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Климата на Осоговските Планини е умерено-континентална. Преку притоките на реката Брегалница навлегува и медитеранската клима во пониските делови, особено во кочанскиот дел. Климата на високите 
и северните делови е планинска со пониски температури и поголеми врнежи.

МЕСТОПОЛОЖБА - ГЕОГРАФИЈА

Осоговските Планини се втор по големина планински масив 

во Македонија. Се наоѓаат во североисточниот дел на 

Македонија, а мал дел припаѓа на Република Бугарија. Тоа 

е висока планина бидејќи има 5 врвови повисоки од 2000 м.н.в. 

Највисок е врвот Руен со височина од 2252 метри. Втор по 

височина е Царев Врв (Султан Тепе). Осоговските Планини 

се изградени од стари карпи. 

Кратовско-злетовскиот регион е изграден од вулкански карпи, па 

затоа таму има богати рудни наоѓалишта.Во високите планински 

делови се наоѓаат извориштата на најголемите осоговски реки: 

Крива Река, Злетовска, Кочанска, Оризарска и Каменичка Река. 

На Осогово има неколку вештачки езера (Калиманци и Кочанско 

Езеро / Градче) и едно мало природно езеро (Кундинско Езеро). 

Наскоро, со изградба на хидросистемот Злетовица ќе се формира 

уште едно големо вештачко езеро - Кнежево.



ЖИВЕАЛИШТА

планински 
пасиштабукови шуми

дабови шуми иглолисни дрвја

Секој организам живее во заедница со други организми од ист или различен 
вид. Сите организми живеат во некое живеалиште кое им  обезбедува најдобри 
услови за нивниот опстанок. Така, луѓето живеат во градови и села, дивите 
свињи во дабови и букови шуми, жабите во езера и реки... На Осоговските 
Планини постојат голем број различни живеалишта заради што 
се среќаваат и многу различни растенија, габи и животни. 
Секое живеалиште има свој посебен надворешен изглед, 
некои се помалку или повеќе влажни, некаде повеќе се 
задржува снегот, а некаде ветрот дува многу посилно. 
Живеалиштата на Осогово можат да бидат шуми, ливади, пасишта, камењари, тресетишта, реки, езерца. Да не заборавиме дека и човековите населби се живеалишта за некои видови (домашното врапче, лебарките, домашните глувци).



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 

Поскок Наша најотровна змија. Се храни со мали цицачи и птици. Расте до 1 метар должина.

Голема сипка
Се храни со инсекти. 

Гнездата ги прави во 

дупки, најчесто во 

дупки од дрвја. Не е 

птица преселница. 

Ќос 
Тоа е една од 
најчестите птици во нашите шуми. 

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

Црвена 
цефалантера
Ова растение кое 
припаѓа во фамилијата 
на орхидеи е често во 
дабови шуми.

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.



ДАБОВА   ШУМА 

Шумски глушец - живее во групи. Ходниците кои ги прави низ почвата може да се забележат на површината, особено напролет кога е најактивен.

Дива свињ
а. Дивата свиња 

е предок на домашната 

свиња. Таа е сештојад 

што значи дека се храни 

со скоро сè што може да 

најде: корења, плодови, 

инсекти, влекачи, па дури 

и мрши.

Буков сечко - се среќава во дабови и букови шуми. Се смета за загрозен вид.

Еленче - иако се 
чини дека го има 
често, сепак неговиот 
опстанок е загрозен 
заради уништувањето 
на старите шуми.

Јајчарка - 
многу ценета 
јадлива 
габа, која се 
појавува од 
рано лето до 
средина на 
есента.

Црн 
клукајдрвец. Тоа е наш најголем клукајдрвец. Гнезди во стари шуми, во дупки во дрвјата кои сам ги прави.



Темјанушка  
Обична шумска 
темјанушка. 
Често растение во 
буковите шуми на 
Осогово.

Ѕвингалка
Честа птица во нашите 

шуми. Главно се храни 

со семки, но и со 
инсекти, особено кога 
се млади. 

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. 

Црвеногушка
Лесно се препознава по 
портокаловите гради. 
Се храни со инсекти. 
Гнездата ги прави во 
вдлабнатини, блиску до 
површината на почвата.

Царче
Многу малечка птица која живее во шумите. Постојано лета од грмушка во грмушка каде бара инсекти и пајаци за храна.

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.

Дождовник
Тоа е водоземец, 
како што се и жабите 
и тритоните. Живее 
во листопадни шуми 
каде се крие под 
влажните паднати 
лисја и трули стебла.

Гаталинка 
Мала жаба со посебни творби на прстите со кои може да се качува по растенијата.



Јазовец.
Сештојад кој живее 

во дупки кои сам 

ги копа. Постојано 

е опседнат со 

чистотата на својот 

дом.

Кушчерова тандонија. Гол полжав кој живее во влажни шуми.

Муварка. Карактеристична и убава, но отровна габа. Сепак, ретко предизвикува смрт кај луѓето. 

Хифолома - честа 
шумска габа која расте 
во густи групи на трули 
стебла и пенушки.

Габеров дедо. 
Јадлива габа, 
блиска до вргањите. 

Змиин чешел - стоногалка која живее во шумската простирка (паднатите лисја на површината на почвата). 

Жолтогрлест глушец. Многу е сличен на шумскиот глушец, но е нешто поголем.

Светкава пеперутка - се среќава низ шумите, каде лета околу повисоките крошни на дрвјата. Мажјаците имаат сино-виолетов отсјај на крилјата.

Најголем дел од природните шуми во Македонија се различни 
дабови и букови шуми кои се распространети низ целата држава. 
Многу помалку се иглолисни шуми од ела,смрча, бел, црн и џуџестбор. На Осоговските Планини, природните шуми се 

претставени само од букови шуми 
и три типови дабови шуми.

БУКОВА ШУМА



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

Боровинки
На Осоговските 
Планини се среќаваат 
два вида боровинки: 
обична и северна 
боровинка. Луѓето ги 
собираат плодовите од 
двата вида. 

Живороден 
гуштер
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.

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

Кавернозен тркач
Живее само на планинските пасишта. Се исхранува со полжави, црви  и други инсекти.

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.



Еребија - пеперутки 
прилагодени за живот во 
ладни планински услови.

Сибирски гом
фоцерус - 

планински скакулец со 

подуени голеници на 

предните нозе.

Пецилимон - голем скакулец со долги антени. Може да се најде по грмушките. 

Шарка - змија отровница, која живее на повисоките места на планините.

Ветрушка - граблива птица 

од семејството на соколите. 

Пленот го забележува 

лебдејќи во место 10-

20 m над земјата, по што 

стрмоглаво напаѓа. Главна 

храна и се глувци, мали 

птици и покрупни инсекти.

Голема пуфка - може да нарасне 

и до 25 cm во дијаметар. Се јаде 

само додека е млада.

Брукенталија - растение 
сродник на боровинките 
кое е распространето 
на планините на Балканскиот Полуостров.

високопланинско пасиште



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

Обично страче
Преселничка која 
се храни со инсекти, 
гуштери, жаби, мали 
птици и глувци. 
Уловениот плен го 
закачува на трња од 
грмушки.

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

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

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. 

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.

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 

Обичен 
кантарион 
Многу често користено растение во народната медицина.



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.

Лажен адмирал - многу честа пеперутка чии ларви се хранат на различни растенија од фамилијата ѕвездички, особено магаречки трња.
Голема 
чучулига. Оваа 
птица живее на 
отворени места, 
по обработливи 
површини и 
ридски пасишта.

Кринов скакулец. Крупен скакулец со долги антени. Бојата на телото може да е светло кафеава или зелена.

Магареш
ки трн.

 

Растение од 

фамилијата на 

ѕвездички.
Ридско пасиште 

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.

Медицинска пијавица, се исхранува со крв од животни.

Барска желка - живее во 

вода, а јајцата ги несе 
не брегот. Се храни и со 

растенија и со животни. 

Езерска жаба - се храни со водни без’рбетници. 

Голем лопушник. 
Растение кое 
расте покрај 
реките, а има 
огромни листови.

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

Видра - 
загрозен вид. 
Специјализиран 

за исхрана со 
риби.

Клен - чест вид во 
реките на Осогово.

 Во чистите води може 
да се сретнат пастрмки, 

како и ракчиња и ларви од 
водени молци, пролетници 
и еднодневки кои се кријат 

под камењата. 

РЕКИ (ДОЛЕН ТЕК) 

Бела чапја. 
Лови во плитки 
води. Трча низ 
водата со раши- 
рени крилја за 
да ги вознемири 

малите риби.



Планинска 
тресиопашка, се храни 
со водни инсекти, 
ракчиња и полжави.

Ларва од 
кордулегастер 
(вилино коњче).

Ларва од воден 
молец.

Анцилус, барски полжав.

Ларва од пролетни
к.

Белоушка - неотровна водна змија која најмногу се храни со жаби.

Речна пастрмка, 
живее во чисти и студени планински води.

РЕКИ (ГОРЕН ТЕК)



Црвена 
чуваркуќа
Редок вид во 
Македонија. Поседува 
месести листови во 
кои складира вода.

Црн ШтркМногу поредок од обичниот штрк. Гнезди на непристапни карпи, подалеку од човековите населби.

Камењари

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

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 
савиево лилјаче.



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

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

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.

Куќен штурец Веројатно потекнува од југозападна азија, но денеска е распространет низ целиот свет.

Обичен штркПреселна птица. Прилагодена е за соживот со луѓето, па најчесто гнезди во селата. Се храни со жаби, риби и инсекти, па дури со глувци и гуштери.



Оваа брошура е наменета за учениците и за сите оние кои сакаат да знаат нешто повеќе за основните природни карактеристики на Осогово. Брошурата е изработена во склоп на проектот за заштита на природните вредности на Осогово насловен како „Осоговските Планини во Балканскиот зелен појас“.Зелениот појас е европска иницијатива која се залага за зачувување на биолошката разновидност во Европа сочувана во пределите каде влијанието на човекот не било толку многу изразено. Благодарение на тој факт, голем број растителни и животински  видови  опстанале до денес. Во овој појас кој се протега од Скандинавија до Црното и Јадранското Море припаѓа и Осогово. Целта на овој проект е да се обезбедат услови преку кои природните вредности на Осогово ќе останат и за следните генерации.
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Египетски мршојадецАдријан Јорданов


