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Две третини од Охридското Езеро на
македонската страна, се вклучени на листата
на Светско наследство како мешовито
Светско наследство ,,Природно и културно
наследство на Охридскиот регион“. Дојде време да
се прошири статусот на ова Светското наследство со
преостанатата третина од езеротона
албанската страна.

Ми претставува особено задоволство да се обратам
во првиот број од билтенот за прекуграничниот
проект којшто ги преплетува елементите за заштита
на природното и културното наследство на регионот
на Охридското Езеро.
Прашањето за управување на ова заштитено
подрачје, сега е во фокусот на работата на
Министерството за животна средина. Останува
предизвикот за постигнување на видливи резултати
во однос на биодиверзитетот, како процес кој
бара одговорно користење на жариштата на
биодиверзитетот и заштита на животинските видови и нивните живеалишта.
Спроведувањето на овој прекуграничен проект најголем придонес би имал во
контекстот на интегрирано управување со природното и културното наследство
на овој регион, кој е од особено значење за природата и биодиверзитетот.
Регионот на Охридското Езеро претставува мешовито заштитено подрачјеи
е дел од прекуграничниот биосферен резерват на Албанија и Поранешната
Југословенска Република Македонија.
Проектот има за цел да се справи со заканите кои влијаат на природното и
културното наследство на регионот на Охридското Езеро, во прекугранични
рамки помеѓу Албанија и Поранешната Југословенска Република Македонија.
Зајакнувањето на прекуграничната соработка за културното и природното
наследство на регионот, помошта за промовирање на вредностите на ова
подрачје, идентификацијата на неговите карактеристики, откривањето на
можностите за одржлив развој, подобрувањето на капацитетите за ефикасно
управување со природното и културното наследство, планирањето на
интегрирано управување која е основата за активна меѓусекторска соработка
и учеството на јавноста ќе бидат клучните столбови во спроведувањето на
проектот.
Крајната цел на овој проект е проширување на статусот на Охридското Езеро
како мешовито Светско наследство и во делот на Албанија.
Проектниот тим моментално го подготвува номинационото досие за
УНЕСКО, како и планот за управување, кои ќе придонесат кон заштитата на
прекуграничното природно и културно наследство во областа, преку соработка
и размена на искуства помеѓу двете засегнати земји.
Проектот исто така ќе помогне и во подигнување на свеста и видливоста
на вредностите на Охридското Езеро, како на национално, така и на
интернационално ниво

Со почит

Lefter Koka
Министер за животна средина

Клучни сознанија за проектот
Светско природно и културно
наследство од 1979 година

.

1979 Охридското Езеро првпат езапишано на
листата на Светско наследство како природно
богатство (според критериумот iii), како суперлативен
природен феномен, којашто денес е критериумот
(vii).
1980 Светското наследство е збогатено и со
културните критериуми (i), (iii) и (iv) и станува едно
од првите мешовити добра на листата на Светско
налседство
1998 Заедничка мониторинг мисија на УНЕСКО
- ИКОМОС - ИУЦН за првпат е извршена по
запишувањето на листата на Светско наследство.
Мисијата
потенцира
дека
економскиот
и
демографскиот развој претставува закана за
вредностите на овој регион, и единствено можат
да бидат адресирани преку интегриран став и
заштитни мерки кои се однесуваат на заштитата на
културното и природното наследство. Состојбата на
заштита на ова добро беше дискутирана од страна
на Бирото за Светско наследство во Кјото, Јапонија.
(Одлука 22 Cоm VII.30)
2008 На неговата 32 седница (Квебек, 2008),
Комитетот за Светско наследство го започна
“Upstream” процесот, како одраз за иднината на
ова културно наследство. “Upstream“ процесот
е експериментален пристап кој има за цел да го
намали бројот на добра кои претрпуваат значителни
проблеми за време на процесот на кандидирање за
влез во листата на Светско наследство.
2009 Комитетот за Светско наследство
одобри минимална модификација на границите,
на минималната граница која малку ги намалува
северните и западните граници на ова добро. Во
рамките на овој процес, Комитетот го охрабрува
создавањето на контактна зона, како и презема
мерки кон прекугранично проширување на
Светското наследствово добро кое треба да го
вклучи и албанскиот дел од Охридското Езеро.
2011 Комитетот за Светско наследство со
одлуката 35 COM 12C. одбра десет пилот проекти за
тестирање на ефикасноста на ,,Upstream“ процесот,
вклучувајќи го пилот проектот: “Природното и
културното наследство на Охридското Езеро
(Албанија и Поранешната Југословенска Република
Македонија).
2011 Aлбанија аплицира за прием на културното
и природното наследство на Охридскиот регион на
тентативната листа, како прв чекор во процесот на
проширувањена Светското наследство.
2012 Во првата фаза од ,,Upstream“ процесот
спроведена е советодавна мисија за извршување на
физибилно истражување во делот кој ќе се прошири,
односно којшто ќе биде вклучен на листата на Светско
наследство. Мисијата ги идентификува заканите кои
влијаат на природното и културното наследство
на Охридското Езеро, како: непланираниот урбан
развој, риболовот и промената на животинскиот
свет, како и нестабилните активности за управување
со отпадот.
2014 Во втората фаза од пилот проектот при
“Upstream“ процесот, инициран е проектот “Кон
зајакнато управување со прекуграничното природно
и културно наследство на регионот
на Охридското Езеро”.
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Неколку
зборови за проектот
Охридското Езеро,кое е едно од најстарите езера во
светот, се наоѓа во Југоисточна Европа и се смета за
едно од најголемите жаришта на биолошка разновидност
и ја содржи една од најстарите човекови населби на
континентот. Комбинацијата на значајните природни
вредности, со квалитетот и диверзитетот на културното,
материјалното и духовното наследство го прават овој
регион навистина уникатен.
Две третини од Охридското Езеро веќе се запишани на
листата на Светско наследство, поточно македонскиот
дел, како мешовито културно и природно наследство
на Охридскиот регион. Време е да се направат сите
напори, да се преземе одговорност и да се прошири
статусот на Светско наследство со останатата третина
од албанскиот дел на Охридското Езеро.
Проектотот
“Кон
зајакнато
управување
со
прекуграничното природно и културно наследство
на регионот на Охридското Езеро” е осмислен да
ги адресира сите главни фактори кои го засегнуваат
регионот преку идентификување и заштита на
основните природни и културни вредности на езерото,
како и подобрување на соработката и прекуграничното
управување.
Напорите во регионот да се воспостави баланс помеѓу
заштитата и одржливиот развој беа утврдени со
билатералниот договор од 2005 година, потпишан меѓу
двете земји за заштита и одржлив развој на Охридското
Езеро и неговиот слив. Проектот е координиран од
страна на УНЕСКО во соработка со властите од двете
земји и трите советодавни тела на Комитетот за Светско
наследство (ИКОМОС, ИУЦН и ИККРОМ) и е финансиран
од страна на ЕУ (1 700 000 евра) и кофинансиран од
Владата на Албанија (170 000 евра).
Главните активности на проектот вклучуваат:
(i) Зајакнување на прекуграничната соработка помеѓу
Албанија и Порнешната Југословенска Република
Македонија;
(ii) Создавање на механизми за интегрирано управување;
(iii) Градење на капацитети за ефикасно управување;
Активностите, исто така, имаат за цел да се идентификуваат
и да се зачуваат вредностите на културното и
природното наследство, да обезбедат техничка помош
за националните власти кои го подготовуваат досието
за проширување на прекуграничното добро какоСветско
наследство, како и спроведување на
кампања за подигање на свеста за
управување со отпадот.
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Oддржани средби

Семинари за планирање на управувањето
Првата работилница за планирање
на управувањето и заштитата на
прекуграничниот регион на Охридското
Езеро, се одржа на 26-ти Март 2015 година
во Корча, град во југоисточна Албанија
и центар на Корчанскиот регион, кој го
вклучува градот Поградец, кој се наоѓа на
брегот на Охридското Езеро.
На семинарот учествуваа националните
и локалните власти од двете страни на
езерото и претставници на УНЕСКО и
на советодавните тела на Комитетот за
Светско наследство (ИККРОМ, ИКОМОС
и ИУЦН). Учесниците дискутираа за
системите на управување на наследството
кои во моментов се користат во регионот
и ги дефинираа клучните засегнати
страни за поддршка во изработката на
план за управување со прекуграничното
наследство.
На средбата, засегнатите страни ја
претставија состојбата на културното и
природното наследство во регионот на
Охридското Езеро, со посебен фокус на
постоечките структури за управување и
планирање на процесите. Беа одржани
две работни сесии при што беше извршена
продлабочена анализа на засегнати
страни во проектот.Првата тематска
сесија се задржа на клучните теми на
проектот (отпадот, одржливиот туризам,
урбаниот развој, просторното планирање,
граѓанското општество и заедниците);
додека во втората сесија, работните групи
се фокусираа на природата и културата.
Измешаниот состав и големината на
групите овозможија дијалог помеѓу
различни сектори со помош на интегриран
преглед на засегнатите страни присутни
во регионот на Охридското Езеро.

Првата работилница , Корча

Втората работилница за планирање
на управувањето се одржа нза планирање
на управувањето се одржа на 3 и 4 Јуни
2015 година во Тирана, Албанија. На
оваа средба присуствуваа учесници од
засегнатите страни од двете страни на
езерото кои разговараа за долготрајната
визија и целите на управувањето за
потенцијлна прекугранична заштитена
зона на Охридското Езеро. Големиот број
на учесници од разни институции кои
беа присутни на семинарот, заеднички
подготвија четири визии за управување
со езерото во рамките на проектот за

проширување на Светското наследство.
Четирите визии подоцна беа споени во една
единствена визија, која ќе биде подобрена
во текот на процесот на планирање на
управувањето на проектот за проширување
на Светското наследство.
Исто така, семинарот беше фокусиран на
утврдување на мапите, продлабочување на
познавањата за овој регион и разбирање
на различните фактори кои ја засегаат
оваа област, особено, тековните но и
идните проекти, како и иницијативите кои
би можеле да имаат влијание врз регионот
на Охридското Езеро и на потенцијалното
прекугранично
добро
како
Светско
наследство

Средбите на
прекуграничната
платформа

Третата работилница за планирање
на управувањето и тематска обука за
регионот на Охридското Езеро се одржа во
Поградец, Албанија, од 7 до 10 Декември
2015 година. Семинарот имаше за цел
да им даде поттик на извршената работа
за интегриран систем за управувањето
со заштитата и одржливиот развој на
регионот на Охридското Езеро. Акцентот
на оваа работилница за планирано
управување и тематска обука беше
долготрајната визија, дискутирање на
границите на заштитеното подрачје, како и
идентификување на целите за управување
со подрачјето на Охридското Езеро, во
рамките на потенцијалното проширување
на територијата на природното и
културното Светско наследство на
регионот на Охридското Езеро, во
Албанија. На овој семинар присуствуваа
претставници на двете земји, , вклучувајќи
ги и националните власти на соодветните
министерства за животна средина и
култура, локалните власти од општините
околу регионот на Охридското Езеро,
советодавните тела на Комитетот за
Светско наследство (ИККРОМ, ИКОМОС
и ИУЦН) како и претставници на УНЕСКО.

Првата средба се одржа во Албанија во
Септември 2014 година, со што започна
тригодишната иницијатива за заштита на
Охридското Езеро, која послужи како прва
средба за прекугранична платформа за
утврдување на улогите и одговорностите.
Втората
средба
за
прекугранична
платформа се одржа на 2 Октомври 2015
година, во Охрид, следејќи ги истите чекори.
Овие настани се дел од вкупно шесте
средби кои ќе се одржат во рамките на овој
проект, кои имаат за цел да ги поддржат
владите на Албанија и Македонија во
нивните напори за заштита на подрачјето
на Охридското Езеро, со цел да создадат
структури за прекугранично управување за
поефикасен менаџмент на наследството.
Голем број претставници присуствуваа на
средбите за прекугранична платформа,
вклучувајќи ги и претставниците од
министерствата за животна средина и
култура на двете земји и од општините
во регионот. УНЕСКО и Советодавните
тела за Светско наследство (ИКОМОС
и ИУЦН), исто така, присуствуваа на
оваа средба. Средбата за прекугранична
платформа има за цел да ја подобри
и олесни билатералната соработка
меѓу претставниците на централните и
локалните власти од двете земји, Албанија
и Поранешната Југословенска Република
Македонија, секторите за туризам и
оние кои се одговорни за руралниот и
урбаниот развој, културата, заштитата
на природата, управувањето со водните
ресурси и животната средина. На средбата
се наведоа и главните фактори кои влијаат
на природното и културното наследство
во регионот на Охридското Езеро,
главно урбаниот развој, управување
со отпадот, промена на животинскиот
свет и уништувањето или губењето на
природните ресурси.

Третата работилница , Поградец

Достигнување - Се објави нацртизвештајот за основната проценка
подготвен во соработка со ИКОМОС
и ИУЦН - ЕКАРО. Овој извештај дава
основни информации за регионот
на Охридското Езеро во Албанија, и
покрива теми како биодиверзитетот,
земјоделството, шумарството, директното
и индиректното наследство, како и
туризмот. Овој извештај беше отворен за
дискусии со јавноста од 16 Февруари до
18 Март 2016 година.

Втората работилница Тирана
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Албанскиот парламент усвои
10-годишен мораториум за
заштита на шумите

Интервју со градоначалникот на Општина
Поградец г-дин Едуард Капри кој оствари
разговор за одговорностите и заедничките
придобивки од проектот

Вести на Охридското Езеро

Албанското
собрание
усвои
10-годишен мораториум за забрана
на сечење на дрвја за индустриска
намена и извоз. Законот кој е подготвен
од страна на Министерството за
животна средина им овозможува на
Слика од албанските шуми
локалните власти да одобрат само
ограничено сечење на дрва за огрев.
На површина од 1,4 милиони хектари шума, тешко се оштетени или
изгорени во текот на 26 години од падот на комунистичкиот режим, со
просек од 2,5 милиони дрвја исечени годишно. Албанскиот министер
за животна средина Лефтер Кока изјави дека оваа радикална одлука
е донесена откако сите преземни мерки не успеаја да го спречат
сечењето на дрвја, појава која влијаела за поплавите кои ги претрпе
земјата во последните неколку години.

Што значи за Поградец, проектот: “Кон зајакнато управување на
прекуграничното природно и културно наследство на регионот на
Охридското Езеро”?
Г-дин Капри: Проектот: “Кон зајакнато управување со прекуграничното
природно и културно наследство во регионот на Охридското Езеро” својот
почеток го има со билатералниот договор помеѓу владите на двете земји
за заштита на Охридското Езеро во 2005 година. Договорот има за цел
во сливот на Охридското Езеро, Албанија и Македонија (индивидуално
и во соработка) да се остварат планови за урбан развој, уредување на
просторот, користење на земјиштето, да се обезбеди нејзиното управување,
во согласност со принципот на одржлив развој и заштита на Охридското
Езеро и неговиот слив. Страните основано на овој Договор, со помош на
двостраниот заеднички комитет, како што е опишано во член 5, се обидуваат
да утврдат критериуми, стандарди, граници и точни цели за заштита,
зачувување и одржлив развој на базенот на Охридското Езеро, во согласност
со нормите и стандардите на Европската Унија за животната средина. Се
надевам дека овој проект ќе го даде својот придонес во овој поглед.
Какви чекори се преземени од страна на Општина Поградец за заштита
и чување на Охридското Езеро?
Г-дин Капри: Општина Поградец во рамките на новата административна
поделба е единствена единица на локалната самоуправа, која го опфаќа
албанскиот дел од базенот на Охридското Езеро. Овој факт претставува
предност во однос на управувањето на крајбрежната линија, според планот
за урбан развој, просторно уредување, или користење на земјиштето, се
управува само од страна на една административна единица. Моментално
општината е во фаза на подготвување на Генералниот локален план (ГЛП),
како дел од 26-те општини избрани за присуство на Владата, со финансиска и
техничка помош при неговото составување. Интегрален дел на ГЛП ќе бидат
и елементи кои се однесуваат на културното и природното наследство на
албанскиот дел од базенот на Охридското Езеро, мерките за нивна заштита,
како и дисциплинирање на факторите кои имаат негативно влијание врз
Охридското Езеро, квалитетот на водата, неговата флора и фауна.
Кој е планот на општината за развој на туризмот околу подрачјето.
Дали ќе постојат градби околу езерото?
Г-дин Капри: Општина Поградец туристичкиот развој на регионот го гледа
како еден од приоритетите за нејзиниот економски развој, со фокусирање
на концептот на алтернативен туризам со цел да го направи поатрактивен
албанскиот дел од регионот на сливот на Охридското Езеро, не само
за време на летната сезона, но во текот на сите 12 месеци од годината.
Општина Поградец поседува многу туристички ресурси кои бараат поинаква
концепција и управување за да станат извор на приходи за општината. Ова
е една од целите на Општина Поградец. Исто така, Општина Поградец ја
разгледува можноста за соработка со респективните општини од другата
страна на езерото, за соработување во оваа област.
Како може да го вклучите, освестите населението на Поградец за
заштита на Охридското Езеро?
Г-дин Капри: Поградец наследува градска традиција поврзана со
,,должноста” за заштита на Охридското Езеро. Во текот на својата историја
езерската вода е негувана како свет, божји подарок и животот на луѓето кои
живеат во овој слив зависи од различните можности за користење на тоа
што нуди езерото, започнувајќи од водата за пиење и рекреацијата, се до
пејзажот, научните истражувања, риболовот, земјоделството, туризмот, како
и истекувањето на отпадните води. Здравите природни ресурси во базенот
имаат неспорно значење за жителите и за многу сектори во економијата.
Покрај тоа, во рамките на Проектот за заштита на Охридското Езеро,
спроведен во периодот од 1996-2004 година, се создаде мрежа на локални
еколошки невладини организации, кои со поддршка на Регионалниот
центар за животна средина (РЦЖС како што се нарекува) ги зајакнаа
капацитетите на овие невладини организации за сензибилизирање на
сите слоеви на општеството и зголемување на нивниот придонес во
секоја донесена важна одлука за регионот. Исто така, ја сметаме за многу
потребна прекуграничната соработка. Заедно со Општините Охрид и
Струга, потпишавме Меморандум за соработка во Висмар, Германија и
уште еден меморандум за техничка соработка ќе биде потпишан во Охрид.
Ова е единствениот начин да се обезбеди одржлив развој на езерото
инспириран од мотото “едно езеро, една визија, една иднината.”
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Стариот охридски чун
- лекција за историјата
на животот во Охрид
Не само за рибарите, туку тој
бил незаменлив дел во животот
на секој жител крај брегот на
Стариот охридски чун & Патчев
Охридското Езеро. Покрај за
рибарење тој служел и за превоз на луѓе и пошта на релација
Охрид, Поградец, Струга, Свети Наум, Лин, потоа за превоз
на добра како, дрва, жито, грозје, песок, но служел и за разни
свечености и забави за чија цел се додавал чардакот каде се
свирело и пеело и се уживало во прошетки по езерото.
Стариот охридски чун, реконструираното пловило, е вистинска
атракција во Лапидариумот кај Куќата на Робевци. За многумина
повозрасни граѓани е само далечно сеќавање, а за младите
една прекрасна приказна што ја слушнале од нивните дедовци.
Денес овој експонат е привлечен и за домашните и за странските
туристи. Идејата да се реконструира чунот е на Горан Патчев,
архитект во Заводот за заштита на спомениците на културата и
Музеј во Охрид.
“Целта со изработката на овој чун ја постигнавме, а тоа беше да
ги вратиме сеќавањата на стариот охридски чун. Но отидовме
и понатака, со пробната пловидба докажавме дека тој може да
се користи и практично за туристички цели, за угостителството,
за разни манифестации како туристичка атракција. Со одредени
подобрувања во материјалите и обработката тој може реално да
биде повторно најчест пловен објект во Охридското Езеро. Овој
чун ќе остане како експонат во дворот на Куќата на Робевци и ќе
биде лекција за историјата на животот на овие простори.”

Албанија го дефинира
заштитеното подрачје
на базиликата
во заливот Лин,
Поградец
Националниот
совет
за
реставрација, во рамките на
Министерството за култура
го
дефинира
заштитеното
базилика на Лин, Поградец
подрачје на “Урнатините на
ранохристијанската црква и мозаиците”, во село Лин, Поградец.
Институтот за културни знаменитости, го доведува во фокус
селото Лин, предлагајќи ја заштитената зона околу “Урнатините
на ранохристијанската црква и мозаиците”, кои претставуваат
споменици од прва категорија.
Ранохристијанската базилика на Лин се наоѓа во западниот дел на
заливот од Лин и претставува една од најзначајните знаменитости
на албанското наследство. Структурата е украсена со разнобојни
мозаици со цветни, геометриски мотиви и евхаристични сцени,
карактеристични за ранохристијанскиот период. Археолошките
ископувања и нумизматичките записи ги поддржуваат датирањата
на базиликата и на подот со мозаик од V – VI век. Полихромните
мозаици и богатиот археолошки материјал, ја прават црквата да
биде наречена една од најубавите и најинтересните знаменитости
на територијата на Албанија.

Tуризмот

Градот
Охрид, бисер
балкански

Сместен на брегот на Охридското Езеро, градот
Охрид е една од најстарите населби во Европа.
Поголемиот дел на градот Охрид се протега
покрај езерото, и е главна туристичка дестинација
во Поранешната Југословенска Република
Македонија со старото јадро на градот во кое се
наоѓаат прекрасни цркви покрај волшебниот рид,
на чиј врв се наоѓа средновековната тврдина од
каде што се гледа Охридското Езеро до 34 км
должина. Овој град, несомнено е најубавата
атракција на Охридското Езеро..

Културното наследство

Изграден помеѓу VII до IXX век, градот Охрид е
дом на еден од најстарите словенски манастири
(Свети Пантелејмон) со повеќе од 800 византиски
икони, кои датираат од XI век и од крајот на XIV
век. Колекцијата на икони се смета за една од
најзначајните во светот. Градот Охрид е еден од
најдобро зачуваните археолошки комплекси во
Европа, со остатоци кои датираат од бронзеното
време се до средновековието. Градот има
сакрална архитектура која датира од VII век до
IXX век и урбана структура која претставува
модерна архитектура од VIIIX и IXX век. Сето ова
богатство претставува ризница од историски,
архитектонски, културни и уметнички вредности.

Што да се види?

Сите Охридски атракции се наоѓаат во една многу
концентрирана област која е достапна преку
сите тесни улички на стариот град, преполнети
со ресторани и кафулиња од страните, кои
совршено се прилагодени за релаксација
наспроти или покрај езерото. Главните атракции
на градот се: Свети Јован Канео, Свети Наум,
националниот парк Галичица, Самуиловата
тврдина, црквата Света Софија, манастирот
Свети Климент, црквата Плаошник

Што да направиш?

Бројните кафулиња, ноќните клубови, доцниот
ноќен живот го прават градот вибрантен. Што
се однесува до езерото, тоа е толку големо и
толку длабоко што некој може да го погреши со
морето. Љубителите на водните спортови може
да уживаат во риболовот или крстарењето.
Многубројните цркви покрај брегот на езерото
овозможуваат фантастично пешачење и
прошетка покрај езерскиот брег, додека туристите
кои уживаат во природата и авантурите можат да
истражуваат во Националниот парк Галичица,
идеално место за дива и недопрена убавина,
идеален за обожавателите на природата.
За да се добие појасно чувство за градот, ви
препорачуваме пријатна прошетка покрај брегот
на Охридското Езеро, да се напиете кафе,
чаша вино или да јадете мал оброк, уживајќи во
прекрасната езерска глетка. Охрид и нејзините
плажи се преполни од 12 Јули - 20Август, за
време на популарниот летен фестивал, кога
изгледа дека половина од Македонија доаѓа
во градот. Кафулињата и рестораните се полни
во текот на летото, а во Јуни или Септември
се потивки, кои ви даваат можност да уживате
покрај езерото.

Поградец, во хармонија
со природата

П

оградец е една од најатрактивните
туристички
дестинации
во
Албанија, кој се наоѓа на брегот
на Охридското Езеро. Патувањето во
Поградец е секогаш инспиративно.
Колку повеќе патувате, толку повеќе се
заљубувате во градот. Патувајќи преку
Ќафасан, штом ќе стигнете до врвот и
почнувате да се спуштате надолу кон
Охридското Езеро, се појавува селото
Лин со прекрасен изглед, опкружено
со ридови откривајќи се себеси
како книга во очите на туристите.
Убавината и спокојството на езерото,
ја развеселуваат душата. Откако
влегуваш во градот, долга пешачка
патека, ве поканува на прошетка
покрај езерото. Поградец е многу
гостопримлив и луѓето се едни од
најпријатните во Албанија, бидејќи
езерото им ги омекнува нивните
срца. Градот е родно место на многу
познати писатели и поети: Ласгуш
Порадеци и Митруш Кутељи, како и
на Љуан Старова и сликарите Атанас
Констандини (Taсo), Ѓерѓи Лако,
Гентиан Зека, Ванѓо Васили и Илир
Дима.

Културното наследство

Во западниот дел на полуостровот
Лин,
можете
да
ја
посетите
ранохристијанската
црква,
која
претставува национален културен
споменик на Албанија, која е дел
од регионот на на тентативната
листа на УНЕСКО за Албанија за
културното и природното наследство
на регионот на Охридското Езеро
– (Албанија). Илирските гробници
на Долно Селце,кои се наоѓаат на
40 километри од градот Поградец,
се уште една важна дестинација за
посета. Гробниците се наоѓаат помеѓу
урнатините на древниот град Пелион,
илирска населба од племето Enchele
и седиште на илирските царови. Во
1996 година, Албанија ги предложи
кралските гробници од Долно Селце
за тентативната листа за Светско
наследство на УНЕСКО. И други
археолошки локалитети и други
цркви се вклучени да се посетат,
како: црквата Свети Димитрија (мала
православна црква, 1154 г.) и црквата
Света Марена (православна црква
изградена во 1744 г.

Што да се посети?

Селото Лин и мозаикот е првата
Селото Лин и мозаикот е првата
станица на патот кон Поградец.
Селото се наоѓа во тивок и живописен

“Кутрото езеро талазите како
море ги дига
И духот што го пренесува ми вика
Ах! Види колку длабоки се
Моиве гради кои на живот те
донесе”
Ласгуш Порадеци

залив со прекрасни куќи со црвени
покриви.
Националниот парк на Дрилон,
исто така, е важно место за посета
на Поградец со кристално чисти
извори на вода, кои ги снабдуваат
прекрасните канали покриени со
дрвја и декоративни растенија. Тоа е
домот каде одмараше поранешниот
диктатор Енвер Хоџа, чија вила сега е
претворена во хотел и ресторан.
Село
и
нејзиниот
Тушемиште
реновиран центар, не треба да се
пропушти. Блогерот Yomadic го
нарекува мала албанска “Венеција”
преполнето со канали со чиста вода,
кои извираат од гората, и иронично се
нарекува “Сува гора”.

Што да направиш?

Поградец е совршен за релаксација
и одмор. Најбурните месеци се Јули
и Август, кога брегот на езерото е
преполн со обожаватели на плажите.
Педалните чамци се наоѓаат насекаде,
но и активностите на кајакарството се
многу популарни.
Надвор од сезоната градот се претвора
во спокојно место, кое е идеално за
пешачење и медитација. Во зима
езерото има панорамска глетка, често
спектакуларна, со снегот кој ги покрива
планините одозгора, и со сино - зелена
позадина. Една од најважните работи
е и прекрасната и вкусна кујна.

@Ardian Fezollari
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Партнери

Кој што прави?
УНЕСКО – Центар за Светско наследство Координатор на Проектот

Европска
донатор

Унија

–

Главен

финансиски

Министерството за животна средина на
Република Албанија

Министерството за култура на Република
Албанија
Министерството
Македонија

за

култура

на

ПЈР

Министерството за животна средина
и просторно планирање на ПЈРМакедонија

ИККРОМ (Меѓународен центар за проучување
на заштитата и реставрацијата на културното
наследство)
ИКОМОС (Меѓународен совет за споменици
и локалитети)
ИУЦН (Меѓународна унија за зачувување на
природата)

6

Календар

Што ќе следува/
Календар
9- 11 Maj 2016 – Обука за промоција на
Светското наследство во регионот на
Охридското Езеро.
11- 13 Мај 2016 Четврта работилница
за планирање на управувањето
со регионот на Охридското Езеро
(Поградец).
22 Мaj – 5 Јуни 2016 Филмски
фестивал за животна средина (Environmental film festival)
21 Јуни 2016 Ден на Охридското Езеро
22- 23 Јуни 2016 Петта работилница
за планирање на управувањето
со регионот на Охридското Езеро
(Поградец).
1 -7 август 2016 Балкански филмски
фестивал на храната
4-13 Октомври 2016 Регионален курс
за ангажирање на заедниците.
Ноември 2016 Обука за заштита
и управување со екосистемот на
регионот на Охридското Езеро.
Декември 2016 Обука за одржлив
развој на претпријатијата.

Заштита на Охридското Езеро
Овој билтен е објавен во рамките на Проектот ,,Кон
зајакнато управување со прекуграничното природно
и културно наследство на регионот Охридското
Езеро“
Јазици: англиски, албански, македонски.
Во наредниот број: Туризмот во Струга и Дебарца
кампања заодговорно управување со отпадокот.
Резултати од фото конкурсот и многу повеќе.
Web: http://whc.unesco.org/en/lake-ohrid-region
Twitter: https://twitter.com/lake_ohrid
Facebook: https://www.facebook.com/LakeOhridHeritage/
Blog: http://lakeohrid.blogspot.al/
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Copyright: UNESCO

