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Mожностите за одржлив развој во регионот на
Охридското Езеро кои поддржуваат Наследство
“Како можеме да
извлечеме полза од
регистрирањето
на регионот
на Охридското
Езеро на листата
на Светско
наследство?”
Н а в и с т и н а ,
утврдувањето
на
добрата
на
Светското наследство дава голема
можност за локалните претприемачи, и тоа
не треба да ги исклучи малите бизниси,
со фокус на одржливост. Неколку локални
проекти навидум се обидувале да поддржат
развој на микро претпријатија кој се заснива
на природата и културата и на општината
јасно е дека сака да им помогне. Сепак,
развојот на микро и мали бизниси не успева
поради недостаток на соодветно деловно
планирање и административна поддршка,
недоволно или лошо насочено финансирање
за покренување нови бизниси, недоволно
развиени вредносни синџири и слаб маркетинг
Работилницата “Mожностите за одржлив
развој во регионот на Охридското Езеро
кои поддржуваат Наследство” се одржа во
Тушемиште и Поградец помеѓу 25 и 27 април
во овој контекст, со тоа што беше наменета
да понуди прилики за изградба на капацитети
врз потенцијалите за мали претпријатија/
иницијативи кои се пријателски насочени кон
наследството за практичарите, институциите
и мрежите од регионот на Охридското Езеро
во согласност со Стратегијата на Светското
Наследство за Изградба на капацитети. Таа
цели кон поддршка на ширењето на поимот
и барања за добра на Светското наследство
во рамките на Пристапот на одржлив развој,
кон зајакнување на процесот на поврзување
помеѓу релевантните институции - на
национално и на локално ниво - и локалните
заедници, како и зајакнување на мрежата
помеѓу заедниците, невладините организации
и институциите во прекуграничен контекст и
со релевантните партнери на друго место во
односните земји и во странство: поттикнување
на мали иницијативи кои придонесуваат
кон поголемата слика. Давајќи осврт на
загриженоста на претприемништвото од
мал обем и на и вредности на регионот на
Охридското Езеро, работилницата прво ја
претстави пошироката слика, целокупниот
контекст и загриженоста околу наследството,
со конкретен осврт на на следните теми и
прашања: земјоделството и шумарството;
рекреација и туризам; традиционалните
занаети; еко-услуги на животната средина и
претпријатија со поволен однос кон Културното
и природното богатство. Згора на тоа, избор на
студии на случај ги прикажа прашањата и даде
корисни примери за успешни иницијативи и
од културно и од природни гледиште, главно
од регионот (и највидно, Охрид): одржливи
практики за управување со риболов,
обновебо и модернизирано филигранско
занаетчиството,
етикетирање
и
редистрибуција на Мишавине сирење, маршрути
во туризмот итн.Потоа, имајќи ги предвид
силните страни, слабостите, можностите и

“

Курсот е добро организиран и
инклузивен, во секој негов дел корисен за нас.
Кога го започнавме овој курс, нашето знаење
за важноста на регионот на Охридското Езеро
беше минимално, но со оваа обука научивме
многу. На работилницата, работните групи
и практиката ни помогна да разбереме како
треба да функционира одржлив туризам, што
значи дека сите мали и средни претпријатија,
општините, куќи за гости и хотели треба
да соработуваат едни со други во иста
насока. Ние навистина се надеваме дека ќе
доживееме поголем број слични обуки што
може да имаат реално влијание врз тоа како
да се води пријателски и одржлив бизнис
околу Охридското Езеро и да се подигне
свеста на локалната заедница за заштита на
езерото

”

Александар Филиплари, локален тур оператор
заканите кои произлегуваат за горенаведените
теми во регионот на Охридското Езеро,
работилницата се артикулира околу практични
групна вежба изградена околу окружување за
симулација, со придружните посети и средби
со локалните актери. Секоја група избра еден
предлог за малите претпријатија кој би можел
да се вклопи во големата слика на потенцијално
интегриран одговор на идентификуваните
предизвици, ставајќи заедно компатибилни
бизнис
иницијативи
чувствителни
кон
наследството. Четири групи се така формирани,
кои интензивно работеа преку поврзан деловен
проект за да се формулира детален план
за изводливост врз основа на активностите
што се вршат во текот на работилницата
(вклучувајќи учење од искуства на другите и
студии на случај, интервјуирање на локалните
претприемачи и вработени од надлежните
јавни администрации (особено на општината)
и финансискиот сектор (банки и донатори).
На крајот од работилницата, секоја група го
презентира својот предлог план за изводливост
и план за имплементација пред мешано
жири (кое ги претставува инвеститорите), кое
особено опфати претставници на Општина
Поградец и поранешната југословенска
Република Македонија, Министерството за
култура, заедно со претставниците на УНЕСКО,
IUCN и ИКОМОС. Генерално, изложените
усмени и презентации со слајдови беа многу
солидни, атрактивни и особено богати во
смисла на развој и организација на ветувачки
идеи и поврзани содржини, дури и вклучувајќи
некои од потенцијалните проблеми, прашања,
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синергии
или
недостатоци.
Предлозите
може лесно да
се
развиват
понатаму
за
да
послужат
како основа за
вистински развој
на проекти во
блиска иднина:
Брендирани
правци
/
патувања околу езерото кои поврзуваат
сродни традиционални занаети и услуги;
Центар за регионални традиционални
занаети;
Лековити
пијалоци
од
локалнибобинки; стандарди за храна во
локалната Гастрономија, вреднување
на квалитетот на производите и
подобрување
на
презентација.
Преку оваа интерактивна вежба и по
евалуацијата, учесниците успешно се
запозна со концептите и принципите
поврзани со одржливи можности
за развој поволни за наследството,
бидејќи тие се соочуваат со различни
ограничувања и тешкотии поврзани со
специфични подготовки на структуриран
деловен предлог проект.
Групата од околу 20 учесници на
работилницата
беше
внимателно
идентификувана пред настанот, добро
избалансирана во смисла на експертиза
и заднина (јавна администрација,
приватен сектор, култура, природа,
туризам, економија) и покажа голема
мотивација во текот на целиот настан, со
интензивна и континуирана интеракција
помеѓу различни групи. Од страна
на јавниот сектор, работилницата
посведочи на цврсти и активно
присуство на Општина Поградец,
заедно со директорите на Музеите
од Струга и Поградец и претставници
од министерствата за земјоделство,
Животна средина (РАПА) и Култура
(Албанија и поранешната југословенска
Република Македонија) . Од приватниот
сектор, индивидуални претприемачи,
земјоделци, рибари, рачни занаетчии
и актери од туризмот беа, исто така,
активно
мобилизирани.
Конечно,
работилницата беше и повод за неколку
локални бизниси да се поврзат со
настанот, а со тоа и се стави теоријата
во пракса: преку занаети и саем за
храна поставени од страна на местото
на првата вечер, преку ручеци и вечери
на кои со задоволство се уживаше во
локалните традиционални ресторани,
со плодни посети на локалните
занаетчии и со транзит со велосипед по
должината на Охридското Езеро помеѓу
Поградец и Тушемиште, и со целосна
почит на локалното гостопримството на
локалните ноќевалишта на жените во
Тушемиште. Една од групите прекрасно
ја опиша основната идеја: "истражување
на видливата и невидливата магија на
(регионот на Охридското Езеро)”.
Кристоф Грац, експерт од ИКОМОС

Досието за номинација на регионот на Охридското
Езеро за Светско Наследство во изработка
Државата-членка
Албанија
напредува со досието номинацијата
за да се прошири доброто на
светско наследство на природно и
културно наследство на Охридскиот
регион на албанската страна од
Охридското Езеро, на која се
наоѓа една третина од езерото.
Министерствата
за
животна
средина и култура на Албанија
потврди дека проектот финансиран
од ЕУ Кон зајакната управување
со
заедничко
прекугранично
Др Спасе Шумка
природно и културно наследство
во регионот на Охридското Езеро
сега навлегува во завршна фаза со
подготовка на досие за номинација.
"Работевме многу напорно, и
мислам дека сега обемното досие
е речиси готово", Вели шефот
на албанскиот експертски тим
кој работи на досието, Др. Спасе
Шумка, хидробиолог и професор
на Универзитетот за земјоделство,
Арта Долани
Тирана. Се надеваме дека досието
за номинација ќе биде подготвено за поднесување
фактот дека во Албанија има многу малку пишани
до УНЕСКО од албанските власти на почетокот
студии или историски факти со кои се потврдуваат
на следната година. Досието за проширување
антички населби во оваа област, бидејќи во времето
на Номинацијата (исто така познато какокрупна
на комунизмот не била преземена ниту една
модификација на граница) во моментов има над
опсежна научна студија на областа. Документот за
100 страници и вклучува делови за идентификација
номинацијата исто така ги испитува брзите промени
и опис на локацијата, и, што е најважно, за
и развој по 1990 година и зголемување на човечката
оправданоста на нејзиното вклучување на листата
популација во областите на сливот на езерото
на светско наследство. Постојат многу интересни
(речиси тројно зголемување), на еутрофикација на
факти за регионот на Охридското Езеро, кои
вода, како и продолжување на користење на водата
не биле познати пред тоа, дури и за локалното
за земјоделството како фактори кои во моментов
население. На пример, на регионот на Охридското
негативно влијаат на екосистемите . Дури во ноември
Езеро има 18 природни споменици прогласени
1999 година албанската страна од Охридското
за МСЗП Категорија III заштитени подрачја со
Езеро е прогласена за заштитено подрачје, кое
владина одлука бр. 676, од 20 декември 2002
ги опфаќа и водните и копнените екосистеми
година. Меѓу овие споменици има десет споменици
(Подрачје на заштитен предел Поградец копненокои се геолошки, три хидролошки споменици и
водна Територија , со површина од 27.323 ха) ..
пет биолошки споменици. Кога го прашале што
Др. Шумка наведува дека , очекувано, природните
било најтешкиот дел подготвувањето на досието
атрибути на албанската страна од Охридското
за номинација, Др. Шумка истакнал дека се барал
Езеро се исти како и на македонска страна. Досието
голем напор да се направи компаративна анализа
за номинација, исто така нагласува дека регионот
на Охридското Езеро со други древни езера во
на Охридското и Преспанското Езеро претставува
Европа и на други места во светот, кои исто така
единствен еколошки и био-географски феномен во
се наведени на листата на Светското наследство,
Европа. Заедно со голем број на ендемични, ретки
анализа на значајни атрибути на Охридското Езеро,
и реликтни видови од големо значење, нивните
зошто тоа е уникатно, и зошто тоа треба да биде
различни еколошки карактеристики, дистрибуција и
запишано на листата на Светско наследство на
потекло придонесоа за уникатноста на регионот. Во
УНЕСКО. Тешкотиите, вели Др. Шумка, лежат во
меѓувреме, Арта Долани, директор на Институтот

за спомениците на културата на Република
Албанија, советува за културното наследство
на Охридското Езеро, истакнувајќи дека ова е
еднакво важно како и природниот дел: “Езерото,
културните атрибути и пределот на Полуостровот
и селото Лин, како и живописното подрачје на
Лин и Дрилон, северниот дел на Лин и наколните
(поранешен кокил куќи / палафити) сите ќе бидат
вклучени во досието за номинација. Овој регион
има културни атрибути и извонредни вредности
слични на оние на македонската страна, кои веќе
имаат стекнато статус на светско наследство.
Предложениот регион има посебна морфологија
и позиција. Околните полиња, поглед од Галичица
и Мали и Тате, археолошките ископини на палеохристијанската црква и палафитите долж брегот на
езерото во селото Лин и мозаикот со својот визуелен
интегритет и добро сочувана традиционална
архитектура,
сите
опфаќаат
исклучителни
вредности
на
наследството.
Тампон-зоната
вклучува регион кој бил населенб од предисториско
време, со траги од Виа Игнација. Полуостровот
Лин и неговата архитектура, палео-христијанската
црква е еден од најдобрите примери за ваков вид во
Албанија, како и траги на палафитите како културен
предел, и аспекти на културното наследство и
традиционалните занаети. Имајќи ги насоките и
препораките на експертите од ИКОМОС, IUCN и
ICCROM, за да се обезбеди заштита и интегритет
на уникатни вредности на културното наследство
во можно подрачје за номинација за светско
наследство, работната група на Министерството
за култура, Институтот за споменици и
регионалната
дирекција
Корча
значително
придонесоа во подготовката на предлог-анексот
- Дополнувањае на планот за управување со
светско наследство на на заштитениот предел во
регионот Поградец (2017-2027), документ што е
во прилог на досието за номинација. Техничката
група на Министерството за култура и Институтот
за споменици презеде евалуација на материјалот
на културно наследство и духовни аспекти на
албанскиот дел од Охридското Езеро "- вели таа.
По последната ревизија, досието за номинација
ќе се испрати до Министерството за надворешни
работи. Тоа е тоа министерство, кое ќе му
го предаде досието на Центарот за светско
наследство на УНЕСКО за вообичаениот процес
на евалуација од страна на IUCN и ИКОМОС и
на крајот за дискусија од страна на Комитетот
за светско наследство. Др. Шумска вели дека се
надева дека во 2020 година, албанскиот дел од
Охридското Езеро ќе биде запишан како добро на
Светското Наследство.

Како што се бара од страна на
Комитетот за светското наследство
на својата 40-сесија (Истанбул /
УНЕСКО, 2016), Центар за заедничко
светско наследство, ИКОМОС и
Мисијата за реактивен мониторинг
на IUCN беа поканети од страна
на државата членка Поранешната
југословенска Република Македонија
на доброто на Светското наследство
Природно и културно наследство
на Охридскиот регион, која се
одржа од 09-14 април 2017 година.
Целта на мисијата на реактивен
мониторинг беше да се процени состојбата на
зачуваност на доброто, како и потенцијални
закани за неговата Извонредна универзална
вредност (OUV) од големи инфраструктурни
проекти кои беа неодамна предложи во и околу
доброто, особено пат А3, железничкиот коридор
VIII, автопат А2 и ски центарот Галичица, кои би
можеле да претставуваат потенцијална опасност
за доброто, во согласност со точките 179 и 180
од Оперативните Насоки. Мисијата беше со
посебна задача да обезбеди техничка помош за
државата-членка во однос на обемот и развојот на
Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС)
и Оценка на влијание врз наследството (ОВН)
која целосно би ги проценила потенцијалните
индивидуални и кумулативни влијанија од сите
горе споменатите инфраструктурни проекти и
други големи проекти на OUV врз доброт и исто
така би вклучила разгледување на алтернативни
рути и локации за овие големи проекти. Мисијата

на барање на Комитетот за Светското
наследство, со цел да се процени
состојбата на зачуваност на атрибути
кои се дел од културното и природното
наследство на оваа локација на светското
наследство. Наша должност е да
известуваме за состојбата на зачуваност,
така што Комитетот за светското
наследство може да донесе добро
информирана одлука во јули следната
година во Краков. . Разговаравме со
многу локални и национални власти за
напредокот и напорите за зачувување
на културното и природното наследство
во одговор на последната одлука на Комитетот
на светско наследство во Истанбул", објаснува
г-ѓа Ана Сидоренко, претставник на центарот
на УНЕСКО за светско наследство. Тимот на
Мисијата подготви извештај во кој се утврдени
препораки за состојбата на зачуваност на оваа
мешана сопственост на светското наследство која е
впишана за нејзините природни вредности во 1979
година и за своите културни вредности една година
подоцна. По рецензија од страна на Центарот за
светско наследство на УНЕСКО, ИКОМОС и IUCN,
конечниот извештај беше испратен во средината
на јуни 2017 до Владата на Република Македонија.
Извештајот ќе биде јавно достапен до крајот на
јуни, како дел од работните документи во врска со
состојбата на зачуваност на доброто на светското
наследство (http://whc.unesco.org/en/soc/3630) за
да се испита од страна на Комитетот за светското
наследство на претстојната 41-та сесија (2-12 јули
2017 година, Краков, Полска).

Мисија за реактивен мониторинг на Охридското Езеро

одржа широки консултации со националните,
регионалните и локалните власти, менаџери
на локации, и невладини организации (НВО) во
Скопје и Охрид. Мисијата оствари посети на лице
место во националниот парк Галичица, Музејот
на Заливот на Коските, старото градско јадро
на градот Охрид, вклучувајќи ги Плаошник, Св
Богородица, Галеријата на икони, Света Софија,
и предложените локации за инфраструктурни
проекти. Мисијата доби детален вовед во серија
документи, планови и програми од релевантните
македонски органи. Беше организирана посебна
средба со невладините организации и членовите
на мисијата од страна на властите. Мисијата доби
документите од граѓанското општество за широк
спектар на прашања за состојбата на зачувување
на доброто, и разговараше за потребата за
воспоставување на партиципативни пристапи за
управување со ова добро на светското наследство.
"Нашата посета беше на покана на државата членка
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Лази Ичка,
портрет на
човек кој го
помина животот
во резбарење
Лази е во свои 80-ти години, но се уште работи
со истата страст како младо момче, резба дрво
и создава на прекрасни објекти. Откако ќе
се сретнете со него во неговото студио, ќе ве
погоди неговиот спокоен лик и насмевката на
еден човек кој живеел доволно за да ве научи
многу за животот. Тој е вљубен во сè околу
неговата продавница, која се наоѓа меѓу старите
улици на Поградец. Ако го посетите студиото
на Лази -добро познат господар на резбата
во Поградец, ќе забележите дека е тешко да
се најде парче од ѕидот без објект закачен на
него; сите ѕидови се покриени, па дури и на
задната фасада на неговиот троспратен објект
е издлабена во резба. Останате некое време и
фокусирајте ги очите на секое од неговите дела
и ќе се вљубите во сите нив, не знаејќи што да
купите. Тоа е затоа што тој ги има направено
сите овие предмети со страст и љубов. Тој
работи тука секој ден, без да забележи како
времето минува, обрнувајќи внимание на секој
детал од неговата работа. Тој вели: "Ако сакате
да се направи уметност, не брзајте, не можете
да направите уметност итајќи." Ако го прашате
да избере негово омилено дело, тој вели
дека ги сака сите. Лази го наследил занаетот
од неговиот дедо Михали и неговиот татко,
Спиро, и двајцата со љубов кон професија. Тој
се сеќава на приказната: "Секој пат кога татко
ми започнуваше да работи на парче дрво, тој
зборуваше за тоа некое време, како да сакаше
да се извини за тоа трансформирање, или да
го праша каква форма би сакало да заземе.
Тоа беше нешто неверојатно да се види, како
тојзборува со дрвото пред резбата. И тој го
прави тоа повеќе од 40 години. "
Кога тој беше момче, Лази ја следеше работата
на неговиот татко внимателно, и не велејќи

Лази Ичка

ништо, почна да црта различни предмети, а потоа да
ги дизајнира. Потоа стана човек кој ја наследи оваа
традиција во целост. Ако го прашате колку дена му
треба за да заврши уметничко дело од дрво, тој вели
дека понекогаш му се потребни неколку недели.
Поради своето знаење на различни видови на дрво,
тој може да даде суд за квалитетот само со допир,
и знае каде да го најде. Понекогаш, тој ги прашува
земјоделците во селата Бишница и Гора да донесат
парчиња од дрво што му треба, додека во други
пригоди самиот си наоѓа парчиња при прошетка околу
езерото, претворајќи ги во убави објекти. Во неговото
студио, постојат повеќе од 500 дрвени предмети,
некои украсни, додека други имаат практична
употреба, столици, маси, скали. Неговото дело е
познато не само во Поградец, туку и во целата земја.
Некои од неговите дела се изложени, и многу статии

се напишани за него. Сега, предизвикот е да се
предаде оваа традиција во добри раце. Неговиот
син е професор, но во текот на своето слободно
време тој бира да остане во студиото на татко
му, во кое работи и резбари дрво. Како што
Лази гордо потврдува, и неговиот син и неговата
ќерказнаат како да издлабат дрво. Синот ја
има истата страст, но не може да посвети иста
количина на време за оваа професија како
неговиот татко. Тој вети дека ќе ја задржи оваа
традиција во живот.
Токму за тоа станува збор во Светското
наследство, пренесување на нашите вредности
на помладите генерации и зачувување на тие
вредности за годините што доаѓаат. Во очите и
насмевка на овој благороден човек може да се
види задоволство на остварена мисија.

Марта Пејоска,
приказната за
филигран за
сребро од Охрид

Марта е млада архитекта кој живее во Охрид.
Таа се посветила на една убава традиција,
претворајќи сребрен филигран во современ
модерен накит. По архитектонските студии,
таа основа концептуално студио за современ
дизајн на накит во 2011 година, отворајќи го
првото приватно уметничко ателје и галерија
за современи накит и филигран во нејзиниот
роден град во 2014 година, со нејзиното име,
Марта Пејоска,. Нејзините дизајни се уникатни.
Во продолжувањето на старата традиција таа
создава убави објекти. Билтенот ја интервјуира
за да дознае повеќе за нејзината работа.
Maрта, како го започна бизнисот со сребрен
филигран?
Мојот
филигрански
бизнис
со
сребро
неформално започна пред речиси дванаесет

години кога го научив занаетот. Во тоа време студирав
архитектура, и на лето работев во ателјето на татко ми
(тој беше самоук сликар и архитект по образование),
а кога имав време, јас дизајнирав и правев мал накит.
Како што одминуваше времето, филигранскиот накит
стана мојата страст и оваа страст расте. Кога завршив,
знаев што сакав да правам, па така, во 2011 година,
го основав мојата студио и мојот бренд за накит под
мое име. по ова следеше, со со отворањето на првото
приватно уметничко ателје со галерија за современ
накит и филигран во Охрид, и во Македонија, во 2014
година.
Од кого ја наследи професијата?
На техника за правење филигрански накит
традиционално се пренесува од татко на син. Не
може да се научи, ако не сте дел од семејството на
еден мајстор филигран. Денес, тоа повеќе не е такја.
Ги научив основите на техниката на филигран во 2005
година. Учествував во проектот Ревитализација на
стари традиционални занаети, кој се одржа во Старата
Чаршија во Скопје. Проектот беше важен, бидејќи во
тоа време, традиционалните занаети беа во опасност
од изумирање. Немаше интерес за нив и имаше само
неколку луѓе кои ги правеа тие работи. Филигранот е
дел од духовното македонското културно наследство, и
треба да се одржува во живот.
Колку е стара оваа традиција во Охрид?
Според последниот мајстор за филигран во Охрид,
неговото семејство има традиција од 200 години (и
други записи за 400 години)
Дали ја следите старата традиција, или ја
мешате со нови и модерни идеи?
Го негувам традиционалниот филигран и го правам
тоа со голема чест. Но, јас, исто така, имам потреба
да направам нови филиграни, со користење на
традиционална техника филигран со сребро како
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основен материјал. Основната идеја на моето
студио е создавање на погоден за носење
уметнички накит што ќе произлезе од мешавина
помеѓу стара традиционална филигран техникаконзервативните принципи - и умот на младиот
уметник, слободата на размислување.
Кои се вашите клиенти?
Имам редовни клиенти, домашни и странски.
Мојата работа зборува за себе претпоставувам,
и јас освјојувам нови клиенти секој ден! Многу
луѓе ме наоѓаат на интернет и бираат да ме
контактираат од меѓу многуте, бидејќи, како
што некои велат, им давам традиционален
филигрански накит со модерен пресврт, и го
правам тоа добро, се надевам. Во суштина, сите
мои клиенти се луѓе кои ја признаа вредноста на
филигран и рачно изработени накит. Меѓу нив се
луѓе кои гледаат едно уникатно парче накит не
само како накит, но како уметност, како скулптура,
објект со приказна зад него. Го имам ваквиот начин
на работа; секогаш кога имам нарачка и морам
лично да дизајнирам парче, јас имам намера да
се запознаам со клиентот, да зборувам со него
подолго време, на кафе барем и да се запознаам
со нив. Така, јас може да создадам парче накит кое
ги исполнува токму нивните параметри.
Има ли и други луѓе кои ја работат истата
работа како и вие?
Во мојот роден град Охрид, во моментов постојат
само неколку регистрирани уметници кои работат
филиграни. Во Македонија, исто така има и
неколку други утврдени дизајнери на накит, кои се
обидуваат дасоздадат и да одржат сцена на дизајн
на накит со независна работа на накит. Некои
од нас имаат техника на филигран како нашата
главна работа за да заработат за живот.

Дијатомеите
се
микроскопски
фотосинтетизирачки
алги.
Секоја
дијатомејска клетка е обвиткана со
силикатен панцир (кој се нарекува
фрустула)
со
карактеристична
форма и орнаментација. Различната
орнаментација на валвите е често
пати видово специфична и може да
обезбеди важни информации неопходни
за идентификација и класификација на
видовите. Дијатомеите ги населуваат
скоро сите водни тела, вклучувајќи ги
слатководни, полусолени (бракични) и
морски води, но исто така можат да се
сретнат и на копнени живеалишта како
што се влажни карпи, мовови, почви, па
дури и во пештери. Тие можат да бидат
планктонски (живеат во отворените
води на езера и мориња) или бентични
(растат поврзани или прикачени за
одреден површина). Постојат различни
проценки во однос на диверзитетот на
дијатомеите. Некои автори сугерираат
дека е возможно да бројот на дијатомејски
видови надминува 200.000 (живи и фосилни), но во последно време е
дадена намалена проценка од околу 20.000 видови.
Неколку локалитети во светот се познати како “жешки точки“ за висок
диверзитет на дијатомеи, при што во најголем број случаи тоа се
олиготрофни езера (т.e. езера кои се сиромашни со хранителни материи
и содржат висока концентрација на кислород во подлабоките делови).
Помеѓу нив, геолошки старите езера (постоечки езера кои опстојуваат во
континуитет од пред последниот глацијален максимум) имаат специјална
значење, поради нивната специфична флора и фауна. Долгата изолација
на овие езера од другите водени екосистеми резултира со исклучителна
биолошка разновидност и голем број ендемични видови.
Охридското Езеро со неговата претпоставена историја на постоење од над
два милиони години содржи исклучително висока биолошка разновидност
со околу 500 ендемични видови, вклучувајќи ги и дијатомеите како една
од групите организми со најголем диверзитет. Досега се познати над
800 дијатомејски видови од Охридското Езеро, со околу 200 од нив како
ендемични и околу 15-тина кои се сметаат за реликтни видови, односно
видови кои претходно биле познати само како фосилни од неогенските
езерски басени во Романија. Најголем број на ендемични и реликтни видови
го населуваат дното на Охридското Езеро.
Разновидноста на планктонската заедница е значително пониска во однос на
бентосната заедница, сепак истата е претставена од видови кои се сметаат
за широко распространети, ендемични и реликтни. Бентосната заедница,
покрај исклучителниот диверзитет, се карактеризира и со висок степен на
едемичност, присуство на реликтни видови, како и голем диверзитет на
видови од родови кои се сметаат дека се многу поразновидни и позастапени
во морски екосистеми. Бентосните видови немаат хомогена дистрибуција
во езерото, туку напротив нивното распространување во голема мера
е ограничено на одделни делови од езерото или на одделни типови
живеалишта. Три дијатомејски зони можат да се утврдат во Охридското
Езеро: крајбрежна/литорална (до 10 m длабочина на воден столб),
сублиторална (10-25 m длабочина) и профундална (25-50 m длабочина).
Ваквата зоналност на дијатомејската заедница е последица на влијанието
на длабочината и хемискиот стостав на водата (главно содржината на
вкупен фосфор, амонијак и кондуктивност). Овие три заедници се населени
од различни ендемични видови. Се смета дека географските и еколошките
модули на специјацијата (создавањето на нови видови) имаат еднaквно
значење во создавањето и одржувањето на исклучителниот диверзитет и
ендемичност на дијатомеите.
Интересно е да се напомене дека и молекуларните и фосилните податоци
покажуваат дека најголем дел од ендемичните линии еволуирале во текот
на иницијалната фаза на развитокот на езерото од пред околу 1,3 милиони
години и дека се одржале до денешен ден и покрај големите промени во
климатските и еколошките услови. Во скоро време е предложено дека три
главни процеси ја обликувале сегашната разновидност на дијатомеите
во Охридското Езеро: 1) повеќекратна колонизација со “распрскување
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Основни дупчење на езерото Охрид. Кој закрепна евиденција
На минатото, еколошките промени и климата

природата наследство

Дијатомеите од Охридско Езеро

на видови“; 2) единечна колонизација и диверзификација на
видови комплекси и 3) повеќекратна колонизација со понатамошна
интралакустрична специјација (настанување на видови во самото
езеро). Последната хипотеза најверојатно е најреална и може да
ги објасни високиот диверзитет и ендемичноста на дијатомеите од
Охридското Езеро. Сепак, истражувањата кои се во тек во однос
на молекуларната филогенија на неколку дијатомејски родови ќе
овозможи подлабоко знаење за староста и потеклото на ендемичните
дијатомејски видови и ќе го подобри нашето разбирање на долготрајните
фактори на ендемичноста кај дијатомеите од Охридското Езеро.
Анализите на фосилната дијатомејска флора сочувана во седиментите
на Охридското Езеро, покажаа појава на четири главни промени во
составот на дијатомејската флора за време на постоењето на езерото.
Овие промени во составот на доминантните видови во фосилните
заедници главно се предизвикани од промени во температурата, додека
останатите физичко-хемиски параметри како што се хранителните
материи имаат секундарна улога. Овие промени во животната средина
доведуваат до изумирање на одредени ендемични и реликтни видови
како од планктонските така и од бентосните заедници,. но од друга
страна, некои видови како што се: Cyclotella fottii, Amphora transylvanica, Campylodiscus spp., Surirella spp. покажуваат поголема отпорност
кон промените во животната средина и преживеале до денешен ден.
Сепак, нивното присуство денес е силно загрозено поради драматично
зголемената еутрофикација (т.е. поголеми количини хранителни
материи се внесуваат и предизвикуваат интензивен раст на растенијата)
предизвикана од несоодветно управување со езерото и неговата
околина. Видовите од двете заедници (крајбрежна и профундална)
се под силен ризик од исчезнување. Главни фактори кои влијаат врз
крајбрежната заедница се инфраструктурни проекти, модификација
на стаништата (уништување или фрагментација на појасот на трска)
и промени во нивото на водата (што доведува до пресушување на
крајбрежната зона). Фактори кои влијаат врз профундалната зона се
различни и се резултат на еутрофикацијата и вклучуваат зголемена:
седиментација на органски и неоргански седимент, заматеност,
концентрација на хранителни материи, како и намалена: фототрофна
зона и концентрација на кислород.
Продолжувањето на силното човеково влијание врз езерото ќе
резултира со изумирање на многу ендемични и реликтни видови.
Во таков случај езерото ќе ги изгуби епитетите “најразнообразно и
најзначајно“. Дијатомеите преживеале два милиони години соочувајќи
се со различни предизвици, станувајќи сведоци на промените во
животната средина, но нивната иднина во езерото е неизвесна поради
несоодветниот однос кон езерото, третирајќи го како акумулација или
комерцијален продукт. Охридското Езеро е светско наследство кое
мора да биде заштитено, одбрането и третирано како такво.
Златко Левков, Александар Цветкоска и Елена Јовановска

туризмот

Прекрасната
гостилница во селото Лин

повеќе од 15 луѓе. Роса размислувала
многу како да се задржи гости да биде
зафатен и среќен. Најдоброто место
е во градината со поглед на езерото.
Езерото е под нозе, и токму таму има
приватен чамец, бесплатен за гостите.
Можете да се прошетаат по Охридското
Езеро, да го почувствувате и дишете во
целост. Таа исто така има приватна
плажа, каде што може да се сончате и
да пливате во текот на денот. Нејзината
куќа за гости е ноќевалиште со појадок,
иако можете да нарачате ручек или
вечера, која таа ќе ги подготви со
внимателно користење на свежи
производи од селото. Кралот на маса
е секогаш Коранот, ендемична поточна
пастрмка, една од 17 видови на риби
кои се наоѓаат во длабочините на Охридското Езеро.Бурек или лакрор
полни со свеж зеленчук се секогаш дел од оброкот. Некое вино или ракија
се секогаш присутни. По мирен сон, го имате најдобриот појадок: јајца,
путер, палачинки со џем, домашно изработени со богат вкус. Туристите
за кои таа се грижи се задоволни со нивниот престој во нејзината куќа
за гости, ветувајќи дека ќе се вратат. Б Bed & Breakfast е составен дел
на Турата Игнација, за туристи од далечни земји како Австралија, која
вклучува ноќевање во нејзината куќа. Роса е полн со оптимизам во
врска со бизнисот кој го избрала. Таа има само 35 години и е убедена во
управување со бизнисот со нејзиниот сопруг, и има идеи да се прошири;
Веќе во текот на летото, таа земала две лица, нејзините внуци. Овој
семеен бизнис се концентрира на Роса, куќата и гостопримството и е
пример за другите жители на брегот на Охридското Езеро.

Lво, сместен на брегот
на
Охридското
Езеро,
е тоа живописно село
и полуостров кои ги
здогледаувте
штом
ќе
почнете да се спуштате од
Ќафасан на границата меѓу
Албанија и поранешната
југословенска Република
Македонија. Тоа е едно
прекрасна село со куќи
со црвени покриви и
покриени
со
цвеќиња.
Езерото тука ја покажува
својата најдлабока сина
боја, создавајќи совршена
хармонија
наспроти
ридестиот залив. Ако сте
посетител на Лин и сакате да останете една ноќ или две, куќата за гости
Роса е совршена. Сите ја знаат Роса и нејзиниот сопруг, кои водат една
од двете куќи за гости во селото. Таа научил како да го промовира својот
бизнис, и куќата за гости е веќе на Трип Адвајзор и во многу туристички
водичи, кои го вклучуваат Лин во нивните правци. Роза разбира дека да
се постави бизнис со онлајн туристички агенции и да се изградат врски со
туристички агенции и тур-оператори се од суштинско значење за да се има
туристи во текот на годината, не само во лето. Но, најдобрата промоција
е нејзината гостопримливост, начинот на кој таа се грижи за нејзините
гости, готви и служи појадок, нејзината чиста куќа и постојана насмевка.
Тоа значи многу за туристите. Луѓето зборуваат за куќата за гости, го
препорачуваат на пријателите, и така таа секогаш има посетители. Куќата
на три спрата има шест соби со дванаесет кревети, иако може да прими

Поградец, сте го истражиле ли во целост?
Градот Поградец беше населен во неолитскиот период, ситуиран во
неверојатен пејзаж на сино наспроти зелена позадина, опкружен со прстен од
планини. Охридското Езеро, најдлабокото езеро на Балканот, беше создадена
пред повеќе од два милиони години, а неговите брегови се дом на уникатни
споменици на културата. Како дел од ова големо природно и културно
наследство, луѓето кои живеат во областа се развиле и сочувале кулинарски
традиции, занаети, умеѓности и нуделе гостопримство низ милениумите. Ако
прашате турист за името на атракции во Поградец, освен Охридското Езеро
ќе се спомене и базиликата на Лин, замокот во Поградец, Гури Камјес, Мостот
Голик, и гробовите на долно Селца. Ако ги прашате дали ги истражиле овие
места, неколку ќе одговорат да, резултат на недостатокот на инвестиции
во овие икони од споменици. Тешко е за патниците да пристапат и да ја
истражуваат магија на овие места и да ја доживеат историјата на тие места.
Овие споменици не се целосно откриени за јавноста, наместо тоа, тие лежат
заборавени и напуштени, непривлечни за посетители. Сепак, секторот за
туризам на Општина Поградец има некои идеи за тоа како да се развијат овие
места и да ги претвори во дестинации што мора да се видат.

е испишана со антички писма.
Меѓутоа, бидејќи тешко и
опасно е да се пристапи до
овој споменик на природата,
малкумина стигаат до врвот.
Ако се подобрат патеки околу
Гури Камјес, поголем број луѓе
од сите возрасти би можеле
да уживаат во неверојатна
панорама на целиот регион
Мокра и езерото. Треба да
се постават ознаки заедно со
информации за историјата и
легендите на овој уникатен
споменик на природата.

Тврдината во Поградец

До поранешната тврдина е релативно лесно да се пристапи на врвот на ридот
во близина на градот Поградец, иако патот не е затворен, со патување кое трае
некои 20 минути. Панорамата е одлична, иако нема информации на екранот за
оваа тврдина. Ова место е точка што дава одличен панорамски поглед, но исто
така, треба да има ознаки, вклучително и за тоа како да се стаса до таму. Патот
треба да се подобри за посетителите на прошетка или возење велосипед. Со
релативно мали инвестиции оваа тврдина може да се промовира како културен
и еко-туризам, со објаснувања дадени во внатрешноста на тврдината за да
се информираат посетителите за нејзината историја и за таа на локалните
населени места. Панорамска тераса со телескоп може да се постави, каде што
посетителите можат да останат и
да уживаат во поглед на целиот
град Поградец. Некои препораки
се направени од страна на
секторот за туризам во Општина
Поградец кои треба да се решат
од страна на централната
власт, со оглед на тоа што
заштитените споменици се во
нивна надлежност и никој друг не
може да преземе реставрација
или менување на објектот. Од
суштинско значење е што овој
споменик не е оштетен, туку
е зачуван и достапен за посетителите. Поградец има голем потенцијал во
туризмот, и тоа не само во текот на летото, но во текот на целата година. Ние
сме отворени за повеќе инвестиции, повеќе проекти, да се направат овие
природни, културни и историски добра повеќе истакнати и видливи, и да
донесат гордост на заедницата од регионот на Охридското Езеро.
Доријан Лека, Директор за туризам, култура и спорт за млади.
Општина Поградец

Базиликата на Лин

Сето локално население, а исто така некои луѓе надвор од општината, знаат за
неговото историско значење. Таа треба да биде целосно отворен за јавноста.
Во моментов, само мал дел од мозаикот на базиликата може да се види, ако
сте доволно среќни или способни да го убедите чуварот. Архитектурата на
крстилницата е реткa,
може да се спореди само
со онаа во Бутринт, што
е причина зошто треба
да биде претставена на
јавноста за да се прикаже
гордо на заедницата и
посетителите
богатото
наследство на овој регион.
Информативни
точки,
ознаки, фотографии и
описи
за
артефакти,
вклучувајќи
соби
на
базиликата, се потребни,
но
треба
да
бидат
дискретно инсталирани со
цел зачувување на амбиентот на местото, а, исто така, бидејќи искуството на
откритието што човек го добива е единствено и неспоредливо со прекумерно
промовирани локации. Треба да се постави туристичка канцеларија за да им
понуди билети на посетителите, а специјалисти мора да бидат вработени за
да се грижат за одржување и зачувување на ова историско место.

Гури Камјес (Каменот Камјен)

Многу малку луѓе успеваат пристапат до таму. Ова е единствено место, каде
што една карпа, која е формирана милиони години и изложени на ерозија,
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ден на музеи
Museums

Интервју

Можности и предизвици
за Музејот во Поградец

Музејот на Поградец се наоѓа во
центарот на градот и се состои од
три главни павилјони посветени
на
археологија,
етнографија
и
историја.
Артефактите
и
историските
документи
се
поставени
хронолошки
и
типолошки, така што посетителот
има можноста да го следи развојот
на објектите на екранот: на алатки
за работа, керамика, оклоп, накит,
монети и облека. Студентите
се редовни посетители, бидејќи
нивните студии вклучуваат учење
за историјата на градот и културно
наследство. Музејот, исто така,
служи како место за голем број
на активности и конференции,
од историска или од важност за
наследството.
Музејот на Поградец е дво-катна
зграда, но се уште е премногу мала за да се
прикажат сите предмети што се чуваат внатре.
Речиси три четвртини од просторот се користат за
прикажување на артефакти, а остатокот се користи
за чување, обновување и заштита на предмети
пред да се прикажат, и да се приспособат на
канцелариите на администрацијата. Се сретнавме
со Фроседа Ангелари Тола, младиот, работлив и
полн со ентузијазам директор на Музејот, да
дознаеме повеќе за можностите и предизвиците
со кои се соочлува Музејот на Поградец.

Која е важноста на предметите кои ги има
музејот?
Историскиот музеј Поградец има богата колекција
на артефакти. Овие предмети ја претставуваат
историјата на регионот, од праисторијата до
денес. За нас тие имаат исклучителна вредност,
бидејќи тие се дел од нашето историско паметење.
Вредноста на објектите е многу важна, бидејќи
регионот Поградец има историја која е различна
од било каде во Албанија, уникатна дури. Од оваа
причина повеќето од предметите се од посебен
локален историски контекст, и се единствени
во споредба со оние од другите делови од
територијата на Албанија.
На кој период припаѓа најстариот предмет?
Колекцијата се состои од голем број предмети кои
припаѓаат на различни периоди од историјата.
Некои археолошки артефакти датираат од
неолитскиот период, од пред околу 8.000 години,
додека други припаѓаат на доцниот среден век.
Етнографските предмети датираат од доцниот
среден век до почетокот на XX век, додека
документите и фотографиите припаѓаат на
периодот од седумнаесеттиот до крајот на Втората
светска војна.
Кои аспекти и предмети припаѓаат на
регионот на Охридското Езеро?
Всушност, најстарите населби во областа
Поградец се наоѓаат по должината на брегот на
езерото. Од античките времиња, кога оваа област

поврзани вести
Албанскиот Парламент
усвојува нов закон за
заштитени подрачја

почна да се населува со луѓе, никогаш не била
напуштена, поради што можете да најдете многу
траги од луѓето кои живееле тука. На пример, во
областа Лин се наоѓаат објекти кои припаѓаат на
бронзеното, железното време и крајот на антиката.
Во меѓувреме, во областа Мемелишт имаме наоди
од римскиот период. Во Поградец, имаме предмети
од раниот неолит, па се до средниот век. Старова
припаѓа на илирскиот период. Гештенјаси има
историја претставена со комплекс на лични предмети
кои припаѓаат на некој илирски аристократ кој живеел
во римскиот период. Во меѓувреме, Тушемиште има
артефакти од илирската цивилизација и доцната
антика. Ние сакаме да се зачува ова уникатно
наследство, и да го пренесеме на идните генерации,
бидејќи нашиот регион е многу богат со историја и
култура.
Г-а Фроседа, какви инвестиции се потребни за
овој музеј?
Ние користиме 70% од просторот во зградата за да
се прикажат артефакти, но немаме простор да се
покажат сите објекти кои ги имаме. Ни треба нова
зграда, можеби, со цел да имаме повеќе простор
за прикажување на артефактите и документите, да
се претстават подобро историјата и наследството
на Подградец и неговата околина. Ние би сакале
музејот да ги информира посетителите за сите
периоди, и да презентира повеќе артефакти и
информации за јавноста.
Во октомври 2016 година, учествувавте во
курсот на ICCROM Промовирање на пристап
со фокус фрз луѓето кон природното и
културното наследство (PCA16) спроведен
како дел од проектот финансиран од ЕУ во
регионот на Охридското езеро. Дали курсот
ве натера да сакате да и пријдете на вашата
работа поинаку? Како ја гледате улогата на
музејот во заедницата или локалната заедница,
како дел од вредностите на колекцијата на
музејот?
PCA16 ми помогна да ги земам предвид локалните
заедници не само како "социјален концепт", кој
постоела во минатото и ја создал нашата историја
и традиции, но исто така и како витален дел од
нашата сегашност и иднина. Тоа ми помогна да
разберам дека всушност, локалната заедница е
главниот актер не само во зачувување на нашето
културно наследство, но исто така и во создавање
или менување на нашите традиции во сегашноста и
нивното наследство за во иднина. По PCA16, како
дел од Музејот на Поградец и дел од локалната
заедница, јас сега сум повеќе свесна дека како
сегашна локална заедница можеме или да додадеме
или одземеме од вредностите кои во минатото
локалните заедници ги создале.
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На последната пленарна седница одржана на 4
мај 2017 година, албанскиот Парламент го одобри
Законот за заштитени подрачја. Овој закон ги
одразува меѓународните стандарди за заштита на
природата и претставува голем чекор напред за
зачувување на природата во земјата. Законот беше
резултат на едногодишни консултации со јавноста.
Законот е во согласност со националните и
меѓународните закони за зачувување на природните
живеалишта и на дивата флора и фауна. Законот
"За Заштитени подрачја" има за цел ефикасно и
независно управување со сите постојни и идни
заштитени подрачја, регулирање на содржината на
плановите за управување и тековните управување
со заштитени подрачја. Овој закон помина голем
број консултации со јавноста во текот на изминатата
година, со дванаесет тркалезни маси во текот на
кои се разговараше за нацртот и со претставници
на универзитети, граѓанското општество, локалните
заедници и донаторите.

Подготвен македонскиот
закон за заштита
на природата
Во рамките на успешно завршениот ЕУ-ИПА проект
за изградба на капацитети за имплементација на
Натура 2000, заедно со воведување на концептот
на еколошка мрежа на ЕУ Натура 2000, беа
подготвени новиот македонски закон "За заштита
на природата“ и подзаконските акти. Со цел
усогласување на националното законодавство
и исполнување на обврските од директивите
на ЕУ за живеалишта и птици, Министерството
за животна средина и просторно планирање го
иницираше проектот во 2016 година, користејќи
го како можност за пренесување на искуствата
од земјите-членки на ЕУ и за да се воспостави и
развие мрежата Натура 2000. Заинтересирани
страни кои се вклучени во проектот го опфаќаат
јавниот и приватниот сектор, како и граѓанските
организации: Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, јавните установинационалните паркови Пелистер, Маврово и
Галичица , ЈП Македонски шуми, локалните влади,
секторот за туризам, лов и риболов, невладини
организации кои работат на заштита на животната
средина, сопствениците и корисниците на
земјиштето и други актери.

Советот за безбедност
на ОН усвојува историска
резолуција за заштита на
наследството
Резолуцијата 2347 е првата резолуцијата усвоена од
страна на Советот за безбедност која се фокусира
на културното наследство. Едногласната поддршка
за резолуцијата рефлектира ново препознавање
на важноста на заштитата на наследството за
мирот и безбедноста. УНЕСКО е чувар на широк
спектар на правни инструменти кои се од витално
значење во заштитата на културното наследство.
"Намерно уништување на културното наследство
е воено злосторство. Стана воена тактика да се
разнебитуваат општества преку долг временски
период, во една стратегија на културно чистење.
Ова е причината зошто одбрана на културното
наследство е повеќе од културно прашање, тоа
е императив за безбедноста, неразделен од
одбраната на човековите животи ", генералниот
директор на УНЕСКО Бокова пред Советот за
безбедност во знак на поддршка на резолуцијата.

Луѓето на Балканот сакаат легенди и бајки.
Постојат некои легенди за Преспанското и
Охридското Езеро, и мислиме дека е вредно
да презентираме неколку, само да ја потсетиме
новата генерација на овие два скапоцени езера,
од кои едното е создадена пред милиони години.
Легендата за Преспа се однесува на љубовна
приказна. Некогаш имало град, кој стоел на
местото на големото Преспанско Езеро. Одејќи
низ локалните шуми, еден ден, син на кралот
случајно наишол на нимфата на дрвото чија
убавина ја надминувала онаа на било која
девојка на која некогаш ги положил очите. Ја
прашал за името, а таа одговорила со волшебен
глас "Нереида".Принцот веднаш се вљубил во
нимфата и се враќал во шумата многу пати за да
ја заведе и да ја земе за рака во брак, нудејќи и
ги сите богатства на земјата од татко му и место
од негова страна како идна кралица на царството
. Но, нимфата ја отфрлила неговата дарежлива
понуда, велејќи дека таа не може да се ожени
со смртник без сериозни последици по зетот и
неговата татковина. Не можејќи да си замисли
дело толку страшно и да ја скроти неговата
љубов за нимфата, тој решил една ноќ да ја
киднапира и да ја држи затворена се додека не
ја прифати неговата понуда за брак. По нивниот
брак како сопруг и сопруга, небото се отворило и
дожд паднал, не запирајќи се додека целиот град
не се нашол под вода и додека сите жители не
се удавиле. Резултатот е денешното Преспанско

Езеро. Во меѓувреме,
легендата на Охрид,
на
македонската
страна,
зборува
за змеј кој стоел
во
средината
на
езерото, голтајќи ги
сите мали чамци кои
поминувале.
Само
огромен
брод
од
четири или пет тони
ќе
биде
доволно
храбар и може да
успее да го премине
езерото, во спротивно тој ќе исчезне. Многу луѓе
се удавиле во Охридското езеро. Никој не можел
да даде доволно добра причина. Се случувало за
миг езерото да изгледа многу мирно и споконо, и
луѓето да се прошетаат во нивниот брод или да
одат по риба. Но, одеднаш бродот исчезнува и
никој не преживува. Тоа се случило со луѓе кои
знаат како да пливаат многу добро - одеднаш
тие се заглавени некаде и езерото ги држи.
Но, и покрај чудните исчезнувања и смртта на
многу луѓе во Охридското Езеро, тоа секогаш
ги враќало мртвите тела неколку дена подоцна.
Никој не се водел за исчезнати. Кога нешто лошо
се случувало, старите лица кои живееле покрај
езерото велеле: "Не грижете се, езерото ќе го
донесе телото на брегот." Значи, езерото на крајот
е лошо и добро.

Ilustrating слики, бои од Анастас Konstandini, Тасос

Легендата за Преспа и Охрид

Ilustrating слики, бои од Анастас Konstandini, Тасос

Слична е легенда за
Струга. Кога Бог го
создал
Охридското
Езеро,
тој
рекол:
"Јас
го
создадов
најубавото место во
светот, но луѓето се
премногу грешни за
да живеат во мир
на брегот на ова
езеро. Значи, јас ќе
испратам чудовиште.
Никој не знаел како ќе
изгледа чудовиштето,
но сите биле исплашени и никој немал храброст
да живее во близина на езерото. Еден ден, еден
млад човек по име Струга дошол до езерото
и се нурнал во водите, сакајќи да се соочи со
чудовиштете. Тоа била борба до смрт. На крајот,
чудовиште ја добило битката и го изело младиот
човек. По оваа борба, луѓето одлучиле да го
предизвикаат чудовиштето. Тие нашле храброст
да постават едно село на брегот на езерото, да
го именуваат во чест на херојот, Струга. Исто
така постои и вистинска приказна од албанската
страна. Таа зборува за еден град закопан под
Охридското Езеро кој припаѓал на Енкелејд
племето од
Илирија. Нејзините остатоци
останува да се најдат, но легендата вели дека
земјотрес предизвикал целиот град да потоне под
брановите.

Малку се знае за важноста на лилјаците во
Албанија се додека научникот Д-р Филип
Теоу не започнал со неговото истражување
на лилјаците во нашата земја. Поддржан од
проектот НатурАЛ финансиран од ЕУ, шуската
полиција и специјалисти за мониторинг од
Регионалната администрација на заштитени
подрачја учеа за следење на лилјаци од
д-р Филип Теоу. Целта е да се подобри
разбирањето на популацијата лилјаци во
заштитените подрачја во Албанија, и да се
обезбеди подобро управување на живеалишта
на овие заштитени видови. Лилјаците се
видови од клучно значење за екосистемите
и човековите економии. Една студија покажа
дека мала колонија лилјаци од околу 100
единки може да јаде еден тон инсекти годишно!
Таквата поставеност на популациите на
инсекти нема негативни влијанија врз здравјето
на луѓето, или почвата и квалитетот на водата,
за разлика од хемиските инсектициди. повеќето
Европската видови на лилјаци се во Албанија,
а некои мајки колонии содржат повеќе од 7.000
индивидуи, додека групи што хибернираат
може да вклучуваат повеќе од 2.000 индивидуи.

Philippe Theou and experts from RAPA - IUCN T.Pezold

Модерниот Бетмен—Др Филип Теоу

Ова ја прави Албанија, многу важна за
зачувување на лилјакот на регионално ниво,
особено со оглед на важните миграции на некои
видови, со истите примероци евидентирани
во Албанија, Бугарија, Централна Европа, па
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дури и Русија. Алванија им нуди на лилјаците
разновидност на живеалишта-пештери, стари
куќи, дрвја , воени тунели и бункери-широко
дистрибуирани низ целата земја. Поранешните
воени згради се многу интересни во смисла на
обезбедување гнезда за лилјаци. Тековната
работа ќе помогне во заштита на живеалиштата,
а во исто време ќе ја вклучи локалната заедница
во активностите. Досега, 32 видови лилјаци се
регистрирани во Албанија, многу голем број,
со оглед на тоа дека 54 видови се забележани
во цела Европа, вклучувајќи ги и Исланд и
Западна Русија. Хрватска и Бугарија имаат
најголема разновидност снимена досега, со 35
видови лилјаци, но претстојните истражувања
може да помогнат да се најдат нови видови
во Албанија. Др Теоу рече дека тие посетиле
десет заштитени области кои се во фокусот на
НатурАЛ. Мониторинг мисии се одржуваат во
текот на годината, главно во два периоди: зима,
бидејќи ова е период на хибернација и доцна
пролет и лето, за да ги испитаат мајчинските
колонии. Во текот на остатокот од годината
информации се собираат за дистрибуцијата на
видовите и нивните миграции.

Заштита на Охридското Езеро

Партнери

Календар

Што е следното?
- Ден на Охридското Езеро
(21-ти јуни 2017)

УНЕСКО
–
Центар
за
Светско
наследство - Координатор на Проектот

- "Како да го разелените
вашиот бизнис" Работилница
за давателите на туристички
услуги во Поградец, дел
од Кампања за свест за
управување со отпад (30-ти
јуни 2017)

Европска Унија – Главен финансиски
донатор

Министерството за животна средина
на Република Албанија

Министерството
за
Република Албанија

култура

- 6 прекуграничен состанок, во
средината на септември 2017
година, Поградец, Албанија

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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