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Значајни геовредности
на Осоговските Планини

д-р Ивица Милевски

Институт за географија, ПМФ-Скопје
Скопје, 19.05.2021



Положба и големина

❑ Осоговските Планини се простран планински масив кој се наоѓа во 
североисточниот дел на Република Македонија, а помал дел од него 
(28,2 %) продолжува во Република Бугарија. 

❑ На македонска страна масивот е ограничен со долината на Крива 
Река на север, Кратовска и Злетовска Река на запад, Кочанско Поле, 
долината на Брегалница и Рибница на југ и државната граница која 
води по Руенското било на исток. 

❑ Масивот зафаќа површина од 981 km2 и е втор по големина во 
Република Македонија, веднаш по планинскиот масив Јакупица. 

❑ Според височината на највисокиот врв (Руен, 2252 m), претставува 
девета планина по ред во Република Македонија и највисока 
планинска структура во источниот дел на државата.



Релјефен 3Д 
модел на 
Осоговските 
Планини



Геологија и тектоника

❑ Во однос на геолошкиот состав, најголем дел од планината е изградена од 
прекамбриумски до палеозојски кристалести карпи: гнајсеви, микашисти, 
хлоритски, мусковитски и кварцно-графитични шкрилци. 

❑ На западната и источната страна, овие карпи се покриени и пробиени со 
терциерни вулканити, а на помала површина се распространети неогени езерски 
седименти и квартерни наслаги. 

❑ Во тектонски поглед, Осогово претставува изразита хорстна структура, која 
припаѓа на Српско-Македонскиот Масив.

❑ Со Ратковичката и Сасо-Тораничката дислокација, Осоговскиот хорст е поделен на 
три блока.

❑ Овие три блока се разликуваат по геолошкиот состав, што се одразило и на 
нивните морфолошки особености. 



Геолошка карта-модел 
на Осоговските Планини



Геоморфолошки одлики

❑ Од двата најизразити врва на масивот, Руен (2252 m) и Царев Врв (2085 m), 
ѕвездесто се разидуваат 7 планински била (планини), раздвоени со длабоко 
всечени речни долини. 

❑ Кај врвот Руен, главното било се вкрстува со високото Руенско било, долго 
32 km. 

❑ Од Царев Врв (2085 m), покрај споменатото главно било, ѕвездесто се 
разидуваат уште Калинкаменско било (13 km) на север, Лопенското било 
(24 km) на југозапад, Д’лгиделско било (16 km) и билото Китка (22 km) на југ. 

❑ Поради неотпорниот геолошки состав, билата се широки, зарамнети и 
настанале со расчленување на старите флувиоденудациски површи 
(зарамнини). 



Планински 
била и долини 

на Осогово.



Палеовулкански релјеф

❑ Палеовулканскиот релјеф е застапен на западните падини на планината, како 
дел од Кратовско-Злетовската вулканска област.

❑ Една од најистакнатите вулкански купи е Плавица (1297 m), околу која 
прстенесто се распоредени 6 помали „паразитски“ купи настанати со 
изместување на вулканскиот канал. 

❑ Карактеристична вулканска купа е Лесновската, на која се наоѓа најдобро 
сочуваниот кратер (калдера) во овој дел на Балканот. 

❑ Покрај наведените, релативно сочувани вулкански купи се уште: Уво и Буковец 
кај с. Близанци, потоа Голем Рид кај с. Мушково, Преслап и Рајчански Рид 
западно од Кочани. 



Палеовулкански релјеф на Осоговски Пл.



Флувијален релјеф

❑ Претставен со бројни и различни по големина форми: од големи речни долини 
и клисури, преку речни тераси, речни корита, водопади, до плавини и 
алувијални рамнини.

❑ Речните корита со стрмни надолжни падови имаат брзаци, водопади, слапови, 
џиновски лонци и др.

❑ Така, поголеми водопади има на Злетовска, Кратовска, Станечка Река и 
нивните притоки. 

❑ Речните долини се длабоко всечени (клисурски) со локални ерозивни 
проширувања, најчесто се асиметрични.

❑ Најдобро изразени плавини во областа се формирани при вливот на кратките 
поројни притоки во Каменичка Река кај с. Саса.



Водопади на
Осоговскиот 
планински масив



❑ За време на Плеистоцен, високопланинските предели на Осогово, 
североисточно од Руен биле зафатени со слаби глацијални процеси. 

❑ На македонската страна најизразен е нивациско-глациеретскиот цирк северно 
од Царев Врв.

❑ Покрај него, присутни се помали нивациски циркови, ниши и мориња од 
карпи под врвот Мал Руен (2206 m) и јужно од Царев Врв, потоа камени струи, 
слизнати блокови, солифлукциони јазици и др. 

Периглацијален релјеф





❑ Бедленд терени (Саса, 
Шталковица, Шлегово, Кратово).

❑ Сипарски појаси (долина на 
Злетовска Река).

❑ Земјени пирамиди (долина на 
Кратовска Река, Луковица).

❑ Типични денудациски форми 
(Здравчи Камен, Лесново, Раткова 
Скала, Истибањска Клисура).

❑ Претерано еродирани терени 
(Каменичка Река, Плавица, 
долина на Кратовска Река и др.).

❑ Свлечишта (Каменичка, Кратовска 
Река, Крива Река).

❑ Колувијални плавини (Каменичка
Река).

Денудациски релјеф





❑ На Осоговските Планини можат 
да се издвојат поголем број на 
локалитети кои се интересни, 
специфични и уникатни по 
своите геолошко-
геоморфолошки карактеристики.

❑ Меѓу нив, позначајни се Царев 
Врв, највисокиот врв Руен, 
клисурата на Злетовска Река, 
локалитетот Раткова Скала и др. 

Значајни геолокалитети 
на Осоговските Планини



РБ Геоокалитет Геоморфолошко значење
1 Царев Врв Маркантен врв (2085 m) со присутни периглацијални форми. Типична стара 

денудациска зарамнина јужно од врвот кон Китка. 

2 Руен Највисок врв (2252 m) со изразени периглацијални појави. Слабо изразени 
остатоци од глацијално-нивациски циркови кон бугарската страна на СИ. 

3 Клисура на 
Злетовска Река

Длабока клисура, јасно тектонски условена, всечена во палеовулкански
релјеф, со големи сипари по страните и со неколку мали водопади.

4 Раткова Скала Кањонест дел од долината на Шталковичка Река, всечен во кварцити, со 
скалести отсеци, денудациски форми и мали водопади долж речното 
корито.

5 Лесновска купа и 
калдера

Палеовулкански релјеф, сочувана калдера, секундарни странични некови, 
вулкански бомби, мали денудациски форми.

6 Долина на 
Кратовска Река

Палеовулкански релјеф, лавични текови, вулкански бомби, земјени 
пирамиди, мали водопади, денудациски форми и др. 

7 Истибањска 
Клисура

Клисура со стрмни страни, денудациски форми (остенци, забци, грич 
терени, сипари), водопади на страничните притоки.

8 Станечки 
водопад

Најголем постојан водопад на Осоговските Планини, во длабоко всечена
клисура, со крупни распаднати блокови по страните.

9 Слап на 
Бабакарина Река

Најголем постојан слап на подрачјето на Осоговските Планини, составен од 
2 поголеми и неколку помали ерозивни водопади, заедно високи 30 m. 

10 Плавица со 
Кундинско Езеро

Палеовулкански релјеф со главна и паразитски купи – некови, денудациска 
депресија со мало езерце, лавични текови.

11 Долина на 
Каменичка Р.

Форми на екцесивна ерозија, бедленд терени, колувијални плавини, појас 
од свлечишта, заполнето долинско дно.

Значајни 
геолокалитети 
на 
Осоговските 
Планини



1. Царев Врв; 
2. Руен; 
3. Долина на Кратовска 

Река; 
4. Долина на Злетов. Река; 
5. Раткова Скала; 
6. Лесновска калдера; 
7. Кундинско езеро; 
8. Истибањска клисура; 
9. Долина на Каменичка;
10.Станечки водопад.

Значајни гео-подрачја 
на Осоговските Пл.



Царев Врв (2085 m)

•Површина на геолокалитетот: 7.2 
km2, од тоа: 1.2 km2 над 2000 m.
•Пери(глацијален) релјеф.
•Значење: регионално.

Вредности
• Нивациски 

циркови;
• Камени мориња;
• Солифлукциско

свлечиште.



Руен (2252 m)

• Највисокиот врв на Осогово.
• Површина: 4.7 km2, од тоа: 1.3 km2  

над 2000 m.
• Висински распон: 1700-2252 m.
• Периглацијален релјеф, камени 

потоци, лизгачки блокови и др.
• Значење: регионално.

Вредности
• Нивациско-

глацијални 
циркови;

• Камени мориња;
• Камени струи;
• Солифлукциски

јазици.



Долина на Кратовска Река

• Површина: 50.3 km2

• Висински распон: 500-1500 m
• Вредности: вулкански
купи и некови,
земјени пирамиди,
водопади...
• Регинално до
национално значење.



Клисура на Злетовска Река

• Кањонски делови, водопади, 
слапови
• Тектонски отсеци на граница на 

голема дислокација
• Граница на 2 тектонски зони
• Мориња од карпи, сипари



Раткова Скала

• Име според селото Ратковица
• Површина: 5.9 km2

• Висински распон: 800-1300 m.
• Кањон во кварцити, денудација, 

отсеци
• Регионално значење



Лесновски кратер

• Според селото Лесново
• Површина: 12.5 km2

• Висински распон: 500-1200 m.
• Значење: национално до пошироко.
• Кратер-калдера, купа, вулкански бомби, лавични текови...



Кундинско езеро

• Име: според селото Кундино.
• Површина на локалитетот: 5.5 km2.
• Висински распон: 700-1200 m.
• Палеовулк. релјеф, калдера на Плавица и денудациско езеро.
• Локално значење.



Истибањска Клисура

• Име: според селото Истибања
• Површина: 13.3 km2

• Висински распон: 400-800 m
• Флувио-денудациски релјеф, 

камени столбови, блокови, 
сипари.
• Значење: регионално



Долина на Каменичка Река

• Површина: 25.1 km2

• Висински распон: 500-1000 m 
• Екцесивно-ерозивен релјеф (земјени 

пирамиди, плавини, акумулациски наноси, 
клисура.
• Значење: регионално.



Станечки водопади

• Име според селото 
Станци.
• Површина: 2.8 km2

• Висински распон: 
1000-1300 m.
• Вредност: 

ерозивни 
водопади.
• Значење: локално 

до регионално.



Значајни 
геоморфолошки 
подрачја во 
Осоговскиот 
регион и како дел 
од ЗПр Осогово



Закани за геодиверзитетот

❑ Изградба на мали хидроцентрали, особено доколку се на несоодветни места и во 
близина на вредни геолокалитети,

❑ Отварање на нови или проширување на постоечките површински копови.

❑ Изградба на патишта со бројни засеци, низ подрачја со особени гео-вредности или 
во нестабилен терен (пример: Злетовска Река).

❑ Адаптации и градежни интервенции на значајни гео-објекти или на нивната 
непосредна околина (кањони, денудациски форми и др.).

❑ Изградба на канали, доводи, одводи низ, од или кон вредни објекти и појави од 
геодиверзитетот.

❑ Поставување на депонии и јаловишта до или на значајни гео-објекти.

❑ Расфрлање и одлагање на отпад на вредни геолокалитети.



❑ Претерана антропогено забрзана ерозија, 
со која се уништуваат гео-вредностите (гео-
предели).

❑ Се активираат свлечишта преку 
несоодветно користење на потенцијално 
нестабилен терен, се јавуваат поплави, а 
претставува и закана за самиот човек.

❑ Пожари.

❑ Изградба или подигање на туристички 
објекти и комплекси во подрачја со 
значајни геовредности.

❑ Несоодветно туристичко уредување на 
значајни геоморфолошки објекти и 
локалитети.

❑ Изведување на туристички активности во 
гео-осетливи подрачја (на плавини, речни 
тераси, свлечишта, ерозивни терени и сл.).

Закани за геодиверзитетот



Горе: свлечишта и одрони

Десно:
А. Рударење и екстракција на минерални суровини; 
Б. Предизвикување на свлечишта (долина на Станечка
Река); 
В. Несоодветни градежни работи на вредни 
геолокалитети (по рамката на Лесновската калдера); 
Г. Засипување на речните корита со материјал од 
градежни активности (долж патот Злетово-брана 
Кнежево); 
Д. Претерана сеча и интензивирање на ерозијата 
(околу врвот Панаѓур). 



Зачувување на значајните геолокалитети во 
рамките на ЗП Осогово:

❑ Инвентаризација и мапирање на вредните геолошки, геоморфолошки, 
хидролошки, микро-климатски и почвени локалитети, форми и појави,

❑ Изработка на инвентарна база на податоци за претходно наведените локалитети и 
појави (проследени со фотографии, видео снимки и сл.),

❑ Утврдување на план за долгорочен мониторинг на значајните геолокалитети на ЗП 
Осогово,

❑ Утврдување на потенцијални и постојни закани по значајните геолокалитети во 
рамките на ЗП Осогово.

❑ Навремена реакција до одговорните локални, регионални или национални 
институции.

❑ Со наведените активности, треба да бидат опфатени геолокалитетите во рамките на 
ЗП Осогово.



Мали 
хидроцентрали
во ЗП Осогово



Препораки за подобрување
на состојбата 

❑ Зголемување на нивото на едуцираност за значењето и можностите од трајна 
загуба на некоја појава или објект од геонаследството.

❑ Воспоставување на геопарк во најмаркантниот палеовулкански предел на 
западната страна на планината.

❑ Изработка на јавно достапен ГИС-веб портал со означени вредни гео-објекти, појави 
и области, како и потенцијални закани по нив.

❑ Преиспитување на потребата (забрана) од изградба на мали хидроцентрали, каде 
има мошне вреден геодиверзитет,

❑ Активности и работи за санација на деградираните значајни гео-предели 
(отстранување на деградирачки антропогени содржини).



❑ Практикување на одржлив туризам со максимална сметка за зачувување на 
природата и геодиверзитетот.

❑ Преиспитување на потребата од создавање на нов зимско-спортски скијачки центар 
кај Царев Врв.

❑ Преиспитување на потребата (забрана) од изградба на асфалтни и други патишта 
во највисоките делови на планината.

❑ Конзервација, рекултивација и ремедијација на постоечките јаловишта и депонии 
во планинските делови од долините на Крива Река, Каменичка Река, Кратовска Река 
и др.

❑ Активности и работи за заштита од претерана ерозија, акумулација на нанос, појава 
на свлечишта, поплави, пожари и други геохазарди.

Препораки за подобрување
на состојбата 



Геомониторинг на ЗПр Осогово

❑ Визуелен мониторинг

❑ Споредбена фотоанализа (терестрична, сателитска)

❑ LiDAR мониторинг

❑ Дронски мониторинг

❑ Регистрирање на деградациски појави во геодатабаза

❑ Споредбени геомодели (ерозија, свлечишта и др.)

❑ Морфометриски мониторинг

❑ Петролошко-минералошки мониторинг

❑ Метео-климатски мониторинг

❑ Хидролошки мониторинг (со следење на протеци, нанос во реките, 
хемизам на површински и подземни води и др.)

❑ SAR-radar interferometry мониторинг и др.



ВИ БЛАГОДАРАМ 
НА ВНИМАНИЕТО!
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