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Вовед

Поречкиот Басен се наоѓа во северозапад-
ниот дел на Република Македонија. Поставен во 
средниот дел од сливот на река Треска има пра-
вец на протегање северозапад-југоисток. Смес-
тен е меѓу планините Песјак (1917 m) и Челоица 
(2061 m) на запад, Сува Гора (1857 m) на северо-
запад, Сува Планина (2179 m) на север, Караџи-
ца (2472 m) и Даутица (2178 m) на исток и Бу-
шева Планина (1788 m) на југ. Поречкиот Басен 
се протега помеѓу 41°25´ и 41°54´ с.г.ш. и 21°01´ 
и 21°04´ и.г.д. Највисока точка претставува вр-
вот Солунска Глава со 2540 m, а најниската точ-
ка е на 360 m, на излезот на река Треска од Басе-
нот. Висинската разлика меѓу овие точки изнесу-
ва 2180 m.

Од тектонски поглед Басенот припаѓа на 
Пелагонискиот хорст-антиклинориум и Запад-
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но-македонската зона, при што десната долин-
ска страна на реката Треска припаѓа на Пелаго-
нот, додека левата долинска страна на Западно-
македонската зона. Карбонатните карпи во Ба-
сенот зафаќаат површина од 61.96% (584.5 км2). 
Според староста најзастапени се карпите од пре-
камбриум (55.5%), потоа доаѓаат тријаски кар-
пи (6.12%) и карпи со рифеј-камбријска старост 
(0.29%). Од сите нив најзастапени се прекам-
бриските белосиви доломити и калцитско доло-
митски мермери. 

Како резултат на геолошкиот состав, те-
ктонскиот склоп, климатските и хидрографските 
карактеристики карстниот релјеф е особено раз-
виен. Притоа особено се изразени подземните 
карстни форми (пештери и пропасти). Во Басенот 
досега се истражени над 50 спелеолошки објекти.

Во Поречкиот Басен, иако денес еден од 
најретко населените простори во Република Ма-
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кедонија, со околу 10,000 жители (11ж/км2), се-
пак е забележана значителна деградација на под-
земните карстни форми. Главни фактори кои го 
условуваат уништувањето на подземните карст-
ни форми во Порече претставуваат: близината до 
населените места, поволната пристапност, како и 
самиот човек.

Резултати и дискусија

Од вкупно истражените спелеолошки 
објекти во Поречкиот Басен, во овој труд анали-
зирани се 14 деградирани објекти, и тоа 9 пеште-
ри, 1 пропаст и 4 понори. Кај нив се утврдени 
неколку видови на деградација и тоа: кршење на 
украси, уништување на пештерски ѕидови, при-
суство на отпадоци, уништување од диви копа-
чи и загадување на води. Карактеристично е тоа 
што, како резултат на полесната пристапност, де-
градацијата е поизразена кај хоризонталните спе-
леолошки објекти (пештери), одколку кај пропа-
стите.

Кршење на украси. Овој вид на деграда-
ција е евидентиран кај сите анализирани пеште-
ри. Кршењето на украси може да биде природно, 
како дел од еволуцијата на пештерите, и антро-
погено. Антропогеното кршење на украси е осо-

Сл. 1. Положба на Поречкиот Басен во Република Македонија
Fig. 1. Loc��io� o� �o�eche B�si� i� Rep��lic o� M�ce�o�i�

бено застапено во влезните делови на пештери-
те каде посетеноста е најголема, но и во остана-
тите делови на пештерските канали кои се лес-
но пристапни. Скршените украси се изнесуваат 
од пештерите, се прави селекција за сувенири, 
па потоа се продаваат како украсен камен. Ова е 
особено забележително во Церова Пештера.

Ваков вид на деградација е забележан и во 
пештерата Горна Слатинска која е заштитена ка-
ко Споменик на природата со Решение (бр. 101 
од 1953 година) на Републичкиот завод за заш-
тита на спомениците на културата. Состојбата на 
пештерата е лоша бидејќи голем дел од пештер-
ските украси се оштетени  (Студија за заштита 
на природното наследсво за Просторниот план 
на Република Македонија, 1999).

Уништување на пештерски ѕидови. Овој 
вид на деградација е претставен со испишување 
на најразлични графити (имиња, датуми, топони-
ми и сл.) по ѕидовите од објектите со бои или со 
гравирање во ѕидовите. Тоа е направено од ло-
калното население или од други лица кои ги по-
сетуваат објектите. Ваков вид на деградација има 
евидентирано кај пештерите Горна Слатинска, 
Слатинска II, Јаноа Пештера I, Јаноа Пеште-
ра II и други. 

Отпадоци. Кај повеќето пештери кои се 
лесно пристапни е пронајден цврст отпад доне-
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Сл. 2. Положба на деградираните спелеолошки објекти во Поречкиот Басен
Fig. 2. Loc��io� o� �he �e������e� speleolo�ic�l o�jec�s i� �o�eche B�si�
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сен од посетителите. Отпадот е претставен со 
конзерви, пластични шишиња, најлонски кеси и 
други отпадоци. Ова е забележано во пештерите 

Пешна, Горна Слатинска, Слатинска II и Јаноа 
Пештера I. Пропастите, пак, особено оние кои 
се наоѓаат во близина на селата, претставуваат 
локални депонии каде се фрла целокупниот сел-
ски отпад (мртов добиток, текстил, пластика, ам-
балажа од употребени хемиски средства, метал и 
друго). Таков е примерот со пропаста Над црква 
во село Девич, како и активниот и фосилните 
понори на Крапска Река во село Крапа. 

Диви ископувања. Во некои од анали-
зираните пештери се забележуваат траги од ди-
ви ископувања. Причината за вакви ископувања 
се лажни информации (разни приказни, карти 
и скици) дека во објектите има скриено богат-
ство. Извршител на овие ископувања претежно 
е локалното население кое најчесто од егзистен-
цијални побуди врши ваков вид на деградација, 
како и други лица водени од побудата за скрие-
но богатство. При овие ископувања неповратно 
се уништува значајно природно богатство. Траги 
од диви ископувања се забележани во пештерите 
Слатинска II и Церова Пештера. 

Загадување на води. Во Поречкиот Басен 
утврдени се поголем број на загадувачи на повр-
шинските, а со тоа и на подземните води. Такви 
се: цврст и течен отпад, прекумерна употреба на 
хемикалии при обработка на земјиштето, несоод-
ветна локација на санитарните чворови во сел-
ските населби и слично. 

Сл. 3. Искршени украси во Церова Пештера
Fig. 3. B�oke� speleo�hems i� c�ve Ce�ov� �esh�e��

Сл. 4. Графити во пештерата Пешна
Fig. 4. Si������es i� c�ve �esh��
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Ова е карактеристично за активниот по-
нор на Крапска Река каде има големо количество 
на отпадоци преку кои директно се загадува во-
дата која понира. 

За утврдување на правецот на движење на 
водите од Крапска Река извршено е боење на во-
дата со натриум флуороесцеин, кај активниот по-
нор. Утврдено е дека подземниот водотек на Кра-
па по сифонски пат го минува коритото на Трес-
ка и се појавува преку две заезерени алувијални 
вртачи во врелото Асаноец, кај село Девич (Ма-
наковиќ, 1962). На овој начин преку загадување 
на водите во Крапскиот Понор се врши и загаду-
вање на врелото Асаноец чии води, од месното 
население се користат за пиење.

Ваков вид деградација можно е да е прису-
тен и кај останатите водени спелеолошки објекти 
во Поречкиот Басен. На пример, во околината на 
пештерата Слатински Извор има лоцирано пого-
лем број на санитарни чворови и се врши некон-
тролирана употреба на хемикалии при обработу-
вањето на земјиштето. Со тоа преку понорите на 
Слатинска Река, на загадување се изложени и во-
дите на пештерата Слатински Извор.

Мерки за заштита. Заштитата на спеле-
олошките објекти во Р.Македонија е уредена со 
законот за заштита на природата и законот за жи-
вотна средина. Меѓутоа и покрај законската регу-
латива, што може да се забележи од примерот на 

пештерата Горна Слатинска (заштитена како спо-
меник на природата), спелеолошките објекти се 
изложени на значителна деградација. Ова укажу-
ва на тоа дека треба да се изврши засилено спо-
реведување на законските мерки на дело. 

Со цел заштитување и ревитализација на 
веќе деградираните објекти, покрај веќе постој-
ните законските мерки, треба да се преземат и 
други мерки како 

чистење на спелеолошките објекти од - 
отпадоците;
регулирање на посетата на спелео-- 
лошките објекти преку поставување 
на врати во влезните делови;
поставување на мрежи на понорите, - 
како би се спречило навлегување на 
отпадоците во внатрешните делови на 
понорите и би се овозможило нивно 
полесно чистење;
едукација на населението за заштита - 
на подземните карстни форми;
прогласување на поголем број спеле-- 
олошки објекти како споменици на 
природата или друга заштитена кате-
горија, нивна туристичка валориза-
ција и одржливо управување и сл.

Сл. 5. Отпадоци во Јаноа Пештера I
Fig. 5. G�����e i� c�ve J��o� �esh�e�� I 
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Заклучок

Поречкиот Басен се наоѓа во северозапад-
ниот дел на Република Македонија меѓу планини-
те Песјак (1917 m) и Челоица (2061 m) на запад, 
Сува Гора (1857 m) на северозапад, Сува Плани-
на (2179 m) на север, Караџица (2472 m) и Даути-
ца (2178 m) на исток и Бушева Планина (1788 m) 
на југ. Од тектонски поглед Басенот припаѓа на 
Пелагонискиот хорст-антиклинориум и Западно-
македонската зона. Карбонатните карпи во Ба-
сенот зафаќаат површина од 61.96% (584.5 км2), 
од кои најзастапени се прекамбриските белосиви 
доломити и калцитско доломитски мермери.

Како резултат на геолошкиот состав, те-
ктонскиот склоп, климатските и хидрографски-
те карактеристики подземните карстни форми 
(пештери и пропасти) се особено развиени. Во 
Басенот досега се истражени над 50 спелеолош-
ки објекти.

Поречкиот Басен денес е еден од најретко 
населените простори во Република Македонија, 
со околу 10,000 жители (11ж/км2), меѓутоа сепак 
е забележана значителна деградација на подзем-
ните карстни форми, главно условена од близи-
ната до населените места, поволната пристап-
ност, како и самиот човек.

Од вкупно истражените спелеолошки 
објекти во Поречкиот Басен, во овој труд анали-
зирани се 14 деградирани објекти, и тоа 9 пеште-
ри, 1 пропаст и 4 понори. Кај нив се утврдени 
неколку видови на деградација и тоа: кршење на 
украси, уништување на пештерски ѕидови, при-
суство на отпадоци, уништување од диви копа-
чи и загадување на води. Карактеристично е тоа 
што, како резултат на полесната пристапност, де-
градацијата е поизразена кај хоризонталните спе-
леолошки објекти (пештери), одколку кај пропа-
стите.

Спелеолошките објекти во Р.Македонија 
се заштитени со законот за заштита на природата 

и законот за животна средина. Меѓутоа и покрај 
законската регулатива, што може да се забеле-
жи од примерот на пештерата Горна Слатинска 
(заштитена како споменик на природата), спеле-
олошките објекти се изложени на значителна де-
градација.

Со цел заштитување и ревитализација на 
веќе деградираните објекти, покрај веќе постој-
ните законските мерки, треба да се преземат и 
други мерки како: чистење на спелеолошките 
објекти од отпадоците; регулирање на посетата 
на спелеолошките објекти преку поставување на 
врати во влезните делови; поставување на мрежи 
на понорите, како би се спречило навлегување на 
отпадоците во внатрешните делови на понорите 
и би се овозможило нивно полесно чистење; еду-
кација на населението за заштита на подземни-
те карстни форми; прогласување на поголем број 
спелеолошки објекти како споменици на приро-
дата или друга заштитена категорија, нивна ту-
ристичка валоризација и одржливо управување 
и сл.
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Bilj��� GICHEVSKI & M��j�� TEMOVSKI 
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Summary

�o�eche B�si� is loc��e� i� �he �o��h-wes� p��� o� Rep��lic o� M�ce�o�i� se��le� �e�wee� �esj�k (1917 
m) ��� Cheloic� (2061 m) mo����i�s o� wes�, S�v� Go�� (1857 m) o� �o��h-wes�, S�v� �l��i�� (2179 m) o� 
�o��h, K����zic� (2472 m) ��� ����ic� (2178 m) o� e�s� ��� B�shev� �l��i�� (1788 m) o� so��h. The B�si� 
�elo��s �o �he �el��o�i�� Ho�s�-A��icli�o�i�m ��� Wes�-M�ce�o�i�� �ec�o�ic zo�es, �s �eo�ec�o�ic ��i�s o� 
fi�s� ���k. C���o���e �ocks �ep�ese�� 61% (584.5 km2) o� �he ��e�, mos�ly p�ese��e� wi�h ��ec�m��i�� whi�e-
���y �olomi�es ��� c�lci�e-�olomi�e m���les. 
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As � �es�l� o� �he �eolo�ic�l s���c���e, �ec�o�ic s���c���e, clim��e ��� hy��o���phic ch���c�e�is�ics o� �he 
�o�eche B�si�, ���e���o��� k��s� �o�ms (c�ves ��� pi�s) ��e well �evelope�. U��il �ow �he�e ��e mo�e �h�� 50 
speleolo�ic�l o�jec�s s��veye� i� �he B�si�.

�o�eche B�si� is o�e o� �he less pop�l��e� ��e�s i� Rep��lic o� M�ce�o�i�, wi�h pop�l��io� o� 
�pp�oxim��ely 10,000 people (11p/km2), ��� s�ill �he�e is � si��ific��� �e������io� o� �he ���e���o��� k��s� 
�o�ms, mos�ly �s � �es�l� o� �he close�ess �o �he pop�l��e� pl�ces, c�ves �ccessi�ili�y, �s well �s �he h�m�� 
i�sel�.

I� �his ���icle we ���lyze� 14 speleolo�ic�l o�jec�s i� which we h�ve �e�e�mi�e� �e������io�, 9 o� 
�hem ��e c�ves, 1 is po�hole ��� 4 ��e sw�llow holes. I� �his speleolo�ic�l o�jec� we h�ve �e�e�mi�e� co�ple 
�ypes o� �e������io�: ��oke� speleo�hems, c�ve w�lls �e������io�, ������e p�ese�ce, ille��l exc�v��io�s ��� 
w��e� poll��io�. I� is ch���c�e�is�ic �h��, �e����i�� �he �e��e� �ccessi�ili�y, �e������io� is mo�e p�ese�� i��o �he 
ho�izo���l o�jec� (c�ves) �h�� i��o �he ve��ic�l o�es.

I� Rep��lic o� M�ce�o�i�, speleolo�ic�l o�jec�s ��e p�o�ec�e� wi�h �he L�w o� N����e p�o�ec�io� ��� 
�he L�w o� E�vi�o�me��. Howeve�, �esi�e �he �e��l��ive, c�ves ��� po�holes ��e s�ill expose� �o �e������io�, 
which c�� �e �es� see� �� �he ex�mple o� c�ve Go��� Sl��i�sk�, p�o�ec�e� �y L�w �s � Mo��me�� o� �����e.

To p�o�ec� ��� �evi��lize �l�e��y �e������e� o�jec�s, �he�e sho�l� �e ��ke� mo�e me�s��es, �esi�e �he 
�l�e��y ��ke�, like: cle��i�� �he w�s�e i� �he poll��e� o�jec�s; pl�ci�� �oo�s o� �he c�ves e�����ces, i� �h�� 
w�y �e��l��i�� �he visi�s i��o �he o�jec�s; pl�ci�� p�o�ec�ive �e�s o� �he sw�llow holes �o s�op ������e e��e�i�� 
�he i��e� p���s o� �he sw�llow holes ��� i� �h�� w�y e�sie� cle��i��; k��s� p�o�ec�io� e��c��io��l p�o���ms; 
le��l p�o�ec�io� o� mo�e speleolo�ic�l o�jec�, �y p�ocl�imi�� �hem �s Mo��me��s o� �����e o� o�he� p�o�ec�e� 
c��e�o�y, ��� v�lo�izi�� �hem �o� �o��is� p��poses, e���li�� �hem s�s��i���le m����eme�� e�c. 


