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Општина Новаци се наоѓа во Јужниот дел на Република Македонија. Сместена е во 

југоисточниот дел на Пелагониската рамнина, централниот дел на течението на 

Црна Река, битолскиот дел на Мариово и пограничниот дел со Грција (Слика 1). 

Како најголема котлина во Република Македонија, Пелагонија, денес се протега 

меѓу две држави Република Македонија и Република Грција.  

Вкупната површина на Новаци изнесува околу 70.000 ха. Денес, од вкупниот број 

села на општината Новаци, голем дел припаѓаат во Мариовскиот дел на Битола и 

тоа: Градешница, Старавина, Будимирци, Петалино, Ивени, Груништа, Зовиќ, 

Брник, Рапеш, Орле и Маково. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Слика 1. 

1. ВОВЕД 
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Имено, вкупната територија на Мариово е поделена на три региони : Прилепско 

Мариово, Битолско Мариово и Тиквешко Мариово (Слика 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2. 

 

Освен споменатите три области, региони на Мариово, народот што живее во 

Мариово според течението на Црна Река областа ја дели на Мало Мариово(лева 

страна од реката) и Старо (Големо) Мариово (десна страна од реката).  

Мариовскиот дел од општината Новаци како еден од еколошки најчистите региони 

во Македонија располага со огромни површини на пасишта, шуми, води и со 

голема разновидност на животински и растителен свет. 

 На територијата на, Мариово постои голема разновидност на вегетација и 

богатство на растителни елементи, меѓу кои важно место секако заземаат и 

лековитите растенија. 

 Од животинските  заедници голем дел се со посебно ловно стопанско значење, 

додека пак, од  ихтофауната, во Црна Река истражени се повеќе видови риби.  

Важен податок за овој регион е тоа што располага со минерални суровини, 

енергетски извори, метали и неметали, што го прави интересен терен за 

проучување и од геолошки аспект. Бидејќи, во неговиот состав влегуваат геолошки  

формации од најмладата до најстарата геолошка старост. 
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Меѓу енергетските суровини со кои располага овој регион, важно е да се спомени 

мариовскиот јаглен или уште популарно наречен и “камен јаглен”. 

Се разбира дека во овој контекст,заслужено, може да се спомени и за рудникот 

Алшар. Овој рудник е геолошки истражуван, при тоа, геолошките истражувања 

резултирале со  откривање количество руди на лорандит, антимон, аресен и талиум. 

Волшебниот маѓепсан терен околу Алшар, познат меѓу староседелците како 

Црвената Долина, е вистинска енигма за научниците. Исто така, е и значаен 

флористички локалитет кој што се карактеризира со присуствона растителните 

видови: алшарска темјанушка-Viola allchariensis (Слика 3.а) и арсенска темјанушка-

Viola arsenica (Слика 3.б), кои претставуваат македонски ендемити. 

                            

          
    Слика 3.а) Алшарска темјанушка                         б) Арсенска темјанушка 

 

Главен акцент во овој извештај ќе ставиме на живата природа и живата историја во 

селата: Брник, Будимирци и Градешница, кои припаѓаат на Битолскиот дел од 

Мариово. Во таа насока се поставени следните цели: 

• Жива природа и жива историја на село Брник; 

• Жива природа и жива историја на село Градешница 

• Жива природа и жива историја на село Будимирци 
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2.1 Природно географски карактеристики 

2.1.1 Географска положба 

Областа Мариово се наоѓа во крајниот јужен дел на Република Македонија (Слика 

4), на надморска висина од приближно 1050м. и го зафаќа средното-централно 

сливно подрачје на Реката Црна. Од сите страни е заградена со просторни 

планински масиви: Ниџе и Кожув од југ, Селечка Планина од запад, Дрен Планина 

од север и Козјак со ограноците на Кожув Планина од исток. Како што е споменато 

низ целата територија на Мариово поминува Реката Црна, образувајќи ја 100 км 

долгата клисура-Скочивирската клисура, која истовремено е и најдолгата клисура 

во Р.Македонија. Вкупната површина на областа Мариово  зафаќа површина од    

1.251 км2.  

 

                                
Слика 4. 

 

 

 

 

 

2. ОПИС НА ИСТРАЖУВАНОТО ПОДРАЧЈЕ 
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2.1.2 Клима 

Врз основа на метеоролошките појави набљудувани во подолг временски период, 

Мариово го карактеризираат три климатски зони: 

• Модифицирана медитеранска клима 

• Умерено континентална клима 

• Планинска климатска зона  

Најтопли месеци се јули и август, а најстуден месец е јануари (Ц. П.Котески 2009) 

Релативната влажност  во средното течение на Црна Река во Битолскиот дел на 

Пелагониската Котлина е поголема во споредба со Прилепскиот дел (Ц.П.Котески 

2009). 

Во средното течение на Црна Река во Битолско Поле дуваат северниот и јужниот 

ветер, во Прилепскиот дела на Пелагонија дуваат од североисточен и југозападен 

правец во Мариово дуваат ветровите од: север, северозапд, југ, југоисток и 

југозападен правец (Ц.П.Котески 2009). 
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3.1 Село Брник 

Селото е сместено на источните падини на Селечка Планина и се наоѓа на околу 

713м надморска височина. До селото се стигнува по патот за село Новаци, преку 

селата Маково и Рапеш. 

Поради, својата скриеност во планинскиот предел,с.Брник, се одликува со 

планински чист воздух и еколошки чиста природа. 

Низ селото поминува Брничка Река, која пак се влева во Црна Река. 

Во непосредна близина на Црна Река , на околу 30 минути пешачење од Рапешки 

Мост во  недопрената природа се наоѓа Брничкиот водопад (Слика 5).  

 Водопадот е доста одалечен од селото Брник и од сите околни патишта. Теренот не 

е обележан, па се препорачува негова посета само во присуство на водич. 

Водопадот претставува реткост во овие краишта , во кој водата слободно паѓа од 

18м височина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5. 

 

Денес селото Брник е без Брнанци. 

Во селото постои чешма со бистра вода за која народот смета дека е исцелителна 

од разни болести и е позната како Света Неделска Вода. 

3. ИСТРАЖУВАНИ ЛОКАЛИТЕТИ
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Црквата во селото посветена на Св.Димитрија изградена е во 1887 година. 

Брник и Груништа се единствените села кои не се приклучени на електричната 

мрежа. 

 

 

3.2 Будимирци 

На надморска висина од 857м од десна страна на Црна Река се наоѓа селото 

Будимирци кое е типично ридско-планинско село. 

До селото се стигнува по патот за Новаци, преку селата Маково и Рапеш. 

Самото име води потекло од древното сесловенско име Будимир (“буди” + “мир”) 

што во буквален превод би дошло “будење во мир” или “да се биде во мир”. 

Атарот на селото се издига до сртот на планината Ниџе, а со еден тесен дел се 

допира со државната граница со Република Грција. Селото е мошне големо и 

зафаќа површина од 40,1 км2. 

Низ селото поминува реката Белица, која е образувана со спојување на Бела Река и 

Трновица. Водата во Бела Река е исклучително чиста и богата со автохтона речна 

пастрмка-Salmo truta fario (Слика 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6. 
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Како резултат на големите миграциони процеси што го зафатиле целото Мариово, 

така и селото Будимирци со пописот во 2002 година брои само околу 30-тина 

жители. 

Во селото се наоѓа храм на Свети Великомаченик Николај Мириклиски 

Чудотворец, кој бил подигнат во 1875-1878 година, а по Втората светска војна 

повторно бил обновен.  

Наспроти селото Будимирци, во подножјето на Кајмакчалан, се наоѓа некогашното 

село Трново. Во ова село се наоѓа храм на Свети Великомаченик Димитриј, кој во 

минатото бил познат како Трнов Манастир (Слика 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7. 

 

Како селска слава што народот ја празнувал во ова Мариовско село, Будимирци, е 

славата на Преподобна Параскева (Петковден) на 27 Октомври. 
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3.3 Градешница 

На местоположба од околу 800м надморска висина во близина на пограничните 

планински венци Ниџе, Кравица, Козјак и Добро Поле се наоѓа селото Градешница. 

Според една од легендите за тоа како настанало селото кажува: дека неколку 

семејства од селските населби Грмаје и Лешница се населиле во денешна 

Градешница, па така била формирана една од постарите населби во Мариово. 

Низ ова мариовско, ридско, село поминува Градешка Река која уште во минатото 

играла животна улога за месното население. Реката за населението од ова село има 

големо економско, климатско, хигиенско и друго животно значење. 

Градешка Река извира на планината Козјак и е долга 26км. Во изворишниот дел е 

позната под името Ковачица, потоа како Карлебашка Река, а после селото 

Старавина како Старавинска Река. 

Во Градешница има повеќе цркви посветени на разни светители: Св. Никола 

(Слика 8), Св. Ѓорѓи, Св. Димитрија, Св. Атанас-Атанасица, Св. Спас, кои 

сведочата за културното и духовното наследство на луѓето од ова поднебје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8. 

 

Населението во Градешница, а исто така и во целото Мариово со голема почит се 

однесува кон христијанските празници и православната вера. 
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За селски празник на Градешница е прогласен Св. Илија-Илинден на 2 Август. 

Помеѓу селата, Старавина и Градешница, над клисурата на Градешка Река, на 1.100 

м надморска височина се наоѓа тврдината пешта, природен споменик кој говори за 

животот на Мариово во Римското Царство. На највисокото место има само 

остатоци од некогашните живеалишта. Се смета дека Пешта живеела и како 

населба и по доаѓањето на Турците и дека Првата мариовска буна била токму во 

непосредна близина на тумбата (Слика 9 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9. 

 

Побунетите Мариовци биле скриени токму во Пешта. 

Како што е опишано во книгата „Калеш Анѓа” од Стале Попов, Мариовците секоја 

година во тврдината носеле жито, брашно, дрва за греење, барут за да бидат 

обезбедени кога ќе бидат нападнати од Турците. Водата во тврдината директно 

течела од бренското чешмиче. По многуте обиди за напад на тврдината, Турците не 

успевале. Најпосле, Турците се послужиле со итрина: им ја секнале водата, од 

бренското чешмиче и побунетите се предале, а после тоа биле целосно уништени. 

Сега Пешта е само топоним на една височинка во непосредна близина на 

Градешница. 
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На околу 115 км од Прилеп, над селото Градешница, се наоѓа извор со вода познат 

како Пет чешми. Всушност, на терен се гледа само една чешма (Слика 10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 10. 

 

Преку цевки, од овој извор, со вода се снабдуваат селата Старавина, Градешница, 

Будимирци, Зовиќ. 
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4. ЗАКЛУЧОК 

Како област, во чиста еколошка средина, Мариово се карактеризира со 

исклучително богат и разновиден свет, како растителен така и животински. 

Поради, миграционите процеси кои го зафатиле целото Мариово, денес во селата 

живеат многу мал број на жители, а некои од нив веќе се и трајно отселени. Таков е 

примерот со селото Брник. Денес селото е без Брничани. 

Во село Брник се уште постои чешмата позната како Света Неделска Вода, за која 

народот верува дека лекува од разни болести. На околу 30 минути пешачење во 

близина на селото се наоѓа Брничкиот водопад. Како што веќе е споменато, водата 

слободно паѓа од 18 метри височина. Водопадот претставува реткост во оваа 

недопрена природа, со што ги надополнува природните убавини на Мариово. 

Во минатото месното население се занимавало со производство на жито, за што 

зборуваат и остатоците од воденици. Воденицата пред водопадот на Брничка Река, 

била воденица за мелење на жито , која била употребувана од жителите на 

околните села Маково, Рапеш, Брник и Орле, затоа што волетниот период овие села 

немале вода. За жал денес се останати само остатоцте од таа воденица. Исто така 

постојат и остатоци од доводниот канал за воденицата на Црна Река.  

Од сликата видена на терен, кон Брничкиот водопад беше забележано кокиче –

Galanthus nivalis (Слика 11), кое, на само неколку метри подолу, покрај Црна Река 

веќе го немаше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 11. 
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Повпечатлива беше сликата околу водопадот на Брник поради присуството на 

бршлен – Hedera helix. 

 Исто така околу водопадот беа присутни претставници од фамилијата 

Polypodiaceae – папрати, од кои  Aspidium felix-max (Слика 12.а) се среќава на 

самото место кај водопадот, а Asplenium ceterach (Слика 12.б ) го сретнавме по пат 

кон водопадот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Слика 12.а)                                                           Слика 12.б) 

 

Со самото тоа што нема жители во селото Брник, не се одгледуваат ни домашни 

животни. Единствено се забележуваат само неколку сандаци за пчели (Слика 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 13. 
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Ловот на диви животни во селото е забранет. 

Веќе по патот накај с. Будимирци, на влезот од селото бевме пречекани од 

домашни животни-коњи (Слика 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 14. 

 

Самата слика ни зборува дека во селото се уште има живот од неколкумина 

жители. Неколкумината жители кои останале да живеат во селото , главно, се 

занимаваат со одгледување на овци, крави, кози, кокошки (Слика 16.а); б) и в)) . 

Исто така, во Будимирци, месното население се занимава со производство на 

градинарски култури, главо за домашна употреба- крставица, пиперки, 

домати,кромид, лук, грав, тиква. И во ова село беа забележани неколкиу сандаци за 

пчели. Наспроти селото Будимирци се наоѓа селото Трново, но денес ова село не 

постои. Местото денес меѓу населението е познато како Трнов манастир (Слика 

15.а); 15.б)). 
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                     Слика 15.а)                                                                Слика 15.б) 

 

Манастирот всушност е на светецот Св. Димитрија. Карактеристичен белег на 

местото викано Трнов манастир остава јаворот- Acer pseudoplantanus, кој се среќава 

исклучиво само тука. 

Околу Трнов манастир има и ловни резервати.  

Низ селото Будимирци поминува Бела Река која со своето течение го освежува 

амбиентот во ова ридско-планинскко село. Во кристално чистата вода на Бела Река 

се среќава автохтона речна пастрмка (Salmo truta fario) (Слика 6). Исто така, 

месното население раскажува и за присуство на јагула- Anguilla vulgaris во Бела 

Река.  

Сликата со која бевме пречекани во селото Градешница беше слична како на таа во 

Будимирци. И тука, малиот број на жители кои живеат, се занимава со одглeдување 

на домашни животни како крави, овци, кози, кокошки (Слика 16.а);б) и в)). 
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                 Слика 16. а)                                                                           Слика 16. б)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 16. в) 

 

Секако дека тука се и селските кучиња кои ја чуваат стоката од дивите животни. 

Поради чистата природа во која се наоѓа и ова Мариовско  село и жителите во него 

се занимаваат со одгледување на пчели. За олеснување на селската работа жителите 

секaко одгледуваат и коњи и магариња.  
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Секако дека, во оваа скриена и недопрена природа на селата Брник, Будимирци и 

Градешница, како и во целата област на Мариово, присутни се и голем број на 

растителни видови, меѓу кои присутни се и лековити растенија.  

Застапени се повеќе зонални и екстразонални подрачја во кои се среќаваат голем 

број на шумски заедници, како на пример шумските заедници на даб благун и бел 

габер; на даб горун; на подгорската, гоеската и субалпската бука; разни борови и 

елови заедници. 

За подобро да се видат кои растителни видови се застапени, истите ќе ги 

прикажиме во табела (Табела 1), со нивните народни и латински имиња.  

 

 

НАРОДНО ИМЕ ЛАТИНСКО ИМЕ  

Ајдучка трева Achillea millefolium Лековито 

Аронија Aronia prunifolia Лековито 

Бозел Sambucus nigra Лековито 

Боровинка Vaccinium myrtillus Лековито 

Босилек Ocimum basilicum Лековито 

Брест Ulmus Лековито 

Бршлен Hedera helix Лековито 

Булка Papaver rhoeas Лековито 

Вилино сито Carlina acaulis Лековито 

Трн Paliurus aceleatus Лековито 

Кантарион Hypericum perforatum Лековито 

Глуварче Taraxacum officinale Лековито 

Горски босилек Nepeta nuda Лековито 

Дрен Cornus mascula Лековито 

Даб Quercus robur Лековито 

Жолта трева Genista tinctoria Лековито 

Зајачки трн Ononis spinosa Лековито 

Здравец Geranium spp. Лековито 
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Ива трева Teucrium montanum Лековито 

Иванско цвеќе Galium verum Лековито 

Имела Viscum album Лековито 

Шипинка Rosa canina Лековито 

Шумска јагода Fragaria vesca Лековито 

Чичок Arctium lappa Лековито 

Чувар куќа Sempervivum tectorum Лековито 

Чемер Gentiana lutea Лековито 

Црн слез Marrubium vulgare Лековито 

Цукорија Cichorium intyibus Лековито 

Црвен кантарион Centaurium umbelatum Лековито 

Троскот Polygonum aviculare Лековито 

Трненка Prunus spinosa Лековито 

Тегавец Plantago Лековито 

Смрека Juniperus communis Лековито 

Розмарин Rosmarinus officinalis Лековито 

Риган Origanum vulgare Лековито 

Салеп Gymnadenia spp. Лековито 

Рибизла Ribes spp. Лековито 

Ресник Eupatorium cannabinum Лековито 

Пиреј Agropyrum repens Лековито 

Планински чај Origanum vulgare Лековито 

Петровец Agrimonia eupatoria Лековито 

Пелин Artemisia absinthium Лековито 

Пашканат Pastinaca sativa Лековито 

Овчарска торбичка Capsela bursa-pastoris Лековито 

Нане  Mentha spp Лековито 

Невен Calendula officinalis Лековито 

Малина Rubus ideaus Лековито 

Морач  Foeniculum vulgare Лековито 
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Магдонос Petroselinum sativum Лековито 

Магарешки трн Onopordon acanthium Лековито 

Мајчина душица Thymus spp. Лековито 

Камилица Matricaria chamomilla Лековито 

Коприва Urtica dioica Лековито 

Копар Anethum graveolens Лековито 

Киселeц Rumex acetosa Лековито 

Кадраво нане Mentha spicata Лековито 

Капина Rubus fruticosus Лековито 

Жалфија Salvia oficinalis Лековито 

 

Табела 1 

 

Исто така, покрај патот се застапени и дрен, дива слива, диво јаболко, дива круша, 

орев-Juglans regia. 

Поради застапеноста на голeм број животински видови, Мариово, претставува една 

област која е привлечна за голeм број на научници.  

Од безрбетниците на терен беше забележано присуство на тврдокрилци-Coleoptera 

(Слика 17.а), пеперутки-Lepidoptera, пајаци-Aranea, претставници од класата 

Gastropoda-Helix pomatia (обичен полжав) (Слика 17.б) 

  

    
                 Слика 17.а)                                                                Слика 17.б) 
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Од речните видови на риби кои се среќаваат во Црна Река присути се: крап-

Cyprinus carpio , црна мрена-Barbus balcanicus, сом-Silurus glanis, клен-Squalius 

vardarensis, црвеноперка-Rutilus rutilus, сребрен карас-Carassius gibelio, белвица- 

Alburnus sp., вардарка- Alburnoides bipunctatus, платиче-Rhodeus meridianalis, 

лињак-Tinca tinca, скобол-Chondrostominae. Според месното население и 

риболовците,штуката-Esox lucius во Црна Река е донесен од Грција на иницијатива 

на риболовците. 

Сите овие риби во Црна Река на профилот на општина Новаци, се значајни од 

аспект на рекреативен и спортски риболов. 

Во рамките на водоземци подолжината на Црна Река се среќаваат видови на: 

Salamandra salamandra-дождовник, Rana graeca-грчка жаба, Rana dalmatina-шумска 

жаба, Hyla arborea-крекаче, Bufo viridis-зелена крастава жаба, Bufo bufo-обична 

крастава жаба,  Pelobates siriacus balcanicus-лукова жаба. 

Водоземците, во однос, на стопанското значење, можат да се означат како корисни 

за човекот од повеќе аспекти. Тие уништуваат голем број на штетни безрбетници 

кои му нанесуваат штети на земјоделките култури и шумите, или пак такви кои 

пренесуваат болести на животните и човекот. Исто така, водоземците се користат 

за најразлични биолошки и медицински истражувања. 

Присуството на влекачи како на пример желка-Testudo hermanni (Слика 18), 

укажува на влијанието од медитеранот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 18. 
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Од влечугите со лушпи, кои се најбогата и најразнообразна група меѓу современите 

влекачи, застапени се и: ѕидна гуштерица-Lacerta muralis(Слика 19), зелен гуштер-

Lacerta viridis, а од змиите: Natrix natrix-белоушка, Natrix tesellata-водна или речна 

змија, Coluber jugularis caspius-смок, Vipera ammodytes- поскок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 19. 

 

Мариово е еден од пределите каде што белоглавиот орел-Gyps fulvus (Слика 20.), 

живее непопречен од цивилизацијата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 20. 
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Него најмногу го има во околината на Демир Капија, клисурата на Црна Река, во 

близина на Тиквешкото Езеро, езерото Матка, планината Осогово и секако 

Мариово. Најчесто одбира карпести предели со пештери за гнездење какви што има 

во изобилство на кањоните на Градешка, Бела и Црна Река.  

Во непристапните пукнатини на некои од мариовските клисури, како онаа на 

Градешка Река, се среќава и египетскиот мршојадец Neophron percnopterus (Слика 

21).  

 

 

Слика  

 

 

 

 

 

Слика 21. 

Од останатите птици кои го надлетуваат Мариово се: потполошки-Coturnix  

coturnix, полска еребица-Perdix perdix, сојка-Garrulus glandarius , гавран-Corvus 

corax, јастреб-Accipiter gentilis, див гулаб-Columba livia, сив сокол-Falco peregrinus,  

фазан-Phasianus colchicus, гугутка-Streptopelia decaocto. 

Недопрената природа, оддалечена од цивилизација е предизвик за љубителите на 

лов и риболов . Секако и поради тоа што постојат и одлични услови за развој на 

ловот и риболовот.  

Во ловните површини најзастапени се: див зајак-Lepus europaeus, дивата свиња-Sus 

scrofa, срна-Cernus capreolus, лисица-Vulpes vulpes, волк-, кунатка-Mustella foina,  

јазовец-Meles taxus. Исто така од цицачите се среќаваaт: ежот-Erinaceus europeus и 

обичниот крт-Talpa europaea, обичен горски глушец-Apodemus sylvaticus. 

Меѓутоа заедничко за сите ловишта е тоа што повеќе се лови дивечот без заштита 

т.е. штетниот дивеч како волкот, лисицата, куната и јазовецот. Во близина на слото 

Бидимирци и на други места постојат приватни ловишта.  
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Од дивечот ситуацијата е загрижувачка за срната (Cernus capreolus), затоа што таа 

можеби е пред истребување. Поради вкусното месо, често е на мета на 

ловокрадците.  

Исто така и мршојадците се пред истребување. Според, непотврдени информации, 

мрoшјадците јаделе затруена мрша кои овчарите ја поставувале за труење на 

волците.  

Ловот во Мариово има стопански карактер. Исто така, ловот има спортско 

рекреативна улога. 

Ловиштата во Македонија се земени под концесија и меѓу другите преземени 

обврски на концесионерот е и пуштањето на нов дивеч во ловиштата. Ловниот 

туризам се повеќе добива на афирмација во нашата држава. Но исто така е и 

интересна дестинација за странските ловци кои се чести гости на ловиштата. 

Атрактивен е и риболовниот туризам, па така реките во Мариово често се 

посетувани и од риболовците. Рибите во овие води се даваат на концесија за 

организирање на рекреативен риболов како составен дел од риболовниот профил. 

Имајќи во предвид дека популацијата на лињак и златен карас е драстично 

намалена или воопшто го нема се воведува трајна забрана за негово ловење. 

Доколку случајно се улови примерок од двата вида, потребно е внимателно да се  

откачат од јадицата, неоштетени и во жива состојба да се вратат во водата. Исто 

така се предлага да се спроведат активности за нивно враќање во риболовната вода 

(Риболовна основа за слив на Црна Река период 2011-2016 година; Др. Васил 

Костов- Институт за Сточарство Скопје). 

Сегашниот фаунистички фонд, било на сувоземниот или на водниот животински 

свет го овозможува развојот на ловниот туризам и риболов, но во таа смисла треба 

да се води сметка сосема да не се намали или уништи богатството на фауната во 

сливното подрачје.  

Еден од факторите за развој на пчеларството во овој крај се поволните климатски и 

почвени услови, заедно со биотичките и абиотичките фактори, што го диктираат 

растењето на специфичната медоносна флора и дендрофлора, па штета е да не се 

искористи за добивање на висококвалитетна храна, која истовремено е и лек. 
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На терените на Мариово расте богата медоносна флора и дендрофлора која и до 

ден денес не е проучена и искористена од страна на пчеларското производство 

(Слика 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 22. 

 

Се со цел да се запознаат убавините на Мариово, веќе 14 години, членови на 

битолските планинарски здруженија, но и здруженија од другите градови, 

организираат планинарски марш.  

Исто така, на регионот на Мариово се организира вело-настан (велосипедски 

настан),при тоа,вело-турата започнува во село Манастир и вклучува посета на 

селата Бешиште, Полчиште, Градешница, Старавина и Зовиќ. 
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