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Шестиот прекуграничен состанок за платформа
за заштита на Регионот на Охридското Езеро
Шестиот
прекуграничен
состанок
за
платформа од проектот Кон зајакнување на
управувањето со заедничкото прекугранично
природно и културно наследство на
Регионот на Охридското Езеро се одржа
на 14 и 15 септември 2017 година во
Поградец, Албанија. Состанокот беше дел
од заедничката иницијатива на ЕУ-УНЕСКО,
која се води во тесна соработка со албанските
и македонските власти, за зајакнување на
прекуграничната соработка за управување
со природното и културното наследство
на регионот. Повеќе од 20 претставници
учествуваа на состанокот, меѓу кои и
претставници од министерствата за животна
средина, туризам и култура на двете земји
и национални комисии за УНЕСКО, како и
од општините во регионот. Беа присутни и
претставници од УНЕСКО и советодавните
тела на Конвенцијата за светско наследство,
ИКОМОС и ИУЦН. Специфичните цели на
овој состанок за прекугранична платформа
вклучуваа идентификација на дополнителни
потреби во врска со прекугранични
консултации и координација за нацртдокументот за номинација за светско
наследство и обезбедување на ажурирање
на напредокот за финализирање на
документите за планирање на управување
со постојните добра на светското наследство
и предложеното проширтување во Албанија.
На состанокот исто така се бараше да се
дефинираат опциите за прекугранична
соработка и управување со добрата, во
согласност со барањата за управување
со прекуграничните добтра на светското
наследство. Состанокот даде можност да се
продолжи со значајната работа постигната
на претходните состаноци за подобрување
на
билатералната
соработка
помеѓу
претставниците од локалната и централната
администрација од Албанија и од Македонија,
туристичкиот сектор и оние задолжени за
урбан и рурален развој, култура, заштита
на природата , управување со ресурси и
со животната средина. На состанокот беа
изложени неколку презентации, вклучително
и преглед на постигнатиот напредок во
спроведувањето на Кон зајакнување на
управувањето со заедничкото прекугранично
природно и културно наследство на Регионот
на Охридското Езеро, која ја изложи
Александра Фибиг од Центарот на УНЕСКО
за Светско Наследство.
Потоа следуваше преглед на процесот за
подготовка на документот за номинација
за проширување на постојното добро на
светско наследство на албанскиот дел
од Охридскиот регион, презентиран од
претставници на албанското Министерство

Се одржа конференција за печатот
на крајот од Шестиот прекуграничен
состанок на проектот “Кон зајакнување
на управувањето со заедничкото
прекугранично природно и културно
наследство на регионот на Охридско
Езеро”, за да ја информира јавноста
за работата што е направена и
понатамошните чекори за заштита и
управување со прекуграничното Охридско
Езеро.Александра Фибих, соработник
на проекти во Центарот за Светско
наследство на УНЕСКО, изјави дека
впишувањето на албанската страна од
Охридското Езеро ќе ја зајакне заштитата
и интегритетот на веќе.
за животна средина и Министерството за
култура. Нацрт главите од документот за
номинација беа презентирани од Спасе
Шумка, Лулзим Шука и Лоренц Бејко,
истакнувајќи отворени прашања, особено
оние што бараат прекугранични консултации
и што доведоа до важни и плодни дискусии
од суштинско значење за финализирање на
номинацијата.
На вториот ден од состанокот беа
изложени презентации за ажурирањата и
измените на дополнението на Планот за
управување со Светското наследство за
заштитениот предел Поградец, изложен од
претставници на албанското Министерство
за животна средина, Министерството за
култура, ИКОМОС и ИУЦН. Претставници
од
македонското
Министерство
за
животна средина и просторно планирање
и Министерството за култура доставија
ажурирани информации за имплементација
на Одлуката 41 на Комитетот за Светско
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Наследство, усвоена во Краков, Полска,
вклучувајќи го процесот на консултации за
Стратегиска оцена на животната средина
(СОЖС) за нацрт планот за урпавување со
постојните добра на светското наследство.
За да се дополнат овие дискусии, Андреа
Гертлер од Канцеларијата на ГИЗ во Тирана
ги презентираше главните наоди и препораки
од
извештаите
за
функционалноста
на крајбрежната зона и рибарството, а
извршниот директор на Фондот за заштита
на природните ресурси на Преспа, Мирјам де
Конинг, ја изложи петгодишната стратегија на
Фондот. На крајот од состанокот, учесниците
изработија и договорија резолуција за
последователни дејности и чекори за
постигнување на ефикасна прекугранична
управувачка структура и механизми како
важен чекор кон поведување грижа да биде
управувањето со регионот на Охридско Езеро
во согласност со барањата за прекугранични
добра на светското наследство.

#OurLakeOhrid, Фото Натпревар
Кога ќе го посетите езерото, осигурете се дека вашата камера ви е при рака. Езерата
се инспирација за фотографи, а тоа го вклучува и нашето Охридско Езеро, едно од
најдлабоките езера и најстарото езеро во Европа, опкружено со величествени планини
и прекрасна природа. За да ја опфати убавината на овој регион, вториот натпревар
со хаштагот #OurLakeOhrid траеше два месеци, од 25 јули до 25 септември, во
рамките на проектотt Кон зајакнување на управувањето со заедничкото прекугранично
природно и културно наследство на Регионот на Охридското Езеро, финансиран од
Европската Унија и владата на Албанија, а импементиран од УНЕСКО. Следбениците
на страниците на проектот на Фејсбук, Инстаграм и Твитер беа поканети да ги објават
своите фотографии од регионот за да го рашират зборот, исто така ги поканија своите
пријатели да ги споделат своите фотографии со цел да помогнат во промовирањето
на ова извонредно наследство. Стотици фотографии беа доставени пред крајниот рок,
а првите 50 ќе бидат објавени во албумот на Охридското Езеро од страна на проектот
ЕУ-УНЕСКО. Албумот ќе биде достапен во печатена и електронска верзија, и ќе биде
изложено името на авторот и приказната зад секоја фотографија. На секоја од овие 50
победнички фотографии ќе биде доделена копија од албумот на Охридското Езеро.
Фотографиите исто така ќе бидат претставени во електронски албум кој ќе биде
достапен на веб-сајтот на проектот УНЕСКО за светско наследство. Зачудувачки е да се
видат сите фотографии од различни делови на Охридското Езеро, во различни моменти
од денот, во различни сезони, но со едно нешто - заедничко: љубов за #OurLakeOhrid.
Хаштагот беше брзо прифатен од сите следбеници, и широко се користеше за време
на натпреварот за фотографија, а и во други пригоди! Се чини дека го сакаме нашето
Охридско Езеро, вистинско чудо на природата.

Обележување на патеките во Регионот на Охридското Езеро

Охридскиот
регион
е
од
огромна природна и културна
вредност. Од суровите планини
до чистите ладни води на
езерото, целиот регион нуди
волшебно бегство и потенцијал
за
незаборавни
авантури.
Ова богатство и разновидност
најдобро се истражуваат бавно
и длабоко. Проектот за регионот
na Охридско Езеро во моментов
работи со партнери и локални
засегнати страни, со цел да ги
направи скапоцениte камења
во регионот познати и полесно
достапни; тие чекаат да бидат истражени
од многу други луѓе. Неколку пешачки и
велосипедистички патеки и интересни
точки се идентификувани и моментално се
означени и на терен има поставено знакови.
Членовите на персоналот на Регионалната
агенција за заштитени подрачја се обучени за
идентификација на потенцијалните локации
и за поставување и одржување на благиот
туризам. Со цел да се поддржи одржливиот
туризам во оваа област, партнерите во
проектот подготвуваат посветен веб-сајт,
брошура и информативни панели (на секој
од трите јазици: албански, македонски и
англиски) кои ќе промовираат внимателно
избрани локации за уживање од страна
на домашни, регионални и меѓународни
посетители. Локациите кои вреди да се
посетат вклучуваат селото Аларупу со
своите возбудливи пешачки патеки во
близина. На највисоката точка од 2.287
метри надморска височина, планинскиот
венец Мали и Тате нуди благопријаттни
погледи на двете езера - Охрид и Преспа
- и големите населби Поградец и Охрид.
Од таму може да се уживаат погледи
на Националните паркови на Преспа во
Албанија и Грција, како и планинските
врвови на Националниот парк Галичица,
па дури и на Националниот парк ШебеникЈабланица во Албанија и Националниот
парк Пелистер во Македонија. Во Поградец,
ридот што се издига над западната
страна на градот може да послужи како
појдовна точка за да се добие впечаток за

неверојатни пејсажи во регионот. Ридот е
местоположба на урнатините на замокот
Поградец, кои, ако погледнете внимателно,
се уште треба да се видат на ридот. Патот
до Поградецскиот замок Хил, како што е
познато, може да се најде на западниот
раб на градот, а искачувањето до врвот е
вредно напори, наградувајќи ги туристите со
прекрасни погледи преку градот Поградец,
Охридското Езеро и други пејзажи. На
врвот на ридот посетителите добиваат
информации за главните локации кои може
да се видат од таму. Дванаесет километри
надвор од Тушемиште е традиционалното,
живописно
планинско
село
Пешкен.
Можете да следите обележана патека со
планински велосипед или пеш. Тука ќе
најдете античка црква, опкружена со мали
улици засенчени со лопатки на винова лоза.
Патот до Пешкпи поминува низ разновиден
пејзаж, поминувајќи ги добро издржаните
локални фарми и пријателските попадтни
тезги со земјоделски производи, правејќи
го патувањето половина од забавата. Уште
еден скапоцен камен за ентузијастите за
историја и природа е малото село Лин. Со
позиција на на ридест полуостров, Лин може
да се пофали со неверојатна крајбрежје,
богати културни вредности и вкусна
локална кујна. Пешачката патека долга 5
километри кружи низ целиот полуостров.
Главната патека го прегрнува крајбрежјето
и оди директно во селото, поминувајќи ги
живописните крајбрежни градини кои го
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покажуваат традиционалното користење
на земјиштето во регионот. Неколку помали
патеки водат до врвот на полуостровот,
нудејќи 360 степени поглед на езерото и
планините. Секоја патека води до друга
авантура - скриена црква, напуштен бункер,
планински лозја и многу повеќе. Настрана
од концентрираните населби во близина
на Охридското Езеро се наоѓа посебен
природен феномен наречен Гури и Камес.
Оваа необична карпеста формација се
наоѓа на врвот на гребенот длабоко во
внатрешноста, меѓу селата Дардас и Оснат.
Гури и Камес, кои нудат панорамски поглед
што стигнува до Охридското Езеро, па дури и
подалеку во друга насока. Патувањето исто
толку наградува како и самата дестинација,
ве води низ широк спектар на обработливо
земјиште, села и природни пејзажи. Многу
високи першови и затскриените патеки се на
растојание кое може да се помине пеш од
урбаните центри во регионот, додека други
бараат кратко патување со автомобил или
возење со велосипед. Иако затксирените
делови околу Охридското Езеро нудат
бескрајни можности за истражување, многу
патеки и патишта сè уште не се означени.
Пред да заминете на пат, стапете во
контакт соп информативниот центар RAPA
во Тушемиште, каде што ќе најдете мапи и
предлози за вашето патување, и, откако ќе
започнете, бидете подготвени да побарате
совети од локалното население и погрижете
се да земете доволно храна и вода.

Позеленување на туристичката
индустрија во Поградецdec

Активноста Кампања за свесноста за
управување со отпад како дел од проектот
“Охридско Езеро” ги идентификуваше
туристичките бизниси во Регионот на
Охридското Езеро како една од главните
целни групи до кои треба да дофати.
Туристичките услуги, како што се
давателите на сместувачки капацитети,
баровите и рестораните, имаат клучна улога
во управувањето со отпадот во заедницата,
но исто така и во комуникацијата со
посетителите во таа област. Имајќи го ова
предвид, се одржаа две работилници како
средство за воведување на прашањето
на управувањето со отпадот и промоција
на успешни практики од целиот свет за
туристички бизниси во Поградец. Во
заеднички зафат организиран од страна
на партнерите во проектот и Општина
Поградец, на 30 јуни се одржа првата
работилница, на која се собраа сопственици
на хотели, барови и ресторани од областа
околу езерото. Работилницата ја изработи
г-ѓа Деирдре Шурланд, меѓународен
експерт за одржлив туризам, и г-ѓа Матилда
Андони, ко-директор на туристичкото
здружение Албанија. Во текот на денот,
учесниците беа запознаени со прашањата
и се вклучија во дискусии за управување
со отпад, посетители и можности за развој
на бизнисот. Претставниците на општината
го презентираа планот за управување
со отпад, по што се отвори дискусијата

за прашања со продуктивна интеракција
помеѓу претставниците на заедницата
кои учествуваат, во овој случај бизниссекторот. Концептот на работилниците
беше да се воведат, следат и да понудат
простор за конструктивни дискусии помеѓу
бизнисите и локалната власт. Првата
работилница се одржа пред туристичката
сезона, давајќи им на учесниците време да
ја предвидат темата и да се подготват за
прашања со кои ќе се соочат и што треба
да внимаваат. Како продолжение, втората
работилница се одржа на 29-ти септември,
по завршувањето на летната сезона. Оваа

работилница се фокусираше на искуствата
од минатото и се осврна на начините
на кои давателите на услуги за туризам
можат да преземат чекори за озеленување
на нивниот бизнис. Ваквите промени
вклучуваат ревизија на нивната внатрешна
политика за управување, подобрување на
управувањето со отпадот и разгледување
начини за зголемување на заштедата
на енергија и вода. Учесниците беа
запознаени со одржливо сертифицирање и
достапни опции за регистрирање на бизнис
во рамките на една од бројните шеми за
сертификација.

Недела на мобилност во Поградец

Кампањата за свесност за управувањае
со отпадот во регионбот на Охридското
Езеро исто така опффаќа активност
кои за цел имаат сензибилизациоја
на локалните заедници во однос на
концептотна
хиерархија
на
отпад
наречен Намали, Повторно Употреби,
Рециклирај и Фрли За таа цел проектот
се здружи со локалната организација од
граѓанското општество од Поградец, Unë,
Gruaja (Јас, Жена), која има историја на

успех со активностите во заедницата,
особено со децата и младите луѓе. Како
дел од проектната кампања тимот од
Unë, Gruaja мобилизираа млади луѓе за
голем број активности кои комбинираа
различни аспекти на свеста за отпад,
од 16 до 22 септември. Креативната
работилница беше координирана од
локален уметник кој водеше работилница
за уметност и занаети со млади луѓе на
тема рециклирање. Децата направија
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скулптура од лебед од рециклирани
пластични шишиња и влечеа материјали
за рециклирање кои беа изложени на
централната фонтана во Поградец.
Децата исто така беа однесени на
прошетка до полуостровот Лин за да го
посетат мозаикот од XII век. На патот
надолу од мозаикот, како начин за
подигање на свеста, младите луѓе земаа
отпад по улиците на Лин, исто така,
ангажирајќи се со локалната заедница.

Насоки за изграденото наследство
на ЛОР во и околу Поградец
Од минатата есен тимот на албански
архитекти и експерти предводен од
архитектот за конзервација Клити Каламата,
а особено со помош на архитект Аманда
Чичи и другиот персонал, мобилизиран
специјално од Министерството за култура,
ги развива содржините на она што ќе стане
референтна публикација за традиционална
архитектура
во
Охридскиот
регион.
Навистина, прирачникот е наменет да
стане непроценлива референтна алатка
за сите оние кои се заинтересирани и
одговорни за зачувување и конервација на
изграденото наследство на Поградец, како
што се локалните архитекти, инженери и
занаетчии. Тоа е конституирање на алатки
за знаење за техники на градење, со цел да
им се обезбеди на оние кои се вклучени со
техничка прецизност и треба да им бидат
достапни на професионалната заедница,
со цел да се промовира: употребата на
соодветни спецификации и методи за
поправка и реставрација; професионално
прифатени методи на рехабилитација;
интеграција на новите градежни системи во
историски згради; оптимизација на процесот
на реставрација технички, социјално и
економски. Тоа е илустрирана и практична
алатка за учење / обука, употреблива и
корисна, способна да ги реши вистинските
технички проблеми и навистина да им
помогне на локалните администрации, како
и на државата (а особено на архитекти од
Министерството за култура). Поконкретно,
ќе ја истакне вредноста и заслугите на
локалната традиционална архитектура, ќе
ги нагласи и објасни нејзините фрагменти
и погрешни интервенции и ќе предложи
решенија за рехабилитација, одржување и
подобрување / адаптација кон современа
употреба. Како таква, тоа е исто така
анкета за ефектот на пореметувања кои
веќе повеќе од половина век влијаат на
начините за реновирање на домувањето
и градежништвото, како и на различните
начини за зачувување на старите згради.
Конечно, тоа е кампања за подигнување
на свеста за носителите на одлуки,
професионалците и пошироката јавност
во целина кон големите вредности што ги
носи оваа традиционална архитектура и
бројните опасности кои и се закануваат.
Работа во тек
Бидејќи работата се привршува под водство
и со помош на меѓународни експерти на
ICOMOS Луиза де Марко и Кристоф Грац,
тие му обезбедија на архитекот Каламата и
неговиот тим со бројни примери за слична
документација, што служеше како прва база
за нивната прелиминарна анализа во текот
на последните месеци од 2016 година и ги
намали специфичните теми и целите кои
треба да се опфатат за Охридскиот регион.
Врз основа на резултирачката содржина,
тимот продолжи од почетокот на 2017
година со анкета на терен, фотографирање,
изготвување основни цртежи, мерење и
дискутирање со занаетчиите. Оваа фаза
на истражување сега е целосно завршена,
особено благодарение на ентузијазмот на

учесниците, кои се распространети во Лин,
Тушемит и Поградец. Архитектите Аманда
Чичи и Фотио Киринџи, главните фигури во
тимот на г-дин Каламата, беа здружени за
оваа работа од страна на двајца архитекти
од Институтот за споменици на културата,
Олси Булку и Лорин Дворани, како и
од двајца млади архитекти волонтери
кои го посетуваа курсот за програма за
реставрација, Ени Џу и Пиро Каранџа.
Истражната фаза на лице место, исто
така, делуваше како фаза на обука, и
сите овие млади практичари можеа многу
да научат, бидејќи тие имале корист од
директното насочување од најискусниот
и познат архитект Каламата на локалните
типологии и придружните техники. Како
што господинот Каламата го изрази тоа кон
крајот на јуни, “мислам дека работата добро
се одвива и сега имаме целосен материјал
што ни треба од оваа област. Зедовме многу
примероци, добри и лоши, и го утврдивме
начинот на кој ги презентираме преку
дизајни и цртежи. “Неодамна, откако беше
завршено и организирано собирањето на
податоците на лице место, тимот ја заврши
анализата на типологиите и патологиите
на постојното изградено наследство и ги
поврза со детални скици и фотографии.
Тие сега се во процес на изготвување
на секции за обновување и поправки, со
практични датотеки, како и подобрување
на придружните скици. Тие потоа ќе бидат
ревидирани и потврдени со меѓународна
експертиза на ICOMOS.
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Завршно одбројување
Во наредните недели, работата ќе
се концентрира околу прашањата за
уредување, како што се преводот на англиски
јазик и графичкиот дизајн и презентација на
публикацијата, вклучувајќи ја и физичката
и
дигиталната
верзија.
Прирачникот,
главно упатен до техничарите задолжен за
зачувување на локацијата и самите жители,
може да биде дизајниран во двоен формат.
Овој формат би се состоел и од брошура
која ќе го презентира локалното културно
наследство преку нејзините типологии,
создавајќи уметнички карактеристики на
зградите и придружните традиции и серија
илустрирани технички карти за да ги прикаже
најзачестените проблеми за зачувување
и можните решенија за нив во форма на
најдобри практики. Сепак, останува да се
одреди конечниот формат, во консултација
со институциите на Албанија. Се очекува
публикацијата да биде испечатена до крајот
на 2017 година и оттука достапна уште од
почетокот на 2018 година, со надеж се дека
ќе ги обликува новите перспективи за многу
убави, богати и ефикасни традиционални
форми на архитектура на Охридскиот
регион и ќе послужи како пример за други
области во земјата, каде што другите
традиционални форми на архитектура, исто
така, заслужуваат грижливо внимание
и насоки.

Foto: Paweł Suder, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Интервју
Првото природно добро на на Светско
Наследство на Албанија беше впишано
на листата на светско наследство на UNESCO од страна на Комитетот за светско
наследство на неговата 41-та седница,
што се одржа од 2 до 12 јули оваа година
во Краков, Полска. Две букови шуми во
земјата беа впишани како составни делови
на транснационалното сериско богатство
на светското наследство “Древни и исконски
букови шуми на Карпатите и другите региони
на Европа”. Впишаните компоненти на
имотот на светското наследство се буковите
шуми во Луми и Гашит (северен Кукес) кои
се наоѓаат во Националниот парк Валбона,
што е строг природен резерват (категорија
IУСН 1а, највисока категорија на заштитено
подрачје признаена од Светската комисија за
заштитени Области, тело на МСЗП) и Шума
“Рајка”, во Националниот парк ШебеникЈабланица (источен Елбасан), исто така,
строг природен резерват. На впишувањето
се одбележаа прекрасни вести од Комитетот
за светско наследство за време на нивното
разгледување на номинациите за Списокот
на светско наследство на 7 јули 2017
година. Транснационалното проширување
на локацијата на светското наследство на
“Исконските букови шуми на Карпатите
и древните букови шуми на Германија”
(Германија, Словачка, Украина) сега се
протега низ дванаесет земји во Европа,
меѓу кои се Албанија, Австрија, Белгија,
Бугарија, Хрватска, Германија, Италија,
Романија, Словачка, Словенија, Шпанија и
Украина. По завршувањето на последното
ледено доба, европската бука се шири од
неколку изолирани прибежишта во Алпите,
Карпатите, Медитеранот и Пиринеите, за
краток период од неколку илјади години
во процес кој продолжува. Оваа успешна
експанзија е поврзана со флексибилноста
и толеранцијата на овој вид на дрво на
различни климатски, географски и физички
услови.
Пред
човечка
интервенција,
буковите
шуми
на
Европа зафаќаа околу
91.000.000 ха, додека во
моментов, примарната
или древната букова
шума
опфаќа
вкупно 90.000 ха. Го
интервјуиравме Ермал
Халими,
специјалист
во
Директоратот
за
биолошка разновидност
и заштитени подрачја
во Министерството за туризам и животна
средина на Албанија, за процесот на
номинација за да се впишат буковите шуми
на Албанија во бука на списокот на светско
наследство.
Кога започна овој процес во Министерството
за туризам и животна средина? Целиот
процес започна со впишувањсето на првите
букови шуми на Карпатите во 2007 година.
Во 2011 година доброто се прошири со
пет компоненти во Германија. Комитетот
за светско наследство препорача да се
вклучат и други држави-страни, кадешто
таквите природни шуми постоеле недопрени
со векови. Од 2012-2014 година, се одржа
процесот на европска проверка, финансиран
од Германија. Експерти за шумарство дојдоа
во Албанија за да ги проверат номинираните

Одлука на Комитетот за светско
наследство за природно и културно наследство
на Охридскиот регион
Состојбата на заштитата на светското наследство на
природното и културното наследство на Охридскиот
регион (поранешна југословенска Република Македонија,
БЈРМ) беше разгледана од страна на Комитетот за
светско наследство на 41-та седница, која се одржа во
Краков од 2-12 јули 2017 година. Одлуката ја разгледа
состојбата на конзервација, која го опфаќа и извештајот
доставен до Центарот за светско наследство од страна
на поранешната југословенска Република Македонија
во март 2017 година, со детален преглед на напредокот
во голем број прашања за зачувување и на заедничката
WHC-ICOMOS-IUCN Мисија за реактивен мониторинг
Bartłomiej Banaszak, Narodowy Instytut Dziedzictwa
која го посети доброто во април 2017 година и која
даде пакет препораки за заштита на извонредната универзална вредност (OUV) на имотот.
Конзерваторските прашања презентирани на Комитетот за светско наследство во 2017
година го вклучуваат придонесот на голем број големи планирани проекти. Во својата одлука,
Комитетот побара од државата членка да изработи Стратешка оцена на влијанието врз
животната средина (СОЖС) за да ги процени влијанијата на сите поголеми проекти врз OUV
на имотот и мерките за решавање на потенцијалните закани. Комитетот, исто така, побара
државата-членка да ги прекине градежните проекти во под-секциите „а“ и „е“ на патот А3 и скицентарот Галичица во рамките на доброто, бидејќи тие можат да имаат негативни влијанија врз
неговата извонредна универзална вредност, и да се спроведе студија за алтернативни патишта
за железницата на Пан Европскиот Коридор VIII. Од Државата потписничка беше побарано да
достави извештај за напредок за спроведување на одлуката до 1 февруари 2018 година за
разгледување од страна на Центарот за светско наследство и Советодавните тела и доколку
во нивното оценување се направи недоволен напредок, за испитување од страна на Комитетот
за светско наследство на својата 42-та седница во 2018 година. Од страна на Државната
Страна, исто така, беше побарано да достави ажуриран извештај до 1 декември 2018 година,
за разгледување од страна на Комитетот за светско наследство на 43-та седница во 2019
година. За повеќе информации, посетете ја веб-страницата

Првото Добро на Природно Светско Наследство на Албанија
запишани на листата на светско наследство на УНЕСКО

Луми и Гашит

Рајка

области, особено две заштитени подрачја: НП
Валбона и НП Шебеник-Јабланица. Процесот
за подготовка на датотеките за номинации за
овие букови шуми траеше две години, од 20142016 година, а беше финансиран од Австрија.
Последниот состанок во Краков одлучи дека
буковата шума Луми и Гаши (1.261,52 хектари)
и буковата шума Рурајка (2.129,45 ха) се
составен дел на проширеното природно добро
на светското наследство.
Како дојде до тоа овие две области да се добро
заштитени со години? Постојат две причини:
Прво, до овие шуми е многу тешко да се
дојде. Условите на патот се лоши, а шумите се
наоѓаат во многу длабоки планински предели,
далеку од населените зони. Второ, овие букови
шуми се дел од две строго заштитени подрачја,
внатре во националните паркови, кои имаат
заштитен статус од 1990-тите.

Кој е одговорен за подобра заштита на овие
шуми сега кога тие се наоѓаат на списокот
на светско наследство. Националната
агенција за заштитени подрачја, која е во
рамките на Министерството за туризам и
животна средина, е одговорна за заштита
на сите национални паркови на Албанија,
вклучувајќи ги и НП Валбона и НП ШебеникЈабланица, каде што се наоѓаат овие букови
шуми. Агенцијата е многу активна во оваа
област и има направено добра работа во
информирањето на локалните жители за
важноста на овие области и поведување
грижа за тоа шумите да не се намалат, туку да
бидат заштитени. Албанија има многу богата
биолошка разновидност. Имаме најмалку 800
природни заштитени подрачја и споменици
на природата низ целата земја, а тие содржат
една третина од биодиверзитетот во Европа
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Интервју со Елизабета Вељаноска Сарафилоска,
директор на Хидробиолошкиот институт на ПСИ, Охрид
Ве молиме да ни кажете генерално
за
главната
цел
и
мисија
на
Хидробиолошкиот институт?
Хидробиолошки институт е јавна, национална
институција формирана во 1935 година со две
примарни цели: следење на физичко-хемиските
карактеристики и билошките компоненти
на природните езера во Р. Македонија, и
заштита на рибниот фонд на Охридско езеро
со посебeн акцент на заштита на фондот
на Охридската пастрмка (Salmo letnica) во
процесот на порибување со единки добиени
преку вештачки мрест во инсталациите на
Институтот.
Кои се вашите наоди
и каква е улогата
на Институтот за
зачувување на ова
место на светско
наследство?
Охридскиот
регион
е еден од 35-те UNESCO
локалитети
во светот од мешан
карактер: природно и
културно наследство.
Благодарение
на
иницијативата
на
Х ид робиол ош киот
Институт и напорите
со кои успеа на
светската јавност да и го предочи значењето и
специфичноста на целиот регион вклучително:
староста на езерото, високиот процент на
биодиверзитет, бројните ендемични и реликтни
форми, олиготрофниот карактер на водата
и др., Охридско езеро во 1979 година беше
внесено во регистарот на UNESCO. Една
година подоцна, градот Охрид и неговото
непроценливо културно наследство како
пандан на природното наследство исто така
беа внесени во регистарт на UNESCO. Така, од
основањето на институцијата во 1935 година
па до денес, истата презема активности за
заштита на езерото и неговиот специфичен и
богат жив свет и нивните природни живеалишта
по пат на: мониторинг на физичко-хемиските
и билошките параметри, зголемување на
јавната свест за постојните проблеми кои
го загрозувааат олиготрофниот карактер
на водата и неговите биоценози, при тоа
изнаоѓајќи и нудејќи решенија за ублажување
на последиците од преголемиот антропоген
притисок и подобрување на актуелните
состојби кои одстапуваат од традиционално
препознатливииот олиготрофен карактер на
водата.
Вашиот институт го следи квалитетот
на водата на Охридското Езеро. На кои
проблеми наидовте?
Хидробиолошкиот завод врши мониторинг
на езрата во Македонија повеќе од 8 декади.
За сето ова време наназад, како институција
константно ги следиме современите методи
и практики во лимнологијата и тоа и со
екипирање на постојните лаборатории со
софистицирана лабораториска опрема и преку
обезбедување на тренинг на нашиот научен
каддар во престижни научноистражувачки
центри ширум светот. Конкретно, проблемите
со кои се соочуваме и сме се соочувале
во минатот се од финансиска природа.
Поголемиот дел од финансиите со кои
се финансира научната агенда (било од
национални или од интернационални фондови)
е од лимитиран карактер, поточно поврзана е
со конкретните проектни активности и нивната
реализација. По завршувањето на иститите,

Foto: Хидробиолошки институт

заради недостиг на финансии, приморани
сме да вршиме лимитиран мониторинг што
подразбира редуцирање на бројот на пробни
точки, испитувани параметри или динамика на
колекционирање на пробите. Ова неизбежно
за последица има создавање на т.н. празнини
во хронолошките дата сетови со кои располага
институцијата. Според нашите согледувања,
ова би се премостило единствено со
усвојување на национална мониторинг
програма во која што Хидробиолошкиот завод
би имал клучна улога. Ова претставува желба и
императив за кој Хидробиолошки се залага во
неговата долгодецениска работа па до денес.
Така, само национален мониторинг кој би се
организирал според начелата на Европската
директива за води, а во кој Хидробиолошки
завод би ја имал клучната улога, благодарејќи
на сопствената експертиза и искуство во
сферата на имплементација на Европската
директива за води, би овозможило подобра,
покомплексна и подолготрајна заштита на
водните тела во Македонија.
Што мислите за квалитетот на водата
од другата страна на езерото, страната
на Албанија?
Во изменативе неколку години, заедно со
албанските колеги експерти за лимнологија
успешно завршивме два научни проекти
базирани на мониториг според Европската
директива за води при што експертите од
двете земји имаа прилика заедно да ги
реализираат проектните задачи и да направат
споредба на квалитетот на водата од двете
страни на Езерото. Генерално, квалитетот
на водата на албанската страна е сличен со
оној на македонската страна. Како што беше
очекувано, карактерот на водата од отворената
езерска површина (пелагијална зона) беше
оценет како олиготрофен, односно водата беше
категоризирана како вода од прва категорија.
За разлика од пелагијалната зона, квалитетот
на водата од пробните точки кои коинцидираат
со поголемите населени места како Поградец
или Лини се одликување со нарушена трофија,
односно во овие точки еколошкиот статус
варираше во границите од умерен до лош
(согласно класификацијата според Европската
директива за води). Зголемени концентрации
на фосфор беа регистрирани во во вливот на
реката Дрилон во Тушемиште, најверојатно
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како резултат на зголемено нутриентно
оптеретување генерирано од отпадната вода
на домаќинствата и отпадните комунални води.
Кои се мерките што треба да се
преземат од двете страни за зачувување
на Охридското Езеро и неговите видови?
Како што е спомнато погоре, двете страни, и
македонската и албанската, потребно е да ги
адаптираат сопствените законски регулативи
за заштита на природата и природното
наследство, вклучително Охридско Езеро како
UNESCO подрачје со адекватните Европски
закони за заштита на природата. Езерото е
потребно да биде под постојан мониторинг,
прво заради иницијална проценка а понатаму
заради можност од навремено преземање на
активност во насока на негова заштита. Со цел
да се избегнат недоследности кои би можеле
да бидат резултат на употребата на различни
приоди, методи, параметри, динамика на
семплирање и др., двете страни е потребно
да ја имплементираат Еропската директива за
води.
Хармонизацијата на националните легислативи
на двете држави е неизоставен дел од напорите
за интегрална заштита на Езерото. Потребно е
констатна заложба во насока на подигање на
јавната свест за значењето и единственоста,
односно неделивоста на езерото на албанска
и македонска територија со што се оправдува
недоследноста во национална рамка за
недоволна грижа во неговата заштита. Дел од
Езерото е наследство на UNESCO, а наскоро
и другиот, односно албанскиот дел ќе стане
дел од оваа институција, со што неминовно ќе
биде, во интерес на негова интегрална заштита
истото да се третира само како наследство на
UNESCO.
Зајакнувањето
на
соработката
помеѓу
научниците,
невладините
организации,
управителите и корисниците на услугите на
истото и на македонска и албанска страна
ќе ја зајакне довербата помеѓу двете нации
што за послдица ќе има подобро разбирање
на значењето на езерото и неипходноста од
негова заштита. Креирање на билатерален или
бинационален комитет, односно тело кое би ги
координирало доследноста при реализирање
на сите активности кои се погоре наброени
би имало суштинско значење во заштитата на
езерото и неговиот басен.

Портрет -Гента, жената
која прави дрвени кајчиња

Таа е многу млада, но веќе е позната.
Медиумите објавија статии за нејзината
работа, а списанието ООН Жени дури и
посвети и насловна страна на оваа специјална
дама од Албанија. Нејзиното име е Гента
Ахмети, и таа е единствената жена во Албанија
која произведува дрвени кајчиња, традиција
која исчезнува. Но Гента работи напорно
за да ја врати во жѓивот. Гента работи со
фабрика за дрво наречена “Artisanal”. Таа
е исто така директор и основач на проектот
“Животот на брод”, чија цел е да изгради
занаетчиски кајчиња и да му даде живот на
поморскиот музеј во Албанија. Бевме толку
импресионирани од нејзината работа и ја
прашавме, како и сите други, истото прашање:
зошто одлучи да изгради чамциправи кајчиња,
необична професија за жена. Со нејзината
карактеристична насмевка вели дека се
работи за нејзината страст. Оваа професија
се вкорени во неа уште од кога била девојче.
Нејзиниот татко бил инженер за дрво, па затоа
таа била одгледана во семејство каде што
дрвото било главен дел од животот. Дури и
нејзините први подароци биле направени од
дрво, или алатки за да се издлаби дрвото. Таа
вели дека овие работи ја привлекле повеќе од
кукли. Нејзиното детство доведе до нејзината

иднина. Студирала дрвен инженеринг на
Универзитетот во Тирана, а потоа заминала
во Италија за понатамошни студии. Кога се
вратила, во нејзиниот ум сфатила сè што е

јасно: таа ќе произведува кајчиња, но само од
дрво. Не ми се допаѓа тоа што сите води на
Албанија се исполнети со пластични чамци,
кои не се еколошки и се грди. Гента досега
има произведено неколку модели, но нејзините
проекти се незапирливи. Таа вели дека
сеуште постојат некои осамени мајстори кои
произведуваат дрвени кајчиња, во Поградец
и во Скадар. Овие кајчиња се произведуваат
за рибари во овие големи езера, бидејќи ги
знаат придобивките од дрвени кајчиња над
пластичните. Кога ја прашавме дали има план
да ги донесе кајчињата до Охридското Езеро,
таа рече дека следната година би сакала да
понесе кајчиња за едрење до Поградец, што
би можело да се искористи за туристички цели.
Таа гледа светла иднина во овој бизнис, бидејќи
смета дека сите ќе сфатат дека дрвените
кајчиња се многу подобри од пластичните, а
можеби со текот на времето тие може да се
заменат. Гента е среќна да ја заживее оваа
традиција и да ги следи стапките на нејзиниот
татко. Нејзиниот следен проект е да отвори
поморски музеј во Албанија, прикажувајќи ја
историјата на дрвените кајчиња во земјата,
како и прикажување на нови модели. Потребни
ни се повеќе жени како Гента, кои работат толку
напорно за да ги оживеат старите традиции

Куса посета на селото Лин,
заклучено во минатото
Беше многу жешко на крајот на јули. Тимот
од билтени се најде на патот од Поградец до
Тирана и реши да оди на кратка посета на
полуостровот Лин. Одозгора е извонреден
поглед, ве мами да одите таму за да ги
видите куќите што изгледаат на врвот на
ридот како да се вклопуваат во сините
води на Охридското Езеро. Селото изгледа
малку празно на прв поглед, но кога ќе го
внесете, ќе видите дека во Лин има неколку
посетители. Келнерот ни кажа дека за време
на летната сезона, не можете да најдете
место за престој; сите куќи за гости се полни
со туристи. Куќите имаат традиционална
архитектура и калдрма, улиците се тесни.
Покрај прекрасните погледи, селото Лин има
значајни културни вредности. Урнатините на
црквата, кои се наоѓаат на највисоката точка
на селото, се најважното место за посета
тука. Се качувавме на ридот за да го видиме
ова античко место, каде што археолошките
ископувања и нумизматичките записи
пронајдени во црквата и мозаичниот патос
датираат од V и VI век. Портата беше
затворена и не сакавме да останеме
подолго во топлината од 40 степени. Но
веднаш, Агим, чуварот на црквата се појави,
ја отвори портата и нѐ покани. Не е потребен

билет, и тој многу сакаше да ни покаже
наоколу и да ни ја каже својата историја. Ние
немавме водич, па бевме импресионирани
од тоа колку знаеше за ова место. Тој ни
кажа дека го научил од групите туристи со
водич кои доаѓале да го посетуваат местото
секој ден, и кога туристите без придружба се
појавуваат, како нас, доброволно ја презема
работата на водич. Агим рече дека летото
околу 100 туристи секојдневно ја посетуваат
црквата. Сепак, ова е само во двата месеци
од јули и август. Палео-христијанската
црква е еден од најважните споменици на
наследството на Албанија.
Структурата е украсена со шарени
мозаици на цветни мотиви и геометриски и
евхаристиски сцени од раната христијанска
ера. Полихромните мозаици и богатите
археолошки
материјали
ја
прават
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црквата еден од најубавите споменици и
најинтересно место за посета. Погледот од
овој рид е едноставно неверојатен: гледате
сино езеро, зелени ридови и високи околни
планини. Селото се чини дека е заклучено
во минатото. Ништо не укажува на тоа дека
ова е туристичко место: нема информативни
точки, нема знаци и проблеми со отпад.
Локалните жители, главно земјоделците,
изгледаат рамнодушни кон културните
вредности на ова село и на туристите.
Сепак, овој древен споменик ја задржува
својата убавина и секогаш вреди да се
посети. Значајните културни вредности се
присутни, тие само бараат одржлив пристап
кон туризмот, за да можат да бидат разбрани
и искусни од посетителите далеку и ширум,
и заштитени да бидат предадени на идните
генерации.

Интервју со Еринди, истражувач на
природата во Охридскиот регион
Ги истражуваш планинските
области околу Охридското
Езеро со водичите од Посети го
Поградец. Зошто овој регион?
Пред се, би сакал да ви се
заблагодарам
за
шанса
да
разговарам со вас на оваа тема. За
жал, ние во моментов живееме во
свет каде што идејата за убавина
прикажана во медиумите се
фокусира на она што овој или оној
модел го носи, а не на убавината
на природата. Заедно со моите
пријатели сме посветени на тоа
по што оваа област е позната. Во
секојдневниот живот обично се
жалиме на она што нè опкружува,
но
никогаш
не
преземаме
дејствија за да дознаеме повеќе.
Јас посебно се осврнувам на
подобро запознавање и на градот
и регионот каде што сме родени и
израснати. Велејќи дека Поградец
има Езеро не е ништо ново, како
што може да се види додека се
вози кон Ќафасан. Но, ако сакате
да го надминете тоа, можете да
видите како езерото комуницира со
другите две езера на Преспа, и ова
е единствено искуство што може
да го добиете само ако се качите
на Мали и Тате. Патувањето од
Либражд до Елбасан и гледањето
на реката Шкумбин што тече под
вас е нешто што сите го правиме
и го доживуваме, но гледајќи го од
клисурата на планината Валамар
и кањони Ленга е неверојатно.
Она што сакам да го кажам е
дека Поградец има скриени чуда
и природни ресурси кои се многу
поголеми отколку што можете да
си замислите или да видите кога го
возите автомобилот по улиците на
Поградец.
Какви атракции би препорачале
да се видат? Кои се нивните
историски
и
природни
вредности?
Јас
би
препорачал
да
го
истражувате брегот на езерото
со велосипед и да ги истражите
плажите кои се скриени бисери во
кои убавината и чистите кристални
води се слични на најпопуларните
плажи на Албанската Ривиера.
Во меѓувреме, 2.000-годишните
Гробници на Кралската Селца,
трагите на Виа Игнација и
глацијалните езера на Лукова кои
се граничат со Грамш, содржат
“мора да се видат” дестинации
според мое мислење.
Дали инфраструктурата е
воспоставена во оваа област,
дали тие места се достапни за
сите? Или се достапни само за
авантуристите?
Искрено,
ако
зборуваме
за
инфраструктурата,
потребата
е огромна, но одбивам да се
откажам од надеж и само да
чекаме локалната власт да ги
реши
проблемите
поврзани
со
авантуристичкиот
туризам.
Авантуристичкиот
туризам
би
бил подобро познат ако има

Прилог на репортажа
на Би-Би-Си и Гардијан:
Охрид, еден од десетте
најдобри градови на
езеро во Европа

Photos: @VisitPogradec
инфраструктура.

дека целата област на Мокра е
вредна за истражување, мора
да се истражи девственото
крајбрежје на Лин, како и
областа на Преспанското Езеро.
Истражувањето е како апетит:
колку повеќе го истражувате, толку
повеќе сакате да истражите. Ви
благодарам!

Кои
се
претстојните
дестинации? Дали има уште
неоткриени
места
околу
Охридското Езеро?
Нашиот
регион
има
многу
скапоцени камења надвор од
изодените патеки, и мислам

Флора и Фауна во подрачјето на Поградец

Порајчето на Поградец, во Охридското Езеро, има многу богата флора
и фауна. Инженерот за шумарство, г-дин Авни Мара, кој работи за
Општина Поградец, вели дека во споредба со другите градови во
Албанија, флората и фауната на Поградец е подобро заштитена.
Целата површина на Поградец, околу Охридското Езеро, опфаќа 28.550
хектари шуми и 5.600 хектари пасишта. Последниот попис на лековити
билки во областа беше спроведен во 1978 година. Некои од најважните
лековити билки кои растат во оваа област се Sideritis raeseri, Castanea
sativa, Corylus avellana, Rosa canina, Tilia spp, Juglan regia, Cornus mas,
Malus sylvestris, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Orchis mascula, Rubus idaeus, Colchicum autumnale, Crataegus monogyna, Crataegus
pentagyna, Sorbus torminalis, Sambucus spp, Vaccinium myrtillus, Salvia
officinalis and Hypericum perforatum. Г-дин Мара вели дека повеќето
од овие билки се уште може да се најдат во областа, но се уште е
во процес нов инвентар за да се види колку од нив се уште се тука
. Последниот инвентар на фауната беше спроведен во 1984 година.
Оттогаш популациите на голем број од овие животни се намалија
поради нелегален лов. Но, во последно време, благодарение на
мораториумот за лов наметнат од владата во 2014 година, ситуацијата
е подобрена. Дивиот свет сега е подобро заштитен и доказите се дека
животните се вратија во заштитените и планинските области. Клучни
животни и птици во областа Поградец вклучуваат Canis lupus, Canis aureus, Ursus arctos, Vulpes vulpes, Meles meles, Rupicapra rupicapra, Capreolus capreolus, Sus scropha, Lepus europaeus, Felix lynx, Felix silvestris,
Lutra lutra, Aquila chrysaetos, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Columba
palumbus. Сега, благодарение на подобрените закони за заштитени
подрачја, постои подобра свест за потребата од заштита на флората и
фауната во и околу градот, вели Мара.
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Историјата
и
убавината
на
Охридското
Езеро
продолжува
да биде дел од документарците
и
прилозите
напишани
во
најпрестижните светски медиуми.
Ова лето, Охридското Езеро беше
претставено во Би-би-си и “Гардијан”.
Античка историја сокриена во
најстарото езеро во Европа беше
насловот на документарец објавен
во BBC Travel Magazine (full article). “Со голо око, шармот на
Охридското Езеро лежи во својот
примамлив пејсаж над водата, но
неговата вистинска убавина лежи
под површината”, вели новинарот на
Би-Би-Си на “Тревл шоу”. Таа вели
дека не само што езерото е многу
старо, туку и околината околу него.
Градот Охрид е основан во четвртиот
век п.н.е. Главниот интерес кај голем
број посетители е историјата на овој
регион, вели еден од испитаниците
за
Би-Би-Си.
Најдобриот
дел
од
документарниот
филм
е
неверојатната
богата
подводна
археологија на езерото. Вие не мора
да одат далеку под површината на
водите за да видите со свои очи некои
предмети направени пред околу
3.000 години. Новинарот се нурнал
со експерт од центарот за нуркање во
Заливот на коските и открил неколку
стари предмети од заедниците кои
живееле со ова езеро низ вековите.
Додека Гардијан напишал статија
со листа на 10 од најдобрите
езерски градови и села во Европа, а
Охридското езеро е на врвот на оваа
листа. “Надминувајќи ја албанскомакедонската граница, Охрид седи
на истоименото езеро, едно од
најдлабоките во Европа. Црквата на
Свети Јован Канео се тетерави на
карпа над пристаништето полно со
рибарски бродови со светло обоени
бои, а има и расфрлани мали плажи,
неколку милји јужно, Музејот на
заливот на Коските е реконструирано
предисториско село изградено на
потпорници над езерото. Името не
се однесува на човечки коски, но
на многуте животински остатоци
кои се наоѓаат во водата, од кои
некои се изложени во внатрешноста
Посетителите можат да се одлучат
да нуркаат за да ги видат ископите
под водата, која е сина во некои
светла, митска зелена во други “,
напишал Гардијан ( full article).

Заштита на Охридското Езеро

Календар

Партнери

УНЕСКО
–
Центар
за
Светско
наследство - Координатор на Проектот

#OurLakeOhrid - најава за
победниците на натпреварот за
социјални медиуми
Серија
состаноци
на
Техничката работна група за
финализирање на досието за
проширување на светското
наследство за прекуграничниот
регион Охридско Езеро
- 7-та прекугранична средба,
јануари 2017 година, Поградец,
Албанија
- Промоцивна објава на фотокнига на регионот на Охридското
Езеро
- Субрегионален курс за обука
за HIA / EIA од 5-9 февруари
2017 година

Европска Унија – Главен финансиски
донатор

Министерството за животна средина
на Република Албанија

Министерството
за
Република Албанија

култура

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)

Што е следното?

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/

за

За коментари/сугестии: a.fiebig@unesco.org
Copyright: UNESCO
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