сушат собрани во китки. Се врзуваат по 25 растенија, цветовите се
порамнуваат од страна и се врзуваат во долниот крај и се закачуваат обесени
надолу на клинец. Сувата дрога се чисти уште еднаш од расипаните делови.
Растенијата се потемнети листови или без листови и растенијата без цветови
немаат комерцијална вредност. Потоа се собира внимателно на подебел пласт во
сува просторија, таму останува 2-4 дена за да се воедначи влагата после што
може да се пакува. Сувиот материјал се пакува во чисти јутени или хартиени
вреќи. Се чуваат од суви, чисти и проветрени простории без мирис, заштитени
од директна сончева светлина, влага, повреди, нечистотии, инсекти и глодари,
одделени од отровни и силно ароматични растенија. Од 4 kg свежи надземни
делови се добива 1 kg сува херба.

Слика 4. Шарпланински чај (Sideritis scardica, Lamiaceae)

Истражувана област
Реканскиот регион е регион во западна Македонија, помеѓу Маврово и
Дебар од едната и помеѓу границата со Албанија и кичевската обаст од другата
страна.

Местоположба
Географски, Реканскиот регион на северозапад се граничи со јужните ограноци
на Шар Планина, а на југ со северните делови на планината Дешат. На запад
границата на Реканскиот регион ја исцртуваат планините Кораб и Крчин, а на
исток Бистра и Стогово.

Слика 6. Рекански регион

Теренски и лабораториски истражувања
Активностите околу проектот се одвиваа во неколку термини, и тоа во
периодот од 10-18 јули и 14-15 август 2010 година на неколку локации:
Ростуше, Битуше, Велебрдо, Требиште, Жировница, Скудриње, Лазарополе,
Гари, Тресонче, Галичник, Маврово, Мелничани, Горенци, Броштица, Горно и
Долно Косоврасти, Папрадник, Рајчица, Јанче, Аџиевци, Манастир Св. Јован
Бигорски, Волковија и др. Обуката на месното население беше остварена преку
работа на терен со локалното население, како и преку изработка на брошури и
плакати за значението на овие растенија за месното население (доставени во
прилог).
Во периодот од 10-18 јули и 14-15 август 2010 година неколку линиски
трансекти беа направени со цел да се пресмета продукцијата на плодови од
модрa боровинка на различни локалитети, надморска висина, услови и
живеалишта. Состојбата на популациите на шарпланински чај и див чемер беа

напавени со посета на локалитетите и разговор со месното насление а поради
нивната реткост линиски трансекти не се направени.
Квантитативниот состав на плодот на модрата боровинка (Vaccinium
myrtillus) се пресметуваше со помош на методот линиски трансект. Линискиот
трансект се дефинира како линеарна површина со должина од 75 метри и
ширина од 1 метар. Конец долг 75 метри се растегнува на двата краја закачен за
колчиња, најчесто од најниските до највисоките делови на планинските падини.
Само во неколку случаи конецот беше растегнат хоризонтално (на иста
надморска висина). Дрвени рамки со површина од 0.25m² (0.5 x 0.5m) беа
поставени од почетокот на конецот на секои 5 метри. Целосната површина на
собрана боровинка од еден трансект е 7.5 m². Од секоја рамка беа собирани
плодовите од Vaccinium myrtillus и потоа внимателно беа преброени и измерена
нивната маса.

Слика 7. Линиски трансект
Табела 1. Преглед на 11 линиски трансекти на Vaccinium myrtillus.
Број
на
трансект
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Локалитет

Станиште

покровност

Пасиште
Пасиште
Вриштина
Вриштина

Надморска
височина
1512
1486
1586
1656

Броштица
Броштица
Броштица
Голема
Мегданица
Голема
Мегданица
Локов
Локов
Волковија
Волковија
Новак
Новак

g/ m²

2
2
4
3

Број
на
плодови на m²
16
15
18
16

Вриштина

1711

2

15

6,6

Вриштина
Вриштина
Вриштина
Пасиште
Вриштина
Вриштина

1313
1411
1516
1623
1923
1890

3
3
4
3
3
2

16
17
18
16
16
15

7,1
7,2
7,6
7,0
7,1
6,6

7,0
6,5
7,6
7,1

Процентот на покровност на становништето со боровинка се бележи со степени
од 1-5.
0
0%
1
<20%
2
20-40%
3
40-60%
4
60-80%
5
>80%

Слика 8. Плакати за едукација на месно население
Подигањето на свеста на месното население беше остварена преку работа во
групи и презентации. Со проценка на состојбите на популациите на модра
боровинка и шарпланински чај се доби претстава за тоа каде се уште може да се
собираат а каде не би требало да се собираат овие растенија. Линцурата која е
многу ретка и речиси искоренета не ја презентиравме на месното население со
цел да не се злоупотреби односно да не се добие негативен ефект од нашиот
проект. Линцурата беше забележано дека ја има над село Волковија и на
Кобилино поле.
Не е дозволено кубење на надземниот дел на Sideritis scardica.
Задолжително е при берењето да се остави најмалку 1/3 од растенијата со
добро развиени цветоносно стебла, за да се осигура семеното размножување
на видот и возобновување на наоѓалиштето. Следното собирање на истото
наоѓалиште е дозволено најрано после 2 години. Не е дозволено да се собира
во области каде што ретко се среќава.
80% од популацијата на линцурата (Gentiana lutea)мора да останат
недопрени! Повторно собирање на истите места можно е после 10 години од
последното собирање! Не е дозволено да се извадат сите растенија на едно
живеалиште.
Не е дозволено да се отсече целото растение од модрата боровинка
(Vaccinium myrtillus и Vaccinium uliginosum), ниту пак да се откорне од земја,
за да потоа се соберат неговите плодови! 70% од листовите треба да останат

недопрени! Ако се користат чешли (мали гребла), 20% од грмушките треба
да останат недопрени! Ако плодот се собира со рака, 20% од плодовите
треба да останат за регенерација на растението!

Препораки за одржливо користење
Имплементацијата на системот за контролирано и одржливо користење
на природните извори е прв чекор во регулацијата на одржувањето.
Сите собирачи треба да имаат договор и да бидат регистрирани од
нивните компании и да имаат идентификациска картичка за собирачи.
Локалните единици од јавното претпријатие “Македонски Шуми” треба да има
листа на сите собирачи во регионот. Собирачите треба да имаат соодветен
ботанички тренинг за начинот на собирање и чување на овие растенија. Ова
вклучува и идентификација, познавање на условите за живот на овие растенија
сенка, влажност, соленост на почвата и др. Собирачите треба добро да ги
познаваат растенијата за да направат разлика помеѓу ботанички и/или
морфолошки сличните видови за да се избегне ризик кон јавното здравје.
Собирачите беа запознаени за најдоброто време за собирање и техниките на
собирање за да може да гарантираат одличен квалитет. Собирачите исто така
беа запознаени со можниот контакт со токсичните или потенцијално алергените
растенија.

Дискусија и заклучок:
Едукацијата на месното население за правилно и одржливо собирање ќе
обезбеди од една страна придонес кон заштитата на овие популации од нивно
искоренување и прекумерно искористување а од друга страна ќе обезбеди
долгорочен извор на заработувачка и бенефит за социоекономската
благосостојба на локалното население.
Со завршувањето на овој проект се постигна главната цел а тоа е заштита
на модрата боровинка, шарпланинскиот чај и дивиот чемер од прекумерно и
неправилно собирање и обезбедување на нивно одржливо искористување.

