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Култура, Албанија (страна 2)

Министерството за култура е водечка институција
на владата одговорна за заштита, конзервација,
подобрување и промоција на културното
наследство во Албанија. Во согласност со
својите институционални надлежности на
министерството има преземено неколку важни
иницијативи, програми и проекти за заштита
и промоција на културното наследство, развој
и поддршка на јавно-приватно партнерство и
зајакнување и интензивирање на регионалната
и меѓународната соработка. Новата визија,
новиот приод и политика на Министерството
кон културното наследство се рефлектира во процесите на донесување
одлуки во врска со културното наследство на земјата. Почнувајќи од
периодот 2014-2016 година, заштитените области на спомениците на
културата се проширија, нови историски центри беа одобренисо одлуките
на Советот на министри и неколку големи проекти за рехабилитација
се успешно спроведени или се уште се во тек.Новата визија и приод на
Министерството кон културното наследство во овој период заживеаја преку
важниот проект Кон зајакнато управување со заедничко прекугранично
природно и културно наследство во регионот на Охридското Езеро. Од
почетокот на проектот Министерството, Институт за спомениците на
култура и Регионалната Дирекција на Корчс за националната култура
учествуваа во сите проектни активности и активно придонесоа кон
подготовка на потребната документација во согласност со препораките на
ICCROM, ICOMOS и IUCN. Националниот совет за реставрација постапи
без одлагање со одобрување на предложените граници на потенцијалните
Добра на Светското Наследство и на заштитеното подрачје на
ранохристијанската црква на Полуостровот Лин. Во јуни 2015 година, по
предлог на Министерството за култура, беше одобрен историскиот центар
Поградец со одлука на Советот на министри. Во моментов, нашите
експерти работат на финализирање на нацрт планот за управување, а
во исто време, група специјалисти, главно архитекти и реставратори-се
вклучени во подготовка на упатства за одржување и рехабилитација на
традиционалниот наследство на градби на албанскиот дел од регионот на
Охридското Езеро. Подготовка на досие за номинација за Запишување во
светското наследство на албанскиот дел од регионот е крајната цел која
треба да се постигне во рамките на овој проект .Проектот придонесе не
само за подобрување на прекуграничната соработка со нашите партнери
во Македонија, туку и во размена на знаења, искуства, предизвици и
потешкотии со кои се соочуваме заеднички во заштита и зачувување на
културните и природните вредности на статусот на регионот на Охридското
Езеро. Статусот на Светско наследство, како крајна цел на овој проект,
не значи само престиж и предност: Локалитети на Светското наследство
им припаѓаат на сите нас, без оглед на територијата на која се наоѓаат,
што значи и одговорности, предизвици, тешкотии и проблеми кои треба
да се решат. Свесни за важноста на овој статус и земајќи ги во предвид
истакнатите природни и културни вредности што го прават овој регион
уникатен, со финализирање на овој проект ќе отвориме нов долгорочен
процес кои ќе биде заеднички управуван од страна на надлежните
институции и заедници кои живеат во регионот на Охридското Езеро.
Со почит
Мирела Кумбари Фурџи,
Министер за Култура, Албанија

1 Мирела Кумбари Фурџи, Министер за

3
4
5
6

Природата

предговор

2

Проектни активности
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еко-системот во Регионот на Охридското
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Регионот на Охридското Езеро,
Албанската Страна (страна 7)
Охрид во топ 10 најдобри светски
дестинации за 2017 година (страна 8)
Денови на фестивал во регионот на
Охридското Езеро со кои се прославува
традицијата (страна 8)
Мрежа на заштитени подрачја—Модел
за иден одржлив развој (страна 8)
Можности за одржлив туризам во
Регионот на Охридското Езеро (страна
9)
2017, Меѓународна година на одржлив
туризам (страна 9)
Поградец “Подигање на свеста за почист
град” (страна 9)
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Проектни активности

Петтиот прекуграничен состанок за платформа
за зачувување на Регионот на Охридското Езеро
Петтиот прекуграничен состанок за
платформа од проектот “Кон зајакнато
управување со заедничкото прекугранично
природно и културно наследство на
Регионот на Охридското Езеро” се одржа
на 9 и 10 ФЕВРУАРИ 2017 година, во
Поградец, Албанија. Овој петти состанок
беше дел од заедничка иницијатива на
Европската унија и УНЕСКО во соработка
со албанските и македонските власти
за зајакнување на прекуграничната
соработка во управувањето со природното
и културното наследство на регионот на
Охридското Езеро. Претставниците на
Националната комисија на Република
Македонија во УНЕСКО, на министерствата
за култура на Албанија и Македонија,
како и претставници на македонското
Министерство за животна средина и
просторно планирање и Националната
агенција на Албанија
за
заштитени
подрачја земаа учество. Албанската
претставници на Комитетот за Сливот на
Охридското Езеро и локалните власти
од 3 општини, Охрид, Струга и Поградец,
исто така, се приклучија на средбата.
Специфичните цели на оваа средба беа
зајакнување на интегрирани приоди кон
управувањето со природното и културното
наследство, унапредување на подобрена
размена на информации и олеснување
на координацијата на активностите за
процесот на консултации за Стратегиска
оцена на животната средина (СОЖС) кој
се одвива во двете земји. Во рамките на
овој состанок е направена презентација
на двата нацрт документи за планирање
на управувањето. Документите потоа беа
испитани од страна на учесниците на
состанокот, поделени во 4 работни групи:
културно наследство, природно наследство,
управување, како и групата на опции за
одржлив развој. Групите идентификуваа и
разговараа за тоа како може да се зајакне

Петтиот прекуграничен состанок @Unesco

синергијата меѓу дејствијата предложени во
двата нацрт акциони планови, и како да се
ублажат некомпатибилни и спротивставени
активности, доколку ги има, или да се
интегрираат дејствија што недостасуваат,
како да се дефинираат приоритетите во
однос на остварливост / важност. Групите
забележaa дека постои нееднаква број
на акции во секој план и дека нивото на
детали различни: Во македонскиот нацрт
план се вклучени повеќе општи активности,
додека пак албанскиот план има голем
број многу конкретни активности. И
покрај овие разлики е забележано дека
целите и активностите или сферите на
дејствување се доста слични едни со
други, што треба да ја олесни соработката
во прекуграничните активности. Беа
идентификувани и други приоритети, како
што се кампања за подигање на свеста
заедно со изработка на промотивни
материјали во врска со статусот на Листата
на Светско наследство, усвојувањето на
акциониот план за одржлив туризам и
развој на општата севкупна туристичка

стратегија за регионот на Охридското
Езеро. Процесот на консултации СОЖС
за Додатокот на Светско наследство
на Планот за управување со Поградец
беше уште една важна тема за која се
дискутираше за време на состанокот.
По презентацијата од Одделот за
Министерството за животна средина
на Албанија СОЖС, беше разгледана и
можностада се земе предвид процесот
на СОЖС на влијанието врз културното
наследство. Беше истакнато дека ова ќе
биде во согласност со Директивата на
ЕУ за СОЖС, која ги смета заштитата и
зачувувањето на културното и природното
наследство за составен дел на животната
средина и на форми на развој што може
да се сметаат за одржливи. Следнатс
прекугранична средба ќе се одржи во
средината на септември 2017 година, со
фокус на резултатите од процесот на СОЖС
и презентација на нацрт Проширеното
досие
за
Светско
наследство
за
номинацијата на албанскиот дел од езерото
како добро на Светското Наследство.

Продолжува процесот на планирање на управувањето
Еден клучен услов за постигнување
на статусот на Светско наследство е
присуството или воспоставување на "план
за управување" за да се обезбеди заштита
на локалитетот и неговите вредности, и
зачувување на атрибути на сајтот кои се
пренесе овие вредности. Поголемиот дел
од локалитетите на светско наследство
имаат развиено или развиваат планови
за управување како основа на своите
системи за управување на локалитет.
Всушност, би било фер да се каже дека
развојот на плановите за управување со
наследство, дури и повеќе од планови
за конзервација, е примарно работа во
областа на културното наследство во
денешно време која ги окупира локалните
власти и вработува голем број консултанти
eнасекаде. Оттука, првиот од двата
главни резултати на проектот се однесува
на подобрување на прекуграничната
соработка и управување со ефективноста
за заштита и одржлив развој на природното
и културното наследство на регионот на

Охридското Езеро. Значителни напори се
вложени во рамки на проектот во текот на
изминатите две години за да се развие
и плански документ за управување, и
капацитет за управување. Процесот на
планирање на управувањето се покрена
во март 2015 година со работилница
која се одржа во Корча, а продолжи и во
текот на следните две години со четири
дополнителни работилници, од кои
последната се одржа во јуни 2016 година.
На секоја работилница присуствуваа
околу 25 учесници, од кои 44% жени, што
претставува широк спектар на албанските
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и македонските засегнати страни.Се
посвети внимание на хармониација
на изработениот Додаток на Светско
Наследство со други плански документи
за оваа област, особено Општиот
Локален план за Општина Поградец
и план за управување со постојните
добра на Светско наследство. Посебна
Техничка работна група е основана
во април 2016 година, која ги обедини
претставниците на клучните засегнати
страни за финализирање на првиот нацрт
на додаток на Светското Наследство
под водство на искусен меѓународен
експерт за управување со планирање.
Конечниот нацрт се очекува да биде готов
наскоро, земајќи го предвид придонесот
од прекуграничниот состанокот што
се одржа во Поградец на 9-ти и 10-ти
февбруари. Во следните месеци нацрт
Додатокот за Светско Наследство ќе
биде предмет на стратегиска оцена на
животната средина, која ќе вклучува силна
компонента на консултации со јавноста.

Проектни активности

Обука за конзервација
и управување на
еко-системот
во Регионот на
Охридското Езеро
Успешна номинација за Светско
наследство мора да покаже дека
добрата се ефикасно заштитени
и управувани, со легитимен план
за управување и ефикасна правна,
финансиска и институционална
рамка за да се обезбеди успешна
имплементација. За таа цел,
проектот го поддржа развојот на
додатокот на Светското наследство
(WH Додаток) во постојниот план
за управување со Заштитените
предели во Поградец кој во
целост го опфаќа предложеното
проширување
на
постојните
добра на Светското Наследство
во
Албанија.
Ефикасното
спроведување
на
планот
бара соработка на голем број
аинтересирани страни кои имаат
интерес во оваа област. Дводневен
курс за обука за колаборативно
управување со заштитени и предели
кои претставуваат наследство се
спроведе за сите главни чинители
во март 2016 година, при што се
укажа на начини да се обезбеди
хармонична
рамнотежа
на
природата, културата, пределот и
развојот. Штом се заврши со првиот
нацрт на Додаток на Светското
Наследство , капацитетот за
колаборативно
управување
се
зајакна преку курс за обука под
наслов "Управувањето со природата
за Предлог за проширување на
Доброто на Светското наследство:
природно и културно наследство
на Охридскиот регион", што се
одржа во Тушемиште, на 6 и 7
декември 2016. Во групата за
обука беа вклучени претставници
на
Општина
Поградец,
регионалната
администрација
за заштитени подрачја, како и
локални невладини организации,
истражувачи, земјоделци, рибари,
како и албански и македонски

Достапна е туристичка напа на регионот на Охридското
Објавена на три јазици-англиски, албански и
македонски - туристичката мапа за регионот на
Охридското Езеро ги повикува посетителите да ја
истражуваат областа. Овој регион крие една од
најстарите човечки населби во Европа. Луѓето се
привлечени од неговиот драматичен и прекрасен
амбиент со илјадници години, заради духовна и
верска контемплација, риболов во богатите води,
или одгледување на култури во плодната околните
почва. Доказ за минати населби може да се види во
црквите, манастирите и базилики - посебно околу
Охрид и Полуостровот Лин. Повеќе слоеви на
нематеријалното културно наследство, вклучувајќи
песни, ора, кујна и фестивали отсликуваат како
локалната култура се прилагодувала и продолжува
да уживаат енергичен живот околу ова трајно езеро.
Мапата ги покажува сите места што "мора да се
видат" околу ова најстаро езеро во Европа, како што
е Поградец, да се истражуваат зелените паркови и
шеталиштето околу езерото, или селата Елшани,
Вевчани и Велеѓтево, кои нудат рурално искуство.
Се предлага пешачење на теренот на Стариот
замок, кампување на Полуостровот Лин, и прошетка
околу изворите на Дрилон и Заливот на Коските.
Мирната атмосфера во црквите и манастирите во
Охрид нуди единствено искуство. За панорами кои
ги одземаат здивот Националниот парк Галичица и
Гури Камјес се дприкажани како врвни дестинации.

експерти и практичари во управување
со
културното
наследство.
Во
комбинација
на
презентации
и
затворени и отворени практична
вежба на симулации учесниците на
работилницата изградија свест за
природните вредности на регионот

на Охридското Езеро, се здобија со
разбирање на главните елементи на
планот за управување и предложените
акции за зачувување за оваа област,
и се идентификуваа начините на кои
главните засегнати страни може да
придонесат кон имплементацијата.

Документ за стратеија на одрѓлив развој
Стратешкиот
документ
кој
ги
идентификува можностите за одржлив
развој сега е преведен на албански и е
подготвен да биде важна средство во
имплементацијата на проектот на ЕУУНЕСКО. Подготовката на стратешкиот
документ
кои
ги
идентификува
можностите за одржлив развој ја опфаќа
техничката дадена помош во рамките
на проектот на албанските власти. Тој е
подготвен заеднички од страна на IUCN
и ИКОМОС во низа на фази со помош на
канцелариско истражување, теренски
посети, работилници, како и длабински
дискусии. Документот е изработен
со референци кон резолуциите на
Генералното собрание на ОН со кои се
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промовира "вклучување на културата
во модел за одржлив развој, бидејќи
културата во конечност го обликува она
што ние го подразбираме под развој и
го одредува начинот на кој луѓето се
однесуваат во светот". Тој има за цел да
помогне во развојот, на одржлив начин,
на главните локални сектори, како што
се земјоделство, риболов, шумарство,
локален туризам и наследство, со
препораки за краткорочни и долгорочни
активности кои треба да се преземат.
Документот е исто така достапен на
албански и сега е подготвен да биде
важна алатка во активностите на
одржлив развој, на локално и регионално
ниво.

МЕЃУНАРОДЕН ПОПИС НА ПТИЦИ НА ВОДА:
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО, ОД АЛБАНСКАТА СТРАНА ИМА 16.074 ПТИЦИ
Охридскиот полжав

Последниот меѓународен попис на птици на вода укажува
на присуство на повеќе од 160.000 птици во мочуриштата на
Албанија, претставени од повеќе од 65 видови на птици на вода.
Меѓу нив, околу 16.074 птици се забележани на албанската
страна од Охридското Езеро, од Лин до Тушемиште. Овој
резултат укажува на подобрување во статусот на биолошката
разновидност во регионот на Охридското Езеро, бидејќи се
проценува дека бројот е за 6,000-7,000 поголем претходнатт
година. Годишниот попис на птици на вода се спроведе на
14-ти и 15-ти јануари, од страна на дванаесет национални
и меѓународни експерти, во име на Birdlife International.
Поддржано од проектот Натурал финансиран од ЕУ , ова
беше одлична можност за Чуварите на парковите да дознааат
повеќе во врска со управувањето со природните ресурси во и
околу заштитените подрачја кои ти ги штитат. Сите канцеларии
на регионалната администрација за заштитени подрачја беа
вклучени и учествуваа како бројачи на птици или набљудувачи
во Пописот, и обезбедуваа логистичка поддршка на учесниците.
Во рамките на подготовките за Пописот, еднодневна обука се
одржа од страна на д-р Спасе Шумка, д-р Таулант Бино и Мјриан
Топи за чуварите на парковите на 12 јануари во Поградец, КунеВаин и Орикум. Пописот опфати 18 избрани локалитет и наодите
ќе бидат достапни за јавноста и на научната заедница преку
базата на податоци BioNNA. Резултатите ќе дадат насоки за
Министерството за животна средина и Националната агенција
за заштитени подрачја во нивната работа врз формулирањето
на политики и стратегии за заштита на природата и биолошката
разновидност и службите за заштита на екосистемските.
Мочуриштата се најважните живеалишта за птиците преселници.
Секој вид придонесува кон глобалната биоразновидност и
следствено и на службите за заштите на екосистемските кои
природата ги дава на сите живи суштества. Во приклучувањето

Goceaohridana е полжав кој се наоѓа
на само една локација во светот Охридското Езеро. Целата популација
живее под камења во област која не е
поголема од 10 km2 и длабочина до 3 м.
На глобално ниво е класифициран како
критично загрозен вид на Црвената листа
на загрозени видови на IUCN, а главните
закани за овој полжав вклучуваат
уништувањето на шумите од соседните области, што доведува
до ерозија и зголемен товар од талогот, истакнувајќи ја неговата
способност за филтрирање на вода. Загадување од отпадни
води од населените места околу езерото и земјоделството во
сливот на Преспанското Езеро, кој се прелева во Охридското
езеро преку подземни врски, е уште една голема закана за овој
вид. Според црвената листа на IUCN, не постојат активности
за зачувување на овој вид, иако Охридското Езеро е Светско
наследство на УНЕСКО, а албанската страна е заштитена со
според националната јурисдикција од 1999 година. Потпишан е
Меморандум за разбирање меѓу двете земји за управување за
езерото. Се препорачува следење на живеалиште за промена
на квалитетот на водата за да се проценат потенцијалните
промени во стапката на опаѓање на квалитетот на водата, а со
тоа и влијанието врз овој вид.

www.natura.al

кон оваа меѓународна иницијатива, Албанија уште
еднаш ја потврди нејзината важна улога во заштитата на
глобалната биоразновидност. Напорите кои заеднички
се вложија од страна на регионалната администрација
за заштитени подрачја и Националниот инспекторат се
од фундаментално значење за да се обезбеди сигурен
транзит на видови преселници, нивното натамошно
постоење и придонес кон балансот на екосистемот.

Албанија пофалена со аплауз на 13 Конференција
за биоразновидност во Канкун, Мексико

Албанија пофалена со аплауз на 13
Конференција за биоразновидност во Канкун,
Мексико "Албанија покажува напредок во
исполнување на општите цели за заштита
на биолошката разновидност." Земјата беше
пофалена за нејзините напори во оваа насока,
на 13-тиот состанок на Конференцијата
на Страните на Конвенцијата за биолошка
разновидност што се одржа во Канкун, Мексико,
од 4- 17 декември 2016. Според Стратешкиот
план за биоразновидност, од 2020 година,
196 држави кои ја потпишале конвенцијата
треба да имаат 17 одсто заштитени области
на нивна територија и да бидат способни да
управуваат со нив. На конференцијата, Албанија го претстави
постигнатиот напредок во проширување на своите заштитените
подрачја, планови за управување на овие области и спроведување
во пракса, со цел да се обезбеди заштита на биоразновидноста.
Речиси една петтина (16,61%) од албанската територија е
заштитена. Природни резервоари, национални паркови, споменици
на природата се дел од Националниот стратешки план за
заштитени подрачја, кои опфаќаат 417.000 ха, од кои 22.000 ха се

5

морските области. Генералното собрание
на Обединетите нации ја прогласија 201120 за Декадата на Обединетите нации
за биолошка разновидност (Резолуција
65/161). Декадата на ОН за биолошка
разновидност служи за поддршка и
промоција на спроведувањето на целите
на Стратешкиот план за биодиверзитет и
цели на Aichi биолошката разновидност,
со цел значително намалување на
загуба
на биоразновидноста. Заради
спроведување
на
плановите
за
управување на заштитените подрачја,
албанското Министерство за животна
средина се помага преку некои проекти од ЕУ и програми на
ОН за животна средина и развој. За да се постигне целта за
заштитени подрачја, која вклучува и шест проценти од морските
области, албанското министерство ќе предложи две нови
заштитени подрачја: Природен морски Парк на Порто Палермо
и Националниот парк на Алпите во северниот дел на Албанија.
UNDP го поддржа учеството на Албанија во оваа конференција
за таа да го претстави својот напредок и идните цели.

Интервју
Илбер Мирта, Раководите на Одделението за Водите, Министерство за животна средина и просторно
планирање, и контактна точка за Националното природно наследство во Република Македонија
Како Република Македонија
го заштитува природното и
културното наследство на
Охридското Езеро?

и интегрирано управување со водените ресурси во Проширениот
слив на реката Дрим; УНДП / ГЕФ; Заштита и одржливо користење
на биолошката разновидност во Охридското, Преспанското и
Скадарското Езеро, ГИЗ; Програмата за прилагодување кон
Климатските промени во земјите од Западен Балкан, ГИЗ.

Република Македонија прави
постојани напори за заштита
на природното и културното
наследство на регионот на
Охридското езеро. Во оваа рамка,
донесени се некои важни закони
и регулатива на национално
ниво кои го дефинираат начинот,
условите и средствата за
заштита на ова природно и културно наследство. Тие ги вклучуваат
законите бр. 20/04 и 71/04 за Културна заштита на наследството, и
бр. 75 / 2010 за управување со природното и културното наследство
на Охридското Езеро. Други закони беа донесени во врска со:
заштита на природата; заштита на животната средина; управување
со води; ратификација на Конвенцијата за оцена на влијанието
врз животната средина во прекуграничен контекст (неформално
се нарекува Конвенцијата Еспоо); за ратификација на Архуската
конвенција и ратификација на Конвенцијата од Хелсиншкиот за
прекугранични води. Исто така и врз основа на националното
законодавство, Управата за заштита на културното наследство при
Министерството за култура ги финализира процедурите за нацрт
план за управување со културното и природното наследство на
Охридското Езеро . Последната верзија на овој план за 2015-2026
е подготвена во 2015 година. неодамна Министерството за култура,
во соработка со Министерството за животна средина и просторно
планирање на Република Македонија, започна процес за да се
востанови комисија за управување со културното и природното
наследство на регионот на Охридското Езеро.

Кои се предизвиците за заедничко управување со
прекуграничното Охридско Езеро?
Проектот “Кон засилено управување на споделеното прекугранично
приридно и културно наследство на регионот на Охридското Езеро”,
кој се реализира во рамки на иницијативата на возводниот (upstream) процес, е добра можност да се идентификуваат и да се
заштитат природните и културните вредности на езерото и да се
подобри прекуграничната соработка и управување. Министерството
за култура, Министерството за животна средина и просторно
планирање, а исто така и Управата за заштита на природното и
културното наследство активно беа вклучени од почетокот на овој
проект, во сите состаноци и заеднички активности, со цел да се
даде максимална поддршка за неговата имплементација. Можеме да
заклучиме дека заедничкото управување и создавање на интегриран
систем за управување со природните и културните вредности на
регионот на Охридското Езеро, како едeн од најпознатите важни
еко-системи во светот, е заедничка цел со нашата соседна земја,
Република Albania. Силно го поддржуваме придонесот и помошта од
УНЕСКО и советодавните тела на Меѓународниот центар за студии
за заштита и реставрација на културното наследство (ICCROM),
Меѓународниот совет за споменици и локалитети (ИКОМОС) и
Меѓународната унија за заштита на природата (IUCN), кои со својот
максимален ангажман и посветеност ни помагаат за подобро да
ги идентификуваме и да се соочиме со предизвиците кои влијаат
негативно врз нашиот заеднички прекуграничен регион на езерото.

Кои се главните закани за регионот на Охридското Езеро?
Спроведувањето на погоре споменатите закони и водењето
континуирани инспекции од страна на Државниот инспекторат
за животна средина и другите инспекторати ги минимизира
заканите на нашето Охридското Езеро. Некои од проблемите или
предизвиците кои влијаат на природното и културното наследство
на Охридското Езеро и во двете земји вклучуваат пречистителни
станици (отпадни води), управување со отпад, неконтролираната
урбанизација, уништување на природните вредности, недостаток на
свест за важноста и вредноста на регионот. За да се надминат овие
предизвици, спроведуваме дополнителни регионални проекти,
вклучувајќи ги следниве: Овозможување на прекугранична соработка

Photo: Ylber Myrta

Светски ден на водни живеалишта 2017, активности во регионот на Охридското Езеро
Светски ден на водни живеалишта 2017, активности
во регионот на Охридското Езеро Светскиот ден на
водните живеалишта се прославува секоја година
на 2 февруари, одбележувајќи го денот во 1971
година, кога Конвенцијата за водни живеалишта,
познат како Рамсарската конвенција, беше усвоена
во иранскиот град Рамсар, привлекувајќи го
вниманието на важноста на водните живеалишта.
Темата за 2017 година - Водните живеалишта за
намалување на ризици од катастрофи, беше избрана
за да се подигне свеста и да се нагласи виталната
улога што ја имаат здрави водни живеалишта во
намалувањето на влијанието на екстремни настани
како што се поплави, суши и циклони врз заедниците,
и во помагање да се изгради издржливост. Многу
активности се одржаа низ светот на Светскиот
ден на водните живеалишта, и разни кампањи за
свесноста беа лансирани недели пред почетокот на
денот, особено во земјите каде што екосистемите
се во опасност. Албанија има четири Рамсар
локалитети, а Македонија два, од кои едниот го
споделуваат двете земји-Преспанските езера.
Албанија и Македонија се вклучија во глобалната
активностите за прославување на активности
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Светскиот Ден на Водни Живеалиште. Неколку се
одржаа во Албанија, а многу се одржаа во регионот
на Преспанските езера. Една активност беше ден
на сликањето, каде што децата беа поканети да ги
нацртаат своите впечатоци од Преспанските езера
и нивната биолошка разновидност. Активностите
продолжија со Традиционалниот ден на виното,
кој се одржува секоја година на Светскиот ден на
водните живеалишта. Луѓето танцуваат и заедно
прославуваат и ја креваат свеста за тоа како да ја
заштитат скапоцената природа. Во меѓувреме, на
македонската страна, Музејот во Струге ги отвори
вратите за бесплатен влез на денот по повод
одбележувањето на Рамсарската конвенција.
Во оваа рамка имаше добри вести од нашите
јужни соседи, каде грчката влада ратификува
Меѓународен договор за заштита и одржлив развој
на Паркот Преспа во северна Грција. Овој договор
ќе го заштити паркот како природен ресурс. Паркот
Преспа е првата прекугранична заштитена област
на Балканот, формирана на 2 февруари 2000 година,
со заедничка декларација од страна на премиерите
на Грција, Албанија и Македонија, на предлог од
Друштвото за заштита на Преспа и WWF.

Tourism

In Focus

Археолошкиот подводен свет во Регионот
на Охридското Езеро, Албанската Страна
остатоци од мало пристаниште поставено во
камена основа. Ова може служело како место за
да се укотват мали бродови и карактеристични
дрвени чамци, кои датираат од пред околу три
столетија. Друга важна цел на научната работа е
идентификацијата мапирањето на координатите
на оваа област богата со наследство, со цел
да се заштити од плановите на локалниот
урбаниот развој и да се спречи оштетување и
кражба на археолошки предмети. Сите наоди
од подводното подрачје на Охридското Езеро
се пријавени во Институтот за споменици во
Тирана, Националниот совет за археологија,
Регионалната дирекција на Корча во рамките
на Министерството за култура и Управата
за граничната полиција, Поградец. Анастаси
вели дека секое истражување е направено
со посебно запазување на стандардите на
УНЕСКО од Париската конвенција, ноември
2001. Во моментов тимот има исцртано мапа
на локалитети и собрано голем број документи,
вклучувајќи и графика, видео и фотографии.
Тие исто така имаат извлечено некои мали
предмети од локалитетите за натамошно
истражување, ставајќи ги во овој момент во
Археолошкиот музеј во Драч. Наодите беа
изложени на конференцијата Деновите на
Албанологија која се одржа во Националниот
историски музеј, Тирана, во декември 2015
година и објавени во годишниот билтен 20152016 на Институтот за археологија. Исто
така има некои наоди и од истражувањата
спроведени во Преспанските Езера, кои се
интегрирани со оние од Охридското Езеро, со
цел да се здобијат со поширок поглед на односи
кои постоеле меѓу старите населби, вклучувајќи
и со други области како што се Малиќ, Дунавец и
Совјан, Корча. Главната пречка за понатамошно
истражување и проучување е финансиската
поддршка од соодветните министерства,
локалната самоуправа и заинтересираните
организации, која може да помогне во голема
мера тоа наследство да се истражи и да стане
познато на јавноста од регионот и пошироко.
Анастаси заклучи дека постои голем потенцијал
да се претвори регионот во област на културен
туризам, особено на заштитениот локалитет
Лин 3, каде што некои дополнителни идеи
вклучуваат: подводно копање и истражување,
и отворање на Народниот музеј. Исто така
би можел да се отвори нуркачки центар
посветена на луѓето кои сакаат да го
истражуваат подводното културно наследство.

Регионот на Охридското Езеро има многу
богата подводна археологија, која не е
целосно истражена. Негативниот аспект на
овој недостаток на истражување е дека луѓето
кои живеат покрај езерото и Албанците општо
не се свесни за неверојатно наследство кое
регионот го поседува. На светла страна,
ова придонесе за подводниот свет да
остане негибнат, неоштетен или неограбен.
Научно и археолошки гледано, Охридското
Езеро е дел од географскиот регион кој го
вклучува Езерото Малиќ (денес на полето
на Малиќ) и Големото и Малото Преспанско
езере. Овој регион има големи подводни
потенцијали кои се истражуваат од страна
на Институтот за археологија, особено во
последната деценија. Адријан Анастаси
е раководител на секторот за Подводна
Археологија во Институтот за археологија на
Албанија и тој ги раководел сите подводни
научни проекти во регионот, во текот на
изминативе години. Тој го оформи неговиот
тим од млади страстни професионалци,
обучени и сертифицирани на меѓународно
ниво. Заедно тие истражуваат, копаат и
проучуваат скапоцени археолошки предмети
во езерата и морињата на Албанија, во
рамките на проектот Археолошката карта
на брегот на Албанија, одобрен од страна
на Заводот и Националниот совет за
археологија во Министерството за култура.
Почнувајќи од периодот 2005-2007, г-дин
Анастаси и неговиот тим започнаа со првото
истражување на водите на Охридското Езеро
и на албанската страна. Првото топографско
и гео-археолошко истражување почна во
подрачјето од Поградец до Худеништ и
од Буќезе до Лин во близина на границата
со Македонија. Она што го најдоа беше
неверојатно. Анастаси изјави дека постојат
"Пет потенцијално богати подводни области
заведени како Лин 1, 2 и 3, и Худеништ 1 и 2".
Тимот ги проучи наодите и ги класифицира
како праисториско културно наследство од
големо значење не само за Албанија, туку
и за Балканот и пошироко. Локалитетите
Лин 1 и 3 датираат од неолитскиот
период а Худеништ 1 и 2 од бронзеното
и почетокот на железното доба, додека
Лин 2 е класифициран како наследство од
модерниот период, но сепак е од посебно
значење бидејќи дрвените ристанишни
конструкции се се уште во добра состојба,

@ArdianAnastasi
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туризмот

Охрид

Охрид, еден од најубавите градови
во светот Градот Охрид оправдано си
ја добил репутацијата како една од
најубавите
туристички
дестинации,
не само во Европа туку и во светот.
Малку познатиот град Охрид се
искачил на петтото место на Листата
за Патување на Осамената Планета за
2017 година: Со поглед на извонредно
сини води на истоименото езерото,
Охрид ужива прекрасна позиција која
најдобро се гледа од брод. Од водата
ќе ги видите теракотните покриви на
градот меѓу кои се надвиснуваат со

векови старите црквени кубиња (градот
тврди дека имало 365 цркви) над кои
се надвиснуваат ѕидовите на замокот
на Цар Самоил. Охрид прерасна од
религиозен центар на Македонија во
нејзиното најголемо одморалиште, и
неговите плажи се најдобри досега
во оваа поинаку континентална земја.
Многу други медиуми, списанија, познати
туристички блогери ја проследија оваа
сугестија и објавија статии за Охрид и
езерото по кое е именуван. Списанието
Vogue исто така го става градот Охрид
на својата листа за места кои треба да

се посетат во 2017: Добредојдовте во
Охрид, Македонија, крајно совршен град
полн со шарм од стариот свет, поставена
на брегот на брилијантното Охридско
Езеро. Ова Светско наследство на
УНЕСКО се наоѓа во пресекот на три
национални паркови, и привлекува
туристи, велосипедисти и планинари во
градот, како и оние кои се во потрага по
одмор, а тоа е исто така совршено место
за да се гроздоберот во Македонија. Исто
така и блогерите на Telegraph Travel го
опрепорачуваат Охрид како дестинација
која мора да се посети во 2017 година.

Денови на фестивал во регионот на Охридското Езеро со кои се прославува традицијата
Албанците и Македонците имаат
заедничко езеро - Охридското Езеро
- и имаат многу други заеднички
работи. Но тие имаат различни начини
на прославување на Божиќ и Нова
Година. Тие најчесто ја почитуваат
традицијата на одбележувањето на
крајот на годината, продолжувајќи ги
традициите на своите предци. Да го
истражиме тој дел од традицијата на
двете страни на езерото: Половина од
Албанците кои живеат покрај езерото
се муслимани и половина католици,
па Божиќ на 25 декември вообичаено
се слави. Во меѓувреме, Македонците,
кои се претежно православни, го
прославуваат Божиќ на 6-ти јануари.
Сепак, Нова Година се слави на двете
страни на од езерото. На албанската
страна
прославите
започнуваат
во првите денови на декември.
Неколку украсни светла го осветлуваат
градот Подградец и неговата околина. На
албанската страна жителите започнуваат со
подготовките за прослава на Нова Година
недели пред тоа, со чистење и украсување на
домот на некој шармантен начин. Соседите
се здружуваат за да подготват Баклава,
традиционален албански дезерт со до 100
слоеви на лиснато тесто исполнет со ореви
и путер. Неколку дена пред Нова Година,
градот Подградец го одбележува Денот на
вино, кој се одржува секоја година во третата

Мрежа на заштитени
подрачја—Модел за иден
одржлив развој

недела од декември, како заживување на
старата традиција во последниве години.
Во Поградец, вино и риба се главните
елементи на маса за вечера на Нова
Година. Претпочитаната риба е пастрмката,
кралот на езерото, додека на други места
во Албанија мисирката се пече како главен
оброк. Албнците прославуваат заедно
дома, и само малкумина одат во ресторани.
Поградец е тивок град на Божиќ и Нова
Година. Омилена активност е пешачење
крај езерото, можеби возење со брод, или

посета на Дрилон. во меѓувреме,
на другата страна на езерото,
прославата
трае
подолго.
Градовите Охрид и Струга
блештат
во
светлина,
со
новогодишни елки и украси од
раните денови на декември.
Македонците
го
слават
Божиќ во јануари. Но, сепак,
хотелите се исполнети за еден
месец. Туристите сакаат да
ги поминуваат овие празници
во Охрид, со резервации во
хотели и ресторани, уживајќи
во
погледот
на
езсерото.
Македонската
Православна
Црква го следи Јулијанскиот
календар кој е со разлика од
13 дена од Грегоријанскиот.
Божиќ започнува во раните
утрински часови со служба
во црквата. Ноќта пред тоа, на Бадник,
семејството е заедно и се подготвува да го
прослави радосниот христијански празник
со вечера. Вечера на Бадник мора да биде
богата, вклучувајќи не само месо и риба, но
специјалитети, како што сарма и Долма. Се
разбира, главниот дел од вечерата е божиќна
погача, печена во раните утрински часови, со
паричка внатре, можеби сребро или злато,
ставена во внатрешноста. Оној кој ќе ја најде
паричката ќе има среќа, здравје и богатство,
и го води семејството во Нова Година.

Националната агенција за заштитени
подрачја во Албанија, во соработка со
Министерството за животна средина,
организира Форум за координација,
Мрежа на заштитени подрачја-модел на
идниот одржлив развој: Кон следните
чекори за подобро управување, која
се одржа во Тирана на 6 декември,
2016 година. На форумот се собраа
четири албански министерства, животна
средина, земјоделство, туризам и урбан
развој-кои се погрижија да работат заедно
за одржлив развој на заштитени подрачја.
Најважниот факт emergingin theforum

беше зголемување на бројот на туристи
во заштитените подрачја, 3,3% повисока
во 2016 година отколку во 2015 година, а
за првпат албанските посетители беа во
поголем број од странските посетители,
што
покажува
дека
албанската
заедница е свесна за вредноста на
природните паркови и заштитените
области. Друго достигнување е правење
инвентар на флората и фауната во
заштитени подрачја за прв пат. Во 2017
година, Министерството ќе известува
на меѓународно ниво за статистиката
на флората и фауната во земјата.
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Можности за одржлив туризам
во Регионот на Охридското Езеро
Регионот на Охридското Езеро е дом
на околу 160.000 луѓе, од кои повеќе од
52.000 живеат во Албанија. Секоја година,
околу 300.000 посетители го истражуваат
природното и културното наследство во
регионот. Додека на македонската страна
од езерото летниот туризам лесно се
совпаѓа со културата и природата, тоа
не е така албанската страна на езерото.
"Главната закана во водените живеалишта
како што е регионот на Охридското Езеро
е фактот дека тоа се користи исклучиво за
еден сончев викенд, за неколку часа, со
екстремно ниски или никакви приходи за
локалното население", вели Алојз Ланг,
австриски експерт кој работи со локалните
власти во регионот Поградец за одржлив
развој на туризмот. "Предизвикот за
локални и меѓународните експерти кои
работат одблиску во оваа област е да се
најде алтернативен туристички производ
и интерес за јавноста, но исто така и
за различни видови на аудиториум",
вели Кристоф Грац, консултант за
наследство од ИКОМОС, кој работи со
албанските експерти во истражување

на туристичките можности на регионот.
Локалните експерти и власти се
оптимисти за претстојните години. Гани
Бего од Регионалната администрација
на заштитени подрачја во Поградец,
вели: "Во следните десет години, го
гледам туризмот во овој крај кој оди вон
границите на туризам на вода, поврзан
повеќе со планински туризам и семеен
туризам, што е помалку развиено на
албанската страна, особено со оглед
на искуството на македонската страна.
"Локални и меѓународни експерти
тесно соработуваат во спроведување
на проектот финансиран од ЕУ" Кон
зајакнато управување со заедничко
прекугранично природно и културно
наследство во регионот на Охридското
Езеро ".. Некои од овие експерти беа
интервјуирани за да се направи видео
снимка, која се фокусира на предизвиците
и можностите за одржлив туризам.
Видеото неодамна беше објавено со
поддршка на УНЕСКО, со цел подигнување
на свеста за вредностите и заканите
на локалитетот на Охридското Езеро.

Поградец “Подигање на свеста за почист град”
Во декември минатата година,
невладината организација "Une Gruaja"
организираше активност за кревање
на чувствителноста во Поградец, во
рамките на проектот на Регионот на
Охридското Езеро. Млади волонтери
спроведоа три дена на активизам за
сензибилизирање на луѓе од општина
Поградец за важноста на правилното
управување со отпад и соодветно
намалување на градскиот отпад. Околу
20 плакати / слогани беа користени
од страна на група на волонтери
кои демонстрираа за време на
деновите на караванот. Покрај слогани
изготвени од страна UG, студентите
беа подготвиле уште некои слогани
кои додадоа вредност и видливост на
активноста. На оваа активност исто
така присуствуваше и градоначалникот,

министерот за земјоделство и многу
посетители кои во моментот беа во
Поградец. Конвојот на млади волонтери
продолжи со еколошкиот марш прекку
три дена ширејќи ја свеста и корисни
информации во врска со намалување
на отпадот. Во рамките на кампањата,
невладините организации исто така
направија памучни торби со слоганите
"Чист Поградец - Богат Поградец" и "Јас
сум памучна торба- Користи ме мене,
наместо пластични кеси ". Некои од
торбите беа однесени во супер маркети
и продавници во Поградец за да се
промовира користење на еколошки
поволни памучни торби. Настанот беше
широко покриен од страна на НВО
преку социјалните медиуми и исто
така кратка репортажа се направи во
соработка со локалниот ТВ канал SOT7.
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2017,Меѓународна
година на одржлив
туризам

Генералното собрание на Обединетите
нации ја прогласи 2017 година за
Меѓународна година на одржлив туризам
за развој. Многу активности се планирани
за оваа година во целиот свет, предводени
од страна на Светската туристичка
организација, UNWTO. УНЕСКО им се
придружи на овие празници за да се
привлече вниманието на јавноста за
потенцијалот на туризмот и да одговори
на предизвиците поврзани со него.
Зошто оваа година се фокусираше на
туризмот? Бидејќи туризмот претставува
10% од економската активност во светот.
"Со повеќе од 1.2 милијарди луѓе кои
сега преминуваат меѓународни граници
секоја година, туризмот претставува
златна можност за да се срушат
бариерите на незнаење и предрасуди",
вели генералниот директор на УНЕСКО,
Ирина Бокова, во својата порака за
Меѓународна година на туризмот. Иако
игра важна улога во поттикнување на
меѓукултурниот дијалог и размена,
туризмот е и главен извор на економски
раст за многу од земјите во развој.
Културното и природното наследство,
нематеријалното културно наследство,
сценските уметности и музеи се меѓу
многуте интереси кои ги вклучуваат
туристите и со тоа се генерираат приходи,
вработување, инвестиции и социјални
бенефиции. Локалитетите на УНЕСКО за
Светско наследство (1.052), биосферните
резервати (669), Глобалните Геопаркови
(119) и креативни градови (116)
претставуваат неверојатни можности
за туризмот да биде позитивна сила за
одржлив развој, зачувување и заштита на
животната средина. Сепак, туризмот може
да биде социјално, културно и економски
попречлив, и да има разурнувачки ефект
врз кревките средини, ако не е добро
испланиран. Во текот на 2017 година,
УНЕСКО ќе продолжи да соработува
со земјите-членки и многу партнери за
да се обезбеди дека туризмот служи
за да се зачува наместо да се разграби
повеќеслојното наследство во светот.
Туризмот придонесува за благосостојбата
и достоинството на заедниците, и ги
зближува луѓето. Регионот на Охридското
езеро е скапоцено мешано добро
на Светско наследство со неговите
културни
и
природни
вредности,
кои треба да бидат заштитени. Во
текот на оваа година проектот „Кон
засилено управување на заедничкото
прекугранично природно и културно
наследство во регионот на Охридското
Езеро“ ќе даде осврт на многу прашања
за одржлив туризам поврзани со развојот
на областите околу Охридското Езеро.

Заштита на Охридското Езеро

Календар

Партнери

Whats next?
Конкурс
на
социјалните
медиуми - лансирање во април
2017 година;

УНЕСКО
–
Центар
за
Светско
наследство - Координатор на Проектот

25-27 април 2017 година
Работилница: Наследство во
поддршка на можностите за
одржлив развој на Охридското
Езеро,
регион
Поградец;
6 прекугранично средба средината на септември;

Европска Унија – Главен финансиски
донатор

Министерството за животна средина
на Република Албанија

Министерството
за
Република Албанија

култура

21-ти јуни -Активности на
Охридското Езеро ден; Јуни
2017- ден на официјалното
отворање
на туристичката
сезона во Поградец

на

Министерството за култура на ПЈР
Македонија

Министерството за животна средина
и
просторно
планирање
на
ПЈРМакедонија

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“

ИККРОМ
(Меѓународен
центар
за проучување на заштитата и
реставрацијата
на
културното
наследство)
ИКОМОС (Меѓународен
споменици и локалитети)

совет

ИУЦН
(Меѓународна
унија
зачувување на природата)

Јазици: англиски, албански, македонски.
Европската Унија не е одговорна за содржината на овој
билтен.
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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