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Дабовите шуми на Осоговските Планини се

распоредени во три висински појаси. Во најниските
делови, односно во подножјето на планината се
развиваат топлољубиви дабови шуми каде доминираат
дабот благун и габерот. Овие шуми се наоѓаат во
близина на селата, луѓето во минатото нив ги сечеле,
па затоа денес тие се најмногу деградирани. Над

Хер маниева
жел ка

Излегува од
засолништето рано
наутро за да се топли на
сончевите зраци. Главно
се храни со растенија.

нив, се среќаваат дабови шуми на дабовите плоскач и
цер, а повисоко од дабовите шуми, веднаш под буковите
се распространети шумите на дабот горун. Сите дабови
шуми се потопли и посуви од буковите шуми. Крошните
на дрвјата пропуштаат многу повеќе светлина, па затоа во
дабовите шуми се среќаваат многу поголем број тревести
и грмушести растенија. Разновидноста на растенијата е
главниот услов и за поголемото богатство со животински
видови. Човекот во минатото, а и денес ги искористува
сите шуми на Осоговските Планини. Затоа, шумите
се расфрлани и испрекинати, со големи површини од
пасишта и ливади помеѓу одделните шуми. Ваквата
состојба им го отежнува движењето на животните од едно
на друго место. На повеќе места на Осоговските Планини
се посадени шуми од ариш, црн и бел бор, но тие немаат
еднакво значење за организмите како природните шуми
кон кои најдобро се прилагодени.
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Ова растение кое
припаѓа во фамилијата
на орхидеи е често во
дабови шуми.
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Тоа е една од
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Буков сечко - се среќава
во дабови и букови шуми.
Се смета за загрозен вид.
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Буковите шуми се листопадни што значи дека во тек на
зимскиот период буковите дрвја немаат зелени листови,
престануваат да растат и успешно се спротивставуваат на
студот и снеговите. Тие на Осоговските планини ги има
на поголеми височини, над 1100 m.

Цр вен огу шк а

Лесно се препознава по
портокаловите гради.
Се храни со инсекти.
Гнездата ги прави во
вдлабнатини, блиску до
површината на почвата.
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И другите растенија и животни во буковите шуми се
прилагодени да ја преживеат зимата и успеваат да ги
искористат малите извори на храна. Јазовецот и некои
други животни во буковите шуми спијат зимски сон.
Природните шуми се живеалишта во кои доминираат
дрвенестите растенија.
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Мала жаба со посебн
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по растенијата.
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Хифолома - честа
шумска габа која расте
во густи групи на трули
стебла и пенушки.

Кушчерова тандони
ја.
Гол полжав кој живее
во влажни шуми.

Габеров дедо.
Јадлива габа,
блиска до вргањите.

Високопланинските пасишта на Осоговските

Планини покриваат големи површини на највисоките
делови од врвот Руен, Султан Тепе (Царев Врв) до
врвот Лисец. Во високите планински делови климата е
најсурова: температурите се ниски, снежната покривка
е висока и долго се задржува, а ветровите дуваат со
голема силина. Затоа, тука живеат ниски тревести и
грмушести растенија кои се прилагодени на екстремните
еколошки услови. Семињата на растенијата тешко
може да се пренесат на врвовите од другите планини,
па со тек на времето растенијата стануваат изолирани
и се развиваат во нови, ендемични видови кои се
карактеристични за планината. Таква е осоговската
гениста која е распространета единствено на

Жи вор од ен
гуш тер

Живее само на високите
планини. За разлика од
другите гуштери кои
несат јајца, овој гуштер
може да раѓа живи млади.
Се храни главно со
инсекти.

Ге ни ста
фу кар еки ан а

Ендемично ниско
грмушесто растение кое
живее само во високите
делови на Осоговските
Планини од Царев Врв
до Руен.

Султан Тепе и Руен. И инсектите во планинската зона
се прилагодиле на студената клима и силните ветрови.
Голем дел од нив ги изгубиле крилјата и не можат да
прелетаат на други планини.
Веднаш над буковите шуми, се развиваат и заедници на
грмушести растенија кои се нарекуваат вриштини. Во
овие заедници на Осоговските Планини доминираат
два видови боровинки, брукенталијата, а помалку
смреки. Луѓето ги користат пасиштата за напасување на
овците, а од вриштините собираат боровинки и некои
лековити растенија.
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Живее само на
планинските пасишт
а.
Се исхранува со
полжави, црви и др
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инсекти.
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На Осоговските
Планини се среќаваат
два вида боровинки:
обична и северна
боровинка. Луѓето гиод
собираат плодовите
двата вида.
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ладни планински услови.
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Ридските или брдски пасишта се формирале на
пониските делови на Осоговските Планини - таму каде
природните шуми се уништени од природни причини
(пожари) или како резултат на вековната земјоделска
активност на луѓето. Тука температурите се високи, а
влажноста и врнежите пониски. Во тек на летниот период
тревестите растенија се сушат и ридските пасишта
добиваат златно-жолта боја. Голем дел од тревестите
растенија се едногодишни и целосно изумираат уште во

тек на летото, а следната година ќе изникнат од
произведените семиња. Ридските пасишта се богати со
голем број видови пеперутки, скакулци и влекачи. Заради
сè помалиот број луѓе што се занимаваат со земјоделство,
ридските пасишта полека зараснуваат и се претвораат во
грмушести, а потоа и во шумски екосистеми. Луѓето ги
користат ридските пасишта за напасување на добитокот,
особено во тек на зимата и летото.

Зеле н гушт ер
Ж ол т см ок

Може да достигне
должина од 2 m. Не
отровен. Се храни сое
глувци, мали птици,
гуштери, па и со други
змии.

Обич но страч е
Преселничка која
се храни со инсекти,
гуштери, жаби, мали
птици и глувци.
Уловениот плен го
закачува на трња од
грмушки.

Ливадите се заедници на тревести растенија кои

настанале како резултат на постојано косење на тревата
за добивање сено. Заради тоа, некои растителни видови
исчезнале, а другите поотпорни опстанале и таму
доминираат. Промената на составот на растенијата,
довела и до промена на изгледот. Луѓето најчесто
создавале ливади покрај реки, па затоа

Може да порасне до 40
cm во должина. Грлото
му е сино-виолетово. Се
храни со инсекти, мали
гуштери, па и глувчиња.

О би че н
ка н та ри о н

Многу често ко
ристено
растение во наро
дната
медицина.

овие живеалишта се влажни и со високи треви.
Ливадите се важни за опстанокот на голем број видови
како што се пеперутките, пајаците, скакулците и
птиците. Но, во последно време, луѓето се помалку ги
косат ливадите, па тие добиваат изглед на природно
пасиште или зараснуваат со шумски видови дрвја.

Голема
чучулига. Оваа
птица живее на
отворени места,
по обработливи
површини и
ридски пасишта.

Лажен адмир
многу честа ал пеперутка чи
ларви се храни
различни ра ат на
од фамилиј стенија
ата
ѕвездички, ос
магаречки тр обено
ња.
Лисица живее
во шуми.
Најчесто
се храни со
глувци, но
некогаш јаде
и растителна
храна.

Македонски гуштер.
Бојата му е најчесто
сива или кафеава со
различна шара. Се
храни со инсекти.

Ридско паси
ште

трн.
решки
Мага ние од
Расте лијата на
фами ички.
ѕвезд

Кринов
Крупен скакулец.
долги скакулец со
на телоантени. Бојат
светло то може да еа
зелена кафеава или
.
Агапантија. Инсект од
фамилијата на сечковци
чии ларви се хранат со
магарешки трња.

Сите реки на Осоговските Планини се вливаат во реките Брегалница и Крива Река,
а овие се вливаат во реката Вардар. Изворите на некои потоци и реки се наоѓаат
на високите делови од планината. Местата каде водата извира од повеќе
извори се многу влажни и тука живеат посебни растителни видови кои
формираат тресетишта. Водата од тресетиштата се собира во поголем
поток, а потоците во подолните делови ги создаваат поголемите реки
(Крива Река, Злетовска Река, Каменичка Река). На повисоките делови
реките се студени, брзи и чисти, па во нив живеат некои
специјализирани животни. Тука растенијата не можат
да се вкоренат во реките заради брзиот тек, но
интересни растенија се среќаваат по бреговите.

Во чистите води може
да се сретнат пастрмки,
како и ракчиња и ларви од
водени молци, пролетници
и еднодневки кои се кријат
под камењата.

.
Бела чапјаитки
Лови во плниз
води. Трча шиводата со ра за
рени крилја ири
да ги вознем
.
малите риби

Езерска жаба - се хр
со водни без’рбетни ани
ци.

живее во
Барска желка - ги несе
а
ат
јц
вода, а ја
ани и со
не брегот. Се хрживотни.
со
и
а
иј
ен
ст
ра

Клен - чест вид во
реките на Осогово.

РЕКИ (ДОЛЕН ТЕК)

Голем лопушник.
Растение кое
расте покрај
реките, а има
огромни листови.
Видра д.
загрозен визиран
и
л
ја
Специ
со
за исхрана
.
би
ри

Трска - растение кое
се вкоренува на дното
од езерца и покрива
големи површини.

Медицинска пијавиц
се исхранува со крв а,
од
животни.

РЕКИ (ГОРЕН ТЕК)
Планинска
и
тресиопашка, се хран
со водни инсекти,
ракчиња и полжави.

Ларва од
кордулегастер
(вилино коњче).

Белоушк
а
неотровн водна зм а
која најм ија
но
се храни гу
со
жаби.

Речна
живее пастрмк
и сту во чистиа,
планидени
нски
води.

Анцилус,
барски
полжав.

Ларва од воден
молец.

д
Ларва о

ник.

пролет

КАРПИТЕ и КАМЕЊАРИТЕ на Осоговските Планини се среќаваат во пониските, но и високите делови.
Заедничка карактеристика им е малку достапната вода, па тука единствено успеваат да растат некои силно
прилагодени растенија. Повеќето од растенијата имаат месести листови и стебленца во кои се складира водата која
ја користат во тек на сушните периоди. Со своите корења, постепено ги распукнуваат карпите и се создава почва.
Распаѓањето на карпите, особено во повисоките делови на планината е под влијание и на големите температурни
промени во тек на денот и ноќта, како и замрзнувањето и одмрзнувањето на водата во пукнатините. Карпите се важни
бидејќи на некои птици им обезбедуваат безбедни засолништа и места за гнездење. Најважни карпи на Осоговските
Планини се карпите на Раткова Скала каде некогаш гнезделе големите белоглави мршојадци и црниот
мршојадец. Египетскиот мршојадец до ден денес гнезди на
Раткова Скала. Овие живеалишта се значајни за
лилјаците кои се кријат во пукнатините на
карпите, како што е малото
Црн Штрк
савиево лилјаче.
Многу поред
обичниот штрок од
на непристап к. Гнезди
подалеку од ни карпи,
човековите
населби.
Егип етски
мршо јадец

Загрозена птица која се
уште може да се види како
лебди над Осоговските
Планини. Гнезди во
дупки на високи карпи.

Ц рв е н а
чу ва рк у ќа

Камењари

Редок вид во оседува
Македонија. П и во
месести листов да.
кои складира во

ЧОВЕКОВИ

НАСЕЛБИ

Селата во повисоките делови на Осоговските Планини се
од расфрлан тип каде по неколку куќи формираат маала, а
маалата помеѓу себе се оддалечени. Селата во подножјето
на планината се од збиен тип. Во населените места живеат
различни видови растенија и животни кои се приспособиле
на заеднички живот со луѓето. Некои птици прават гнезда на
куќите, а лилјаците живеат во топлите поткровја. Од птиците
во селата најчесто гнездат домашните врапчиња, штрковите
и селските ластовички. Некои инсекти, како што се куќниот
штурец, брашнарот и лебарките живеат заедно со луѓето,
а често пати ја јадат храната на луѓето. Домашните
глувци и стаорците се толку приспособени на живот
со луѓето, што повеќе ги има во населбите, отколку
во природата. И некои растенија се поврзани со
човековите населби и растат на почви богати со
азот. Такви се копривите кои се среќаваат на
места каде се фрлаат отпадоци и по бачилата.

Обичен шт
р

к
Преселна пти
ца
.
Прилагоден
со луѓето, п а е за соживот
гнезди во сеа најчесто
лата. Се хран
со жаби, риби
и
инсекти, па и
глувци и гушдури со
тери.

Се лс ка ла сто ви ца

Птица преселница. Скоро
целосно прилагодена за
живот по селата. Гнезди по
куќите. Се храни со муви
и лисни вошки
кои ги фаќа во лет.

Копр ива
Куќен шт
у

рец
В е р о ја т н
о д ју г о з ао п о т е к н у в а
а з и ја , н о п а д н а
распрост денеска е
целиот с ранет низ
вет.

Расте на места богати со
органски отпадоци (бачила,
ѓубришта). Поседува жарни
влакна кои боцкаат како
игли и испуштаат хемиски
средства.

APOLOIMAGES

Оваа брошура е наме
нета за учениците и
за
сите оние кои сакаат
да знаат нешто повеќ
е за
основните природни
карактеристики на Ос
огово.
Брошурата е изработ
ена во склоп на прое
ктот
заштита на природни
те вредности на Осого за
во
насловен како „Осогов
ските Планини во
Балканскиот зелен по
јас“.
Зелениот појас е евр
опска иницијатива
која се залага за зач
увување на биолошкат
а
разновидност во Евро
па сочувана во пред
ел
каде влијанието на
човекот не било толк ите
у многу
изразено. Благодаре
ние на тој факт, гол
ем број
растителни и животи
нски видови опста
нале
до денес. Во овој по
јас кој се протега од
Скандинавија до Цр
ното и Јадранското
Море
припаѓа и Осогово.
Целта на овој проект
е
да се обезбедат услов
и преку кои природни
вредности на Осого
те
во ќе останат и за сл
едните
генерации.

Египетски мршојадец
Адријан Јорданов

