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Опасна трка за профит: Подобро печурки по дожд, отколку по
пожар
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Смрчакот се споменува како една од најчестите причини поради која се палат шумите,
заедно со палењето стрништа од земјоделците и со потпалувањето шуми за потоа да се собере
дрвото за огрев
Големата распространетост на скапата печурка смрчак во зимзелени шуми што биле опожарени не
е само народно верување, туку и научен факт. Ова го потврдува професорот Митко Караделев,
раководителот на миколошката лабораторија на Природноматематичкиот факултет во Скопје
(микологија е научната дисциплина што ги проучува габите).
Врнежите викендов го ублажија големиот проблем со шумските пожари со кој Македонија се
соочуваше повеќе од две недели. Надлежните институции, а пред сé Дирекцијата за заштита и
спасување, категорично тврдеа дека најголем дел од пожарите се подметнати.

Смрчакот, пак, се споменува како една од најчестите причини поради која се палат шумите, заедно
со палењето стрништа од земјоделците и со потпалувањето шуми за потоа да се собере дрвото за
огрев. Во изминатите години властите дури ја забранувале трговијата со оваа печурка, како една
од мерките за заштита на шумите од пожари.
„Ако горат зимзелени шуми, постои можност пожарот да бил подметнат поради смрчак. Ако се
дабови, тогаш причините се други. Таа не расте во дабови шуми“, објаснува професорот
Караделев

ЗОШТО ПАЛЕЊЕТО, СЕПАК, НЕ СЕ ИСПЛАТУВА
Свежиот смрчак годинава се откупувал за 500 денари за килограм на почетокот на сезоната, но
цената му достигнала 900 денари кон средината и 1.200 денари на крајот од сезоната. Ова се
откупните цени според информациите од компаниите-членки на Групацијата за шумски плодови
при Стопанската комора на Македонија. Оттаму додаваат дека годинава немало понуда на сув
смрчак, иако неговата цена вообичаено се движела од 1.900 до 2.500 денари за килограм.
Овие цени се голем предизвик за околу 50 илјади семејства што, според податоците на
Стопанската комора, живеат од собирање шумски плодови. Особено ако се има во предвид дека
со таа дејност се занимава претежно населението од помалку развиените краишта на земјата.
Но професорот Караделев има едноставно објаснување зошто никој не треба да помисли да
запали шума за да собере повеќе смрчки, и тоа водејќи се од економската логика.
„Ако има пожар, овие печурки ќе се појават напролет следната година, и најмногу уште една
година по неа. Но потоа таму ќе нема шума, местото ќе биде деградирано, и целиот екосистем ќе
се смени. А без шума, нема ни шумски плодови. На пример, пожарот можеби го поттикнува растот
на смрчакот, но ги уништува тартуфите“, објаснува Караделев.

ШТО ЈА ПРАВИ ТОЛКУ ПОСЕБНА
Инаку, појавувањето на смрчките во шуми што претхдното лето биле опожарени е речиси извесно
како и растењето на другите видови печурки по дожд.
„Таква ѝ е примордијата, ѝ треба шок за да почне да се формира. Но првата и втората пролет ќе се
појави, потоа ќе ја снема. Ако е познато дека во некоја шума растат смрчки, голема е веројатноста
дека следната пролет таа ќе се појави таму“, додава професорот.
Што ја прави оваа печурка толку посебна и толку скапа? Караделев вели дека навистина нема ниту
една друга печурка како неа.
„Расте рано напролет, кога нема други. Многу е вкусна и квалитетна, има доста протеини и
шеќери, а малку масти. Има и доста минерали и ретки аминокиселини. Спаѓа во медицинските
габи. Затоа е барана. Освен тоа, овие печурки не се одгледуваат. Имало обиди, постојат и
техники, но тоа не е развиено“, истакнува тој.
Иако се наоѓале исклучително ретки примероци тешки и по еден килограм, но најчесто не тежат
повеќе од стотина грама, што значи за килограм треба да се најдат најмалку 10-15 печурки.
Експертот нагласува дека не се препорачуваат да се јадат свежи бидејќи меѓу нив има и отровни.
Но, додава тој, токсинот им е термолабилен, односно се разложува на високи температури. Затоа
задолжително се приготвуваат.
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