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ФЕВРУАРИ 2013 

20/24 MПA  Маратон – Меморијал Б. Трајковски (Струмица - Скопје)
ПАОК Ентузијаст - контакт: 070/200-848 Koљo Ристов, koljo.ristov@telekom.mk

АПРИЛ 2013

MПA  Кожле - Карабуниште  
ПК Македон, Контакт: Атанас Стојковски 075 388 880, kps@makedon.mk 

07 MПA  Меморијалн марш Ванчо Атанасов - Беласица  
ПАОК Ентузијаст - контакт: 070/200-848 Koљo Ристов, koljo.ristov@telekom.mk

19/21 МПА Меморијал Чичко Јосиф Илковски 
Опција 1: Богомила - Чеплес - Солунска глава - Китка - Г. Количани
Опција 2: Г. Количани - Китка - Г.Количани
ПД Трансверзалец, Контакт: Костадиновски Зоран 070/641-998 , transverzalec@t-home.mk

20/21 МПА Пролетен маратон, Чеплес - Солунска глава - Водно  
ПСК БИСТРА Контакт: Темелковски Живко тел. 070 220-166, zivkotemelkovski@gmail.com

21  МПА 19 ти Меморијал Перо Илиевски
ПД КОЖУФ, Контакт: Аце Костадиновски, тел. 078 317 257, acesport20@yahoo.com

МАЈ

11/12 МПА Меморијал Д. Илиевски - Mурато   
ПСК Пелистер  Контакт: Димче Попов, тел. 076 485 720,  dimcepopov@yahoo.com

18/19 МПА По траса на гасовод  
ПД Mакпетрол, контакт: Доновски Никола 070/725 880, nikola.donovski@gmail.com 

25/26 МПА Меморијал Антон Змајшек - Тони 
ПД Орле контакт: Никола Минчоров, тел. 070 653 264, psd_orle@yahoo.com

25/26 MПА 31-тo Традиционално Искачување на Титов Врв
ПК ЉУБОТЕН Контакт: Јован Божиновски тел. 075 64 93 93, kontakt@pkljuboten.org.mk

ЈУНИ

02  МПА Здуње – Лешница – Д.Јеловце - пл. дом Шар  
ЗПС ШАР, контакт: Ќерим Абази, тел. 070 504 274, shoqatamaloresharri@hotmail.com

09  МПА ВОДОПАД НА ДЛАБОКА РЕКА
ПК КОРАБ Контакт: Симон Симоновски 075/410 182  contact@korab.org.mk

08/09 Пролетен Марш Петлец и Огражден 
ПАОК Ентузијаст - контакт: 070/200-848 Koљo Ристов, koljo.ristov@telekom.mk 

15  Маратон Аџина река   
ПД Бистра (Гостивар), контакт: Геговски Гојко  тел. 070/298-757, blagojadamjanoski@gmail.com 

22/23  Меморијал Марко Илиевски
ПД ТЕТЕКС контакт: Младен Цветановски, тел. 078 202 440, pkteteks@gmail.com

22/23  Царев Врв    
ПСК РУЕН контакт: Борисовска Катица тел. 077 581 506, gcor.kp@gmail.com

29/30 Меморијал M. Маринковиќ Љуботен - Ливадичко езеро
ПК ЉУБОТЕН контакт: Драган Илиески тел. 075 64 93 93, kontakt@pkljuboten.org.mk

27 Да шараме по Шара 
ПД Трансверзалец, контакт: Костадиновски Зоран 070/641-998, transverzalec@t-home.mk

Бегово Поле, ПК МАКЕДОН контакт: Атанас Стојковски 075 388 880
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Збор, два...

На ред стигна и  четвртиот број на Планинар. 
Излегувањето не е со таа динамика што ја 
планиравме, но меѓутоа добро е што сепак се 
појавуваме. Во овој број како и во претходните 
броеви ги обработуваме истите теми и акцент сеуште 
е на едукативниот дел. Се надеваме дека почетниците 
овде наоѓаат доволно интересни теми, а исто така 
и поискусните планинари и алпинисти. Како што 
приметивте, а и од многу други планинари добивме 
прашање зошто во броевите не објавуваме тестови на 
опрема која може да се купи во Македонија. За жал 
досега не добивме ниту еден дел од опрема на тест, 
најверојатно поради незаинтересираност од самите 
дистрибутери, а би било непрофесионално од наша 
страна да објавуваме тестови кои не сме ги направиле 
самите. Се надеваме дека во некој нареден број ќе 
имамае таква можност. 

Симон Симоновски

Уредник

Издавач

Соработници

дизајн и 
подготовка

Содржина

 5 Опрема 
  Облекување во   
  слоеви

7  Скопска црна 
  гора

10  Природни творби 
  Ѓаолски ѕид

12  Манастири 
  Лесновски  
  манастир

 14 Македонците на  
  Еверест 
  Здравко Дејановиќ

 22 ХИПОТЕРМИЈА 
    
 
 25 Експедиции 
  КАЗБЕК 2012

29  ИСХРАНА

 36 Спелеологија 
  ВРЕЛО

Симон Симоновски

Арт Деск - Скопје

Сите луѓе со добра 
воља и желба да 
споделата дел од своите 
знаења, доживувања и 
искуства

АРТ ДЕСК 
Скопје https://www.facebook.com/groups/planinar/

www.planinar.com.mk
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За време на 
физичките 
активности 

произведуваме 
вишок на то-
плина, а на-
шето тело тоа 
го регулира 

преку потењето. 
Во случај нашата облека да 

не ја испушта потта и да ја задржува, и регулацијата 
на топлината на телото нее можна во потполност. 
Затоа слојот до кожата мора да ја има улогата на 
транспортер на влагата во наредниот слој од обле-
ката. 
Вториот слој е всушност изолациониот слој на обле-
ка. Третиот слој е надворешниот односно слојот кој 
не штити од надворешните временски услови. Ако 
сите слоеви се правилно ускладени тогаш нивната 
работа е интерактивна и така телото ја постигнува 
максималната регулација на топлината. 
Првиот слој треба да биде функционална долна 
облека која брзо се суши и која ја префрла влагата 
веднаш во вториот слој. Колку побрзо се врши овој 
трансфер на влага толку и телото полесно ја регули-
ра работната температура. Материјалите како памук 
треба да се избегнуваат бидејќи тие 
ја задржуваат влагата и на тој начин 
не дозволуваат добра регулација 
на температурата. 
Вториот слој е изолационен слој 
кој не заштитува од ниските темпе-
ратури, на пример облека од термо 
изолациони материјали.  Овие ма-
теријали се сушат бргу, не се теш-
ки, ја зачувуваат топлината дури и 
во влажна средина, не ја иритираат кожата а се от-
порни на оштетување и лесно се одржуваат. Алтер-
нативно можете да користите како втор слој облека 

исполнета со пердуви или синтетички влакна, кои 
можат во голема мера да ве затоплат и да ја задржат 
температурата, но тоа се практикува доколку немате 
некоја голема физичка активност, односно сте по-
веќе во статичка положба. 
Третиот слој е заштитен слој. Надворешниот слој е 
секогаш изложен на надворешните временски усло-
ви како што се ветер, дожд, снег. Идеално овој слој 
не треба да пропушта ветер, студ, влага, а во исто 
време треба да ја испушта влагата од внатрешните 
слоеви на надвор. Нее на одмет овие јакни да имаат 
исто така и патенти за вентилирање кои што обичнио 
се наоѓаат на делот под пазувите и со нив додатно 
можете да го поткрепите процесот на испарување 
на влагата на целиот трослоен систем.  
Кога се спремате за движење во планина особено 
на повисоки планини, нема сомнеж дека се обиду-
вате да бидете максимално подготвени за услови со 
многу ветер, ниски температути и евентуално атмос-
ферски непогоди. Ако се погледнете во огледало ќе 
забележите дека сте подготвени максимално за так-
ви услови од надвор (јакна, ракавици, капа, обувки). 
Меѓутоа она што не го гледате и што не сте го одбра-
ле како што треба, а може да биде од особено зна-
чење, е правилниот избор на долна облека односно 
првиот слој на облека.

Постојат различни видови 
на функционална долна 
облека за различни 
активности и различни 
клими. Некои од нив имаат 
својство на ладење, некои 
ја одржуваат топлината, 
но сите од нив треба 
да имаат способност за 
транспорт на влага во 

следниот слој на вашата облека.
Зошто да се одбере активен веш? Од проста причи-
на, за цело време да бидеме суви. Потењето е еден 
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од природните механизми со кое нашето 
тело се лади од прекумерно загревање. 
Проектиран со специјална технологија 
која овозможува брзо испарување на 
влагата и брзо сушење, активниот веш ви 

овозможува да останете суви и свежи, 
токму тоа што ви е потребно да би се 
чувствувале пријатно не само во те-
кот на денот туку и при најтешките 
активности. 
Активниот веш најголемата приме-
на ја наоѓа во спортските актив-
ности, баш поради тие свои карак-
теристики
КАКО ФУНКЦИОНИРА?

Активниот веш ја пренесува 
влагата што подалеку од вашата 

кожа. Ја апсорбира и ја шири на 
голема површина од материјалот 

како би се обезбедило побрзо 
сушење. Во исто време на овој начин е 
овозможено навлегување на воздухот во 
материјалоткој дополнително 

овозможува освежување на вашето тело.
Ткаенини и влакна
Постојат неколку материјали кои одлично ја 
транспортираат влага: синтетички влакна, свила, 
а во последно време Мерино волната стана 
многу популарна. Повеќето од синтетичка долна 
облека е направена од полиестерски влакна или 
мешавини на полиестер. Некои производители 
на долна облека користат мешавина на висок 
проценти од најлон или додаваат одредена 
количини на Спандекс. Ткаенините од овие 
материјали се меки, лесни за одржување, 
отпорни на оштетување, и не се растегнуваат. 
Сепак синтетичките материјали имаат и одредени 
ограничувања. Доколку ги носите подолго време 
често знаат да замирисуваат. За разлика од нив 
материјалите од волна можете да ги носите и по 
неколку дена без да замирисаат. Волната исто 
така доколку е фабрички обработена е многу 
мека и пријатна за носење, лесно се одржува, 
отпорна е на флеки и растегнување и што е 
најбитно е од природен материјал. 
При избор на првиот слој горен и долен дел, важно е 
да знаеме каков слој ќе одбереме, бидејќи постојат 
повеќе дебелини на материјалите, првенствено 
наменети за различни температурни опсези и 
активности.

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
Дишење - Перформансите на активниот веш ја 
чинат самите материјали од кои е направен, 
односно нивната структура. Специјално 
проектиранните влакна им дозволуваат на 
дизајнерите на материјалот да направат 
материјали со високи перформанси кои се 
меки, лесно дишат и овозможуваат испуштање 
на влагата. 
- Лесно се перат и бргу се сушат. 
- Идеален е за пакување и не зафаќа многу 
простор.  
- Комфор во текот на цела година. Во ладните 
денови одличен е како прв слој до телото, 
особено при зимски активности. Ја отклонува 
валагата од телото и ја префрла на наредниот 
слој на облека, со што вашето тело останува 
суво и без губиток на топлина.

Полиестер / полиестер мешавини
High-Tech материјали како Coolmax ® или 
Polartecr Power Dry ®.
Својство - Дишечки и не ја задржува влагата.
ПАМУК
Удобен е кога е сув, но има тенденција да ја 
апсорбира потта и да ја задржува, што доведува 
до загуба на топлина. Се суши бавно. Не се 
препорачува за употреба во ладни услови или 
кога имаме висок степен на активност.
Полипропилен
Ефикасно ја пренесува потта далеку од кожата.
Трајни полиестер-базирани материјали кои се на 
располагање во повеќе дебелини. Удобни се како 
памукот.
CAPILENE ®
Исто така  удобна полиестер-базирана дишечка 
ткаенина која е хемиски третирана за да 
овозможи ширење на влагата во низ ткаенина со 
што се овозможува побрзо сушење.

Оваа облека е најчесто направени од еден или 
комбинација на повеќе високо-технолошки 
материјали. Барајте мешавини од:
Спандекс
Полиестер
Најлон
Ликра ®
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СКОПСКА 
ЦРНА ГОРА
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Скопска Црна Гора е средно висока планина, 
која се протега помеѓу Кумановската 
котлина на исток, Скопската котлина на 

југ и реката Лепенец на запад. На север, помал 
дел од неа продолжува кон Косово и кон Србија. 
Планината е карактеристична по долгите 
планински била и ограноци, заоблени и делумно 
каменливи врвови со повеќе длабоки долини 
помеѓу нив. Највисок врв на Скопска Црна Гора е 
Рамно со 1651 м височина. Врвот се наоѓа речиси 
во средишниот дел од планината, над селото 
Брест. Името Рамно е затоа што врвот навистина 
е доста зарамнет и пристапен, посебно ако се 
доаѓа од западна страна. Останатите страни 
се доста стрмни и директно паѓаат во долината 
на Бештанска Река на југ и Гошинска Река на 
север. Од Рамно се протега прекрасен видик кон 
источниот дел на планината и кон Кумановско 
Поле. Освен Рамно, повисоки врвови се и Свињски 
Камен над манастирот Матејче со 1628 метри, 
потоа Црвени Камен над с. Стрима со 1608 метри, 
прекрасниот врв Кепи Вдорис со 1537 метри. 
Со длабоката и изразита долина на Липковска 
Река, Скопска Црна Гора е поделена на западен 
повисок дел и источен дел кој се нарекува 
Карадак. Инаку, долината на Липковска со 
Камена Река е многу интересна, стрмна, на некои 
места карпеста, а кај с. Гошинце со прекрасен 

кањонест изглед. Покрај неа, интересни се уште 
и долините на Отљанска и Матејачка Река, чии 
страни се исто така стрмни. На некои места има 
и појава на скарстени варовници и мермери, 
особено источно од с. Липково, с. Думановце и 
кај с. Гошинце, каде има и мала пештера.
Климата на Скопска Црна Гора е пријатна, 
особено во летниот дел на годината, со чист 
и свеж воздух, кога температура е за неколку 
степени пониска од онаа во Скопско или 
Кумановско. Затоа е погодна за летен излетнички 
и боравишен туризам, кога во градовите Скопје и 
Куманово температурите се многу високи. Зимите 
пак се студени, со врнежи од снег во повисоките 
делови кои се задржуваат 2-3 месеци. Интересно 
е што во зимскиот дел од годината, особено кога 
по котлините има магли, високо на Скопска Црна 
Гора може да биде за некој степен потопло и 
сончево.
Планината се одликува со голем број извори со 
мала издашност, студена и освежителна вода 
за пиење, а дел од изворите имаат минерален 
карактер. Растителниот свет е разновиден, со 
доминација на дабово-букови и костенови шуми, 
кои се доста деградирани од страна на човекот. 
Од дивеч се застапени волци, диви свињи, лисици, 
разни видови на птици и др. Планината дава 
услови за рекреативно планинарење, панорамско 

С КО П С К А 
ЦРНА ГОРА
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набљудување, рехабилитација, игри и забава на 
снег, излетничка рекреација, параглајдинг и др.

Што и како да се посети
Скопска Црна Гора, според туристичко-
географската положба и орографските 
карактеристики, прошарана со многу живописни 
долини и водотеци, буен растителен и животински 
свет, благопријатна клима, богата со селски 
населби што како венец се наредени едно до 
друго со автентична традиционална архитектура, 
убаво обработени лозја, овоштарници, ливади и 
бавчи, многубројни бачила и воденици, покрај кои 
се изградени нови и модерни станбени објекти, 
претставува простор што заслужува внимание. 
Според бројот на црквите и манастирите од 
кои некои имаат огромно значење и вредност, 
многумина оваа планина ја нарекуваат Света 

Гора, а различните етникуми, ја 
отсликуваат целата мултиетничка 
и мултикултурна Македонија.

Планината, сообраќајно е добро 
поврзана преку с. Кучевиште, а 
релативно добриот асфалтен 
пат се искачува до највисоките 
делови, нудејќи прекрасни 
панорамски глетки кон Скопско. 
Од центарот на Скопје, преку 
Кучевиште, Побожје, Бродец 
до Рамно, има околу 30-тина 
километри и висинска разлика 

од 1000-1300 метри и еден час релаксирано 
возење. На ваков начин може да се направи 
убава неколкучасовна прошетка со пешачење 
низ чистите и незагадени планински делови, 
а свежиот и пријатен воздух, сончевото време 
далеку од маглите во подножјето, попатните 
извори, видно ќе го обноват организмот. 
Интересна авантура е и преку патот кој навлегува 
од с. Липково кон браната Глажња. Овде асфалтот 
е до Липковското Езеро, а потоа продолжува 
макадам. Покрај патот во клисурата има повеќе 
модерни ресторани и места за фотографирање 
на природата.

Па време е за викенд прошетки до Скопска Црна 
Гора – и верувајте, ќе се вратите воодушевени!!!

Автор: д-р Ивица Милевски

9



ЃАВОЛСКИ
ЅИД

Ѓаволски ѕид е интересна природна геомор-
фолошка појава покрај самиот десен брег 
на реката Брегалница, на јужните падини на 

Богословец, ниска планина западно од Штип и 
јужно од Свети Николе. Тоа се карпести изданоци 
т.е. карпести ленти кои се јасно забележливи во 
релјефот, а се протегаат фрагментарно во правец 
исток-запад-северозапад, во должина од неколку 
стотици метри. Појавата е последица на побрзата 
ерозија на еродибилните еоцени седименти песо-
ци, песочници и друго, во однос на тектонски по-
реметените, вертикално поставени поцврсти кар-
пести ленти. Овие карпи како поцврсти во однос 
на околните, заостануваат во релјефот во вид на 
природен ѕид. Според тоа, појавата воопшто не 
е последица на директна човечка активност или 
градба, освен ако не се смета човековото влија-
ние врз забрзувањето на ерозивните процеси пре-
ку оголувањето на теренот.
Д-р Александадр Балабанов, познат класичен 
филолог и универзитетски професор во Лајпциг 
рекол дека ѓаволскиот ѕид е чудо какво не постои 
во светот, но ние Македонците, како и секогаш, не 
знаеме да ја цениме таа убавина и оригиналност.
Кога во веќе далечната 1970 година, познатиот 
археолог од Белград Милутни Гарашанин, случај-
но наиде на овој Ѕид восихитено изјави:
- Ова е неверојатно! Ова е генијално дело, сеедно 
дали на природата или на човекот! Ова е светско 
чудо! Овој импонзантен ѕид е изразито забележи-
телен во должина од петстотини метри во правец 
на протегањето на Богословец, и вдолж десниот 

брег на Брегалница, а негови траги можат да се 
забележат дури и пет километри кон запад. Траги 
од ѕидот можат да се забележат и на левиот брег 
на Брегалница кои асоцираат на единственост на 
Ѕидот. Просечната височина се движи од 10 до 12 
метри, а широк околу 2 метри. Градбата е изве-
дена со камени блокови со просечна зафатнина 
од 4 кубни метри, а помеѓу нанесените камења се 
наоѓа тенка, црвеникава врзивна материја вешто 
нанесена од вештиот градител.
Околу потеклото на овој во секој поглед монумент 
постојат разни гледишта. Дел од науката тврди 
дека станува за природна појава, односно дека 
ѕидот настанал со ерозија на околното земјиште. 
Според нив како “автор” на овој Ѕид е неуморни-
от неимар - природата, која овде, како ретко каде 
создала ремек дело. Наспроти ова тврдење има 
научници кои тврдат дека станува збор за градба, 
а не за природен феномен. Кон ова тврдење тие 
го наведуваат фактот дека такви камења како на 
градбата не постојат во нејзината околина, потоа 
неверојатната вештина во градењето и постоење-
то на тенок врзивен материјал со црвена боја. 
Истовремено ваквата претпоставка наметнува ди-
леми околу тоа како се изведувало градењето би-
дејќи ѕидот се наоѓа на изразито тешко пристапен 
терен. До него, велат тие, тешко се стигнува пеш 
и донесувањето на огромните камења кои тежат и 
по четири тона барало и соодветна техника и со-
одветно умеење на градителите. Всушност, велат 
бранителите на овааа теза, тоа е еден од елемен-
тите што овој Ѕид го прават мистичен.
Наспроти науката кај народот од овој регион пос-
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тои верување дека градбата е дело на надеземни 
сили, односно на ѓаволот, па затоа и му дале име 
- Ѓаволски ѕид. - Таков Ѕид може да изгради само 
нечовечко суштество,- на повеќе пати ни изјавува-
ше стогодишниот и веќе покоен дедо Стројман од 
светиниколското село Амзабегово.- Да ја прегра-
ди Брегалница на тоа место и да изгради толкав 
ѕид може само Ѓаволот. Може некој да ми се смее 
од вас младите, ама така е. Човек тоа не може ни-
когаш да го направи. Според легендата ѓаволот се 
обложил со Бог дека за една ноќ ќе изгради Ѕид и 
ќе ја пренасочи Брегалница преку ридот кон Овче 
Поле и ќе го поплави. Истата ноќ ѓаволот почна 
да го гради Ѕидот и тоа го правел со таква брзина 
што немало сомнение дека ќе ја оствари својата 
цел. Бог, откако видел дека заканата станува ре-
алност и сакајќи да го спречи во намерата, пред 
време разбудил еден петел кој пропеал, па ѓаво-
лот не успеал докрај да ја остари својата идеја. - 
Ако не го разбудел Господ петелот,- дополнуваше 
дедо Стројман, денес ќе го немаше Овче Поле, ќе 
го немаше Азмабегово, овде ќе беше езеро. Врз 
темелите на таа приказна се наметнало името Ѓа-
волски ѕид, кој истовремно ја изразувал немоќта 
на човекот да ја објасни велелепноста на град-
бата, да ја означи нејзината мистериозност и да 
предизивкува стравопочит. Сите тие три елементи 
кај месното население се присутни и денес. Исто 
така, кај народот, во малку подревна форма, пос-
тои верување дека овој ѕид е дело на вонземјани 
и како факт се наведуваат приказни според кои 
во последните пет децении наводно над овој ѕид 
биле забележани педесетина НЛО. Пред три го-
дини, во повеќе наврати во наши слободни раз-
говори извесен Дедо Иљо од селото Богословец 
тврдеше дека уште кога бил дете збележувал со 
неговите другари необични летала што мошне 
често го надлетувале Ѕидот што предизвикувало 
страв кај месното население.. - Необичните “аро-
плани” ги гледаа скоро сите од селото и кришум 
се крстеја. Не смееја да кажат на никого оти се 
плашеа да не ги прогласат за луди. Приказни со 
НЛО - основа се 
особено присут-
ни и последниве 
четири - пет годи-
ни. Голем број на 
риболовци и ло-
вци од овој реги-
он се спремни да 
се заколнат дека 
мошне често виду-

вале необични летала како го надлетувале Ѕидот, 
па дури и се спуштале до него. - Пред три години, 
- тврди долгододишниот риболовец Злате,- цела 
ноќ над Ѕидот надлетуваа летала кои не испуштаа 
никакви звуци и фрлаа необична сина, но про-
дорна светлина. Цела ноќ, од другата страна на 
Брегалница од страв завиваа волци и кучиња. Ут-
рото додјоа некои непознати луѓе о Штип, најдоа 
некој необичен метал, го зедоа и си заминаа без 
збор. Тоа особено често било во летните месеци, 
особено Август, најчесто ноќе, иако ги имало и 
дење. За ваквите необични и чести појави во 2000 
година неколку пати се пишуваше и зборуваше и 
во повеќе медиуми во Македонија и странство.
Кај трагачите на злато постои приказна според 
која ова е ѕид од римскиот период, односно дека 
тој крие еден тунел со неверојатно големо богат-
ство. Тој тунел е вцртан и на одредени топограф-
ски карти што на наивните трагачи по богатство 
им ги продаваат вешти измамници од околните 
земји. Тој тунел, според нив, е главната причина 
што последните години диви копачи на богат-
ство сè повеќе го посетуваат овој ѕид и го оште-
туваат. Последниве две години предмет на вакво 
опсервирање и активности Ѕидот бил и на одре-
дени НАТО војници кои со хелихоптери често се 
спуштале крај самиот Ѕид. Во август минатата го-
дина медиумтие пишуваа дека еден ваков НАТО- 
хеликоптер кренал огромна плоча од подножјето 
на Ѕидот и наводно очевидци тврделе дека при 
тоа е однесено големо богатвство. Исто така, на 
повеќе пати се забележани и диви копачи од со-
седните земји, така што тие стануваат најголемата 
опасност за состојбата на овој редок феономен. - 
Ако не се спречат дивите копачи кои скоро секоја 
ноќ “вршлаат” околу Ѕидот барајќи измислено 
злато, наскоро, сосема наскоро тој ќе се сруши 
од теме,- предупредуваат група вљубеници во 
овој феномен што го краси дивиот простор зад 
Богословец.- Во тој контекст Ѕидот треба да биде 
ставен под заштита како национално богатство, 
да биде наша гордост.
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Nа југозападните падини на планината Осо-
гово, на надморска височина од околу 870 

метри, во селото Лесново се наоѓа манастирот 
“Свети Архангел Михаил и пустиножителот Га-
врил Лесновски”, меѓу народот повеќе познат 
како Лесновски манастир. 
Настанувањето на манастирот се поврзува со 
животот на пустиникот Гаврил Лесновски. За 
Гаврил Лесновски постојат повеќе житија, првото 
е сосема кратко и е напишано во 1330 година. 
Во опширното житие на пустиножителот од 1868 
година стои дека за време на неговиот живот, 
манастирот постоел и во него тој се замонашил. 
Според едно од житијата во средината на XI век 

во с. Лесново живееле четворицата 
големи испосници, светители 

- Јован Рилски, Прохор 
Пчински, Јоаким Осоговски 

и Гаврил Лесновски. 
Четворицата светители 
или како народот ги 
именува четворицата 
духовни браќа скоро 
30 години живееле во 
пост, молитва и строг 

послужителски живот 
во пештера во тогашната 

многу густо пошумена 
лесновска гора во близина 

на селото Лесново. Откако 
оствариле духовна зрелост кај 

секој од нив се појавила потреба 
од поединечно продолжување на сопствената 
духовна мисија. Заминале на четири различни 
страни и изградиле манастири, при што Гаврил 
Лесновски останал во с. Лесново и го подигнал 

(основал) Лесновскиот манастир. Тоа е машки 
манастир со активен монашки живот. Во дворот 
на манастирот има необична дудинка (црница) 
стара 600 години израсната во вид на крст. По 
допирот со нејзините плодови. кои се необично 
големи, вкусни и црни, нивната боја многу тешко 
се отстранува. Според домаќините - монаси во 
Лесново, на Балканот постојат само три такви 
дрвја, од кои другите две се во соседна Србија.
Овој манастирски комплекс го сочинуваат црква, 
кула-камбанарија, магацинска зграда со некол-
ку помошни простории и обновените конаци, 
подигнати во XIX век. Се смета дека ктиторот на 
црквата “Свети Архангел Михаил” е деспотот Јо-
ван Оливер, кој во 1341 година, ја подигнал оваа 
црква врз темелите на некоја постара базилика 
што постоела во времето на анахоретот Гаврил.
Како најбележит период од постоењето на мана-
стирската црква во селото Лесново се одредува 
средината на XV век, кога тогашниот српски цар 
Душан од игуменија ја издигнал на ранг на епис-
копија, истовремено назначувајќи ја за седиште 
на, во тоа време, новоформираната Злетовска 
епархија. Денес, таа влегува во составот на Бре-
галничката епархија. Во XV век, за време на из-
ведување на одделни корекции, на истото место 
како и претходната, кон црквата била доѕидана 
припрата. Еден век подоцна, во просторот околу 
црквата биле изградени манастирски ќелии и тр-
пезарија, од коишто денес се зачувани само не-
кои остатоци.
Во XVIII век манастирот одиграл една мошне зна-
чајна улога во ширењето на словенската писме-
ност. На тоа место била формирана книжевна 
школа.
Манастирската црква спаѓа во редот на крсто-

Manastir 
Sv. Gavril Lesnovski
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образни цркви. Нејзиниот куполест свод се потпира на четири 
цврсти столба. Олтарната апсида однадвор е шестострана. 
Нартексот бил изграден неколку години после подигањето на 
црквата. Над него, по углед на самата црква, се надвишува ку-
пола. Така, нартексот заедно со црквата чинат една компактна 
целина.
Фрескоживописот е дело на четири автори. Имињата на тројца 
од нив се потпишани врз цоклата. Името на четвртиот зограф е 
потполно избришано. Поради фактот што потписите не се ставе-
ни на секоја од одделните фрески, одредувањето на авторство-
то речиси е невозможно.
Прецизниот, чист цртеж со богата орнаментика и колорит доаѓа 
до израз на фреските со фигурата на Архангел Михаил, потоа 
на портретот на ктиторот на црквата и на сцените со Болните од 
краста, Успение на света Богородица, Михаил го спасува Цари-
град од Сарацените и др.
Постои осетна разлика во ликовните изведби на фреските, каде 
што изразот е помалку прецизен, речиси груб. Тоа се забележу-
ва на фигурите на четирите Евангелисти, Матеј, Марко, Лука и 
Јован, потоа на сцените во кои е предадено Воскресението на 
Лазара, Предавството на Јуда, Водење кон крстот, Исцелување-
то на слепиот и др.
Од живописот во нартексот се издвојуваат композициите од 
животот на Христа и дејанијата на Светителите, како и илустра-
циите на Давидовите псалми. Портретите на цар Душан и цари-
ца Елена се едни од најмонументалните во средновековното 
фрескосликарство. За првпат во оваа претстава се јавува Синот 
Божји, за разлика од вообичаената каде ангелите се тие што ја 
имаат улогата на делители на венци.
Во Лесновскиот манастир од особено значење е иконостасот од 
1814 г., изработен во релативно покрупна резба од мајсторско-
то длето на познатата мијачка копаничарска школа предводена 
од Петре Филиповски-Гарката, што претставува воедно и нивно 
првенче, по кое следуваат иконостасите во црквите: Св. Спас во 
Скопје, Св. Јован Бигорски, како и оној во црквата Св. Никола во 
Крушево кој, заедно со црквата, настрадал во пожар. Сегашниот 
иконостас е поставен на местото на некој постар што е отстра-
нет од црквата.

http://www.macedonium.org

Лесново има мошне пријатна клима, особено што се наоѓа 
на границата од умерено-континентална и планинска. Се 
карактеризира со свежи лета и благи зими и во комбинација 
со цистиот планински воздух и големиот број сончеви часови 
претставува природна воздушна бања која превентивно делува 
на здравјето на луѓето. Лесновската река тече низ Лесново 
и го дели селото и кратерот на два еднакви дела. Со векови 
жедта на Лесново ја гасат пет прекрасни чешми, изградени во 
традиционален стил и со природен материјал кои птретставуваат 
атракција за посетителите. Во близина на селото Лесново се 
наоѓа Злетовската река со извонредно чиста и бистра планинска 
вода.
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МАКЕДОНЦИТЕ НА 
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Катманду, 8ми Април, 
градот од соништата 
на секој планинар, 

тука започнуваат и завршу-
ваат најголемите планинар-
ски предизвици. Најважен 
дел од градот за нас пла-
нинарите е  Тамел, место 
со безброј продавници за 
планинарска опрема, место 
каде можете да слушнето 
само за Еверест,  Манаслу, 
Макалу, Анапурна. По крат-
ка прошетка низ Тамел го 
имам чуството  дека она 
што е Ерусалем за христијан-
ството, Мека за исламот, Катманду е за планинар-
ството, свето место во кое се негува  планинар-
ската религија.
Тука се приклучив кон рускатапланинарска екс-
педиција “7 Summit club“која имаше вкупно 12 
членови и тоа од Русија, Полска, Сад, Англија и 
јас, како единствен претставник од Македонија.
На 11ти април со авион заминавме кон Ласа 
главниот град на Тибет. На големиот монитор во 
авионот ја погледнав информацијата за висина на 
летот која изнесуваше околу 10000м надморска 
височина.  Преку прозорецот од авионот, небаре 
нацртан со човечка рака, го здогледав планински-
от масив Хималаи, со безброј нанижани снежно 
бели  врвови, многу од нив повисоки и од 8000м. 
Само  еден од нив чиниш сака да го допре кри-
лото од авионот. Токму тој врв е целта  на моето 
патување. Монт Еверест - највисокиот врв на све-
тот - во тој миг, додека сè уште бев во авионот, 
се наоѓаше на само илјада метри под висината на 
која бев јас. При таа помисла ме обзема страв, ми 
се стегнаа градите и ми надојдоа мислите за тоа 
како сето ова започна.
Иако беше пред многу години, имав свежи сеќа-
вања на притисокот кој го имав  од страна на мојот 
зет Златко Пејковски да му се придружам во него-

вото редовно искачување 
на преубавата скопска 
планина, Водно. „Никогаш 
повеќе“, беа моите зборови 
кои одвај имав сила да ги 
изговорам на врвот. Во тие 
мигови, си помислив колку 
ли е тешко да се искачуваат 
повисоките врвови. Па се-
пак, по само неколку мини-
ти одмор и испиениот прв 
планинарски чај кој ми ја 
поврати силата, го прашав 
кога ке дојдеме повторно.
Се присетив и на  радоста 

која ја имав по искачувањето 
со Златко и на Солунска глава, Кораб, Пелистер, 
Караџица,Титов Врв. Се присетив и на Таневски 
Мирослав со кој ги започнав подготовките за мо-
ето прво  искачување на  планина надвор од Ма-
кедонија повисока од 5000м, легендарниот, биб-
лиски Арарат.
 Златко и Мики  беа мои придружници и во подго-
товките за искачувањата на Елбрус – 5642м, Акон-
кагва- 6962м и Музтаг ата – 7546м.
Преку прозорецот сè уште го гледам Еверест, а 
во раката ја држам амајлијата –македонско зна-
менце - која ми ја даде Претседателот на Феде-
рацијата на планинарски спортови, професорот 
Јовица Угриновски со зборовите, “сакам по екс-
педицијата повторно да ми ја вратиш“. Во целост 
ја разбрав мудроста на оваа порака.
Поддршката од личност со толку големо искуство 
и познавање на психологијата на човечкиот ум 
ми ја зголеми довербата во моите психофизички 
способности и ми значеше многу повеќе дури и 
од обезбедените финансиски средства од негова 
страна, без кои секако немаше да се реализира 
оваа експедиција.
По неколкудневна аклиматизација на висини до 
5000м на 16ти април стигнавме во базниот логор 
кој се наоѓа на височина од 5200м. Место како од 

Mојата особина да му пркосам на 
предизвиците, да се борам до крај 
и да не покажам слабост, па макар 
и со последниот здив да се направи 
уште еден чекор погоре и понапред, 
мене ме донесе до највисоката точ-
ка на планетата, Монт Еверест и ме 
охрабрува и одважува да се одлу-
чам на искачување на двата најтеш-
ки и најопасни врва за искачување 
на планетава, Анапурна 1 и К-2.
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бајките, на сите страни како ѕидови надвиснати 
врвови повисоки од 6000м, а меѓу нив, од глечер 
кој се топи, протекува река која е единствениот 
извор на неков звук во овој божествен мир. Во по-
задина, пак, нанижани безброј зелени глечерски 
езерца, а позади нив, болскоти со сета своја гран-
диозност најголемиот планинарски храм, Еверест 
или како уште го викаат непалците Сагармата или 
тибетанците Чомолунгма.  Си поставив само едно 
прашање: ќе ја имам ли таа привилегија да ја по-
чуствувам магијата која ја зрачи највисоката точ-
ка на планетава.
Вистинско задоволство е движењето во должина 
од 12 км, колку што изнесува растојанието од баз-
ниот логор  до “IBC - intermediate base  camp”,  кој 
се наоѓа на висина  од 5800м. Напредувањето е 
релаксирано, без многу напор, но заради голема-
та височина се чуствува мал притисок во градите. 
Кампот е сместен под глечерски ледени карпи, 
издигнати над шаторите како катедрали високи 
по неколку десетици метри. Тлото под шатори-
те е од лед и поради топењето, во ноќите се чу-
ствуваат мали потресикои го отежнуваат и онака 
тешкото заспивање поради висината и студот. По 
непреспиената ноќ, се вративме во базниот ло-
гор, со што заврши првата аклиматизација. По два 
дена одмор, повторно се упативме кон “IBC”со 
цел продолжување на аклиматизацијата до след-
ниот висински камп ”ABC -  advance base camp”кој 

се наоѓа на височина од 6400м.
Растојанието помеѓу ”IBC” и”ABC”изнесува 13 км 
и во целата должина движењето се одвива по не-
прегледна река од глечер кој се спушта од самиот 
врв на Еверест. Странично, лево и десно, истата 
глетка - високи ледени карпи кои небаре имаат 
функција на ѕидови.  ”ABC”  кампот е местото од 
кое се одвива целата стратегија околу напреду-
вањето во аклиматизацијата како и можностите и 
начинот како да се стигне до врвот. Тука останав-
ме три дена. На оваа височина од 6400м и покрај 
тоа што сме во мирување, чувстував како  енер-
гијата ми испарува од телото. Се вративме во ба-
зниот логот без да застанеме вo”IBC”  и за 8 часа 
поминавме растојание од 25км. На височина од 
6400м до 5200м, тоа е вистински подвиг. 
По неколку денови одмор во базниот логор, бе-
вме навидум закрепнати, иако прашање е колку 
навистина може да се обнови енергијата  на висо-
чина од 5200м. Се вративме во ”ABC” каде минав-
ме мошне активни три дена,  исполнети со алпи-
нистички тренинзи за подобрување на вештините 
за користење на јажиња и разни алатки. По ова, 
се упативме кон кампот број 1 или уште наречен 
“North Col” кој е на висина од 7000м.
Од тука започнува правиот тест за психофизич-
ката издржливост на секој поединец. Висинската 
разлика  помеѓу двата кампа е 600м, а патот по-
меѓу нив е скоро вертикален, па од безбедносни 

Врвови повисоки од 5000 метри 
кои Здравко ги има искачено во 
претходиот период:

1. Арарат 5125м
2. Елбрус 5642м ( највисок врв во 
Европа)
3. Аконкагва 6963  м ( највисок врв 
во Ј. Америка)
4. Музтаг Ата 7546м
5. Монт Еверест 8848м ( највисок 
врв во светот)
6. Пик Ленин 7142м
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причини цело време бевме обезбедени на јаже. 
Се движевме вертикално по распуканиот глечер, 
кој од ова место почнува да се спушта кон доли-
ната. Тука постои најголема опасност од лавини.
Сè уште беа видливи расфрланите огромни леде-
ни карпи испомешани со снег од лавината која 
неколку дена пред тоа си ја зема и својата прва 
жртва. Вистинско искушение е да се прерипуваат 
на неколку места малите процепи а поголемите со 
несигурни чекори ги поминувавме преку метални 
скали.
Слушнав од руските водичи, кои веќе повеќе го-
дини се присутни овде, дека патот до “North Col” 
заради раздвижувањето на глечерот никогаш не 
е ист. Тоа го видов веќе следниот ден, по бесона-
та и студена ноќ помината на височина од 7000м. 
При враќане кон ”ABC”, поради појава на нов ши-
рок процеп, моравме во целост да го менуваме 
правецот на движење. Со искуството од “North 
Col”  беше заокружена и предвидената аклимати-
зација. Следеа неколку денови одмор и закрепну-
вање во базниот логор и припрема  на опремата 
која се користими за искачување на самиот врв.
 На 13ти мај, по поминати 34 дена во аклиматизи-
рање, мотивирани од предизвикот за искачување 
на највисокиот врв, го напуштивме базниот логор 
и преку “IBC” стигнавме во “ABC”каде, заради не-
поволните временски услови, останавме 8 дена. 
На 21ви мај поради предвидените поволни вре-

менски услови, организаторот на експедицијата 
ја донесе одлуката да се упатиме кон висинските 
кампови. Утринскиот ладен воздух во “ABC”  беше 
исполнет со  звуците на молитвата и ароматични-
те средства кои ги користи  будистичкииот монах 
дојден во кампот да ни посака лесно и среќно ис-
качување на врвот. Будистичката молитва беше во 
склад со моите религиозни убедувања и психички 
ме освежи, давајќи ми дополнителна енергија за 
она што допрва  следеше.
Го напуштивме кампот и се упативме кон ”North 
Col”каде поради претходната аклиматизација на 
оваа височина, ноќта ја поминав малку полесно. 
Пред да го напуштиме овој камп и да се упати-
ме кон кампот бр. 2, кој се наоѓа на височина од 
7700м, за првпат се сретнав со шерпасот кој ќе ме 
придружува до самиот врв. Неговото име е Бир-
кази. Го добиваме и првиот услов за искачување 
кон врвот - дозволеното време за искачување од 
првиот до вториот камп да не е повеќе од 5 часа. 
Кој нема да го исполни овој услов нема да му 
биде дозволено да оди повисоко и ќе биде вра-
тен без нова можност за искачување на врвот. Јас 
тоа растојание го поминав за 3 часа, со што бев 
најдобар во групата .Ноќта на 7700м ја поминав 
со боца со кислород. Истата ја користев во текот 
на целата ноќ, пуштена само на 0,5 литри на час. 
Уште една крајно студена ноќ во која температу-
рата во шаторот со сигурност изнесуваше околу 
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-20 целзиусови степени. Ова секако беше долга и 
во целост бесона ноќ. Наутро  го подесивме коли-
чеството на  кислород на 4 литри и заминувме кон 
последниот камп бр. 3 кој е на височина од 8300м. 
Ја поминавме висинската границата од 8000м со 
предупредување од рускиот водич Сергеј Ларин 
дека навлеговме во “зоната на смрта” давајќи ни 
препорака да го нормализираме дишењето .Тоа 
беше само еден од советите кои ги добивавме од 
страна на Сергеј во текот на аклиматизациониот 
период, а кои се однесуваа на тоа како да се од-
несуваме на височина над 8000м. Останатите со-
вети ги повторував во себе и ги применував.

Со поминување на границата од 8000м или како 
што знаеме да ја нарекуваме ние планинарите 
”граница од соништата”имав прекрасно чуство на 
среќа и  триумф, но набрзо потоа, во мене нави-
раше следната желба, крајната висинска граница 
од 8848м за која нема да морам долго да чекам. 
Во кампот бр. 3 пристигнав околу 17h  изморен и 
без енергија, со преостанати само околу 5 часа 
време за одмор. Легнав во шаторот воопшто и не 
вадејќи ја маската за кислород. Само го поместив 
регулаторот на 0,5 литри на час. Се обидов мал-
ку да се освежам со помислата дека се наоѓам на 
8300м. Честопати на патот кон таквите височини 
се што слушате е вашето тешко дишење, изме-
шано со звукот на ветрот, и тапо-остриот звук на 
дерезите кои со секој чекор длабоко се зариваат 

во заледените снежни површини присутни само 
таму, во вонземските сфери. Тоа секако ми даде 
мала доза на гордост, која веднаш ми го забрза 
крвотокот. Конечно се опуштив. По некое време 
Биркази од ранецот извади и ми подаде дехидри-
рано пилешко месо. Ми напомна дека тоа мало 
парче месо ќе биде нашиот извор на енергија се 
до пристигнувањето во пониските кампови. Тоа 
значеше дека наредните 24 часа ќе бидеме само 
на чај.

Недоволно одморени во 22hбевме спремни за 
последниот предизвик, искачување на врвот. 
Групата ја сочинувавме четворица планинари, 
две дами, едната од Полска другата од Русија, 
еден член од Полска и јас, четворица шерпаси 
и водичот Сергеј. Временските услови не ни беа 
наклонети. Имавме обилни врнежи од снег и ве-
тер. Нема откажување на стотина метри од врвот. 
После поминати педесетина дена на планината, 
никој не ни помислува на такво нешто. Просеч-
ното време за искачување до врвот во поволни 
временски  услови е околу 6 до 8 часа, но нам, во 
овие временски услови,  ни беа потребни 11 часа. 
Тоа беа тешки и долги единаесет часа пробивање 
низ повеќе од половина метри нов снег и ветер. 
Се обидував да го тргнам погледот од  провали-
ите кои се долги стотина и повеќе метри, а пате-
ката за одење не поголема од 30см. Во 09hнаутро 
по кинеско време стасавме на врвот, преплавени 
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од чуството на среќа и несекојдневното достигну-
вање. Заради влошувањето на временските усло-
ви немавме многу време за задржување на врвот. 
По направени неколку фотографии започнавме 
да се симнуваме надоле.
Кога човек е во планина тој станува талкач низ 
вечноста, орел кој не стивнува та бескрајно дол-
го, кругови исцртува по безконечното синило и 
го сече воздухот тивко, невидливо. Круг еден, па 
втор, па трет, па неброен. Тука на највисокиот врв 
на земјата, небото е сето само твое, обесено горе 
над покривот на светот. Со секој твој круг се раѓа 
по уште еден зрак светлина, по уште еден нов сјај 
и болскот и се до вечноста. Таму горе, планината 
ти говори и ти вели, вообмисли го својот  лет  ве-
чен, небески номаду, познавај ги своите движења, 
прати го секој твој здив, следи го ритамот на вди-
шувањето и издишувањето и полека ослушни го 
твојот пулс и шумот на сопствениот крвоток. Кога 
си во планина, чувствуваш како низ тебе струи 
вечноста, како со тебе се ѕвездите, како со секое 
твое вдишување раснат тревите, се раѓаат галак-
сиите и сиот универзум пулсира во тебе, токму 
онака како што пулсираше во првите мигови од 
твојот живот.
Оној кој бил еднаш во планина, ја добива вечна-
та мерка за се и за сиот живот понатаму.  Сите 
нешта, сиот свет се менува кога еднаш ќе се пог-
ледне одозгора, од планината, од Врвот. Само од  
Врвот може вистински да се доживее минливоста 
на нештата и беззначајноста на она што таму долу 
ни се чини пресудно. Планината ви говори, таа 
влева самоувереност, возвишеност и смиреност 
на орел кој со раширени крилја исцртува кругови 
по бескрајното синило.
 Го оставам врвот позади мене, таму оставам и дел 
од мојот дух кој ќе биде вечно присутен на најви-
соката точка на светот.

 

“Роден сум на на 25.05.1965год во Скопје. 
По образование сум дипломиран физичар.
Спортот уште од детствотo ми претставуваше 
голема љубов и опсесија. Како спортист себеси 
најмногу се пронајдов во планинарството 
и алпинизмот, а посебно високогорството 
и хималајството. Во западноевропскиот 
планинарски речник, искачувањето на врвови 
повисоки од 8000 метри, поединецот го 
карактеризира како “хималаист”, при што 
морам да напоменам дека ми претставува 
посебна чест и задоволство што успеав да се 
закитам со таков епитет.
Со активно планинарство започнав да се 
занимавам од 1995год. како член на ПД 
Агроном при Земјоделски факултет, а од 2002 
година сум член на ПСД. Бистра каде имав 
прилика да ги искачам сите највисоки врвови 
во Македонија и пошироко на Балканот.
Искачувањето на висини до 7000 метри за 
мене претставува вистинско уживање и како 
што многумина сакаат да кажат, дружење 
со планината. Меѓутоа висините поголеми 
од 7000 метри пртставуваат навлегување во 
друга димензија, во која, секоја помината 
секунда и секој поминат милиметар чуствуваш 
како екстремните условите се обидуваат да 
те совладаат, да ти го истиснат воздухот од 
градите, да подклекнеш пред предизвикот и 
да се откажеш од својата крајна цел.Брзите 
и екстремни промени на временските услови 
како  снежните олуи и ветерот кој може да 
достигне огромнии бризни како и лавините 
кои можат ненадејно да се појават ја прават 
границата меѓу животот и смрта многу тенка . 
На таа висина планината преставува голем тест 
за граничната издржливост на човекот, тест 
на кој многу често неможат да одговорат ни 
најискусните нити психофизички најспремните 
поединци. 
За моите досегашни успеси имам добиено 
повеќе признанија меѓу кој и највисокото 
признание  “Даре Џамбаз “за врвно 
достигнување во 2010 год доделена од 
ФЕДЕРАЦИЈА НА ПЛАНИНАРСКИ СПОРТОВИ 
НА МАКЕДОНИЈА  и статуета”МАЈКА ТЕРЕЗА”.
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Официјалното отварање на новиот 
планинарски дом е планинарно за 1 Јуни 2013. 
Минатата година поради низа на проблеми и 

пожарот што го зафати доведоа до пролонгирање 
на отварањето кое беше закажано за 7 септември 
2012.
Планинарскиот дом ‘Refuge du Goûter’ е извонредна 
градба, претставува градежен и архитектонски 
предизвик тргнувајќи од фактот што се наоѓа на 
највисокото градилиште во Европа, под самиот врв 
Мон Блан, огромните предизвици при нејзиното 
проектирање, лесната конструкција како и нејзината 
енергетска одржливост и независност, ја прават 
уникатна во поглед на технологијата, управувањето 
со ресурсите, како и обновливата енергија, и 
придонесуваат таа целосно да припаѓа на новата 
генерација на еколошки градби.
ЛЕСНА КОНСТРУКЦИЈА
Планинарскиот дом ‘Refuge du Goûter’, кој се наоѓа на 
3.835 метри надморска висина, односно 1.000 метри 
под највисокиот планински врв во Западна Европа, 
е лоциран токму на еден од најпопуларните правци, 
кои ги користат алпинистите во обид да го освојат 
врвот. Поради неможноста на претходната градба, 
изградена во 60-тите години на минатиот век, да ги 
задоволи потребите на сè побројните посетители, 
како и големата потрошувачка на енергија, се 
создала потребата од изградба на нов планинарски 
дом, проектиран од швајцарскиот архитект Херв 
Дезимон. Новиот дом нуди модерно сместување 

за 120 гости на четири ката и претставува градба 
која целосно самостојно се снабдува со енергија 
и вода. Самата конструкција, пак, е показател 
како ресурсите можат да се зачуваат со помош на 
интелигентна лесна конструкција.
 Дезимон и инженерот Томас Бухи се одлучиле за 
конструкција од лепени ламелирани носачи, додека 
фасадата ја сочинуваат панели од не`рѓосувачки 
челик, фотонапонски и соларни елементи како и 55 
кровни прозорци распоредени преку надворешната 
овална структура. Со замена на стандардните 
масивни греди со носачи од лепено ламелирано 
дрво е направена заштеда на материјали од цели 
60 проценти. Префабрикуваните лесни дрвени 
конструкции кои се составен дел на зградата 
се транспортирани со хеликоптер и токму 
максималната носивост на хеликоптерот, која 
изнесува околу 500 килограми, била пресуден 

Refuge du Goûter
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фактор при проектирањето. Носечката конструкција 
содржи околу 150 тони селектирано дрво.
 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Не треба да се занемари ни фактот што покрај 
уникатниот пристап кон изведбата, дополнителни 
причини кои го отежнуваат процесот на изградба се 
секако и временските услови, односно ограничување 
на пет до шест месеци работа во летниот период од 
годината, како и недостатокот на кислород.
Енергетската ефикасност на објектот во прв 
ред се состои од добрата изолација. Тројните 
прозорски окна се дополнително опремени со 
осуммилиметарско стакло кое нуди дополнителна 
заштита од екстремните временски услови. 
Топлотната енергија која се користи во 
планинарскиот дом во најголем дел се добива од 
сонцето, односно од соларните панели (54 квадратни 
метри) интегрирани во фасадата. Системот за 
снабдување на вода за пиење, исто така, се потпира 
на соларна енергија. Системот за топење на снег, кој 
работи на соларна топлотна енергија, го топи снегот 
сè додека има сонце. Водата добиена на овој начин 
се носи во зградата и се сместува во резервоар за 
вода со големина од 18 метри кубни, кој се наоѓа 
под зградата. Отпадната вода, пак, оди во мала 
пречистителна станица, каде биолошки се третира, 
се збогатува со кислород и на крај се филтрира. 
Добиената вода може да се користи за чистење 
на тоалетите или може да се врати во животната 
средина.
Овој резервоар, исто така, служи и како голем 
сезонски резервоар на топлотна енергија нудејќи 
ѝ на лесната структура индиректна додатна 
топлотна маса. Фотонапонскиот систем од 97 метри 
квадратни го снабдува објектот со енергија. Освен 
горивото потребно за оваа единица, планинарскиот 
дом единствено зависи од надворешно снабдување 
на гас за потребите при готвење. Релативните 

трошоци за добивање на енергија потребна за да се 
нахранат 120 луѓе би биле доста високи. Модерен, 
економичен и еколошки, ‘Refuge du Goûter’ , иако 
сè уште незавршен, застанува во редот на градби 
како дел од глобалната иницијатива за нашата 
одговорност кон природата и намалување на 
еколошкото влијание колку што е можно повеќе.

http://www.porta3.com.mk
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хипотермија

Човекот е топлокрвно суштество и ја одржува телесната топлина со 
внатрешно создавање на топлината. Постојаната телесна температура 
е резултат на равнотежа помеѓу создавање и губење на телесната 
темература. Таа равнотежа ја регулира централниот нервен систем 
преку податоци добиени од периферни и средишни рецептори. 
Хипотермија е состојба на намалена општа телесна тампература. 
Настанува како резултат кога организмот ја губи температура побрзо 
отколку што може да ја создаде, а телесната температура се намалува 
под 35О. За жал првите знаци на хипотермија не се воочуваат лесно и 
честопати ги превидуваме. 

Стојан 
Јованов
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Х
ипотермија може да настане поради подолг 
престој на студ, влажно и студено време, 
ладен ветер, во неадекватна облека, лошо 
направен бивак, повреди или пак губење на 

крв од разни причини (крварење од нос, крварење 
при повреда и т.н.), исцрпеност поради лоша физич-
ка кондиција, не адаптирање на височината, психич-
ка наприлагоденост, употреба на алкохол или некои 
лекови. 
Разликуваме 3 стадиуми на хипотермија.
- Прв стадиум е одбрамбен кога температурата на 
телото опаѓа од 36ºЦ до 34ºЦ а симптомите се: тре-
перење, бледа и студена кожа, ладни екстремитети, 
забрзан пулс, немир, збунетост и некоординирано 
движење.
Постапката при хипотермија од првиот степен или 
во одбранбениот стадиум е следната:
Смрзнатиот да остане буден. Влажната облека ако 
е можно да се замени со сува. Да се заштити од 
студ, влага и ветер. Затоплување на телото (особе-
но градите и стомакот) со топли но влажни кебиња, 
термофори или шишиња со топла вода а ако не се 
може поинаку, смрзнатиот да се загрее со телесна 
топлина на спасителот (другарот). Да му се даде за-
шеќерена топла напивка, најпогодни се чај и кафе.
Не треба да се чека туку да се побара лекарска по-
мош а во меѓувреме да му се укажува помош со сред-
ствата што располагаме на местото на несреќата.
Да напомнеме дека треба да се избегнуваат секакви 
движења на смрзнатиот (активни и пасивни) заради 
опасност од секундарна смрт. 
Така наречена, секундарна смрт настанува заради 
прилив на студена крв од крајните делови натело-
то (раце, нозе) при нивното раздвижување која до-
аѓајки во срцето може да ја блокира неговата рабо-
та, престанок на неговата функција и смрт.
- Втор стадиум е стадиум на исцрпеност а темпера-
турата на телото опаѓа од 34ºЦ на 27оЦ при што тре-
перењето престанува, затврднување на мускулите 
- состојба, на околу 30ºЦ се губи свеста дишењето и 
пулсот се забавени а срцето работи неравномерно.
Постапката при општо смрзнување од втори-
от стадиум или стадиум 
на исцрпеност е след-
ната:
Во овој стадиум да 
се внимава од пона-
тамошно оладување 
од влага и ветер. Смрз-

натиот да се завитка во фолија -  златната страна да 
биде однадвор или да се стави во вреќа за спиење. 
Непрестано да му се контролираат животните функ-
ции на организмот – дишењето и крвотокот. Поин-
тензивно затоплување се прави дури  во здрвстве-
ната установа под контрола на срцевата функција. 
На смрзнатиот во несвест не треба да му се даваат 
никакви течности. Да не се прават пасивни раздви-
жувања на смрзнатиот заради опасност од мешање 
на ладната крв од екстремитетите и таа од телото 
што може да доведе до дополнително и поголемо 
ладење на крвта во телото и за живот важните орга-
ни и да настане секунарна смрт или пак да се влоши 
состојбата на болниот заради зголеменото општо 
разладување.
- Третиот стадиум е најтежок, постои т.н “привидна 
смрт“ а температурата на телото е падната на 27ºЦ – 
22ºЦ при што дишењето и пулсот  скоро неможат да 
се  констатираат.
Постапката при општо смрзнување од третиот ста-
диум или “привидна смрт“:
И во овој стадиум треба да се постапи како во стади-
умот на исцрпеност но да не се чека туку да се дава 
веднаш вештачко дишење па и при најмал знак на 
живот но не се прави никаква срцева масажа. Срцева 
масажа може да се направи само ако е констатира-
но сигурно запирање на срцето  како крајна мерка.         
Смрзнатиот во овој стадиум никогаш не треба да се 
смета за мртов туку да се преземат соодветни мерки 
на прва помош зошто резултатите од тоа можеби ќе 
се видат дури при лечењето или затоплувањето во 
болнички услови.
За превенција на вакви состојби, добро е во ранецот 
да најдеме место за вреќа за спиење за зимски ус-
лови или барем 1 фолија што може да спаси живот
Локално или делумно смрзнување 
За смрзнување на одделни делови на телото (раце, 
нозе и др.), причините може да бидат: студ, ветер, 
влага или пак неподвижност. Може исто така смрз-
нувањето на поедини делови на телото да се должи 
на намален кислороден притисок што може да се 

случи на поголеми височини или пак од (несо-
одветна) неадекватна облека и обувки.

Знаците за 
такво смрз-

нување 
се: остра 
б о л к а 
на ме-
стото од 
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студ или опаѓа осетливоста на тоа место и восочна 
бледост (стадиум од прв степен). Дури по неколку 
саати или денови, подоцна ќе се појават знаците за 
вториот степен на смрзнување – пликови исполнети 
со серозна заматена течност или пак црвено плаво 
(ливидна) боја на кожата на смрзнатото место, и при 
трети степен, подувување на кожата поради изуми-
рање на ткивата.
Помошта при делумно смрзнување на телото се со-
стои од активно раздвижување, гимнастика, масажа, 
на деловите на телото што беа изложени. Заштита 
од  студ, влага и ветер, што е можно побргу и земање 
на топли засладени напитоци.

Во домот треба да се пристапи со повремено за-
топлување на замрзнатите екстремитети со вода на 
5-6ºЦ во која постепено ќе додаваме топла вода за-
гревајќи ја за 3ºЦ на секои 10-15 минути така да за 
2-3 саата се достигне температура од 37ºЦ.
Кога замрзнатиот дел е затоплен, меурите треба да 
се преврзат со стерилна газа и завој без да се пр-
скаат а екстремитетот да се подигне високо да не 
би дошло до дополнително ....на лимфната течност 
(серозна течност) во смрзнатите и оштетени ткива. 
Да му се даваат топли и засладени напивки, чај, а 
потоа да се транспортира до најблиската здравств-
на установа.
Вештачкото дишење ако е потребно не треба да се 
одлага. За превентива да се избегнува пушење, ал-
кохол во природа (на отворено на планина). Да се 
употреби и практикува движење, масажа и сува об-
лека.

Прв степен - иритација на кожата

Втор степен - меури со лимфна течност без поголеми 
оштетувања

Трет степен - сите слоеви на кожата и перманентно 
оштетување на ткивото

При оживување на промрзнатиот треба да се биде упорен - важи правило дека смрзнатиот нее 
мртов додека нее топол и мртов.
Да се провери дали има дополнителни повреди, Додека се чека помош и доколку има можност 
повредениот да се замота во ќебе или вреќа за спиење. Доколку се дава вештачко дишење, да се 
провери дали дишните органи се слободни, и да се пристапи кон масажа на срце. Не смее да се 
применува никакво нагло затоплување. 
Хиблерова топлинска обвивка
Промрзнатиот треба да се легне на раширено ќебе. Под телото треба да се постави алуминиумска 
фолија или слично. Пешкир или чаршаф треба да се превиткани и да се натопени со вода не потопла 
од 70ОЦ. Да се положат врз градите и стомакот на промрзнатиот и да се завитка со споменатата 
фолија. Рацете да се надвор од фолијата. Потоа замотајте го телото со ќебиња, така што само 
лицето ќе остане отворено. Облогите се менуваат на секој сат.  

1 2 3
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БАЛКАНСКАТА ПЛАНИНАРСКА ЕКСПЕДИЦИЈА 

КАЗБЕК 2012
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Пред 2 години во Р. Македонија е регистри-
рана прва Меѓународна спортска органи-
зација, BMU-Balkan mountaineering union 

(Балканска планинарска унија) со седиште во 
Скопје и со прв претседател, Проф. Д-р Јовица 
Угриновски. Членки на оваа планинарска орга-
низација се планинарските федерации/сојузи од 
сите Балкански држави. Членка на оваа унија е и 
планинарскиот сојуз на Словенија, а оваа година 
во мај месец на состанокот во Бугарија аплика-
ција за членство поднесе и Планинарскиот сојуз 
на Хрватска. Една од целите на оваа планинарска 
организација е да организира балкански плани-
нарски експедиции. Така минатата година беше 
организирана експедиција на Памир, еден од 
најголемите планински масиви во светот после 
Хималаите, со искачување на Пик Ленин 7135м, а 
на состанокот минатата есен во Црна Гора се од-
лучи оваа година да се организира експедиција 
за КАЗБЕК.
За организатор на експедицијата се прифати  
планинарската федерација на Турција. За лидер 

и водич на експедицијата беше определен Д-р 
Ерсан Басар, член на Турската планинарска фе-
дерација.
Право на учество во оваа експедиција имаа по 3 
члена од секоја Балканска држава. 
Со својата висина, Казбек е еден од највисоките 
врвови на планинскиот масив Кафказ и ако не е 
највисок, тој е еден од најубавите. На Кафказ има 
7 врвови со висина над 5 000м. Казбек е 6-ти по 
висина, а трет по висина во државата Грузија. Во 
регионот на Казбек има многу врвови со висина 
над 4000м па се до висина од 4770мнв. Казбек е 
сместен во источниот дел на централен Кафказ, 
во регионот помеѓу дистриктот Казбеги и Јужна 
Осетија. Од самиот врв се пружаат прекрасни 
гледки на сите страни и доколку времето е чисто 
и ведро може да се види и Елбрус, највисокиот 
врв во Европа, кој е 200км подалеку од Казбек.
За оваа планина има повеќе легенди меѓу кои и 
онаа дека Казбек е онаа планина на која, Зевс, 
богот над боговите, чиј трон бил Олимп, го фр-
лил Промотеј и го оковал со синџири, како казна 
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бидеќи го украл огнот од боговите, и орли му го 
колвале телото. 
Меѓу останатото и познатиот руски писател, Ми-
хаил Лермонтов, ја спомнува оваа планина во 
„Херојот на нашето време“ како и во една негова 
поема. 
Планината Казбек на јазикот на Грузија е позна-
та како “Mkinvartsveri” или планина на глечери. 
Има повеќе од 90 што поголеми или помали  
глечери. Еден од најголемите глечери е Гер-
гети со должина од 8км, со површина од 6,8км 

квадратни, со највисока точка 5033м а најниска 
2930м, потоа Девдораки со должина од 7км, со 
површина од 7,6км квадратни, со највисока точ-
ка 5033м, а најниска 2260м.
Казбек е сериозна планина и за нејзино иска-
чување потребна е добра физичка спремност, 
планинарска опрема (дерези, цепин, појас, 
јаже...) и планинарско искуство.
Од РМ учествуваа 3 преставници, јас Живко Те-
мелкоски од ПСК Бистра Скопје, Маја Бошков-
ска од ПК Кораб Скопје и Јонче Илиевски од ПК 
Димитар Илиевски Битола кои бевме избрани 
од страна на ФПСМ.
Експедицијата беше реализирана во периодот 
од 17 до 25 август оваа година. 
Трабзон, град во Северна Турција, на Црното 
море, беше место каде требаше да се соберат 
преставниците од планинарските федерации 
на сите држави. Вкупно учествуваа 17 члена од 
5 држави: Македонија, Турција, Србија, Слове-
нија и Црна Гора.
Откако во Трабзон се собраа претставниците 
на сите планинарски федерации, беше напра-
вена посета на манастирот Самела, манастир 
посветен на Св. Богородица,  кој потекнува од 
13 век и е изграден високо во една вертикална 
карпа.
На 18-ти август навечер, со автобус, редовна 
линија, тргнавме за Тбилиси,  главниот град на 
Грузија. После 12 часа возење, после самото 
пристигање, веднаш се префрливме во комби и 
од таму уште 4 часа до местото Казбеги кое е ме-
сто за поаѓање кон врвот и кое е на надморска 
висина од 1700м. Сите врвови кои се издигаат 
над ова место се со висина од 4200м до 4500м. 
Наредниот ден со целокупната опрема се упа-
тивме кон кампот 2 на висина од 3700м, познато 

како Метереолошка станица или Bethlemi hut. 
За да дојдеме до ова место моравме да поми-
неме 2000м надморска висина и да го помине-
ме глечерот Гергети по ширина. На ова место 
некои од нас се сместија во шатори а некои во 
метереолошката станица. Наредниот ден за-
ради аклиматизација се  упативме до 4365мнв, 
Моунт Ортсвери. При искачувањето до оваа ви-
сина, на висина од 3800мнв застанавме кај една 
минијатурна црквичка посветена на Св. Ѓорѓи, 
направена од метал и осигурана на сите страни 
со сајли за да може да се одупира на силните 

ветрови. Во неа имаше повеќе икони и свеќи, за 
да човек може  да се помоли за добро време 
при искачување на врвот,  здрав и жив да се ис-
качи и да се врати од врвот.
На 22 август 2012 година, рано утрото, во 03.00 
часот, со челни лампи се упативме кон врвот. 
Според временската прогноза до пладне се 
очекуваше убав сончев ден. Некаде на висина 
од 4500мнв, место викано Maili plateau, кога 
излеговме на глечерот, мораше да ставиме де-
рези на чевлите, и да се врзиме во навези. Јас, 
Маја и Јонче, заедно со уште 2 планинари од 
Турската федерација бевме во третата навеза. 
Пред самиот врв, некаде на висина од 4900мнв, 
од каде до врвот има нагиб повеќе од 45 степе-
ни, мораше да се сочека да се симнат членови-
те на Руската експедиција кои утрото тргнале 
во 02.00 часот. Овој нагиб мораше да се помине 
доста внимателно бидеќи беше доста стрмно и 
замрзнато. На врвот, имавме чест, ние, јас, Јон-
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че и Маја и двајцата Турци први да стигнеме. 
На врвот стигнавме во 12.00 часот, после 9 сата 
непрекинато движење. Се разбира прво се сли-
кавме со Македонското знаме, а потоа и знаме-
то на BMU и знамето на ФПСМ. Врвот зафаќа 
многу мала површина, нешто како врвот на Љу-
ботен во зимски услови кога има многу снег, и 
треба многу да се внимава. 
За кратко време кога сите пристигнаа, падна 
густа магла, која го покри врвот, и моравме вед-
наш да се спуштаме надолу. 

Спуштањето траеше околу 5 часа и во кампот 
2 се симнавме во 17.00 часот. На симнувањето 
забележав на повеќе места поставени крстови 
или спомен плочи за планинари кои при симну-
вањето го изгубиле својот живот. Сите тие про-
цепи во глечерот кријат големи опасности.
Во метереолошката станица сите заедно со 
Georgian beer го прославивме искачувањето 
на Казбек. Наредниот ден со целокупната оп-
рема се спуштивме до местото Казбеги од каде 
со комби се упативме во Тбилиси на ноќевање. 
Наредниот ден, имавме можност, цел ден, да го 
шетаме главниот град на Грузија, за да поплад-
не во 18.00 часот со автобус се упатиме за Траб-
зон. Бидеќи имавме доволно време, во Трабзон 
ја посетивме резиденцијата на Султан Сулеј-
ман. Од Трабзон за Истанбул тргнавме во 16.00 
часот за да наредниот ден бидеме во Истанб-
ул во 10.00 часот. Бидеќи нашиот автобус од 
Истанбул за Скопје тргнуваше во 17.00 часот, 
имавме време да појдеме до Аја Софија, Плава-
та џамија како и до Капаличаршија. Во Скопје 
пристигнавме на 27 август во 07.00 часот. 
Ја користам оваа прилика во овој извештај и на-
писмено да им честитам на претставниците во 
нашиот тим, на Маја и на Јонче, за искачување-
то на Казбек и за нивната физичка и психичка 
спремност при искачувањето на врвот.
 Живко Темелкоски
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Правилната исхрана не 
подразбира само внесување 
храна во доволни количества 

во нашиот организам, туку пред се, 
правилен распоред на хранливите 
продукти зависно од активностите и 
условите во планината.

Добро испланираната исхрана, во 
огромна мера влијае на успехот на 
една планинарска акција од неколку 
причини, и тоа:

Прво, за време на активноста и 
престојот во планина, организмот има 
потреба од храна и течности, особено 
од правилно одбрана храна која на 
најбрз начин ќе ги задоволи нашите 
потреби и ќе го обнови организмот. За таа цел со 
себе треба да носиме храна што има соодветна 
биолошка вредност и која ќе ни го поттикне 
апетитот.

Што е тоа биолошка вредност на храната?
Наједноставно речено, без да влеземе во замката 
на многу стручни објасненија, за биолошката 
вредност на храната можеме да кажеме дека тоа 

претставува целокупниот корисен 
ефект на храната за нашиот 
организам. Не е доволно храната 
да биде само калорична, или пак да 
содржи во себе големо количество 
на некоја од хранливите материи 
како јагленородни хидрати, 
протеини и масти. Многу е важно 
сите хранливи материи да се во 
правилен сооднос застапени во 
храната. Во колкав дел е потребно 
да биде застапена некоја хранлива 
материја, зависи од активноста 
што ја имаме. Различен е составот 
на храната што ја земаме пред 
почетокот на напорното движење 

од составот на храната што ја внесуваме за време 
на самото движење или потоа. Значи, во различни 
периоди од денот, за време на планинарската 
тура ние земаме различна храна. Доколку 
хранливите материи, јаглеродните хидрати, 
мастите и протеините, се застапени во мера што 
му е најпотребна на организамот во дадениот 
момент, тогаш храната има поголем ефект за 
нашиот организам.

ПЛАНИНА + ИСХРАНА
Сите сме запознаени 
со тоа колку е важна 

правилната исхрана во 
секојдневниот живот. 

Исхраната во планина, 
на планинарска тура, 

експедиција, има 
свои специфики и е 

особено важен сегмент 
за успешно извршена 

акција.  Организацијата 
на исхраната, зависи 
од многу фактори и 

затоа нее сеедно што од 
намирниците ќе ставите 

во својот ранец.
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За да може храната да ја оствари својата билош-
ка функција, или, кажано поедноставно, да има 
поголема билошка вредност, потребно е хран-
ливите материи лесно и едноставно да стигнат 
до оние делови на организмот каде што се нај-
потребни, и тоа токму во периодот кога тој дел 
од организмот има потреба од такви хранливи 
материи.
На што треба да обрнеме внимание за да имаме 
правилно внесување на вода и храна за време 
на движењето? Дали можеме и треба да земаме 
вода и храна додека нашиот организам се наоѓа 
во напорот на движењето?
Додека сме во напорно движење, во нашето тело 
се случуваат два процеса кои влијаат врз режи-
мот на земање вода и храна.
Прво, поради напорот, организмот самиот по 
себе троши големи количества енергија. Таа 
енергија треба да се надомести, а тоа се прави 
преку храната. Значи, треба да земаме храна. Но 
колку храна, каква храна, и кога? Одговорот ќе 
го најдете во продолжение откако ќе објасниме 
неколку работи.
Второ, за време на напор, најголемиот дел од 
крвта тече низ мускулите. Значи, во органите за 
варење има малку крв. Ако во ваква состојба ги 
оптовариме со многу храна, на пр. со храна бога-
та со масти од животинско потекло, тогаш голем 
дел од крвта ќе се насочи во органите за варење. 
Притоа, ниту организте за варење ќе имаат до-
волно крв за да се искористи правилно сварената 
храна, ниту пак мускулите ќе имаат доволно крв 
за поинтензивна работа. Што ќе се случи? Храна-
та нема да се свари правилно, а притоа органи-
те за варење на мускулите ќе им одземат дел од 
крвта што течела низ нив и која е важна за нивна-
та работа.
Што да направиме за да се случи ова?
За да ги избегнеме ваквите непријатности, треба 
да се придржуваме кон неколку правила:

-  За време на движењето, храна ќе земаме 
само тогаш кога ќе направиме мала пауза, 
одмор;

-  За време на одморите ќе земаме мали коли-
чества храна, со мали залаци;

-  Храната што ја земаме треба да биде лесно 
сварлива, а да дава доволно енергија. Таква 
храна се: чоколади, слатки, суво овошје и сл.

Сега да видиме како да го регулираме режимот 

на внесување на течности. При движењето орга-
низмот губи големи количества вода. Знаете ли 
зошто? Водата ја губиме преку потењето. А зошто 
се потиме?
Потењето постои за да се регулира телесната 
температура. При напор, се зголемува температу-
рата во телото и тоа мора да се лади. Ладењето 
настанува со потењето. Кога потта ќе испари од 
површината на телото, таа ја намалува неговата 
температура, значи го лади. Испарувањето на во-
дата доведува до губење вода од организмот, а 
тоа до жед.
Дали жедта е страшна сама по себе?
Самата по себе таа не е страшна. Ќе придонесе 
за помалку или повеќе непријатно чувство, и тоа 
е се. Но, има друг проблем. Жедта, како што ви-
довме претходно, значи дека на организмот му 
недостасува вода. Оваа загуба на вода најмногу 
ќе се одрази врз крвта, така што ќе се намали во-
луменот на крвта, мускулите коишто имаат голема 
потреба од крв за време на напорот, ќе страдаат 
и нема да можат добро да ја вршат својата функ-
ција. По извесно време, намалувањето на волуме-
нот на крвта ќе се одрази и врз работата на мо-
зокот, а со тоа и врз целиот организам. Доаѓаме 
до веќе поставеното прашање: Како, кога и колку 
вода, односно течности, да земаме?
Правилата велат:

-  Течностите да се земаат за време на одмори-
те при движењето, неколку минути откако ќе 
запреме, кога ќе почувствуваме дека се сми-
рила работата на срцето;

- Течностите се земаат во мали голтки, по не-
колку испиени голтки се препорачува мала 
пауза. Не треба да се очекува дека со пиење-
то ќе се елиминира жедта. Жедта е чувство, и 
тоа може да се контролира. Кога пиеш жеден 
на планина, имај предвид дека пиеш за да му 
овозможиш на телото правилно да работи, а 
не да уживаш во добрите вкусови. По мала-
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та пауза, повторно се пијат 
уште неколку голтки вода;

- Пред да ја голтнеме водата, 
можеме да ја задржиме мал-
ку во устата, за да ни ги навлажи усната праз-
нина и грлото;

- Чаевите и соковите се многу подобри за 
обновување на течностите отколку чистата 
вода. Со нив, покрај вода, во организмот се 
внесуваат и минерали и шеќери. При потење-
то, заедно со водата губиме и минерали, а 
шеќерите се храна што се претвора во енер-
гија.

Меѓутоа, храната е важна и од еден друг аспект, 
а тоа е товарот што се носи во раницата. На пла-
нина не може да се има ист режим на исхрана 
како дома, пред се поради ограничениот простор 
во раницата и опасноста од преголем товар што 
би го носеле со себе. Токму затоа, правилното 
планирање на исхраната при заминувањето на 
планина бара извесна стручност и искуство, па на 
тој дел од подготовката на раницата треба да се 
обрне доволно внимание.
А сега да се потсетиме на основните хранливи 
материи.
Белковини (протеини)
Организмот ги користи како градежен материјал 
за своите ткива. Белковините се составен дел 
на ензимите, кои се биолошки катализатори на 
биохемиските реакции во организмот, без кои 
нема одвивање на метаболичките процеси. Ток-
му затоа е важно внесувањето на протеините во 
организмот. Инаку, протеините не се извор на 
енергија. Всушност, и тие можат да се користат 
за добивање енергија, но даваат многу помалку 
енергија од мастите и јаглеродни-
те хидрати.
Јаглеродни хидрати 
(шеќери)
Тие се многу важен из-
вор на енергија, особе-
но при големите напори. 
Шеќерите даваат помал-
ку енергија од мастите, но 
многу полесно се варат од 
нив, а организмот може мно-
гу побрзо да ги искористи. 
Постојат најразлични форми на 
јаглеродни хидрати, но од аспект 
на исхраната во спортот најважно е 

да разликуваме дека 
има лесно сварливи 
и брзоресорбирачки 
јаглеродни хидрати, 
и бавноресорбирачки 

јаглеродни хидрати. Бавно ресорбирачките се 
внесуваат во организмот пред почетокот на дви-
жењето, обично наутро и навечер, а брзоресор-
бирачките за време на самото движење и напор.
Масти
Мастите даваат најмногу енергија, но имаат малку 
подолг и покомплициран процес на обработка во 
органите за варење. Од тие причини, тие се внесу-
ваат во организмот навечер, кога мирувам, за да 
има доволно време за нивното варење.
Витамини
Витамините се составен дел на претходно спом-
натите ензими, па затоа се важни за правилно 
функционирање на организмот. При поголеми 
напрегања, сите процеси во организмот се оди-
ваат поинтензивно, па затоа и потрошувачката на 
витамини е поголема. Се разбира, во такви усло-
ви треба да ги внесуваме во поголеми количества. 
Некои од витамините се складираат во вид на 
резерви во организмот, а некои не. Вториве, по-
требно е секојдневно да се внесуваат во доволни 
количества. таков е витаминот Ц.
Минерали
Минералите ја даваат осмотската стабилност на 
телесните течности. Тие се многу важни за пра-
вилната работа на нервите и мускулите, вклучу-
вајќи го и срцевиот мускул. При потењето, заедно 
со течностите се губи и голем дел од минералите, 
па тие треба адекватно да е обноват со внесување 
преку храната и напивки. За таа цел најдобри се 
спе- цијалните минерални напивки, 

овошните сокови, чаевите, 
а доколку имаме само 
вода, добро е во неа да 
се стави малку сол, за 

да се надоместат на-
триумот и хлорот кои 

најмногу се губат од 
организмот.

Како треба да се храни-
ме при движење и престој 

во планина?
Режимот на исхрана произле-

гува од активноста што ја имаме во 
даден период од денот.
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Пред почетокот на планинар-
ската тура, а обично тоа е 
наутро, се препорачува 
да се јаде лесно свар-
лива храна, богата со 
јаглеродни хидрати. 
Обично тоа е леб или 
жита, чај или сок, мед, 
џем или нешто слично. 
Количеството внесена хра-
на не смее да биде големо, 
за да не дојде до преоптова-
рување на стомакот, односно треба да се води 
сметка да има доволно крв на располагање и во 
стомакот и во мускулите.
За време на движењето, се зема храна богата 
со лесно сварливи шеќери, како што се чокола-
ди, бонбони, џем, мед и сл. Во паузите при дви-
жењето, храната се зема во мали количества, и 
по можност со извесно количество течности. При 
движењето на организмот му се потребни многу 
повеќе течности отколку храна. Внесената храна 
има за цел да овозможи доволно високо ниво на 
шеќер во крвта, пред се, потребен за нормална 
работа на мозокот и на срцето.
Главен оброк на планина е вечерата. Таа во себе 
треба да ги содржи сите потребни материи што 
ги потрошил организмот во текот на денот. Тие 
материи треба да се внесуваат во организмот по 
одреден правилен распоред. Првин се внесуваат 
малку брзоресорбирачки јаглеродни хидрати, за 
да го „освежат“ организмот. Тие се земаат обич-
но веднаш по пристигнувањето во планинарскиот 
дом. Додека ние ја средуваме опремата, тие ќе 

го кренат нивото на шеќер 
во крвта и ќе го подготват 
организмот за примање 

нова храна. Пара-
лелно со шеќерите 
се внесуваат и теч-
ности, во умерени 

количества на по-
веќе пати. Ако до-
зволуваат условите 

задолжително да се 
приготви супа. По ова организмот е подготвен 
да ја прими главнат храна, која во себе треба да 
содржи доволно масти и белковини.
По вечерата најдобро е да се замине на одмор 
или да се мирува.
На крајот, за една заблуда што постои кај луѓето 
во врска со консумирањето алкохол на планина. 
Алкохолот не е средство за расположение, ниту 
пак средство за загревање. За расположението 
на планина придонесува самата планина со свои-
те убавини, совладуваањето на напорите, другар-
ството што владее во групата. Алкохолот е при-
чина за многу несреќи на планина, значи секогаш 
е насочен против доброто расположение. Тој не 
е ниту средство за загревање, бидејќи неговиот 
краен ефект подеднакво го лади телото колку што 
го загрева. За загревање постојат други постапки 
и соодветни делови од опремата. Планинарите се 
спортисти кои практикуваат еден многу напорен 
спорт, така што во раницата на вистинскиот пла-
нинар нема место за алкохол
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Што е тоа 
професионален 
водич во 
планина?

Во светот постојат два основни стандарди преку кои 
е организирана и дефинирана работата на профе-
сионалните водичи во планина. Тоа се:
1. Водич во планина
2. Алпинистички водич

Да ги подобјасниме овие поими, како и да кажеме 
збор два, за меѓународните организации кои ја кон-
тролираат работата на водичите.

1. Водич во планина
Меѓународно се користат неколку тер-
мини: Mountain leader; International 
mountain leader; Mountain walking 
leader. Oфицијален термин е 
International mountain leader. 
Оваа категорија на водичи се за-
нимаваат со водење клиенти на 
пешачки планинарски тури, т.е. 
планинарски тури на ‘‘не технички 
терен‘‘ каде што не е потребно по-
знавање на специјализирани плани-
нарски техники и вештини, како што се 
алпинизам или спелеологија и каде што нема потре-
ба од користење на алпинистичка опрема. 
Заради техничката особеност на ваквиот тип актив-
ности, оваа категорија на планинарски тури уште 
се викаат и: mountain walking tours, hiking tours, 
trekking tours и back(pack)country tours. Овие води-
чи можат да водат и тури со планински велосипед.
На меѓународно ниво, водичите во планина 
(International mountain leader) се организирани 
во меѓународна организација - UIMLA - Union of 
International Mountain Leaders Associations. 
UIMLA на почетокот (2005 година) функциони-
раше под покровителство на ЕУ и се грижеше за 
регулирање на професијата во рамките на унија-
та (Europeian mountain leader) - „European Union 
Directive for development of common standards for 
professional mountain leaders throughout Europe“. 
Од 2007 година UIMLA - Union of International 

Mountain Leaders Associations е отворена и за земји 
надвор од ЕУ и Европскиот континент и денес во неа 
членуваат земји од различни континенти. 
UIMLA денес е единствена меѓународна организа-
ција која ги обединува професионалните водичи 
во планина во мountain walking leader стандардот 
и претставува еден вид сертификат за квалитет на 
водачите во планина во одредена земја - организа-
ција, која што е членка на UIMLA.
Во UIMLA може да членуваат само струкови орга-
низации на водичи во планина, кои се автономни и 
независни од спортски невладини или владини ор-
ганизации или институции. Многу важен момент кој 
се потенцира во сите акти на организацијата е дека 
треба и мора да се прави разлика помеѓу спортот 
планинарење и професијата водич во планина. Со 
спорт се занимаваат спортски клубови и здруже-
нија, а водичите во планина се професионалци кои 
се дел од стручните лица вклучени во планинскиот 
туризам.

Кога МАИВП се зачленуваше во UIMLA, еден 
од првите предуслови што беше поста-

вен за нашиот прием, беше да имаме 
самостојна и неависна организација 
во која ќе членуваат само водичите 
во планина. Останатите предуслови 
беа дефинирање на национална ле-
гислатива за вршењето на дејноста 

во земјата, како и автономен систем 
за обука кој ќе работи под контрола на 

телата на меѓународната организација.

2. Алпинистички водич
Ова е втората категорија на професионални водичи 
во планина.
Меѓународно се користат термините Mountain guide, 
Alpine guide, Alpine climbing guide, High mountain 
guide - Guide de haute montagne. 
Оваа категорија на водичи се специјализирани за 
водење клиенти на така наречен “технички пла-
нински терен“ поточно за водење во алпинистички 
локалитети - терени (карпи) каде што е неопходно 
познавање на алпинистичките техники за движење и 
потребно е користење на алпинистичка опрема. Ал-
пинистичките водичи можат да водат клиенти и со 
турно скии, со планински велосипед, како и на сите 
терени каде што можат да работат/водат водичите 
во планина (International Mountain Leader).
На меѓународно ниво оваа категорија на водичи 
се организирани во меѓународната организација 
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IFMGA - International federation od Mountain guides 
associations (често се среќава и називот на органи-
зацијата на Германски јазик: IVBV - Internationale 
Vereinigung der Bergfuhrerverbande, како и на 
Француски јазик: UIAGM - Union Internationale des 
Associations de Guides de montagnes). 
Како и во случајот со UIMLA и IFMGA е единствена 
организација што ги обединува професионалните 
алпинистички водачи на светско ниво и членството 
во истата претставува еден вид сертификат за ква-
литет. 
Зошто се инсистира на одвојување на спортскиот 
момент од професионалниот приод во поставу-
вање на организациите и членството?
Ова е често поставувано прашање и доколку остане 
недоволно објаснето, остава простор за дезинфор-
мации, манипулации и заведување на јавното и ин-
дивидуалното мнение. 
Да бидам искрен, при нашите први контакти со 
претставници од UIMLA и мене ми беше чудно дека 
мора да се одвоиме од спортот, па првото прашање 
што го поставив беше: “Како да ги одвојам работите 
кога јас како водич во планина, пред се сум спор-
тист, а потоа давател на услугата“. 
Одговорот го добив од Господин Yves Fouque ин-
структор во европскиот регионален центар за развој 
на туризмот од Бриансон, Франција, кој беше задол-
жен од страна на UIMLA за мониторирање на рабо-
тата на нашата организација. Господин Fouque ми 
одговори: “Види и јас сум инструктор по алпинизам 
кај мене во клубот, меѓутоа за работа со клинети во 
планинскиот туризам според домашното законодав-
ство имам лиценца од UIMLA стандардот (во Фран-
ција се користи називот „acompagneteur“) па можам 
да водам само клиенти на пешачки - планинарски 
тури. Во клубот, како спортски - алпинистички ин-
структор редовно работам, но не смеам да давам 
услуги за туристи во алпинизмот. Тоа е така бидејки 
одговорностите и категоријата на корисници на 
услугите во клубовите и во туризмот се многу раз-
лични. Членовите доаѓаат во клубовите доброволно 
заради своја желба и ги прифаќаат стандардите за 
работа и безбедност во спортот, кои се разликуваат 
од стандардите за работа и безбедност во туризмот, 
кога се работи со клиенти. Од друга страна, водичот 
во планина, не е само планински инструктор, туку 
тој е и туристички работник, па мора да има позна-
вања и од областа на туризмологијата“.
Понатаму со текот на времето, како што се интези-
вираше работата со странски туристи во Македо-

нија, а и по зачестените средби, стручни посети и 
усовршувања во странство, ни стана наполно јасно 
каде е разликата и зошто оваа пракса се применува 
во светот на овој начин повеќе од 200 години.
Слични објасненија добивме и од Господинот Lucio 
Trucco, раководител на секцијата на алпинистички 
водичи од областа на Аоста во Северна Италија и 
потомок на славното семејство на водачи - Carel 
(првото искачување на Матерхорн од италијанска-
та страна во 1865 година), кој ни посочи дека и во 
Италија пред донесување на соодветната регулати-
ва, имале проблеми со мешањето на спортското ра-
ботење на инструкторите и алпинистичките водачи 
заради кое што произлегле голем број несреќи кои 
многу лошо се одразиле на професијата и генерал-
но на планинскиот туризам.

Какви се стандардите според кои се изведува обу-
ката на професионалните водичи и се контролира 
нивната работа?
Стандардите за обука на водичите во планина и ал-
пинистичките водичи се препорачани од страна на 
меѓународните организации (UIMLA и IFMGA) и тие 
се дефинирани во релативно строга рамка и исти-
те се облигативни за земјите чии што организации 
членуваат во меѓународните унии. Овие стандарди 
треба да бидат вградени во националната легисла-
тива со која што се регулира вршењето на дејноста. 
Во најголемиот број од земјите членки на UIMLA и 
IFMGA, обуката и лиценцирањето се врши во спе-
цијализирани тренинг центри на асоцијациите на 
водичите или ним слични институции. При изведу-
вањето на завршниот испит, владата т.е. ресорното 
министерство, партиципира со свои членови во ис-
питната комисија.
На ниво на ЕУ во тек се постапки за воведување про-
фесионална карта за водичите во планина и алпи-
нистичките водичи. Право на ваква професионална 
карта ќе имаат сите членови на организации кои се 
редовни членки на UIMLA и IFMGA.
Овој модел е искористен и при поставувањето на 
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системот за обука и лиценцирање на водичите во 
планина и алпинистичките водичи во Република Ма-
кедонија.
Сметам за важно да се објасни и една појава во 
врска со таканаречените доброволни водичи (анг. 
voluntary leaders), кои имаат улога на инструктори и 
водичи на тури за потребите на спортските - плани-
нарски и алпинистички клубови.

Кои се и што можат да работат доброволните  
водичи - voluntary leaders?
Покрај горе наведените организации и стандарди 
за обука, на ниво на меѓународната унија за пла-
нинарство UIAA - International mountaineering and 
climbing federation, постојат стандарди за обука 
на волонтерски водичи (UIAA training standards for 
voluntary mountaineering leaders and instructors) 
кои имаат улога на инструктори и водичи на групи 
- спортисти во спортските - планинарските и алпи-
нистичките клубови и кои според ЕУ законодавство-
то (и законодавството во поголемиот број земји од 
светот каде што е дефинирана оваа дејност) не сме-
ат да даваат комерцијални услуги во туристичката 
дејност. 
Обично оваа категорија на аматерски водичи се 
поделени во неколку специјалности, зависно од 
техничките карактеристики и комплексноста на те-
ренот и условите каде што можат да ги водат клуб-
ските колеги. 
Така на пример во Словенија има систем кој е поде-
лен во категории кои се означуваат со букви А, Б, Ц, 
Д..., зависно од комплексноста на турата каде што 
можат водичите да вршат обука или да водат колеги 
планинари и алпинисти. Во правните акти, конкрет-
но членовите 3 до 6 од Правилникот за работа на 
комисијата за волонтерски водичи при Планинар-
скиот Сојуз на Словенија, на неколку места е потен-
цирано дека станува збор за исклучиво спортска и 
волонтерска дејност. Конкретно во членот 3 од овој 
Правилник, во алинеа 3 се наведува дека водичот не 
смее да зема хонорар за својот труд.
Значи треба да се разликува професионалниот 
стандард за работа во планинскиот туризам (UIMLA 

и IFMGA) од спортско - аматерскиот - волонтерски 
(UIAA) стандард.
Неприфаќањето на овие меѓународно утврдени 
стандарди, кои, како што нагласив претходно, во не-
кои земји се применуваат повеќе од 200 години, во-
едно значи и неприфаќање на реалноста во планин-
скиот туризам, а тоа можат да си го дозволат само 
поединци или институции кои немаат елементарни 
познавања за планинскиот туризам или пак имаат 
лоши намери кон иднината на истиот во својата сре-
дина.
Токму затоа, Македонската асоцијација на интерна-
ционални водичи во планина, неколку пати годишно 
организира предавања, трибини и семинари на оваа 
тема, на која се покануваат сите заинтересирани и 
засегнати субјекти. Некои доаѓаат и си заминуваат 
со научени работи, а некои потешко сфаќаат. Некои 
пак воопшто не доаѓаат и остануваат скратени за 
многу важни информации.
Сега би сакал да кажам нешто и околу нашето ин-
систирање за почитување на принципите за работа 
препорачани со UIMLA професионалниот стандард.
Дали инсистирањето на почитување на UIMLA стан-
дардот, односно МАИВП на национално ниво, како 
што може да се слушне од некои “загрижени за ид-
нината на планинскиот туризам“ претставува обид 
за монополизирање на дејноста?
Апсолутно НЕ! МАИВП не е организација од затво-
рен тип, туку постојано е отворена за обука на нови 
членови. Впрочем сите семинари на МАИВП се од 
отворен карактер и на истите каниме не само кан-
дидати во обука и лиценцирани водичи, туку и спор-
тисти од планинарските или други спортови кои 
сакаат да се запознаат со професијата и да научат 
нешто за дејноста.
Од друга страна доколку се погледне во статисти-
ката за туризмот во нашата земја, според најновите 
податоци од Државниот завод за статистика, бројот 
на туристи во нашата земја во 2012 година изнесу-
вал 663.633. Ако правиме макар и нереално мини-
малистичка калкулација за процентуалната заста-
пеност на туристите во планинскиот туризам, лесно 
можеме да заклучиме дека работа за водичите во 
планина има многу повеќе од тоа што има обучени 
водичи. Доколку пак се земе во предвид очекува-
ниот раст во туристичкиот сектор во Македонија за 
наредниот период (5 - 7%), како и стапката на раст 
на планинскиот туризам во светот (10 - 30%), никој 
со барем малку здрав разум не би се плашел од пре-
кубројност на водичите во планина и “сурова“ кон-
куренција.
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спелеолошки клуб врело

Oпшт контакт / Default contact
info@matka-vrelo.com.mk
Претседател / Chairman
Kire Angeleski kire.angeleski@matka-vrelo.com.mk
Phone: +389 75 234 412
Секретар / Secretary
Vasil Sokolov vasil.sokolov@matka-vrelo.com.mk
Phone: +389 75 234 321
http://www.matka-vrelo.com.mk

Член на:
Спелеолошка Федерација на Македонија
Македонско-Словенска соработка
Сојуз на планинарски спортови на Македонија
GUWAA – Global underwater awareness association

n 2007 година: Марк Вандермуелен со тимот 
достигнува – 100 m во длабочина и дотогашните 
500 m во хоризонтала;
n 2009 година: Марк Вандермуелен со тимот и 
Луиџи Касати со тимот достигнуваат – 192 m и 
откриваат канал кој што води уште надолу. Ова 
го става изворот на листата за потенцијално 
најдлабока подводна пештера во светот. Врело се 
наоѓа на повеќето форуми за подводни пештери 
и предизвикува интерес меѓу спелеонуркачите 
ширум светот. Тука за првпат и Македонија 
учествува со свои претставници;

n 2010 година: експедиција составена од 
истиот тим продолжува со истражувањата. 
Откриена е галерија на 165 m која води во 
хоризонтала, достигната е длабочина од – 212 m 
што ја искачува Врело на 5. место на листата од 
најдлабоки подводни пештери во светот до каде 
што се симнал човек, прво место на балканот и 
второ место во Европа;
n 2011 година: експедицијата продолжува само 
со македонскиот тим, земени се примероци 
од вода и седимент од различни локации и 
длабочини и воздух од Сала Пеони, предадени се 
во МАНУ за анализа.
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Во периодот јули-август 2012 година, во ор-
ганизација на Спелеонуркачкиот клуб Вре-
ло од Скопје, се одржа спелеонуркачката 

експедиција ВРЕЛО 2012.
Целта на експедицијата беше да се достигнат 
нови длабочини и да се откријат нови канали во 
подводната пештера Врело (Коритиште), која се 
наоѓа во кањонот Матка.
Пештерата Врело (Коритиште) е всушност извор-
ска пештера во која со експедицијата од 2010 се 
достигна длабочина од -212m. Специфичноста на 
пештерата е во тоа што најпрво треба да се нурка 

во скоро хоризонтален канал во должина од око-
лу 450m, пред да се стигне до вертикалата која се 
спушта до -212m.

Главни протагонисти на експедицијата беа позна-
тите спелеонуркачки Марк Вандермулен, Роже 
Косимус и Томас Шуберт од Белгија и италјан-
ските спелеонуркачки Луиџи Касати и Алесандро 
Фантини.
Белгиската екипа беше дојдена уште од јули и до 
доаѓањето на италјанците веќе работеше на сре-
дување на смерот до 100m, при што беше откриен 
и спореден канал, сега наречен “Wafel’s junction” 
со кој се избегнува спуштањето до -35m после 
салата Пеони, и се оди директно до “Green card 
Gallery”.

И покрај неколкуте малери 
кои ја пратеа истражувачката 
екипа како на пр. оштетување-
то на неопренот на Џиџи, се-
пак позитивниот дух е водечки 
особено по пристигнувањето 
на главата од ребридерот на 
Џиџи (благодарение на Киро).
Во меѓувреме Роже, Томас и 
Марк, ги чистат старите сме-
рови, фотографираат и ја 
проверуваат пештерата до по-
четокот на вертикалата.
На 28 јули, повторно малер: 
Марк има дефект со блицот, 
додека пак на Џиџи му импло-
дира светлото на длабочина 
од -135m.
После малите поправки на 

опремата, на 30 јули конечно нешто ново во Вре-
ло. Џиџи нурка во страничниот канал на -130m и 
нурка до длабочина од -156m каде се наоѓа нова 
сала и можно продолжување на пештерата. Марк 

ВРЕЛО 2012
Македонскиот тим го сочинуваа:
Киро Ангелески
Бојан Петковски
Данчо Ѓорѓиевски
Бојан Ангелески
Александар Булевски
Александар Ацев
Даниел Атанасовски
Ѓорѓи Трпески
Никола Паскали
Васил Соколов
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го документира нуркањето, а Бојан (Петковски) и 
Роже му помагаат со декомпресијата.
Како резултат на големата количина на вода ис-
пуштена од Св.Петка,  планираното нуркање за 
01 август не може да се случи и се одложува за 
следниот ден.
На 02 август е посленото нуркање за време на 
експедицијата, при што Џиџи ја истражува новата 
сала до длабочина -165m. Бојан, Данчо и Алесан-
дро му помагаат со декомпресијата и со изнесу-
вањето на преостанатата опрема од пештерата.
На 03 август се одржа пресконфереција со гра-
доначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, 
по што се затвори овогоинашната експедиција во 
Врело.
Достигнатите резултати укажуваат на тоа дека 
Врело е доста сложена пештера во која може да 
се очекуваат нови возбудувања следната година.
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Одржливиот развој е развој што ги задоволува потреби-
те на сегашните генерации без да ја загрози можноста 
идните генерации да ги задоволуваат своите потреби. 
Овој концепт претпоставува однесување кон животната 
средина како да не сме ја наследиле од минатите гене-
рации, туку како да ја  позајмуваме од идните. 
Општеството во кое живееме уште се нарекува и потро-
шувачко општество. Секојдневно купуваме и користиме 
голем број на производи, но она што ретко се прашу-
ваме е како тие производи се произведуваат и какво 
влијание имаат врз животната средина. За сите произ-
води што се произведуваат потеребно е да се потрошат 
големи количини на природни ресурси, се употребуваат 
разни штетни хемикалии кои се испуштаат во водите и 
почвата и се создаваат илјадници тони јаглероден ди-
оксид и други стакленички гасови кои се испуштаат во 
атмосферата. Со други зборови ги земаме ресурсите од 
природата, ги корстиме за создавање на производи кои 
ни се потребни, а по одредено време ги фламе и гориме 
тие производи во депониите.
Ваквиот принцип, долго време се сметал за исправен 
се додека лугето не сфатиле дека природата и природ-
ните ресурси ги нема во безгранични количини и дека 
може да дојдеме до момент кога расположливите ре-
сурси ке бидат значително намалени, а некои и ке бидат 
целосно исцрпени. Тогаш лугето почнале да го развива-
ат концептот на одржлив развој.
Една од дефинициите за одржлив развој е: Развој кој 
во целост ги задоволува потребите на денешницата, без 
негативни последици на иднината, односно можноста 
да идните генерации си ги задоволат своите потреби. 
Овде пред се се мисли на такво искористување на енер-
гијата и енергетските ресурси кое нема да остави не-
гативн последици за иднината. Негативните последици 
на денешниот развој се согледуваат во прекумерното 
загадување на планетата и исцрпување на ресурсите на 
фоси ни горива. Одржливиот развој има за цел поди-
гање н квалитетот на живот како нам така и на нашите 
идни поколенија.  

Нашите одлуки и начин на живот се пресудни за идните 
генерации, квалитетот на нивниот живот зависи од нас!
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