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Збор, два...

Помина веќе подолго време откако беше 
најавено излегувањето на првиот број на 
изданието Планинар, наменето за сите 
љубители на активности во планината. Но, ете 
сме и почнуваме со полна пареа. 
Изданието за почеток ќе излегува еден број 
на два месеци во електронска форма и ќе се 
дистрибуира на над 1500 адреси. Во зависност 
од интересот, намера ни е, истото во некој 
подоцнежен период да излегува и како печатен 
медиум.  
Што се однесува до содржините во списанието, 
се потрудивме да бидат интересни за сите 
читатели и се надевам дека многу од вас ќе 
пронајадат корисни совети и информации. 
Наредните броеви ќе бидат збогатени и со 
нови содржини во чие креирање ќе учествувате 
се надевам и Вие. Желба ни е, ова списание 
да заживее и да најде место во македонскиот 
медиумски простор, а за тоа да биде возможно 
ќе треба ваша подршка, учество и сугестии. 
Воедно ги повикувам и сите планинарски 
клубови за соработка со свои прилози.
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П
ланинарењето 
е спорт со кој се 
занимаваме во текот 
на целата година и во 
различни временски 
услови. Меѓутоа 

планинарењето со себе носи и 
одредени ризици, па поради 
тоа за безбедно планинарење 
потребно е да се поседува 
освен физичката подготвеност, 
и соодветна опрема.
Опремата може да ја 
поделиме на летна и зимска, 
во зависност од временските 
услови или висината на која се 
користи. Постои опрема која е 
неопходна за секој планинар 
односно лична опрема, и таа 
што ја користиме во група, 
односно заедничка.

Основната планинарска 
опрема содржи: 

чевли, 
камашни, 

чорапи, 
веш 

пантолони, 
блузи или повеќе слоеви горна 

облека, 
јакна, 
капа, 

ракавици, 
наочари за сонце, 

сад за вода
запалка, кибрит, 

челна лампа, 
прва помош, 

прибор за лична хигиена, 
крема за сончање, 

телескопски штеки, 
ранец

Повеќедневното престојување во 
планина подразбира и камп опрема:

шатор, 
вреќе за спиење

подметач (армафлекс)
примус

прибор за јадење

Специјална опрема за експедиции 
или планини со специфична тежина:

цепин, 
дерези,

појас, 
заштитна кацига, 

клинови,
јаже, 

дерези, 
прусик, 

карабини, 
бајли
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Опремата во најголем случај зависи 
од временските услови, висината, 

должината на престој во планината и 
други фактори. Покрај стандардната 
опрема, потребна е исто така и 
техничка опрема за искачување во 
карпа, мраз, експедициска опрема и тн.  
Но да почнеме со ред.

Чевли - во зависност од типот на 
искачување, постојат повеќе видови 
на планинарски чевли коишто 
планинарите ги бираат. За полесни 
искачувања на пониски планини 
воглавно се користат помеки и 
поудобни чевли популарно наречени 
трекинг. Доколку е потребно да се 
движиме низ потешки временски 
услови - голем студ, снег, камени 
терени тогаш изборот паѓа на покрути и 
погломазни чевли. Чевлите треба да се 
високи, со што се намалува можноста 
за повреда на скочнииот зглоб, 
како и да пружаат заштита од други 
надворешни влијанија (студ, снег). 
Ѓонот најчесто се изработува од вибрам 
или слични материјали (специјална 
гума), која треба да обезбеди топлотна 
изолација, како и да ја намали 
можноста од лизгање.  

Чорапите исто така се изработуваат 
од вештачки материјали, и можеби 
е единствен дел за кој голем број на 
планинари сеуште користат природен 
материјал (волна). 

Пантолоните треба да исполнат 
неколку основни услови: да бидат 
топли, лесни, удобни. Како и другиот 
дел од планинарската опрема и тие 
треба да ја испуштаат влагата надвор, 
али не и внатре.

Блузи, маици, поткошули. До телото 
се облекуваат материјали кои полесно 
ја пропуштаат влагат, а преку нив 
материјали кои повеќе топлат, а ова го 
нарекуваме облекување во слоеви.

Јакни - најчесто се од два слоја, 
долниот од полар или сличен 
материјал чија намена е да загрева, 
а горниот дел од Gore-Tex или сличен 
материјал, кој треба да заштити од 
надворешни влијанија, ветер, снег, 
дожд.

Ракавици - најчесто се користат 
два пара (внатрешен пар тенки и 
надворешни заштитни). Доколку 
температурите се многу ниски, се 
користат ракавици со два прсти, 
затоа што така се постигнува подобро 
загревање на прстите. Пожелно е да се 
носат резервни ракавици.

Гамашни - го покриваат делот на 
ногата од чевелот до коленото. Служат 
како заштита од навлегување на снег 
во чевлите. Ако се користат на пониски 
височини или во друго годишно време, 
штитат од водена трева, навлегување 
на камчиња во чевлите или од инсекти 
и змии.

Ранецот треба да одговара према 
потребите. Постојат ранци со 
запремина од 10 до 100 литри. За 
еднодневни тури обично се користат 
ранци од 20 до 45 литри, а за 
повеќедневни од 65 до 100 литри. Од 
надворешна страна пожелно е ранецот 
да има повеќе каишеви и џебови, каде 
што можат да се прицврстат цепин, 
кацига, подметач и друга опрема.
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Челна лампа спаѓа во задолжителен 
дел од опремата. Користи лед диоди 
кои ги штедат батериите и даваат 
доволно светлина. За долготрајни 
експедициски искачувања, пожелно 
е да се користат бренд лампи 
заради издржливоста на екстремни 
временски услови.

Наочари за сонце  се користат 
за заштита на очите, не само во 
сончеви денови туку и по облачно 
време бидејќи и тогаш рефлексијата 
и зрачењето можат да бидат 
прилично големи. Наочари за 
скијање се корисни исто така за 
ветровито време и снежни врнежи.

Појас се користи пред се поради 
обезбедување и осигурување на 
движење во наврска (се однесува 
на група). На појасите можат да се 
прикачат, карабини, како и други 
додатни алатки потребни за одреден 
терен.  

Дерези се додаток кој се става на 
кондурите за непречено движење 
по замрзнати површини. Постојат 
повеќе типови на дерези: со 
каишеви (можат да се користат 
на било кој тип на гојзерици), 
полуавтоматски и автоматски. 
Обично имаат од 12 до 14 запци. 

Цепин е дел од стандардна 
високогорска опрема. Неговата 
намена е повеќекратна, служи како 
ослонец при качување на замрзнат 

снег, за поткопување во тврд снег, 
симнување по стрмни и заледени 
површини каде постои опасност за 
пролизгување. 

Штеки за планинарење служат за 
намалување на оптеретеност на 
нозете (пред се колената) особено 
на долги тури. Телескопските 
штеки се троделни и се згодни при 
транспорт. 

Подлога за вреќа за спиење служи 
како топлотна изолација. Може да 
биде од различни материјали, како и 
на надувување. 

Вреќите за спиење во зависност од 
полнењето ги делиме на синтетички 
и пернати или летни и зимски. 

Шатори се делат на повеќе 
категории во зависност од 
потребите. За нас се најинтересни 
повеќе сезонски шатори. Тие по 
правило се потешки, имаат подобра 
изолација, краевите се со продолжен 
дел врз кој може да натрупаме снег 
или камења заради осигурување на 
истиот. 

Списокот на опрема е прилично 
долг, а за таа цел во секој нареден 
број ќе ве запознаваме со дел 
од опремата, како и со прикази и 
тестови на некои од нив.
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Љуботен е висок 2499 m. Иако не 
е највисок врв на Шара, поради 
своите црти и поради издвоеноста 
од другите, тој е највпечатлива 
шарпланинска точка, и еден од 
најубавите врвови на Шара. Поради 
својот облик на пирамида, и поради 
својата забележливост од сите страни 
и од поголеми далечини, за Љуботен 
се искористени многу епитети – тој 
е моќен, грамаден, величествен, 
импресивен, кршен, горд, волшебен...
Ова доволно зборува за него.

Љуботен
величествен и

непредвидлив
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Со огромна желба првата групна зимска 
акција за 2011 година на ПК Кораб 
од метеоролошки аспек да биде 

иста како нашата последна на Титов Врв со 
многу сонце, слаб ветер и без ни еден облак 
на видикот, на 16ти јануари 2011 година 
13-мината зимски трагачи на авантура и 
возбуда тргнавме кон Љуботен - најсеверниот 
врв на Шар планина. Љуботен е висок 
2499м. Иако не е највисок врв на Шара, 
поради своите црти и поради издвоеноста од 
другите, тој е највпечатлива шарпланинска 
точка, и еден од најубавите врвови на 
Шара. Поради својот облик на пирамида, 
и поради својата забележливост од сите 
страни и од поголеми далечини, за Љуботен 
се искористени многу епитети – тој е моќен, 
грамаден, величествен, импресивен, кршен, 
горд, волшебен... Ова доволно зборува за 
него. Секој ден го гледам од мојот двор во 

Скопје одалечен 60км воздушно како двои 
од другите врвови  и плени со својот облик. 
Едноставно мора да се качи барем еднаш во 
текот на зимската сезона. За повеќето од нас 
ова беше прво качување на Љуботен за оваа 
сезона 2010/2011. 
Возиме кон Старо Село на 900 метри 
надморска височина и потајно секој од 
нас планинарите кои повеќе пати биле на 
Љуботен до сега, си велат во себе – „Дај 
боже да овој пат да го качиме врвот и да се 
насладуваме на сртот и глетката кон цела 
шара без притоа да има магла  како што 
до сега во последниве 3-4 години ни се 
случува секој пат кога ќе решиме да одиме 
на Љуботен. Јас лично од врвот на Љуботен 
најдалеку што имам видено е 10 метри 
пред мене, па сега вие видете што значи 
Љуботен и колку среќа треба да имаш, а 
особено некој што прв пат го искачува, да 

Љуботен
величествен и
непредвидлив
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му се погоди убаво, време. Местоположбата 
на врвот е таква што времето се менува во 
рок од 5 минути. Самиот врв е изложен на 
ветерот од север и претставува природна 
бариера за останатите врвови јужно од 
него. Многу често се случува на Љуботен да 
биде облачно и ветровито, а на Пирибег и 
врвовите појужно од него да биде чисто и со 
помалку ветер. Да не заборавиме дека ние 
како планинари високогорци кои одиме на 
планина над 2500 метри во Јануари сепак 
не смееме да се жалиме и да бараме горе 
пролет и кокичиња, бидејки сепак ова е 
зимска тура на висока планина и секое време 
си има свои предности и убавини, на крајот 
на краиштата сите сме опремени со солидна 
зимска опрема, кондури, дерези, цепини, 
маски и сме решени да се качиме горе. Но да 
го оставиме сега времето ветерот и облаците 
за горе кога ќе дојдеме до планинарскиот 
дом, сега да се вратиме во Старо село. Во 
07ч 15мин го оставаме комбето негде над 
селото и тргнуваме по широкиот шумски пат 
кон планинарскиот дом Љуботен на 1650 
метри. Утрото е свежо делумно чисто и без 
облаци а над нас високо во шумата се слуша 
звукот на силниот ветер кој ги ниша гранките 
иако се голи и без лисја. А ние сме тргнале 
баш натаму. 1 час и 45 минути лесно трекинг 
шумско движење додека да дојдеме до 
планинарскиот дом. А таму домарот не чека 
со топол чај и по некоја ракија да не освежи, 
да земеме малце сила и потоа по 30 минути 
пауза да се упатиме нагоре кон Љуботен. 
Се оддалечуваме од домот нагоре, а снегот 
е се потврд и не се пропаѓа воопшто. Тоа 
ни се допаѓа бидејки имаме прилика да се 
качуваме со дерези и да вежбаме движење 
по изохипса и осигурување со цепин. 
Времето е променливо воглавном сончево 
со наноси од снежна прашина од повисоките 
делови на планината. Полека и сигурно ја 
следиме маркацијата и напредуваме нагоре. 
Планираме во 13ч да излеземе на врвот. 
Негде на 2200 метри се упатуваме во лево 
над Козја стена 2100м, огромна, осамена и 
издигната стрма камена падина и го фаќаме 

самиот срт со последните 300 висински метри 
до врвот. Најатрактивниот дел од качувањето 
поготово и кога ќе се отвори поглед без 
облаци и магла,  а ние буквално одиме по 
ивицата на остар срт како нож се до самиот 
врв. Величенствен пат со огромни стреи од 
северна страна и длабока провалија кон 
јужниот дел од сртот. Оваа делница бара 
голема внимателност поради јакиот ветер кој 
дува и скриените стреи и карпи наполнети 
со снег. На неколку пати застануваме кога 
времето е поволно и правиме по некоја 

Високогорство
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фотографија. Вистински фотографии за изложба. 
Додека ги качувавме последните висински 300 
метри на неколку пати врвот се расчистуваше, 
а пред нас се изронуваче шпицот од оваа бела 
пирамида кон која чекоревме. Поглед од кој 
воздивнува секој високогорец, брзаме да се 
качиме горе додека е така чисто и бело. Конечно 

во 12ч и 45мин , 15 минути 
пред определениот тајминг 
излегуваме на врвот, 
првин ние 3-цата помлади 
планинари, меѓу кои и 
една гостинка, девојка од 
Белгија, а по 10 минути и 
останатиот дел од екипата. 
Во тие 15 минути поминати 
на врвот, овој пат видикот 
ми се прошири и сега 
гледав неверојатни 20 
метри пред и околу мене, 
но да не се жалам вредеше 
секој метар искачен и 
совладаната висинска 
разлика од 1600 метри.

По направените фотографии, поради ладното 
време веднаш тргнавме надолу со исто толкаво 
внимание како што се качувавме, бидејќи знае 
секој планинар високогорец, акцијата е успешно 
завршена кога ќе се симнеме здрави и живи 
долу во селото и ја најдеме првата отворена 
селска продавничка и принесеме по една жртва 
кон боговите на планината – ладно пиво како 
благодарност што безбедно се качивме и се 
симнавме од изузетно атрактивниот Љуботен.  
И за крај на оваа приказна ... мора пак да се дојде 
оваa зима на Љуботен !!! 

Игор Тодороски Дивиот  
ПК Кораб Скопје
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Тиролска декларација - воведна напомена со 
тема „Иднина на планинарските спортови“ 

беше организиран собир во оквир на 
манифестацијата на Меѓународната година на 
планината  одржана од 6 до 8 септември 2002 
год. во Инсбрук. Собирот беше организиран 
од Австриската и Германската планинарска 
федерација и Тиролската покраинска влада, 
а соорганизатор беше и Меѓународната 
планинарска организација UIAA. Меѓу 
учесниците беа и најголемите имиња од светот 
на алпинизмот: Doug Scott, Chris Bonnington, 
Tom Frost, Alex Huber, Reinhold Messner, Marko
Prezelj, Lyn Hill... На крајот на собирот 
претставниците на планинарските здруженија 
од различни краеви на светот ја потпишаа 
„Тиролската декларација“ - документ кој 
претставува темел на етичко поведение 
и мерило за вреднување на спортските 
достигнувања во планините.

Една од целите на тиролската декларација е да се 
запознае јавноста со луѓето кои одат во планините 
и да ги покажат сите можности понудени 
од страна на планината за лично духовно 
воздигнување, стекнување на нови искуства и 
остварување на лични цели, а од друга страна 
да се воспостават нови контакти, да се запознаат 
други култури и над сè да се запознае природата.

Тиролската декларација не е создадена во 
текот на ноќта. Дизајнирана е да одговара на 
современиот човек, верување и начин на живот, 
тоа е запис на етичките принципи и вредности на 
кои се темели планинарската култура, тоа е збир 
на непишани правила која одамна е основ на 
однесувањето на планинарите. 

Некои точки на Тиролската декларација се во 
врска со активности на врвните планинари и 
алпинисти кои целат кон екстремни подвизи и 
достигнувања, но повеќето од неговата содржина 
е наменета за сите нас кои одиме во планините. 

ТИРОЛСКА 
ДЕКЛАРАЦИЈА

Принципите на Тиролската декларација се 
однесуваат на сите: пешаци, планинари, 
алпинисти, турно скијачи и други лубители на 
планината без оглед на националноста, религијата 
или индивидуалните способности.

Тиролската декларација е повик до сите кои одат 
во планините:

• да го прифатат ризикот, а со тоа и одговорноста 
за своите постапки

• да ги усогласат своите цели со своите 
способности и опрема

• да дејствуваат чесно и искрено ги пријават 
своите достигнувања

• да се однесуваат правилно во сите ситуации и 
никогаш да не запрат со учењето

• да се толерантни, внимателни и да си помагаат 
едни на други

• да ја почитуваат и штитат природата во 
планината

Тиролската декларација е врз основа за следните 
вредности:

• човековото достоинство  - како луѓе се раѓаме 
слободни со еднакви права.

• живот, слобода и среќа се основните права на 
секој човек. Признавање на правото на живот, 
слобода и среќа, и заштита на овие права.

• Недопирливост на природата - Како планинари 
должни сме да ги штитиме еколошките вредности 
и природните карактеристики во целиот 
свет (загрозените видови на флора и фауна, 
екосистеми и биотопи.

• Солидарност - активностите во планината 
овозможува самоспознавање, создавање на 
пријателства, заеднички акции и помагање, 
без оглед на пол, возраст, националност, 
индивидуалните способности, општествен статус, 
религија или верувања.

• Вистина - потрагата по вистината е една од 
најубавите карактеристики на планинарите и 
услов за вреднување на човечките и тимските 
достигнувања. 

• Квалитет - планинарските активности 
овозможуваат човекот да ги развие своите 
способности до крајните граници, и да постигне 
цели кои изгледаат недостижни. Стремеж за 
совршенство, потрага по нови граници е правото 
на секој кој е инволвиран во планинските 
спортови.
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Како што самото име зборува, 
целта на овој тип на 
планинарење е освојување 

на високи врвови, а под тоа се 
подразбира врвови над 2000 метри 
надморска височина. За организиран 
високогорски поход потребна е екипа 
од најмалку 3 планинари кои веќе 
ја имаат совладано висиочината од 
2500м. За да се оствари успешно едно 
вакво искачување потребни се повеќе 
предуслови. Некои од нив се знаење, 
искуство, добра опрема... Кондицијата 
и издржливоста се подразбираат 
сами по себе. Барањата кои високите 
планини им ги поставуваат на 
оние кои во нив доаѓаат не се 
занемарливи. Климатските услови на 
овие висини се различни од оние на 
кои повеќето од нас се навикнати. Со 
зголемувањето на височините доаѓа и 
до одредени промени во организмот 
на човекот. За да истиот одговори 
позитивно на тие промени потребни 
се психофизички подготовки. Што 
е планината повисока подготовките 
се сè позахтевни. Особено е важно 
учесниците пред овакви искачувања 
да бидат запознаени со сите аспекти 
на искачувањето, потребна опрема, 

кондиција, временски услови итн. 
Кај овој тип на успони голема 
одговорноост лежи на водачот на 
групата, но исто така и на учесниците. 
Особено е важно да се знае дека 
над 2000 м.н.в.  може да дојде до 
непредвидени околност и дека мора да 
се биде спремен за тоа. Се разбира ова 
не треба да не одврати од планината, 
туку да не потсети дека природата не 
смее да се потцени.
Доколку планирате искачување на 
високи врвови, пред се приберете 
информации за дадената планина, 
конфигурацијата на теренот, 
временските услови за периодот 
во кој планирате да го изведете 
искачувањето. Прибирањето на овие 
информации е првиот чекор. Следните 
чекори се формирање на група, 
список на опрема, план на патот и 
искачувањето. Можеби сето ова изгеда 
по малку комплицирано, но добрата 
организација е клуч до успех и сигурно 
искачување на високите врвови. Во 
секој случај наоружајте се со знаење, 
кондиција опрема и уживајте во 
доживувањата кои ви ги пружаат 
високите планини.

Високогорство
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Качувањето на високи планински врвови 
бара посебна способност и спремност на 
планинарот. Сите планинари сонуваат за 

искачување на некој од хималајските врвови а 
неретко и самиот Еверест, но за таквите успеси 
се резервирани само ретките, кои својот живот 
им го подредија на планините. Високите планини 
кријат многу предизвици и опасности и затоа 
секој оној кој ќе се реши на таков предизвик 
треба да се придржува на одредени правила и да 
биде подготвен да одговори на тие предизвици. 
Опасностите кои демнеат на високите планини 
се многубројни. Покрај климатските услови, 
студ и ветер кои предизвикуваат хипотермија 

и премрзнувања, тука се лавини, леднички 
пукнатини, снежни тераси кои демнеат на секој 
чекор на искачувањата. Меѓутоа најголем и 
најчест проблем на планинарите се промени 
настанати поради големата надморска височина.

Со никакви претходни тестови не може 
да се предвиди кај кого ќе се манифестира 
висинската болест и на која височина. Некои 
телесни параметри можат евентуално да 
укажат на тоа дека тоа е можно но и тука нема 
правило. Затоа и времето за аклиматизација е 
различна од човек до човек. Аклиматизацијата 
подразбира прилагодување на организмот кон 
поголеми височини, преживување и нормално 
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фунционирање и способност на организмот 
рационално да го користи намаленото количество 
кислород. Тоа е постепен процес кој трае со 
денови и недели. Генерално важи правилото што 
побавно се качувате подобро се аклиматизирате.  
Вкупната количество на кислород се намалува со 
зголемувањето на надморската височина. Над 
5500 м. н. в. количеството кислород во воздухот е 
50% помалку отколку на нивото на морето. Овие 
параметри исто така зависат и од географската 
широчина на планината. На организмот влијае 
и гравитационата сила. Планинарот кој се 
искачува поминува побргу низ атмосферската 
маса и трпи се помал притисок, а човекот низ 
еволуцијата е предодреден да живее на притисок 
од 1 атмосфера. Поради тоа на поголеми 
надморски височини се јавуваат симптоми на 
висинска болест. Висинската болест е реакција на 
организмот на услови на намалена концентрација 
на кислород и намален атмосферски притисок. 
Првите симптоми обично можат да се појават 
веќе на височини од над 2500 мнв. кога брзото 
искачување не му дозволува на телото да се 
прилагоди. Тогаш знаат да се појават проблеми 
на функционирање на срцето, белите дробови, 
нервниот систем, дигестивни органи, главоболки, 
губење на апетит, мачнина. Висинската 
болест, доколку не се елиминираат нејзините 
причинители знае да напредува во потешки 
форми како што е едема на белите дробови или 
мозок, чиј краен резултат често завршува со 
смрт. За процесот на аклиматизацијата потребно 
е да се придржува до едно парвило - качувај 
високо, преспивај ниско. Сигурен фактор за 
предвидување на добра аклиматизација не 
постои, затоа е потребно да се слуша сопственото 
тело. Доколку симптомите на висинска болест не 
поминуваат, треба да се одложи натамошното 
искачување. Доколку состојбата не поминува 
или се влошува веднаш треба да се пристапи 
кон симнување на помала височина. Секое 
непочитување на ова правило доведува до 

натамошно комплицирање и до трагичен исход.  
Доколку било кој човек, вклучувајќи и искусен 

планинар од нулта позиција би го однеле на врвот 
на Еверест тој би паднал во кома, а во рок од 30 
минути би настапила смрт. 

За  да се спречат, или барем да се намалат 
ризиците, планинарот мора да задоволи низа на 
правила при искачувањето. Ризикот треба да се 
доведе на контролирано ниво, иако во екстремни 
услови на големи височини, многу од контролата 
е во надлежност на планината. 

Првиот услов е добра психофизичка 
подготвеност. Многу битно е постепено 
зголемување на висината. Препорачливо е 
планинарот да има барем 1500 м претходно 
искачена висина од таа што планира да ја 
искачува (нпр. ако планирате да искачувате 
врв од 5000 м. претходната искачена висина 
би требало да е најмалку 3500 м.) Со тоа 
планинарот ке ја потврди способноста за 
адаптација и значително ке ги зголеми шансите 
за успех. Не смеат да се прават подолги паузи 
помеѓу искачувањата. Издржливоста и силата 
на вољата треба да се тренираат на тој начин 
што планинарот во подготвките и тренажниот 
процес при успони на нашите планини треба да 
совладува поголеми висински разлики во тек на 
денот со поголем терет на грбот ( околу 15-20 кг). 
Исто така е битно да се применуваат зимските 
подготовки, а нашите планини знаат да бидат со 
изуетно екстремни временски услови. Тренинзите 
за големи височини се прецизно одредени, а 
постојат и тестови со кои се проверува степенот 
на подготвеност. Покрај постојано искачување 
и престојување во природа, со подготовки и 
тренинзи е препорачливо да се започне година 
дена пред планираното искачување. 

Вториот услов е добра опрема, адекватна за 
условите кои се на планината на која се врши 
искачувањето. Облеката за високи и ладни 
планини мора не само да не чува од студот 
туку и да има квалитет непречено да ја испушта 
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топлината и влагата произведена од движењето 
односно да овозможи телото да дише. Облеката 
мора да има две особини: изолациона и 
вентилациона. Иако денес постојат голем број на 
производители на опрема, со облеката не треба 
многу да се експериментира, туку да се користи 
она што искуството го потврди како добар избор.

Секое искачување има своја специфика, па и 
изборот на опрема не се сведува само на облеката 
и обувките. Искачувањето на високите планини 
подразбира и носење на многу додатна опрема 
што престојот на планината ќе ни го направи 
многу посигурен и поудобен, но за тоа  повеќе ќе 
пишуваме во наредните броеви.  

Многу важен фактор е адекватно внесување на 
храна и течност во организмот за време на траење 
на успонот.  Доколку не се надакнади губотокот 
на вода може да се соочиме со дехидратација, 
која предизвикува проблеми како што се 
стеснување на периферните крвни садови, што 
како последица предизвикува премрзнување. 
Затоа е неопходно внесување на поголеми 
количества течности во организмот, најмалку 
3-4 литри дневно. На планина се препорачуваат 
топли енергетски и витамински пијалоци за 
рехидратација. Адекватниот внес на течност 
индикативен е со урина со светложолта боја. 

Од друга страна храната е битна за физичката 
активност. Повеќекратно земање на помали 

количини на храна во текот на денот ја 
надокнадуваат  изгубената енергија во текот на 
искачувањето. Искусните високогорци со себе 
секогаш носат микс од сушено овошје, ореви, 
бисквити и друга висококалорична храна. Поради 
симптомите на хипоксија и висинска болест 
апетитот е често слаб,  но тоа не смее да биде 
причина поради која ке го намалиме внесот на 
храна и течности. Храната треба да содржи голема 
количина на јаглено хидрати - засладена храна, 
додека тестенините се препорачливи бидејки 
најлесно согоруваат и ослободуваат енергија со 
тоа што не ги оптеретуваат дигестивните органи 
и користат помалку кислород при согорувањето. 
Исто така е пожелно внесување на минерали 
на калиум и магнезиум, особено при чувство на 
малаксалост, исцрпеност и умор.

Искачувањето на некој врв е повеќе работа 
на менталниот склоп отколку на физичката 
сила. За успех на високите планини потребна 
е огромна желба и љубов. Тоа е духовен чин 
кој ги сублимира мотивот, желбата, анализа на 
секој чекор и потег, смиреност, концентрација, 
прибраност. 

Англискиот истражувач и алпинист Едвард 
Вимпер, првиот освојувач на Матерхорн еднаш 
рекол „Оди во високите планини ако тоа ти е 
желба. Но не заборавај, одважноста и силата не ти 
помагаат без памет“.
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Висинската болест е назив за повеќе симпто-
ми кои се јавуваат на поголема надморска 
височина. Вообичаено се јавува над 2500 м. 

најчесто при брз успон кој не му дозволува на те-
лото брзо прилагодување на новонастанатите ус-
лови. Во, повеќето случаеви се работи за благо по-
реметување кое  вклучува главоболка, губиток на 
апетит, мачнина. Многумина главоболката ја сме-
таат како нормална појава на овие висини, и ретко 
напредува во потешка форма. Најдобар начин за 
спречување на висинската болест е бавно искачу-
вање кое што остава доволно време телото да се 
навикне на висината, односно да се аклиматизира. 
Лекувањето подразбира престанок на натамошно 
искачување и симнување на помала надморска ви-
сочина, особено ако симптомите не престанат или 
се влошат. Висинската болест ретко напредува во 
потежок облик, мозочна или белодробна едема, 

која може да биде и смртоносна, особено на голе-
ми височини. 

ДефиНиЦиЈа На ВиСОЧиНа и физиОлОШКи 
ПРОМеНи

Надморската висиочина може да се подели во не-
колку категории:

- Средна надморска височина (1500 - 2500 м.) пре-
познатливи се физиолошки  промени. Заситување 
на артериската крв со кислород е поголема од 90%. 
Висинската болест е можна, но како појава е ретка.

- Голема надморска височина (2500-3500 м.) На 
овие висини, висинската болест е можна и честа 
при брзо искачување.

- Многу голема надморска височина (3500-5800 
м.) Висинската болест е честа на овие висини. За-
ситувањето на артериската крв е помало од 90% и 
препознатлив е недостатокот на кислород во крвта 
(хипоксемија) при движење.

- Екстремни височини (над 5800 м.) Недостатокот 
на кислород се осеќа и при мирување. Можно е 
влошување на висинската болест и покрај аклима-
тизацијата. Подолг престој нее можен.

НОРМалНи ПРОМеНи На ПОГОлеМи ВиСО-
ЧиНи

Секоја особа која ке се најде на поголема надмор-
ска височина ке забележ одредени промени кои се 
последици на прилагодување на телото на височи-
ната:

 НАЗИВИ:

Англиски називи и акроними:

Altitude sickness; altitude illness

AMS : Acute Mountain Sickness

HAPE: High Altitude Pulmonay Edema

HACE: High Altitude Cerebral Edema

ВИСИНСКА 
БОЛЕСТ
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- забрзано дишење (хипервентилација)

- краток здив (недостаток на воздух) при физичка 
активност

- зачестено мокрење
- промена на дишењето во текот на ноќта
- зачестено будење во текот на ноќта
- немирно спиење
ПРиЧиНи за ПОЈаВа На ВиСиНСКа БОлеСТ

На прогресот на висинската болест влијаат брзи-
ната на искачувањето, надморската височина, ви-
сочината на која се престојува и индивидуалната 
осетливост. Добрата телесна кондиција не делува 
заштитно, а зголемата физичка активност ја зго-
лемува можноста за заболување. Генетските фак-
тори се исто така одговорни за висинската болест. 
Повеќето претходни постоечки особено хронични 
како што се болести на белите дробови, дијабетес 
сами по себе го зголемуваат тој фактор. 

ПРеДВиДуВање На ВиСиНСКаТа БОлеСТ

Докторите не можат да предвидат кај кого ќе се 
развие висинската болест. Претходните престоју-
вања на големи височини се добар водич дали ќе 
се развие висинската болест, но постојат исклучо-
ци. Било какви тестови во клиничките центри се 
корисни во оваа намена. 

Смртност

Смртноста од висинска болест општо е многу ни-
ска. Смртни случаи на планинари во Непал се слу-
чуваат во 0.014%, а од тоа 0,0036% се предизвика-
ни од висинска болест. 

Видови на висинска болест:

Три се главни форми на висинската 
болест: акутна висинска болест, ви-
синска едема - (потекување) на мо-
зокот, и висинска едема на белите 
дробови.

аКуТНа ВиСиНСКа БОлеСТ:

вклучува низа на симптоми: главо-
болка, губиток на апетит, мачнина 
или повраќање, слабост, замор, вр-
тоглавици и проблеми со спиењето. 
Тоа се општи симптоми кои можат 
да бидат предизвикани и од други 
причинители. Симптомите вообича-
ено се јавуваат 6 до 12 часа по до-
аѓаето на одредена висина (можат 
да се појават и порано), а се губат 
после 1-3 дена доколку не се про-
должи со искачувањето. Ретко се 

појавува под 2500 м. Не постојат физички показате-
ли специфични за висинската болест. 

Причинител за акутна висинска болест не е сосема 
јасен. Симптомите можат да бидат како резултат на 
отекување на мозокот поради ширење на крвни-
те садови (вазодилатација) поради недостаток на 
кислород. Нарушувањето на церебралната авто-
регулација, отпуштање на молекули кои влијаат на 
крвните садови исто така можат да бидат еден од 
факторите. Разликите во осетливоста на висинската 
болест кај поединци се импресивни и сеуште нема-
ат објаснување.

лекување - одмор на иста надморска височина 
често овозможува исчезнување на симптомите во 
рок од 1 до 2 дена. Лекови против болки и гадење 
можат донекаде да ја ублажат клиничката слика кај 
лесната акутна висинска болест. Најважно во овој 
случај е прекинување на натамошното искачување, 
и одмор. Аспирин, парацетамол, ибупрофен, аце-
тазоламид, дексаметазон гинкго билоба  помагаат, 
а доколку е потребно симнување на помала над-
морска височина.

Тешка акутна висинска болест: мерки кои треба да 
се превземат - неодложно симнувањее на помала 
надморска височина, кислород, дексаметазон, хи-
пербарична комора

Височинска белодробна едема: симнување, ева-
куација, кислород, нифедипин, хипербарична ко-
мора

Височинска мозочна едема (потекување, соби-
рање на мозочна течност во мозочните келии) об-
ично следува после акутна висинска болест, а може 
да предизвика кома и смрт.
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Први симптоми се одредени ментални нарушу-
вања, и промена на однесувањето кое пациентот и 
околината обично во почеток го игнорираат. Главо-
болката, мачнина, халуцинации, дезориентација, 
збунетост се често видливи, додека грчевити напа-
ди се поретки. Клинички знаци се:

- губиток на рамнотежа (атаксија) - симптом кој 
го онеспособува заболениот и најбавно се по-
влекува

- пореметување на свеста која бргу преминува 
во кома и неретко завршува со смрт.

- оток на оптичкиот нерв

- Крварење во мрежницата на окото

- Може да се појават и други невролошки на-
рушувања, но во отсуство на соодветни знаци 
и симптоми на мозочен едем, потребно е да се 
земат во предвид и други дијагнози.

Церебрален едем може да се случи заедно со бе-
лодробен едем.

Фреквенција? Како и со акутна надморска височин-
ска болест, инциденцата на мозочен едем зависи 
од брзината на искачувањето и надморската виси-
на, а се јавува во помалку од 0,001%  на височина 
од 2500 м. и 1% на 4.000-5.000 метри

Третман? Потребна е итна евакуација, бидејќи од-
ложување на симнувањето може да биде фатално. 
Дексаметазон (почетна доза од 8 mg и потоа 4 mg 
на секои 6 часа) обично ги ублажува симптомите 
и ја олеснува евакуација. Кислородот, исто така, 
ја прави полесна евакуацијата. Хипербаричната 
комора ги олеснува симптомите и овозможува са-
мостојно симнување на помала височина. Дури и 
по симнувањето треба да се продолжи со третман 
бидејќи закрепнувањето може да биде бавно.

Висинска белодробна едема

Висинска белодробна едема обично се случува 2-3 
дена по пристигнувањето на одредена височина. 
Причината е непозната, а настанувањето се смета 
дека е поради спорадично зголемување на при-
тисокот во белите дробови, воспалителни фактори 
и нарушување во отстранувањето на вишокот на 
течност.

Симптоми? Нарушувањето вклучува недостаток на 
воздух при физички напор, дишењето е отежнато 
и  станува се потешки и при одмор, сува кашлица, 
малаксаност, замор. Како што болеста се влошува 
дишење е се потешко, белодробниот едем стану-
ва очигледен, а очигледен е и можниот развој на 
кома и смрт. Рани клинички знаци се: брзо чукање 
на срцето (тахикардија), брзо дишење (тахипнеа), 
блага треска, и оток. Пациентите имаат пониска 
кислородна заситеност на крв од оние без надмор-
ска височина болест.

фреквенција? Ретко се јавува под 2500 м. Процен-
туална застапеност е 0,0001% на 2500 м. а се зголе-
мува на 2% над 4000 м. Причини: брзо искачување, 
зголемен физички напор, кај машкиот пол е знатно 
почест, помлади планинари, како и склоност на по-
единци.

Третман? Симнувањето на помала надморска 
височина е основен принцип на лечење. Симну-
вањето од само неколку стотини метри може да ја 
подобри состојбата на пациентот. Нифедипинот е 
ефикасен во лечењето и спречувањето на на бело-
дробниот едем. Преносна хиперболична комора е 
составен дел на сите поголеми експедиции. 

зДРаВСТВеНи ПОРеМеТуВања и ВиСиНСКаТа 
БОлеСТ

Срцеви заболувања:

Ризикот кај здрави особи нее зголемен. Кај особи 
кои имаат ангина пекторис на поголеми височини 
може да ја влоши состојбата или кај претходно ста-
билни срцеви болни може да ја развие. 

Добро контролирана хипертензија (зголемен кр-
вен притисок) не е причина да се избегнат поголе-
ми височини.

Тестови како што се ЕКГ не се корисни за предвиду-
вање на потенцијална висинска болест.

астма обично не се влошува на поголеми височи-
ни. Не постои доказ дека астматично болни се по-
подложни на висинска болест.

Кај хронично болни од белодробни заболувања 
состојбата на поголеми височини може да преди-
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СПРеЧуВање На ВиСиНСКаТа  
БОлеСТ

Препораки за аклиматизација:

- над 3000 м. висина на која се 
преноќува да се зголемува за само 300 
до 600 м на ден. 

- над 3000 м потребен е еден ден 
одмор на секои искачени 1000 м.

- брзината на аклиматизација се 
разликува од човек до човек.

- Треба да се избегнува брзо 
доаѓање на голема височина - со 
возило, а доколку е таков случајот се 
препорачува одмор првите денови без 
поголеми физички напори.

- Качувај се високо, преспивај ниско

- доколку симптомите на висинска 
болест не поминуваат треба да се 
откаже натамошно искачување, да се 
намали надморската височина

На поголеми височини 
аклиматизацијата трае подолго, но тоа 
варира од човек до човек. 

злаТНи ПРаВила

1. Сосема е нормално да се заболи од 
висинска болест, но нема и потреба од 
неа да се умре.

2. Секоја болест над 2500 м. е 
висинска болест доколку не се докаже 
спротивно.

3. Не се качувај на поголема височина 
доколку имаш симптоми на акутна 
висинска болест. 

4. Доколку симптомите не се повлечат 
за 24-48 часа или се влошат, потребно 
е итно симнување. Не смее да се чека 
подолго.

5. Особа со симптоми на висинска 
болест не смее да се остава сама.

зивика инфекциски влошувања па е потребно да се 
носат антибиотици. Општата здравствена состојба 
кај овој вид на болни може да се влоши.

Diabetes mellitus кај овој тип на дијабетес компли-
кациите на поголеми височини се исто како и кај 
здравите особи. Симптомите на хипогликемија не 
треба да се толкуваат како висинска болест. Дијабе-
тичарите со себе треба да имаат резерви на глико-
за. На поголеми височини апаратите за мерење на 
гликемија не се сигурни. Сопатниците треба да би-
дат запознаени со симптомите на хипогликемијата 
(паѓање на шеќерот во крвта). 

Хронични болести:

Патниците кои имаат хронични болест треба да 
имаат на ум дека здравствена помош на високи 
надморски височини е мошне мала. Треба да се 
носи доволна количина на лекови, а да се избегну-
ваат предели каде што е тешко достапна медицин-
ската помош.

Деца

Заболувањето од висинска болест е со иста дина-
мика како и кај возрасните. Начин на евакуација и 
лекување е ист како и кај возрасните. 

Постари особи

Ризик од висинска болест не се зголемува со бројот-
на годините.

Поднесување на физичката активност може да 
биде потешко, па затоа се препорачува ограничу-
вање на физичките активниости во текот на првите 
денови додека не се аклиматизираат.

СПРаВуВање СО ВиСиНСКаТа  
БОлеСТ

Препораки за аклиматизација:

- над 3000 м. висина на која се 
преноќува да се зголемува за само 
300 до 600 м на ден. 

- над 3000 м потребен е еден ден 
одмор на секои искачени 1000 м.

- брзината на аклиматизација се 
разликува од човек до човек.

- Треба да се избегнува брзо 
доаѓање на голема височина - со 
возило, а доколку е таков случајот се 
препорачува одмор првите денови 
без поголеми физички напори.

- Качувај се високо, преспивај ниско

- доколку симптомите на висинска 
болест не поминуваат треба да се 
откаже натамошно искачување, да 
се намали надморската височина

На поголеми височини 
аклиматизацијата трае подолго, но 
тоа варира од човек до човек. 

злаТНи ПРаВила

1. Сосема е нормално да се заболи 
од висинска болест, но нема и 
потреба од неа да се умре.

2. Секоја болест над 2500 м. е 
висинска болест доколку не се 
докаже спротивно.

3. Не се качувај на поголема 
височина доколку имаш симптоми 
на акутна висинска болест. 

4. Доколку симптомите не се 
повлечат за 24-48 часа или се 
влошат, потребно е итно симнување. 
Не смее да се чека подолго.

5. Особа со симптоми на висинска 
болест не смее да се остава сама.
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Како влијае висината на човечкиот организам?
Ниту едно медицинско испитување не може со сигурност да ја 
предвиди  реакцијата на организмот на висината. Полот и годините 
не се фактор кој влијае на појавувањето на висинската болест.

Како што се напредува кон висините, притисокот и 
недостатокот на кислородот можат да предизвикат 
сериозни проблеми. 

капацитет на 
белите дробови

капацитет на 
белите дробови

капацитет на 
белите дробови

капацитет на 
белите дробови

главоболка

несоница

проблеми со 
варењето

поради 
недостаток на 

кислород

Слаби главоболки, 
повремена 
несоница, 

краток здив при 
напор. може да 

се продолжи, 
повеќе време за 
аклиматизација

Средна  аВБ Напредна  аВБ

Тешка  аВБ

Зачестени  јаки 
главоболки, замор, 
несоница, слабост, 
губиток на апетит, 

гадење потребно е 
враќање на 

пониска надморска 
височина

Мозочна едема 
Јаки главоболки, 

гадење, повраќање,  
краток здив и 

кашлица, амнезија,  
халуцинации, можна 

парализа на една 
страна од телото 

Белодробна едема 
забелижително 

отежано дишење 
при мирување, сува 

кашлица, главоболка, 
замор, атаксија, и 

периферна едема.

Карактеристична е со попратна белодробна 
едема и/или мозочна едема, потребно е итно 
симнување и медицинска помош  

Гастролошки 
проблеми

Пулмолошки
симптоми
над 3000 м. 
сушење на 
мукозните
мембрани

Средна 
Хипотермија

замор
прогресивен   

замор меѓу 24 
и 48 часа

атаксија
губење на 
равнотежа

задржување 
на  урината

Периферен 
едем

оток околу очите 
и на лицето, и 

екстремитетите

На овие висини веќе кај голем број планинари се 
појавуваат еден или повеќе симптоми на висинска 
болест

Можни симптоми во блага 
форма најчесто кај почетници

1. Почнете со искачување под 3000м.

2. На секои 1000м. преноќување

3. Потребен внес на течности (4-5л. дневно)

4. Можете да го зголемите нивото на 
кислород во крвта со исхрана со 70-80% 
карбохидрати. 

Средна
меѓу 32О и 33О треска, 

несмасност, свесна 
состојба

Потребно е 
засолнување, можно 

премрзнување на 
екстремитети

Тешка
помалку од 32О, 
губење на свест, 

слаба циркулација 
Намалување на 
движење, итно 
евакуирање со 

носилка

Мрзнење
екстремитетите 
отекуваат губат 

осетливост, стануваат 
бели и цврсти 

Итно затоплување 
и медицинска 
интервенција

Нормална до 37О,  Хипотермија под 35О

Температурата  се намалува за 1о 
на искачени 100 м.

Во лето на висини над  5000м, ноќните 
температури знаат да бидат и до -20О, 

а на врвовите и до -30О.

Температура

Студ

Висина

Симптоми

Превенција од висинска болест

0.m
100%

3000.m
75%

5000.m
50%

7000.m
37%

единствена терапија е симнување на помала 
височина. задолжително давање на кислород

Повеќето прилагодувања се случуваат во првите два-три дена на одредена височина, меѓутоа тоа 
варира од човек до човек. Потполната аклиматизација трае значително подолго. Не постојат поуздани 
показатели за добро направена аклиматизација, освен познавањето и слушањето на сопственото тело. 

Лековите, нпр ацетазоламид, може да се користи пред искачување или ако успонот е повисок од 
планираниот. Ацетазоламид се користи за лекување на глауком, состојба во која зголемен притисок 
во окото може да доведе до постепено губење на видот. Ацетазоламидот го намалува притисокот во 
окото. Исто така се користи за да се намали тежината и времетраењето на симптомите на висинска 
болест (болки во стомакот, главоболка, скратен здив, вртоглавица, сонливост, замор...). Ацетазоламид 
се користи со други лекови за намалување на едем (вишок на водата во белите дробови) и помога 
во контрола на нападите за одредени видови на епилепсија. Овој лек е понекогаш пропишани за 
други намени. Консултирајте се со Вашиот доктор или фармацевт за повеќе информации. Неколку 
испитувања покажале значително намалување на акутна висинска болест  со профилактичка употреба 
на ацетазоламид 350-500 мг. два пати дневно. Помалите дози (125 мг. два пати дневно ги намалуваат 
симптомите и можноста за нуспојави. Третманот со ацетазоламид е потребно да започне еден ден пред 
искачување и да се продолжи се до постигнување на задоволителна аклиматизација.

Други лекови кои помагаат при намалување на симптомите на акутна висинска болест се: 
Дексаметазонот, Силденафил (вијагра), Нифедипин, Салметерол. Сите овие лекови се употребуваат 
при лечење на други болести и затоа користење на овие лекови без консултација со доктор не се 
препорачува.
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Куклица е мало село од раштркан тип кое се 
наоѓа 8 км северозападно од Кратово.
Позната по карактеристичните ерозивни 

форми наречени земјени пирамиди или камени 
кукли. Овие форми се наоѓаат на десната 
долинска страна на Крива Река, поточно на 
еродираниот дел од нејзината речна тераса, на 
надморска височина од 415-420 метри. Целата 
појава е распространета на површина од околу 
0,3-0,4 km². Има две групи на земјени пирамиди: 
оние во централниот дел на малата депресија 
во подножјето на ридот Дубица се поголеми 
(високи до 10 м), самостојни и во вид на земјени 
столбови; на исток (десно) од претходните, по 
страните на возвишението Забел се распоредени 
помали форми (високи до 5 м), блиску една до 
друга и често споени во подножјето. Поради 
интересниот изглед на големите земјени столбови 
кои наликуваат на човечки фигури наредени како 
„скаменети свадбари“, целата појава локалното 
население ја нарекува „Весела свадба“.
Една од легендите за постанокот на камените 
кукли е дека некоe момче сакало да се ожени со 
две жени во еден ист ден. Така тој ја договорил 
првата свадба пред пладне а втората по пладне. 
Но во текот на првата свадба дошла и втората 
невеста и кога видела дека нејзиниот вереник се 
жени за друга жена ги проколнала сите присутни 
и тие се претвориле во камења.

Инаку, камените кукли во овој простор се 
природна појава настаната со долготрајната 
ерозија на вулканските карпи со различна 
отпорност: игнимбрити, андезити и туфови. 
Поцврстите, компактни карпи (игнимбрити, 
андезити) бавно се еродираат и ги штитат меките 
туфови под себе. Вака заштитени, туфовите 
заедно со карпестиот блок на врвот, остануваат да 
штрчат во релјефот во вид на остенци и столбови, 
односно земјени пирамиди. Во меѓувреме, 
долготрајните атмосферски влијанија (врнежите, 
температурните промени, ветрот) ги доизградиле, 
моделирале, модифицирале и затоа тие имаат 
така карактеристичен облик. Овие процеси, 
кои почнале пред десетина илјади години, 
продолжуваат и денес, така што некои земјени 
пирамиди постепено се уништуваат, а други се 
создаваат. Со тоа, пирамидите перманентно го 
менуваат својот облик, само што тој процес е 
бавен и не може да се забележи за еден месец 
или една година. Феноменот земјени пирамиди 
или камени кукли, во светски рамки претставува 
ретка појава и за нивно создавање треба 
посебни геолошки, геоморфолошки, климатски и 
вегетациски услови.

Скаменети СВАТОВИ
КУКЛИЦИ - КРАТОВО

23



Mанастирот Св. Преображение или попознат како манастир Зрзе, се 
наоѓа околу 35 км. западно од Прилеп. Подигнат е на една рамнина 

над селото Зрзе. Од сите страни е опколен со дабова шума, со отворен поглед 
кон Пелагониската рамнина. Манастирскиот комплекс зафаќа површина 

од околу 7000 м2, простор на кој се изградени згради и тоа во северо – 
источниот – конаците, во западниот – економските згради, а на 

јужниот и југозападниот дел – други помошни згради. Некогашниот 
манастирски комплекс заземал многу поголема површина од 

денешниот. Целиот простор одговара на површината која е 
природно оградена и заштитена со долини од јужната страна, 
и со значителен вертикален засек од источната страна. За 
заштита од западната страна порано бил издигнат висок 
дебел ѕид, од кого денес се зачувани остатоци. Целиот состав 
на згради заедно со црквата бил опколен со еден развиен 

фортификационен систем, веројатно со одбрамбени кули. Врз 
основа на историските извори, постанокот на овој историски 

комплекс би требало да го бараме некаде во средината на 14 от век, 
во времето на цар Душан. На тоа време и на втората половина на 14 

от век би требало да му се припише и постанокот на испосничките ќелии 
изработени во вертикалниот засек на варовниот масив, источна граница на 
манастирскиот комплекс. Податоците за почетното егзистирање на манастирот 
ги наоѓаме во обемниот текст на фреско натписот кој се наоѓа над јужниот влез 
однадвор, од црквата Св. Преображение. Натписот потекнува од околу 1400 та 
година и гласи:
Манастирот Зрзе го подигнал монахот Герман за време на владеењето на 
царот Душан што го дознаваме од поменатиот натпис. Во втората половина на 
14 от век кога Волкашин станал независен владетел на земјата околу Прилеп, 
грижата за манастирот ја превзеле внуците на монахот Герман, митрополитот 
Јован – зограф и неговиот брат иерономонахот Макарие – зограф.
По заземањето на овие краеви од страна на турците, споменатите браќа го 
отстапиле манастирот на управување на својот кмет Константин и неговите 
синови Јаков , Калојан и Димитар. Врз основа на натписот што потекнува од 
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околу 1400 та година, се заклучува дека со доаѓањето на турците, 
манастирот почнува да запустува и да пропаѓа. Со преземањето 
на грижата за манастирот од страна на кметот Константин и 
неговите синови, манастирот почнува да се обновува. По смртта 
на кметот Константин, а веројатно и на неговите синови, по се 
изгледа манастирот повторно почнал да пропаѓа. На почетокот 
на 16 от век постоеле сериозни оштетувања а некои делови на 
црквата биле и урнати. Околу 1535 година дошло до обновување 
и поставување на нов живот во првобитната црква.
Во првата половина на 17 от век, манастирските луѓе покажале 
широка активност во врска со проширувањето на црквениот 
комплекс. Во тој периот на северната страна се доградила 
црквата Св Петар и Павле. Последната обнова на црковниот 
комплекс била во 19 от век.
Денешниот црковен комплекс од манастирот Зрзе се состои 
од храмот Св. Преображение, храмот Св. Петар и Павле, 
надворешната припрата на западната страна и дел од градбата 
на јужната страна од црквата на Св Преображение. Целиот тој 
комплекс е покриен со стари турски ќерамиди на три води. 
Јужно од црквата Св. Преображение, кон источниот дел е 
подигната кула – камбанарија.
Најстара постројка од овој црковен комплекс е црквата Св. 
Преображение, подигната од монахот Герман. Црквата е 
еднокорабна, засводена со полукружен свод и на исток, со 
пространа а внатре со полукружна апсида. Внатрешноста на 
црквата била осветлувана преку два прозорци од јужниот ѕид, 
кои во турскиот период биле реконструирани и зацврстени 
со железни решетки. Црквата имала влез на јужната страна, 
а веројатно имала и на западната пред да биде подигната 
припратата.
Во втората половина на 14 от век, синовите на Хајко, Прибил и 
Приезд со својата мајка дале да се живописа црквата. Фреските 
во овој дел на црквата на јавноста и биле познати само делумно, 
и тоа во првата зона. За време на конзерваторските работи врз 
живописот биле откриени големи површини фреско – живопис. 
Над првата зона на јужниот, западниот и северниот ѕид бил 
откриен фриз со светци во медалјони.
Фреските на наосот му припаѓаат на времето од 16 от век, 
најверојатно помеѓу 1535 до 1540 година. Живописот почнува 
од она место каде порано бил преградниот ѕид. На јужната 
страна постоел влез, кој подоцна бил претворен во прозор.
За време на конзерваторските работи биле откриени зачувани 
елементи од првобитниот трем на црквата подигната во 17 от 
век. Врз основа на тие откритија биле извршена реконструкција 
на западната и јужната страна од тремот со дрвени колонади 
меѓусебно поврзани со дрвени лакови. Во 19 от век повторно 
дошло до обновување на црквата посветена на Св Петар и 
Павле, која кај народот до ден денес се вика Чобанска црква. 
Оваа црква била живописана исто така во 19 от век со фрески од 
мајстор со слаби зографски квалитети.

Текстот е превземен од  www.makedonskimanastiri.mk
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Диме се одликувал со фрапантна љубов кон 
планините и непоколеблива амбиција за 
соочување со најтешките предизвици. 

Роден е во Битола на 21.09.1953 година. На 
своите 35 години влезе во алпинистичката и 
спортската историја. Во Планинарското друштво 
„Пелистер“ се зачленил во 1968 год., а во 1972 год. го 
завршил курсот за горски спасители. Со алпинизам 
почнал да се занимава од 1975 год. Со посетување 
на курсеви и тренинзи го добива звањето алпинист 
а  подоцна со стекнување на алпинистичко искуство 
станува и инструктор по алпинизам. Диме заедно со 
другарите исто  така  негови истомисленици: Симе, 
Мирко, Мики, Мони, Бале, Ѓорѓи, Драшко и други, 
организирано ги започуваат првите искачувања и 
го популаризират алпинизмот и планинарството 
во Битола и ја освежуваат алпинистичката секција 
на „ПСД Пелистер“ која беше занемарена.  
Првите планинарски искачувања започнуваат во 
Македонија на планините: Кораб (2764м.), Шар 
Планина, Титов Врв (2747м.), Љуботен (2499м.) 
Солунска Глава(2540м.), Кајмакчалан (2521м.) и 
други. Заедно со своите другари, а и со сопругата 
Елпида своите годишни одмори ги користеа за 
искакчување на повисоките врвови од бивша 
Југославија. Од тогашниот Планинарски сојуз 
на Југославија му беше доделено признание за 
совладување на Југословенската трансверзала, 
освојувајќи по два врва од секоја република и 
два врва од секоја од тогашните покраини. Потоа 
следат искачувања во Бугарија, во Грција, Италија, 
Доломити на највисокиот врв Мармолада (3342м.) 

Алпинистиички тренининзи се одржуваа на Црвени 
Стени на Пелистер како најблиска локација, а 
подоцна на алпинистичкиот локалитет Матка-Скопје 
и Пакленица- Задар (Хрватска) каде што се искачени 
повеќе насоки. Во 1978-79 почнуваат подготовките 
за искачување на Монт Блан (4810м.) највисокиот 
врв во Западна Европа. После 1979 год. кога беше 
искачен М. Блан, во 1980 година поради лошите 
временски услови беше невозможно искачувањето 
на Матерхорн (4478м.) во Швајцарија, но следната 
година 1981 беше успешно искачен, а  на врвот се 
искачија Диме, Ѓорѓи, Бале, Мирко. Истата година 
беше искачен и врвот Монте Роса (4634м.)  и Монт 
Блан кој за Диме и Ѓорѓи беше освоен по втор пат.

Сите овие подготовки помогнаа за побрз прием 
во Македонските алпинистички експедиции кои за 
водач го имаа Јован Попоски. Во текот на годините 
следат нови искачувања и нови успеси. 

„анди 82” искачени се врвовите Чупикалки 
(6345м.), Северен Хаускаран (6655м.)и јужен 
Хаускаран(6768м.) на Планината Кордиљера Бланка  
во Перу Јужна Америка.

“Памир 84” искачени се Пик Четворјох(6400м.)
по класичната патека и Пик Комунизам(7495м.)во 
Русија по насоката Бороткин.

Прва Македонска Хималајска Експедиција 
“Манаслу 86” осмиот, по висина врв  на светот. 
Искачени се само 7350м. заради тешките временски 
услови мораше да се откажи искачувањето на врвот. 

И конечно  Монт Еверест на 10-ти мај во 18 часот 
исполнување на животниот сон на Диме, но за жал и 
неговиот последен спортски успех.  

Материјалот е превземен од 
www.dimitarilievski-murato.com

Димитар
илиевски
мурато

МАКЕДОНЦИТЕ НА 
ЕВЕРЕСТ
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МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА
На 3. 3. 2008година во кристалната сала на Собранието на Република 
Македонија Претседателот на Македонија Бранко Црвенковски му 
додедели високи одликувања “Медал за заслуги за Македонија” на 
Димитар Илиевски постхумно и на вториот освојувач на “Еверест”  Глигор 
Делев.
Претседателот Бранко Црвенковски му го предаде медалот на синот на 
Димитар, Јонче и на Глигор Делев  и во својот воведен говор истакна дека 
и двајцата алпинисти во себе ја носат огромната моќ на себедокажување, 
како и силната патриотска желба да учествуваат во мисија со која гордо ќе 
ја представуваат нацијата. Од таму и доаѓа и симболиката на истакнување 
на националното знаме на врвовите, како доказ за посветеноста кон 
државата од која доаѓаат.

СПОМЕНИК НА ПЛАНИНАРСКИ ДОМ  КОПАНКИ
На десетиот јубилеен меморијален марш Димитар Илиевски 
- Мурато  1999 година во присуство на планинари од 
цела Македонија, членови на Македонската хималајска 
експедиција,  во дворот на планинарскиот дом “Копанки” 
претседателот на “ПСД Пелистер” Златко Стерјов го откри 
монументалниот споменик со ликот на Диме кое е дело на 
охриѓанецот Живко Пејовски.
Исто така беа доделени сребрени и златни значки за доајените 

на Македонското планинарство, а 
на крајот од маршот во Битола пред 
куќата на Димитар Илиевски беше 
откриена спомен плочата поставена 
на самата куќа каде што живееше 
Димитар Илиевски.

СПОМЕНИК НА ВРВОТ ПЕЛИСТЕР
После освојувањето на “Мт.Еверест” планинарите од 
Битола покренааа повеќе иницијативи за изградување на 
спомен обележја во чест на нивниот другар. Така на патот 
до планинарскиот дом “Големо езеро” е изградена посебна 
чешма а во домот кој го носи името на Диме е поставена 
спомен соба.Исто така на самиот врв на “Пелистер” кој сега 
го носи името “Димев” врв од страна на планинарите Вангел 
Јовановски-Гелчо и Никола Костовски -Чита е изградена 
пирамида со спомен плоча со ликот на Диме со текст со кој 
трајно се одбележува подвигот на Битолскиот алпинист. 

ВЕЛИКАН НА МАКЕДОНСКИОТ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ
Поради големината на спортскиот подвиг “Македонскиот олимписки комитет” во 1998 
година го прогласи Димитар Илиевски за великан на “Македонскиот олимписки комитет”.
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изјава на Борче Јовчевски
На 8 мај утрото, заедно со 
Диме, Стипе и Вики трнавме кон 
третиот висински логор (Стипе 
Божиќ-Хрватска, Виктор Грошељ-
Словенија алпинисти кои се 
приклучија на Македонската 
Хималајска Експедиција). 
Бевме физички и психички 
подготвени, цел ден пешачевме 
и се движевме по фиксираните 
јажиња. Кога пристигнавме 
во третиот висински логор 
шерпасите веќе ги имаа 
поставено шаторите. Заедно со 
Диме се сместивме во еден а 
Стипе и Виктор во друг. Беше 
многу студено температурата 
се спушти на -30степени 
под нулата. Утрото кога се 
разбудивме се беше покриено 
со снег дури и вреќите за спиење 
беа со снег. Со нас имавме 
камера и радиостаница. Диме 
не сакаше многу да зборува по 
радиостаница па затоа јас ја 
имав со мене.
Од третиот се упативме кон 
четвртиот логор, одевме по 
чист мраз и се движевме по 
фиксираните јажиња на нагиб 
околу 70 степени. Беше многу 
ладно и мене почнаа да ми 
мрзнат нозете како што се 
движевме нагоре беше се 
потешко и потешко. Диме се 
одвои од мене и јас морав да 
држам свое темпо. Почна да 
се стемнува околу 18 часот. 
Настрана од фиксираната патека 
видов шатор кој помислив дека 
е нашиот но за среќа видов дека 
е искинат, малку се помислив 
и продолжив по вистинскиот 
правец. Во тие моменти и на 
тие висини мозокот работи со 
помал капацитет и може лесно 
да се згреши. Некаде пред 
логорот стигнав до една падина 
ја искачив, другите веќе беа во 
4-от висински логор. Поради 
проблемите со нозете се движев 
бавно па ги испратија шерпасите 
да видат што се случува со мене. 

Па така заедно со нив стигнав во 
4-от висинскиот логор. Утрото 
околу три часот се разбудивме и 
се подготвувавме за освојување 
на врвот. Мислев дека нозете 
ми се во ред, но кога пробав 
да ги ставам чевлите, едвај ги 
ставив. Прстите ми беа потечени. 
Се консултирав со Диме и со 
базниот логор. Остана на мене 
да одлучам. Ако продолжам 
можам да ги загубам прстите, 
па одлучив да останам. Диме ја 
зеде радиостаницата со него, 
се поздравивме и екипата тргна 
за освојување на врвот. Моја 
задача беше да ги наместам 
шаторите да спремам чај и 
јадење за екипата кога ќе се 
врати. Откако ги средив тие 
работи малку се одморив и 
повторно излегов надвор. 
Наидов на стари боци за 
кислород, остатоци од опрема.
Во еден момент наидов и на 
мртво тело. Тоа беше тело на 
алпинист кој минатата година 
на враќањето назад од врврот 
легнал да се одмори и утрото 
едноставно не се разбуди. Телото 
воопшто не беше распаднато. 
Времето си поминуваше и почна 
да се стемнува, запалив свеќа 
да го осветлувам шаторот за 
да претставува ориентир за 
другарите, кога ќе се спуштаат од 
врвот.
Во еден момент слушнав 
гласови. Дојдоа двајцата 
шерпаси околу 22,30 часот, 
ми кажаа за успехот дека 
сите пет души се искачија 
на врвот. Некаде околу 2,30 
часот пристигна и Стипе Божиќ 
ми зборуваше на англиски. 
Воопшто не ме препознаваше. 
Влезе во шаторот се стопли 
со чај, му ја дадов боцата со 
кислород и почна да доаѓа 
присебе тогаш ме препозна. 
По половина час пристигна и 
Виктор Грошељ. Му го отстапив 
моето топло место го освежив 
со топли течности. Го прашав 

Како член на „МаХе еверест 
89“ (Македонска Хималајска 
експедиција) Димитар илиевски 
на 10-ти мај во 18.00ч. 1989 година 
заедно со придружните членови: 
Стипе Божиќ, Виктор Грошељ 
и шерпасите Сонам и аџива се 
искачи на највисокиот врв на 
светот МТ. еверест 8848м. и стана 
првиот Македонец што го развеа 
Македонското знаме на врвот на 
светот. Тој ден неговиот животен 
сон стана стварност, искачувањето 
се славеше во базниот логор и 
во Македонија. Но истиот ден 
големиот триумф стана трагедија, 
тој ден е забележан и како 
последен во животот на Диме кој 
при враќањето од врвот не успеа да 
се симне во последниот висински 
логор на јужното седло (8200м.) и 
засекогаш остана во прегратките 
на големата планина. Подвигот 
на Диме и на членовите на 
Македонската експедиција ја вброи 
Македонија во една од ретките 
земји кои имаат свој претставник на 
врвот на светот, а Диме како 263 по 
ред алпинист кој се има искачено 
на еверест, влезе во легендите на 
Македонскиот алпинизам и спортот 
воопшто. Го освои врвот на светот и 
тој му даде вечна слава
искачувањето до врвот траело 
околу 15 часа во услови на длабок 
снег.
искачувањето на врвот опишано 
е од изказите на Борче Јовчевски 
член на експедицијата и исказите на 
Стипе Божиќ и Виктор Грошељ.
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каде е Диме, а тој се изненади што пред него не 
е пристигнат. Диме од врвот тргнал прв, а сеуште 
не беше пристигнат. Ориентир на Стипе му беше 
светлината од шаторот, воопшто не беше свесен 
како стигнал дотука не знаеше каде му е цепинот 
дали го загуби или го остави некаде. Влегов во 
другите шатори, да не е случајно таму Диме но него 
го немаше. Го очекувавме додека не се раздени. 
Со првите сончеви зраци сите излеговме надвор и 
почнавме да викаме. Одговор немаше од никаде. 
Останавме до пладне очекувајќи го Диме. Од него 
немаше ни трага ни глас. Се надевавме дека можеби 
е слезен долу па и ние моравме да се спуштиме 
надолу. Заедно со Виктор Грошељ кој беше истоштен 
почнавме да слегуваме надолу а Стипе остана уште 
една ноќ. Радиостаница немавме. Кога се сретнавме 
со Американската експедиција, ги замоливме 
преку нивната радиостаница да пренесеме за 
исчезнувањето на Диме.
Пристигнав во базниот логор ја објавив веста 
за Диме на сите ни беше тешко и мачно за 
исчезнувањето на Диме. Бевме свесни дека шансите 
да се врати по 24 часа на планината се невозможни. 
Со длабока тага го напуштивме базниот логор и се 
упативме кон Катманду.

Виктор Грошељ
10.05 1989 година (Среда). Изутрината во три часот 
тргнавме кон врвот. Времето беше ведро, убаво 
но многу студено. Имавме проблеми со длабокиот 
снег, кој паѓаше предходните денови, особено во 
последните 350 метри. Моравме да внимаваме на 
секој чекор. Во тие услови не можевме да одиме 
заедно, секој се снаоѓаше како што знае. Во тие 
моменти не можев да контактирам со Диме, кој 
мошне добро одеше кон врвот. Бев изненаден колку 
е физички и психички подготвен.
При качувањето ми снема кислород во боцата и тоа 
ми причинуваше големи тешкотии. Дишев речиси, на 
жабри многу бавно се движев и доста заостанував.
Околу 17,20 часот Диме, а потоа и Стипе се искачија 
на Монт Еверест, заедно со шерпасите Сонам и 
Аџива. По цели 15 часа искачување успеаа да се 
искачат на највисокиот врв на светот.
Шерпасите  веднаш тргнаа за назад, сакајќи да се 
симнат на последниот логор додека видливоста е 
добра. Диме и Божиќ останаа околу 40 минути.
Јас на врвот се искачив некаде околу 19,30 часот. 
Бев на работ на силите бидејќи тие последни метри 
ги качував без употреба на  кислород. Диме се 
спушташе прв и се сретнавме на еден дел од патот 
но тогаш не ни помислував дека нешто можи да 
се случи. Ноќта беше ведра и тоа ме охрабруваше 
при симнувањето. Поради длабокиот снег кои ги 

покриваше пукнатините морав многу да внимавам.
Во последниот логор стигнав некаде околу 3 часот 
бев изненаден што го нема Диме, но сепак верував 
дека наскоро ќе пристигне, бидејќи веќе почна да се 
разденува.
Залудно го чекавме него го немаше во наредните 
неколку часови го пребарувавме теренот на патот 
каде што се симнувавме, но залудно не најдовме 
никакви траги.
Поради голема истоштеност јас и Борче со 
шерпасите моравме да се вратиме во базниот логор 
Стипе остана на височина од 7790 метри, уште еден 
ден во исчекување да се врати Диме.

Стипе Божиќ
Диме ме воодушеви со својата физичка и психичка 
подготвеност. Се качуваше лесно, беше тешко да се 
следи сигурен беше дека ќе успее. Предходно ми 
се обрати со зборовите: „Стипе , морам да успеам 
ти веќе си бил на Еверест имаш, искуство ќе ми 
помогнеш. Времето е добро, мора да успеам.“
Качувањето беше многу тешко, навистина тешко 
поради длабокиот снег, кој паѓаше предходните 
денови се движевме чекор по чекор моравме да 
внимаваме на секоја стапка. Виктор заостануваше 
зад нас. На врвот се искачивме сите четворица. 
Диме прв, десетина минути пред нас. Колку само се 
радуваше горе на покривот на светот.
Со колегите разговаравме по радио врска времето 
беше чисто, без магла и облаци. Пред нас се 
протегаше величенствен поглед на сите страни. 
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Се обидов да снимам со 16 милиметарска камера  
но поради ладното време, камерата ми замрзна. 
Направив неколку фотографи кога се обидов да 
сменам филм рацете ми замрзнаа и така престанав 
да фотографирам.
Останавме 40-45 минути на врвот и почавме да 
се симнуваме. Диме тргна прв. Темпото му беше 
пребрзо го молев да ме чека. Поради ведрото време 
температурата беше околу -50 степени. Ме почека 
на Јужниот врв, ми помогна при поправката на 
светилката и пак се одели од мене.
„Диме чекај ме!“ свикав . Сигурно не ме слушна. 
Не можев да го следам неговото брзање неговата 
сигнализација пред мене ја гледав до 22,30часот, 
на местото каде треба да се помине грбенот и каде 
почнува спуштањето до Јужното седло.
Во тој момент не помислував ништо лошо, верував 
дека е стигнат до последниот висински логор. Во 
еден момент изгубив рамнотежа под нозете и 
запливав во празно.
Помислив со мене е готово. Очекував само удар. 
Мислев ќе излетам во некоја провалија и таму ќе 
ми биде крајот. За големо чудо се приземјив сосема 
благо и продолжив да се лизгам по мразот. Одеднаш 
застанав, изудрен ама цел, на висина од 8500 метри. 
Кога околу 2,30 часот дојдов во 4 висински логор 
таму беа шерпасите и Борче, кој имаше подготвено 
чај. По извесно време пристигна и Грошељ, но Диме 
го немаше. Кај Диме остана радиостаницата и не 
можевме да се јавиме во базниот логор .
Стигнаа членовите на Американската експедиција 
и со нивната радистаница се јавивме во базата. Ги 
запознавме со случајот сите беа шокирани.
Го чекавме до 10 часот, а потоа донесовме одлука 
Борче и Виктор да се спуштаат надолу кон базнит 
логор, бидејќи и двајцата беа многу истоштени. 

Јас останав уште една цела ноќ и еден ден за да го 
пребарам околниот терен, колку што можам.
Мојата потрага не даде резултати. Од Кинеската 
страна беше организирана потрага и целиот терен 
авионски се снимаше. Јас веќе немав сили и морав 
да се спуштам надолу кон базниот логор. Навистина 
ми е жал што тоа се случи, до толку повеќе што 
Македонската хималајска експедиција беше 
одлично организирана, добро испланирана.
На симнување од врвот Диме останал најверојатно 
на височина од 8200 метри каде што го причекувал
Стипе, кој бил зад него и имал проблеми со 
светилката.
Причината за неговата смрт не е разјаснета до 
денес бидејки за целото време на искачувањето и 
симнувањето бил во одлична состојба често пати 
пртејки патека во снегот и пред шерпасите.

Македонската хималајска алпинистичка 
експедиција “Еверест 89” во состав:
Јован Попоски (водач на екпедицијата),
Горазд Русоклија (лекар и заменик водач), 
Димитар илиевски (алпинист), 
Ѓорѓи Костовски, (алпинист),
Борче Јовчевски, (алпинист),
Серафим Серафимовски, (алпинист),
Сашо андоновски, (алпинист),
Слободан Трпевски, 
Димитар Митевски, 
Владимир Бошков, (лекар),
Слободан Ѓорѓевиќ (радио врски), 
Страшо лозановски-Страле (логистика), 
Владимир андреевски-Пајо (логистика),
Румен Ќамилов (снимател).

МЕМОРИЈАЛЕН МАРШ 
Секоја година почнувајќи од 1990год. кога 
се одржа првиот меморијален марш во чест 
на Димитар Илиевски и по иницијатива на 
планинарите и неговите другари истиот 
меморијален марш стана традиција која трае 
веќе 20 години.
Меморијалниот марш се одржува секоја година  
во месец мај  од 7 до  10- ти во организација на 
Планинарското друштво “Пелистер” планинари 
од цела Македонија  од Србија, Хрватска, 
Бугарија и од други места се искачуваат на врвот 
на “Пелистер” од повеќе страни а на самиот 
врв на местото каде се наоѓа споменикот на 
Диме или “Димев” врв се чита пригоден говор и 
планинарите се запишуваат во спомен книгата.
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Aлпинизмот е спортска дејност која што се одвива на стрмни и 
високи карпи и претставува дел од поширокото семејство на 

планинарски спортови. Алпинистичките активности најчесто се 
состојат од искачување на ‘‘необработени‘‘ карпи каде што нема 
поставено комплетно осигурување или обележување, и каде што во 
голема мерка е задржан природниот изглед на карпата.

Успехот на алпинистичките искачувања не зависи само од силата 
на алпинистот или неговата техничка способност за движење по 
рељефот на карпата, туку и од способноста за интегрално решавање 
на сите проблеми при качувањето, како што се поставување 
сопствено осигурување, внимавање на ронливоста на карпата, 
правилна ориентација во карпата и избор на правецот - насоката на 
качување, проценка на временските прилики и сл. Со оглед на тоа 
што најголемиот дел од алпинистичките локалитети се наоѓаат во 
планински или ридски области, неопходно е експертско познавање 
на основните планинарски вештини.

Зимските алпинистички искачувања како и качувањата на неискачени 
карпина повисоките планини, преставуваат најкомплексни 
алпинистички дејности и воопшто едни од најтешките и најопасните 
спортски дисциплини. Токму тоа е главната карактеристика на 
алпинистичката дејност по која што алпинизмот се разликува од 
другите планинарски спортови.

Како дејност, алпинизмот не е само спорт. Дефинирањето на 
алпинизмот од аспект на спортската наука наметнува многу тесна 
рамка во која што не може да се даде целосен опис на алпинизмот 
и токму заради тоа се јавуваат големиот број недоразбирања и 
дезинформации што постојат во јавноста околу алпинизмот.

Алпинизмот е начин на размислување и философија на живеење. 
Вистинскиот алпинист не се занимава со алпинизам само за време 
на алпинистичкото искачување или за време на тренингот, денот на 
алпинистот почнува и завршува со алпинизам.

Алпинизмот не се одвива пред публика, во алпинизмот нема 
гардероби, топли тушеви, ниту журки после качувањето. Алпинизмот 
е контемплативен однос на човекот со планината, карпата, како 
еден од најсигурните начини за пронаоѓање на подоброто во 
себе. Тешкотиите и опасностите со кои се среќаваме за време на 
алпинистичките искачувања ја зголемуваат нашата свесност за 
постоењето и не учат на поголема љубов и почитување на животот со 
сите негови убавини и вредности.

НАКРАТКО ЗА АЛПИНИЗМОТ

MACF

mACEDONIAN ALPINE CLImBING FEDERATION
Македонска алпинистичка Федерација
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Организираната алпинистичка активност во Република Македонија се 
одвива во рамките на алпинистичките клубови. Согласно со измените 
во Законот за спорт, алпинистичките секции кои претходно беа 
носители на алпинистичката активност се трансформираат во 
алпинистички клубови. Активните алпинистички клубови во кои 
се одвива организирана алпинистичка  активност се здружени 
во Македонската алпинистичка асоцијација, која согласно 
со новите законски одредби треба да се трансформира во 
Македонска алпинистичка федерација.

Заради специфичноста на алпинизмот и присутната опасност, 
алпинистичката дејност е строго регулирана со документи 
и акти за работа кои се интегрирани во Правилникот за 
работа на Македонската алпинистичка асоцијација. Важен 
дел од алпинистичката дејност претставува алпинистичката 
обука која може да биде спроведувана само под надзор 
на Инструктори по алпинизам со важечка лиценца и 
во согласност со одредбите од Правилникот за работа. 
Алпинистичката обука се изведува преку алпинистичките 
училишта кои функционираат во рамките на клубовите и кои 
работат според унифицирана програма.

Основна форма на активност во рамките на Македонската 
алпинистичка федерација се алпинистичките собири, за 
време на кои се изведуваат и едукативни курсеви и семинари 
за одредени области од алпинистичката дејност.

Достигнувањата во алпинизмот се вреднуваат и класифицираат на 
различен начин од другите спортови. Во алпинизмот не постои натпревар 
во класичната смисла на зборот, иако за одредени алпинистички 
специјалности, како што се турното скијање или ‘‘ски алпинизмот‘‘ и 
качувањето во мраз, постојат натпреварувања.

Алпинистичките искачувања се вреднуваат според квалитетот и 
комплексноста на искачувањето. Вреднувањето на алпинистичките 
достигнувања се врши според сложен систем на критериуми 
кои овозможуваат прилично објективна и прецизна анализа на 
алпинистичките резултати и нивна соодветна класификација.

Непознавањето на суштината на системот на алпинистичките вредности 
или негово површно познавање и толкување, се најчеста причина за 
погрешното дефинирање на алпинизмот, кое за жал, многу често се 
случува и од страна на институции и поединци кои се носители на 
сериозна општествена одговорност.

Заради приближување на алпинизмот до пошироката јавност, 
Македонската алпинистичка федерација организира јавни презентации 
и трибини, а од неодмна во просториите на Факултетот за физичка 
култура во Скопје и Средното фискултурно училиште е поставен ѕид за 
алпинистички тренинг каде што може да се добијат стручни информации 
и совети во врска со алпинизмот.

33



PRIKAZNA 

Mилет како бренд станал познат 
во 30-тите години од минатиот 
век кога за првпат се појавија 

торби за пазарување со ремени за на 
рамо. Неколку години подоцна идејата 
торбите да се адаптираат во ранеци, 
брзо го исфрли францускиот бренд во 
самиот светски врв. Развојот на технички 
производи за употреба во планина 
му обезбеди на Милет врвно место, 
подржано од страна на најдобрите 
планинари на тогашната генерација.

ПОЧЕТОЦИ...
Компанијата е основана во 1921 година во 
Сент Фонс во јужниот дел на предградието 
на Лион од г-дин и г-ѓа Милет (родителите 
на Рејмонд и Рене Милет) и била 
специјализирана за производство на 
вреќи и кеси за пазарување. Седум години 
подоцна, компанијата се пресели во Анеси 
за да биде поблиску до Алпите. Обемот 
на работата во тој период значително се 
зголемил, а усвојување на нови техники 
и оригиналните концепти придонесоа 
за појава на првите ранци со цврста 
конструкција во 1934 година. Набргу потоа 
дојде и првата колекција на торби од 
Милет.
За време на Втората светска војна, 
браќата Милет го продолжиле бизнисот 
на нивните родители, а учествувале и 
во францускиот движење на отпор и го 
снабдувале истиот со ранци и торби. Од 
1945 година, браќата Милет ја превзедоа 
целосно работата со компанијата. 
Следните години, Рене Миле, како член 
на француски алпски клуб во Анеси, 
работеше на создавање ранец специјално 
адаптиран за употреба во планините. Тоа 

беше во  време кога тој се сретна со еден 
млад 25-годишен алпинист Луј Лашенал, 
кој активно учествуваше во конструкцијата 
на ранците.

ЗЛАТНИ 50-ти
1950 година беше пресвртница: Милет ја 
опреми првата француска експедиција на 
Хималаите. Центарот на вниманието беше 
дефинитивно свртен кон францускиот 
бренд по освојувањето на Анапурна. Ова 
француско искачување на првиот врв над 
8.000 метри од страна на Морис Херцог 
и Луј Лашенал на 3 јуни, 1950 донесе 
огромна возбуда. Милет брзо се етаблира 
како лидер во производството на 
планинарски ранци во Франција, а угледот 
на Милет производите наскоро се рашири 
и низ целиот свет. Големи експедиции на 
Хималаите продолжија во текот на една 
деценија и врвовите над 8.000 метри биле 
освојувани еден по друг.
Следната деценија е обележена со 
појавувањето на голем број нови 
производи, особено ранци, секој од нив 
поиновативни од претходниот. Милет 
стана специјализиран за изработка на 
планинарски ранци. Од тогаш, Милет 
е фокусиран на планината и постојано 
зацврснување на своите врски со неа.
1959-та беше годината кога Рејмонд 
Милет го сретна Валтер Бонати, планински 
водач и алпинист. Бонати стана првиот 
Милет технички консултант со договор. 
Слоганот “Confiez vos charges à Walter 
Bonatt”(што би можеле да се преведе 
како “доверете го вашиот товар на Валтер 
Бонати”) се покажа како вистински успех. 
Во 60-тите години популарноста на 
францускиот бренд почнал да се шири 

ПРИКАЗНА ЗА
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како шумски пожар благодарение на големиот интерес 
што планинарите го покажаа за Милет по успехот на 
различните планинарски и алпинистички експедиции.
Од 1961 Милет решава да се концентрира на иновации 
и се фокусира на 2 концепта: Во 1964 година лансираше 
револуционерен ранец, со ремени обложени со пена и 
без шевови изработени целосно од најлон. За прв пат, 
Милет лансира  ранци изработени целосно од најлон, 
што ги прави полесни за носење и водоотпорни, и како 
замена за памук кој до тогаш универзално се користел 
за овој тип на производи. На овој начин, милет 
поставил основ кој многу други ќе го следат.
И покрај огромен број на примероци и имитации 
низ целиот свет, Милет ја потврди својата позиција 
како лидер во производство на ранци. Секогаш со 
ист иновативен дух, патенти се регистрирани и за 
прицврстување  на ски-опрема како и цевчести ремени. 
Во 1975 година, компанијата решава да се прошири 
и отвори фабрика во Фронтенекс во регионот Савој.  
1977 беше уште една пресвртна година за Милет. Со 
првиот обид во производство на облека за употреба 
во планините, а особено со голем број на технички 
иновации и користење на новата Горе-Текс ткаенина. 
Разновидноста како стратегија и овозможи на 
компанијата да ги прошири своите активности со 
лансирање три линии на облека,  за употреба на големи 
надморски височини,  за пешачење и  за скијање. 
Оваа разновидност беше дополнета со познавањето 
на спецификите и  потешкотиите 
во планините и пешачењето, и 
постоење на солидна мрежа за 
дистрибуција. Очигледно, оваа нова 
колекција беше инстант успех.
Истовремено, компанијата продолжи 
да се опкружува со најталентираните 
алпинисти од тоа време. Успехот 
на оваа брилијантна стратегија е 
сигурно постигнат кога италијанскиот 
алпинист Реинхолд Меснер се 
приклучи на тимот на Милет. Според 
нивниот докажан рецепт,  браќата 
Милет го спонзорираа Реинхолд 
Меснер, кој во 1978 година, беше 
прв човек што се искачи на врвот на 
Еверест без боци за кислород, но 
со ранец Милет! Сагата продолжува 

и Меснер во 1980 година е првиот соло алпинист на 
Еверест, и пак без кислород. Реинхолд Меснер стана 
и првиот човек во светот што ги има искачено 14-те 
највисоките врвови на светот.
Успехот на Милет го достигнува својот врв во 80-те со 
признание етикета за квалитет “направен во Франција”. 
Препознатливоста на брендот стана таква што наместо 
да се каже ранец веќе се употребуваше самото име на 
брендот Милет. 
На 6 февруари 1995 година, брендовите Мillet, Racer 
и Gamet биле купени од страна на Lafuma лидерот на 
францускиот пазар за ранци, Милет бил истиснат на 
второто место. Во октомври, Милет воспоставува врски 
со Mac (лидер за производство на долна облека за 
употреба во планините) кои им припаѓале на Lafuma 
од 1993 година. Во 1996 година, врската помеѓу двата 
бренда е целосно утврдена и  се формира меѓународна 
компанија под името на Милет на 1 септември 1997 
година.
Истата година групата  Lafuma ги откупи Rivory и ги 
продава производите под брендот на Милет, кој на 
тој начин се појавува на пазарот за алпинистички 
јажиња и планинарски чевли. Во септември 1998 
превземен е One Sport (патики за качување, пешачење 
и планинарски чизми) и е создадена техничка ќелија 
во рамките на Lafuma група составена од Милет, Rivory 

и One Sport брендовите. Rivory се 
здружува со Cousin за да создадат 
светскиот број 2 бренд на пазарот за 
јажиња. Денес овие јажиња се под 

приоизводна програма на Cousin а 
се дистрибуираат под брендот на 
Милет.
Верен на своите корени, Милет во 
моментов е продуктивен како и 
секогаш во традиционалиот сектор 
на технички производи, облека, 
ранци, чевли, и јажиња. Милет и 
ден денес продолжува да нуди на 
секој планинар, алпинист или скијач 
можност да се опреми комплет од 
глава до пети, со ветување дека 
неколку брендови се во позиција да 
го направат тоа.
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Oваа година се чуствував спремен и решен да 
одам на Хималаи. По препорака на Вангел, или 
попознат во Битола како Гелчо  другар на мојот  
татко  стапив во контакт со Евгениј од Бугарија кој 
е сопственик на трекинг агенција и секоја година 
организира трекинг тура до Калапатар 5550м. и  
искачување на Исланд Пеак 6189м.Ова за мене 
беше идеално, да го посетам споменикот на мојот 
татко да ја поминам истата патека која во 1989 
год. ја помина до базниот логор на Мт.Еверест. а 
истовремено шанса да го искачам врвот  Исланд 
Пеак 6189мнв.

Патување:
Битола  16.04. 2011 патувам  до Софија тука се 
запознав со останатите 8 членови на групата,од 
Бугарија.Од  Софија до Истамбул  патувавме со 
автобус а од Истамбул со авион преку Шаржа                      
Обединети Арапски Емирати  до Катманду.
Катманду  18.04.2011 главниот град на Непал. Од 
тука почнуват искачувањата и предизвиците кон 

Хималаите. Градот е преполн со жители, туристи 
од целиот свет, коли, мотори кои нон стоп свират.
Сместени сме во хотел Ред Планет во туристичката 
населба Тамел, имаме 2 дена за разгледување 
на градот  во кој живеат љуѓе од повеќе вери, 
доминантна е Хинду, а после неа е Будизмот.
Ги завршуваме последните подготовки паковање 
на опрема се снабдуваме со потребните работи 
за патувањето  и утрото на 21.04. од Катманду 
летаме кон Лукла и тука почнува првиот 
предизвик летањето и слетувањето на пистата 
во Лукла на 2800мнв., која е долга само околу 
500м. Се смета за една од најопасните авионски 
писти во светот. Тука ја средуваме опремата и 
се најмуваат носачи кој ќе ни ја носат опремата 
30-40кг. по носач, носачите се од племето Раи, 
најмладиот е на 16 годишна возраст а најстариот 
на 24 год. Остануваме во Лукла да ноќеваме, 
поради здравствени проблеми на една девојка од 
групата.
Другиот ден од Лукла продолжуваме  кон  Монјо 

Хималаи

2011
Желбата да одам на Хималаите  ми е од 
oдамна. После трагичната 1989 год. кога 
мојот татко Димитар илиевски како член на 
“Македонската алпинистичка хималајска 
експедиција еверест 89” го искачи врвот 
еверест, но на враќање од врвот го загуби 
својот живот и засекогаш остана на неговите 
падини, Хималaите и Мт. еверест станаа дел 
од мојот живот

Јонче Илиевски
Планинарски Спортски Клуб 
Димитар Илиевски –Мурато Битола
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или Мондзо 2818мнв. Патеката оди по долината на реката Дуд 
кози или млечна река прво од  Лукла се спушта на 2610мнв. до 
селото  Пакдинг па потоа оди нагоре. Селото Мондзо се наоѓа 
пред самиот влез во Националниот парк Сагармата. 
Од Мондзо другиот ден  продолжуваме кон Намче Базар, но без 
2 члена од групата - девојката која имаше здраствени проблеми 
висока температура поради не променета состојба мораше да 
се врати  во придружба на својот сопруг и еден носач во Лукла, 
ние продолжуваме  према Намче Базар. Пристигаме на  местото 
од каде може за прв пат да се види М.Еверест  но поради 
облаци врвот не се гледа. После 5h.пешачење  пристигаме во 
Намче Базар каде ќе имаме 2 ноќевања поради аклиматизација.
24.април. НамчеБазар 3440мнв. е центар на шерпа племето 
од Кумбу долината, во него има менувачници, продавници за 
планинарска опрема, интернет кафулиња,телефонија,многу 
ново изградени лоџи или хотели а сопственичката на лоџата 
каде што престојувавме беше и локален заболекар. Конге ри 
6187м.и Тамсерку 6623м. се околни врвови кои се гледааат 
од Намче. Како за аклиматизација одиме дo Everest wiev hotel 
на 3800мнв. луксузен хотел опремен со боци за кислород во 
секоја соба.Од терасата на хотелот  можи да се види Еверест, 
Ама даблам, Тамсерку, Нупла кој е свет врв и е забранет за 
искачување, но поради облачно време нема видливост па се 
спуштаме према селото Кумјунг големо и познато Шерпа село 
каде по заслуга на Едмунд Хилари е изградено училиште кое 
го носи и неговото име а и болница за потребите на Солокумбу 
регионот. 
Од Намче базар одиме кон Тангбоче манастирот кој се наоѓа 
на 3870мнв.тука присуствувавме на пуџа церемонија во 
манастирот, а и сите поголеми експедиции за на Еверест или 
др. поминуваат на истата церемонија со цел да се смилуват 
боговите и планината да дозволи да ја искачат.
Другиот ден 26.04  продолжуваме кон Фериче 4240мнв.
поминуваме покрај Пангбоче од каде има прекрасен  поглед 
кон Ама даблам  6814мнв. После 5,30h,пешачење пристигаме 
во Фериче,ветровито место опкржено со  врвовите Табоче 
6367м. Чолатсе 6335м. добро се гледа и Ама даблам.Тука ќе 
останиме 2 ноќи за аклиматизација. Некои од групата ја осеќаат 
висината главоболки,потешко дишење,стомачни болки јас се 
осеќам добро. Се искачивме на висина 5080мнв. Со цел за да се 
аклиматизираме, а спиевме на пониско.
28.04.2011 денес одиме за Лобуче 4928мнв. поминуваме покрај 
Тукла или Дугла од тука  започнува Кумбу глечерот се движиме 
по левата страна од глечерот.  Денес треба да поминиме 
покрај местото каде се подигнати спомен плочи на загинати 
шерпаси и алпинисти од целиот свет. Јас одам 20 мин.понапред 
од групата знам дека на ова место се наоѓа и споменикот на 
Татко ми Димитар Илиевски- Мурато, сакам да имам доволно 
време да поседам сам. На самото место се чустува енергија 
присутност на загинатите алпинисти и шерпаси. Како што 
се приближувам до споменикот се повеќе се растажувам, 
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чуствата ми се измешани тага, гордост. Тага што 
не е повеќе со нас и гордост дека ми беше татко 
и дека е прв Македонец на Еверест во време 
кога многу големи земји од светот немаа свој 
претставник на  врвот на светот. Пристигнаа и 
другите од групата тие го посетија и споменикот 
на нивниот сограѓанин Христо Проданов првиот 
Бугарин кој во1984год. го искачи Еверест но загина 
исто на слегување од врвот. Заедно со другите 
од групата ги поставиме молитвените знаменца 
за кој Надир ми даде пари да ги поставам во 
негово име, се сликавме и продолжуваме нагоре 
за Лобуче, тука ќе преспиеме и утрото во 05.00 
тргаме за Кала Патар. Утрото е ведро и ладно 
одиме покрај глечерот Кумбу некаде покриен со 
камења со песок по цел пат го гледаме Нуптсе 
7861мнв. и  Пумори 7161мнв. стигнуваме во 
Горакшеп 5180мнв. последно место каде има 
лоџи после него е базниот логор на Еверест. Тука 
имаме пауза и после продолжуваме  за Калапатар 
времето е супер на пола пат почнува да се гледа 
М.Еверест 8848мнв. а од врвот на 5550мнв.има 
прекрасен поглед на Еверест регионот поглед кој 
не можи да се опиши само треба да се доживее. 
Долго време не го тргнав погледот од Евересто 
цело време во мислите ми е татко ми колку сум 
поблиску до Еверест се осеќам смирено не осеќам 
умор не ја осеќам висината. После 30мин. дојдоа 

и другите од групата се сликаме и се спуштаме 
кон Фериче. Се враќаме по истата патека 
повторно поминуваме крај споменикот тажен 
сум дека го напуштам местото. После поминати 
12ч. пешачење пристигаме во Фериче тука ќе 
преспиеме а другиот ден на 30.04. групата се дели 
едните одат према Форце а јас Нина и Евгениј 
заедно со водичот Ас, кој е од Гурунг племето и со 
слабо познавање на англискиот јазик само  Ok Ser. 
Oдиме за Базниот логор за Исланд Пеак одиме 
преку Дингбоче 4410мнв. и спиеме во Чукунг 
4730мнв. Во Фериче еден од носачите се разболе 
и си замина без да кажи, а слободни носачи 
немаше на располагање па моравме самите да 
го распоредиме товарот така да до базниот логор 
на Исланд Пеак ранците ни беа доста тешки. Во 
базниот логор се беше спремно шатори, кујна 
со кувар и помошник и бевме добро пречекани. 
После краток одмор имаме мала вежба движење 
со Јумар на фиксирани јажиња и обезбедување, 
водачот е задолжен да ја примени вежбата  
иако на сите тројца добро ни беше познато 
сето тоа. После тоа имаме време да прошетаме  
до замрзнато езеро на Имја Тсе глечерот. За 
кратко време времето се влоши почна да врни 
снег кој продолжи да врни  и за време кога се 
спремавме за тргање према врвот. Тргнавме во 
01,30ч. времето не е променето мирно е нема 
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ветер и ситно си паѓа снег, престана да врни на 
местото наречено крампон поинт  место каде 
се поставуваат дерези и друга опрема која е 
потребна за движење во навеза. Заврна нов снег 
околу 30см. Новиот снег  ги покри пукнатините 
на глечерот. Се движиме во навеза од 4 водичот 
добро го познава глечерот но оваа година целосно 
е сменет и има многу повеќе пукнатини кои ги 
поминуваме доста внимателно. 
Стигнуваме до стрмнината која е 
150 -200 метри тука се користат 
фиксирани јажиња и се користи 
јумар јас одам прв, има некои 
одрони од новиот снег но не се 
опасни се излегува на гребен кои 
исто беше со нов снег и потешко 
беше движењето. До врвот се 
пристига со движење  по гребен  
кој од лева и десна страна е 
провалија. На врвот на Исланд 
Пик 6189мнв. сум во 08,00ч. 
Непалско време на врвот нема 
многу место а и од новиот снег 
не се знае каде газиш времето 
е променливо сонце магла не е 
многу ладно од време на време 
се отвараат погледи према 
долината,према јужната страна 
на Лотсе  и се слушаат звуци од одрони од лавини 
кои паѓаат од Лотсе на врвот сум сам 1ч. Ги чекам 
другите да се сликаме па заедно да се спуштаме.
Слегуваме доста внимателно сега новиот снег 
почна да се топи и поминувањето на пукнатините 
е попасно. За надолу сме 6 души, во навеза ни се 
приклучија еден Австраљнец и неговиот водич. 
Го поминавме и камењарот на кој  беше лизгаво 
од снегот и слеговме во базниот логор во 14.00ч. 
Среќен сум здрав и жив се вратив од врвот и после 
кратко средување на опремата и освежување со 
шерпа супа така радосен одам на спиење.
03.05.2011 Прекрасно утро со прекрасна глетка на 
околните врвови. Денес ни почнува слегувањето 
према Катманду одиме према Пангбоче тука 

ноќеваме а другиот ден треба да се најдиме со 
останатите од групата. Местото за чекање е во 
Монгла во близина на Форце слегуваме од другата 
страна на реката на долината на качување одевме 
од десна а сега одиме од лева страна. Стигнавме 
точно на време за ручек како што се договоривме 
се поздравивме ни честитаа за искачувањето си 
ги разменивме доживувањата и слегуваме према 

Намче базар преку селото 
Кумјунг.

Од Намче базар на 05.Мај 
слегуваме за Лукла тука ќе 
ноќеваме.
Лукла 06.Мај. времето е 
добро има услови за летање 
носачите задоволни од нас ни 
поклонуваат по една шамија 
која ни ја  ставаат околу вратот 
во знак за благодарност и 
за последен пат ни ги носат 
торбите до аеродром. Летаме 
за Катманду во 09,45,се 
враќаме во хотелот Ред планет  
после добар одмор излегуваме 
групно на заслужена вечера во 
Непалски ресторан со Непалска 
музика уште не сме навикнати 

на гужва и гласна музика после поминати 14 дена 
во планина. 
Во Катманду сме уште една вечер а денот 
го користима за купување на подароци за 
најблиските и сувенири за спомен кој ги има во 
голем избор и времето брзо поминува.
На 08.05.2011 Летаме од Катманду по обратна 
насока Шаржа ,Истамбул и со автобус за Бугарија 
тука се разделувам од другите јас останувам уште 
една вечер во Бугарија спијам кај Евгениј.
На 10.05.2011 здрав, жив се враќам во Битола  
задоволен од успехот го посетив споменикот на 
татко ми  ми се исполни желбата да ги  видам 
Хималаите и Еверест со надеж дека еден ден 
повторно ќе  имам можност да ги посетам.
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Д вижење низ планински предели, особено 
во непогодни временски услови (дожд, 
магла, темница и сл.) бараат основни 

познавања од ориентација. Планинарите кои не 
ја познаваат ориентацијата можат многу лесно да 
се загубат. Меѓутоа, да се загубат можат и искусни 
планинари, но тоа не проблем  доколку умеат да 
се ориентираат. Вo овиe случаеви најважно е да 
се сочува присебноста, бидејќи доколку завладее 
паника многу лесно се прават грешки. 
Доколку се загубиме, прво што треба да 
направиме  е да се искачиме на некоја повисока 
точка во околината и од тука да се обидеме да 
откриеме каде точно се наоѓаме во однос на 
саканиот правец на движење. Потоа треба да се 
одреди ориентир (брдо, карпа, дрво, било каков 
објект) по кој ке може да се ориентираме и кон 
кого ќе се движиме. Со одржување на правецот на 
движење сигурно негде ке излеземе порано или 
подоцна. Основно правило е дека и лошо одбран 
правец е подобар отколку никаков.

Одредување на страни на светот. 
Да се ориентираш значи да ги одредиш страните 
на светот, односно основниот правец север-југ. 
До пред некоја година компасот представуваше 

најсигурна справа за 
ориентација, додека сега 

пак неколку години наназад 
ГПС уредите се нераздвоен дел од 

планинарската опрема. Но не секој има ГПС 
или во одредени услови истиот може да закаже и 
тогаш сме препуштенин на самите себе и нашето 
знаење од ориентација. Во ведрите ноќи и денови 
може да се ориентираме со помош на сонце, 
сонце и часовник; сонце, часовник и сенка, ѕвезди 
и месечина. 

Ориентација со помош на компас. 
Без разлика на временските услови и 
конфигурацијата на теренот единствен сигурен 
систем за одредување на страните на светот е 
компасот. Компасот е направа со магнетна игла 
која секогаш го покажува правецот север - југ. 
Денес постојат различни модели на компас во 
зависност од нивната намена и сите се генерално 
едноставни за користење. Одредување на 
страните на светот се врши на тој начин што 
компасот најпрво се донесува во основна 
положба (на зарезот се поставува нулата), а потоа 
со компасот се движиме се додека северниот 
поларитет на магнетната игла не се поклопи со 
триаголникот кој го означува север. Потоа во 
правецот што го означува север бараме некој 
ориентир односно објект и  така го одредуваме 
нашиот правец на движење. 

Ориентација со помош на сонце и часовник.
Правецот југ (а со тоа и останатите страни на 
свeтот) можемe со сигурност да ги одредимe 
со помош на сонцето, доколку на раката имаме 
точен часовник. Часовникот го поставувамe 
хоризонтално на дланка и го вртиме се додека 
малата стрслка не биде насочсна во правсцот 
на сонцето. Во таа положба аголот што го 
прави малата стрелка со бројот 12 се дели на 
два. Линијата која го дели тој агол кога би ја 
продолжиле го иокажува правецот југ. На другата 
страна е севeр.
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Ориентација со помош на карта.
Картатa представува графички приказ на површина 
на земјата односно одреден нејзин дел. Во зависност 
од нивната намена постојат повеќе типови на карти, 
но за планинарење најкорисна e топографската 
карта. На овие карти се точно и до детал означени 
сите природни форми и објекти кои се наоѓаат на 
теренот. Се користат карти со различни размери. 
Размерот ни покажува колку пати е некој должина 
на картата намалена во однос на природната 
должина.  Нпр. 1:24.000 првиот број ја покажува 
должината на картата, а вториот во природата, или 1 
м на картата е 24.000 м во природата.  За правилно 
користење на картата потребно е истата да се усмери 
со нејзиниот северен дел кон географскиот север. 
Картата може да се ориентира на повеќе начини: 
према конфигурацијата на теренот, према правец 
на објектите од картата со објектот на земјата, и 
најпрецизно со помош на компас.

Ориентација со помош на сонце
Сонцето во 6 часот наутро се наоѓа на Исток, во 12 
часот на Југ, а навечер во 18 часот на Запад. За секој 
сат сонцето поминува 15 степени, па така во 9 часот 
има преминато 45 степени и се наоѓа на југоисток, а 
во 15 часот на југозапад. 

Ориентација ноќе е значително потешка отколку 
дневната. За време на ведри ноќи можна е 
ориентација со помош на ѕвезди, односно ѕвезда 
северница и месечината. При ориентација со ѕвезда 
северница потребно е да се разликуваат соѕвездијата 
Мала и Голема мечка. Ѕвездата северница се наоѓа на 
крајот на Малата мечка и таа е најсјајна. Оваа ѕвезда 
точно го одредува правецот север. 
За време на облачни и магловити ноќи и денови 
можеме да се ориентираме и со други показатели, 
како што се мовта на дрвјата, распоредот на годовите 
на трупец, или по поедини објекти како што се 
цркви, џамии, гробишта... Мовта обично расте на 
дрвата и на карпите од северната страна , но знае да 
ја покрие и други страни особено ако е во влажна 
средина. Распоредот на годовите на трупец е погуст 
на северната страна. Објектите како цркви, џамии 
и гробишта се добар ориентир. Кај православните 
цркви  олтарот е секогаш на источна, а влезот на 
западна страна, кај католичките обратно. Кај џамиите 
минарето секогаш се наоѓа на јужната страна, а 
влезот на северна страна. Кај христијанските гробови, 
главата е секогаш завртена кон запад а нозете кон 
исток. Кај муслиманските гробови главата е завртена 
према југ, а нозете кон север.

l	Печурките кои растат на дрво 
воглавно се од северната страна. 

l	На иглолисните дрва на јужната 
страна има многу повеќе смола 
отколку на северната. 

l	Мравките прават мравјалници обично 
од јужна страна на дрво, трупец или 
грмушка.

l	Кон крајот на зимата и во почеток 
на пролетта, можна и ориентација 
по снегот. Северниот крај на шумите 
обично снегот го има една до две 
недели повеќе отколку јужната 
страна. Околу осамените дрва, 
столбови, се формираат делови без 
снег кои се издолжени кон југ. На 
северните падини снегот се задржува 
подолго отколку на јужните.

l	Во длабки, засеци, и сл. снегот побрзо 
се топи од северната страна, затоа 
што на јужната страна на длабката 
сончевите зраци не паѓаат директно. 

l	Пролетната трева е погуста и 
позелена на јужната страна, а обратно 
е во летниот период кога е позелена 
од северната страна.

ЗАПОМНИ
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Без разлика дали сте фотограф 
аматер, или професионален 
фотограф кој бара предизвик, 
овие суштински совети ќе ви 
помогнат да направите прекрасни 
фотографии со мотиви од 
планините. 

Со цел да се добиете најмногу 
од вашата планинарска фото 
екскурзија, морате да бидете 
подготвени за различни временски 
услови кои владеат во планината. 
Бидете подготвени за нагла промена на 
времето  која може да се случи ненадејно 
на поголеми надморски височини. Во текот на 
студените зимски месеци, планините се голем предизвик 
како од аспект на самата фотографија така и од аспект 
дека морате да бидете подготвени за ниски температури, 
големи наноси на снег и опасни замрзнати предели. 
Доколку сте во планина за време на топлите летни 
месеци, обавезно користете крема за сончање, капа, а 
и средство против инсекти  ќе биде од голема корист. 
Избор на вистинската опрема и заштитни средства ќе 
ви овозможат непречено уживање во планината и ќе ви 
создадат услови за вистинска фотографија. 

Повеќето фотографи се согласуваат дека најдобро време 
за убави снимки е во текот на раните утрински часови 
или доцна навечер. Двете поставки вклучуваат уникатна 
игра на светлото предизвикани од изгрејсонцето или 
зајдисонцето. Типично за планинскита фотографија е што 
сонцето, во било кој од тие часови, не произведува груби 
осветлувања или сенки на предметите што се обидуваат 
да ги снимите. Исто така, во пладневните часови 
топлината од сонцето може да предизвика измаглица 
во воздухот, што ги прави фотографиите да изгледаат 
замаглени без потребна оштрина. Ова не е случај во 
раните утрински часови или самракот. 

Општо земено, кога снимате во планини, пожелно 
е користење на објектив способен за снимање на 
широкоаголни фотографии. Добар спектар за широк агол 
на објективот во оваа смисла ќе биде 24-28мм. Исто така, 
е пожелно да  се има објектив која има капацитет на 
зумирање околу 24-70мм во опсег. Овие објективи ќе ви 
овозможат да ги снимите мотивите со голем обем, но исто 
така ќе ви овозможат опција да зумирате и да добиете 
детали на одредени субјекти во рамка.
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Во основа постојат три вида на 
филтери кои може да ги користите 

за планинарска фотографија. 
Тоа се ND graduated density 

филтри, УВ филтер и филтер за 
поларизација. НД филтрите ќе ви 

помогнат во високо контрастни 
области, каде што во преден план 
објектот на интерес може да биде 

темен а позадината (небото) е 
многу светла. УВ филтер може да 
ни се најде за заштита на вашите 
објективи како и филтрирање на 

сонцето, особено ако сте на врвот 
на една планина, каде што интензитетот на сонцето е 

поголема. Филтерот за поларизација може да биде од 
корист во повеќе ситуации. Помага да се снима преку 

магливо небо а, ако фотографирате во текот на зимските 
месеци,  ќе помогне во намалување на одблесокот и 

светлината која се рефлектира  од снегот.

Стативите се навистина корисни од две причини. Една од 
нив, за снимки со долга експозиција, за време на самрак 

или зора. Втората причина е што стативот може да ви 
овозможи да се направат снимки од необични агли што 

ќе ви овозможи да формирате нова перспектива. Стативот 
е навистина одлична алатка, користете ја често и ностете 

го со вас.

Нормално, откако ќе решите во кој дел од денот ке 
фотографирате и каков вид на објектив е најдобро во 

одредена ситуација да користите, треба да решите каква 
композиција ќе снимите. Еден совет за одредување 
на композицијата -  не зумирајте премногу, бидејќи 

планината ќе ја изгуби својата живост и ќе има тенденција 
да изгледа досадно. Друг аспект кој треба да се разгледа 

е дека со сигурност мора да утврдиме дека дел од земјата 
или објект во рамката, на гледачот може да му долови 

чувство за пропорција од планината.
    

Подесувања на отворот, во однос на фотографирањето 
на пејзажи, е доста стандардно. Вие ќе сакате да има и 
позадина и преден план со остар фокус во рамките на 

вашата фотографија. Со цел да го направите тоа, F-стоп 
поставување треба да биде поставено на висока вредност 

(мал отвор). Ова може да биде било каде од f/8 до f/22, 
во зависност од тоа каков тип на фото апарат користите.

 Се надеваме дека овие неколку совети ќе ги мате на 
ум кога ќе сакате да направите убави фотографии во 

планината.

фокус

Филтри

статив 
(трипод)

композиција
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