Бука

(Fagus sylvatica)

големо листопадно дрво

висина до 50 метри

За името на видот
Буката е големо листопадно дрво кое може
да порасне и до 50 метри во висина.
Најчесто се сретнува во Европа, во предели
со континентална и умерено-континентална
клима. Тоа е едно од најчестите видови дрвја
во шумите кај нас, но и во Европа. Неговото
латинско име е Fagus sylvatica, каде што
Fagus значи бука, а sylvatica значи шума.
Буковите шуми претставуваат значајни
живеалишта за многу диви видови животни:
птици, инсекти, мовови, габи и лишаи. Буката
како дрво е многу значајно за огрев, поради
што буковата шума е под огромен притисок
од сеча, што претставува опасност од
уништување на домот на бројните видови
кои живеат во таквите шуми.
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Нешто интересно
за видот
Буковото дрво има преку 250 познати
видови на употреба во Европа, кое се
должи на квалитетот на дрвото.
Кај нас, буката е опеана и во народните
песни.
Името на дрвото бука се поистоветува со
шумот (буката) кој го прават листовите.

Предизвик?
Буката е најчесто среќаваното
дрво во СП „Вевчански извори“, но
сепак немаме точни податоци каде
се е распространето. Откриј каде
има букови дрвја и забележи ги со
iNaturalist апликацијата.
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КАКО ИЗГЛЕДА
ЛИСТОТ?
Листовите на
буката се овални
до елипсовидни,
долги околу 10 см,
работ им е
брановиден, а
завршуваат со
мало остро врвче.
Младите листови
се светло зелени,
додека постарите
листови се
потемни.
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КАКО ИЗГЛЕДА КОРАТА?
Кората е мазна, тенка, а по боја е сива,
дури и кај најстарите дрвја.

Како изгледа
цветот?
Буката цвета на пролет, веднаш по
разлистувањето. Машките и женските
цветови се одвоени, но се наоѓаат на иста
гранка. Машките висат на мазни дршки при
крајот на гранките. Женските цветови
растат на кратка дршка при врвот од
гранката и се сместени во чашка. Буката се
оплодува со помош на ветерот.
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Како изгледа плодот?

Штом ќе се оплоди чашката на женските
цветови, таа одрвенува. Однадвор е
влакнеста, а внатре во нејзе се формира
плодот, познат како буклинка. Обликот е
неправилно
триаголнест,
односно
неправилно пирамидален, со големина
од околу 15 мм. Плодот на буката созрева
на есен, а буклинките се јадат.
Каркатеристично
е
дека
буката
плодоноси еднаш на 5 до 8 години.
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Како изгледа
крошната?
Крошната на буката е широко развиена,
доколку расте изолирано
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ДАЛИ МОЖЕ ПОГРЕШНО ДА СЕ
ИДЕНТИФИКУВА КАКО НЕКoj ДРУГ ВИД?

Буката може да наликува на дрвото воден габер (Carpinus betulus), но листовите на
водениот габер се со ситно назабена ивица, за разлика од буковите коишто се
брановидни

КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ НajДЕ?
Буката во Споменикот на природата „Вевчански извори“ е
распространета на надморска височина над 1000 м.

ШТО ДА СЕ ЗАБЕЛЕЖИ
СО INATURALIST?
При забележување на буката со помош на iNaturalist
направете слика од листовите, целото дрво, потоа од
цветот доколку е во фаза на цветање, а и од плодот
доколку плодоноси, како и од кората на стеблото.
Направете фотографија од тоа што ќе го забележите и
прикачете ја сликата на iNaturalist.

Преземете ја
апликацијата

iNaturalist
скенирање
на кодот.

Ова упатство е изработено во рамки на проектот „Граѓанска наука во функција на заштита на природата"
спроведуван од Еко-свест во партнерство со Натура МК во Споменикот на природа „Вевчански извори".
Проектот е финансиски поддржан од Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) и Critical Ecosystems Partnership Fund (CEPF)

