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Европскиот зелен појас е мрежа која поврзува простори со исклучителни вредности кои често
пати се ставаат во рамките на некоја категорија на заштитено подрачје како национални
паркови, споменици на природа, биосферни резервати, а со тоа се обезбедува можност за
прекугранична соработка во доменот на заштита на природата и одржлив економски развој.
Што е заштитено подрачје?
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Благите била, шумите и пасиштата како ресурс и
изобилството на водните ресурси овозможиле Осоговските
Планини да бидат населени од човекот до највисоките
делови на планината.
На Осогово се лоцирани 75 населени места. Од нив
општински центри се: Крива Паланка, Кратово, Пробиштип,
Кочани, Македонска Каменица, Ранковце и Чешиново и
Облешево. Според пописот во 2002 година, на територијата
на Осогово живеат околу 52 000 жители, од кои во типично
рурална средина живеат околу 12 000 жители. Голем е бројот
на села со под 100 жители што е загрижувачки факт, бидејќи
е реално да се очекува нивно скоро раселување.
Природните ресурси на Осоговските Планини претставуваат
важен извор на приход кој локалното население го
обезбедува преку собирање на лековити билки, печурки
и шумски плодови, обработка на рудата, сточарство
и земјоделство. Голем дел од локалното население се
занимава со собирање на шумски плодови, а посебно
значаен ресурс е боровинката чија вкупна биомаса се проценува на околу 250 тони годишно. Околу 80 % од населението
собираат лековити растенија (кантарион, мајчина душица, липа, ајдучка трева, слез, коприва, камилица, горски чај,
тегавец и сл.) кои ги користат за приготвување на домашни чаеви и мевлеми по традиционални рецепти.

Од крупните цицачи на Осогово се среќава дивата мачка, срната,
дивата свиња, волкот и видрата. На Осогово сè уште можат да
се забележат египетскиот мршојадец, златниот орел, ушестата
чучулига, црниот штрк, медитеранскиот и сивиот сокол и други
значајни видови птици.
Карактеристично за овој регион е и присуството на меѓународно
ретки и заштитени видови влекачи: поскокот - Vipera ammodytes, песочната боа - Eryx jaculus и живородната гуштерица
- Zootoca vivipara која во источна Македонија е забележана само на
Осоговските Планини.
Во групата на загрозени видови на Осогово, заштитени со различни
меѓународни конвенции, влегуваат и неколку видови вилини
коњчиња, пеперутки и скакулци.
На Осогово се среќаваат некои ендемични видови т.е видови кои се
распространети на мал географски простор. Некои од нив живеат
единствено на Осоговските Планини. Такво е растението Genista fukarekiana кое се среќава на највисоките врвови, Лесновскиот
лопен - Verbascum lesnovoensis околу Лесновскиот кратер и еден од
инсектите- тркачи Molops piceus osogovensis кој живее во дабовите
и буковите шуми.
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...10 видови водоземци... околу 20 видови влекачи...
шарен дождовник - Salamandra salamandra
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лековити билки и шумски плодови
рудни богатства
водни ресурси
пасишта

Tрадиционално земјоделство
Традиционалниот начин на стопанисување којшто се задржал речиси до денес, особено во некои повисоки
делови на Осоговските Планини, придонеле да се создадат и посебни т.н. полуприродни станишта. Истите се
од голема важност за опстанок на некои диви видови што се адаптирале на ваков начин на живот.
Во последните неколку децении поради обезбедување на поголем профит забележано е напуштање на
традиционалниот начин на стопанисување и негова замена со интензивно земјоделство. Ова довело до
загуба на голем дел од старите сорти и раси кои ретко се среќаваат, а тука биле култивирани со векови.
Значењето на овие видови е огромно кога станува збор за промоција на традиционална храна и за развој
на алтернативен туризам.
Месното население се занимава и со сточарство кое во минатото било едно од основните стопански гранки.
Иако во мал број, на Осогово сè уште се присутни фарми кои практикуваат традиционален начин на
стопанисување.
Можноста за развој на традиционалното сточарство во регионот е голема и воспоставувањето на заштитено
подрачје може да стимулира зголемување на бројот на фарми од ваков тип и да обезбеди услови за нивно
правилно управување.
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...над 140 видови птици... кања - Neophron percnopterus

Извори на приход од собирање на
споредни шумски производи:

Клучни вредности на Осогово
според жителите:
13%
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Покрај значењето за биолошката разновидност во
Македонија и пошироко, Осогово претставува важен
природен ресурс за локалното население.
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Во тек на истражувањата направени во изминатите три години
регистрирани се голем број видови. Дел од нив се сметаат за
загрозени во европски и светски рамки, а своето прибежиште го
нашле на Осоговските Планини.

...околу 100 видови пеперутки... Coenonympha glycerion
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Заштитено подачје претставува “копнена и/или водна
површина наменета за заштита и одржување на биолошката
разновидност и на природните и придружните културни
ресурси, кое се управува преку правни и други ефикасни
мерки” - (според IUCN 1994, Меѓународна унија за заштита
на природа).
Осоговските Планини со нивните исклучителни природни,
културни и историски вредности претставуваат значаен
потенцијал за одржлив развој на регионот и се од големо
значење за локалното население. Токму затоа е голема и
обврската за нивно зачувување за идните генерации.
Според современите сфаќања, заштитеното подрачје не
забранува и не исклучува искористување на природните
ресурси како собирање на шумски и споредни шумски
производи, традиционално сточарење и развој на
туризам. Заштитеното подрачје само го регулира начинот
на искористување на природните ресурси кои треба да
бидат достапни во подолг временски период. Тие се во
функција на населението кое живее и зависи од природните
ресурси, па затоа една од улогите на заштитените подрачја
е добробитта на локалното население.
Осоговските Планини се дел од Балканскиот зелен појас и
поради својата местоположба и мозаикот од живеалишта
се идентификувани како важен коридор за движење на
крупни ѕверови, копитари и чапункари во рамките на паневропската еколошка мрежа. Тие претставуваат „Значајно
растително подрачје“ и „Значајно подрачје за птиците“.

...околу 260 видови габи... Astraeus hygrometricus

Значење на Осогово за локалното население

27%
боровинки, капинки и дренки
лековити билки
печурки
други производи (мов, шишарки и семиња)
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...над 1000 видови растенија... Genista fukarekiana

Значење на биолошката разновидност на Осогово
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ОсоговО

Нови вработувања
Воспоставување на заштитено подрачје може да обезбеди
вработување на локалното население, особено младата
популација и заживување на руралните средини во регионот.
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ЗАШТИТЕНИТЕ
ПОДРАЧЈА

Можности за обука и едукација
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Пристапноста на Осогово обезбедува услови за реализација на разновидни едукативни екскурзии и планинарски тури,
особено на помладата популација што би претставувало дополнителен приход на локалното население. На Осогово
веќе постојат иницијативи за реновирање на објекти кои сега се надвор од функција, а можат да послужат како
едукативни центри за промоција на културното
и природното наследство. Вакви центри има во
Јастребник, Шталковица и Лесново, но сепак, нивните
функционални потенцијали не се искористени до крај.
Обезбедување на соодветни обуки и семинари може
ефективно да ги зголеми вештините и познавањата
во врска со алтернативниот туризам и да обезбеди
учеството на локалното население во планирање,
проектирање и управување на заедницата.

Развој на туризам
НаселениетонаОсоговскитеПланини,локалнитесамоуправи
и невладиниот сектор сметаат дека регионот располага со
моментално недоволно искористен потенцијал за развој
на туризмот. Потенцијалот посебно се гледа во развојот
на селски, еко, спортски, ловен и манастирски туризам.
Било кој тип туризам на Осогово полесно би се афирмирал,
доколку регионот е под „капата“ на едно заштитено
подрачје. Секако дека на тој начин бројот на посетители ќе
биде поголем, а тоа води до поголема корист за оние кои
ќе нудат услуги од ваков тип. Локалните заедници преку
туризмот гледаат можност за развој на инфраструктурата,
подобрување на условите за живот и пред сé, перспектива за
младите жители на Осоговските Планини.
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Воспоставувањето на заштитено подрачје поддржува
социо-економски развој преку зајакнување на врската помеѓу
човекот и природата, промоција на природното и културното
наследство и поддршка на локални иницијативи (дефинирање
на „еко зони“) со цел подобра промоција и сертификација
на земјоделски производи од регионот. На тој начин би се
придонело за создавање на препознатлив белег за регионот,
негова поширока афирмација и економски бенефит.
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Осоговските Планини претставуваат релативно чиста
средина и без поголеми напори можат да се обезбедат услови
за органско производство на земјоделски продукти и храна
карактеристични за регионот. Условите кои ги нуди Осогово
со големите површини од ливади и пасишта веќе довеле до
развој на голем број пчеларски фарми кои ги нудат своите
квалитетни производи на пазарот.
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Брендирање на традиционални производи од Осогово
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ПРИДОБИВКИ ОД

Осогово ги исполнува сите критериуми за заштитено подрачје и од природен и од социоекономски аспект. Сепак, од интересот (желбата) на населението ќе зависи дали Осогово ќе
ги ужива сите бенефити на едно заштитено подрачје!
Законот за заштита на природата пропишува различни категории на заштитени подрачја. Тоа
дава можност за одредување на соодветен тип на заштита во зависност од карактеристиките
и потребите на пределот. Токму затоа, проектот „Осоговските Планини во балканскиот зелен
појас“ е насочен кон одредувањен на природните, но и социо-економските потенцијали на
осоговскиот регион со цел да се изнајдат соодветни мерки кои би придонеле за заштита на
природните вредности и одржлив економски развој.
Изработката на овој лифлет е финансиски поддржана од:

Осоговските
Планини во
Балканскиот
зелен појас

