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ВОВЕД

.

2016 беше интересна година за нас, година во која иако се најдовме расфрлени низ
повеќе градови и држави, сепак продолживме успешно со активностите и повторно некои
од работите кои ги направивме беа за прв пат. Повторно го организиравме спелеолошкиот
камп на Галичица, овој пат како ко-организатори на Ботом Тајм – Охрид. Организиравме
спелеолошки собир во Мариово, на кој за прв пат по долги години се собраа спелеолозите
од Македонија, ги презентираа своите резултати и успеавме да продискутираме на некои
од жолчните теми на македонската спелеологија. Започнавме соработка со Единицата за
специјални задачи „Тигар“ при МВР, при што организиравме една заедничка акција на која
беа презентирани и вежбани техниките на единечно јаже и спасување во пештери, со цел
подобрување на соработката и спасувачките капацитети во Македонија. Продолживме со
логистичка поддршка на научни истражувања во карстот и пештерите во Мариови и на
Галичица, а пропратно регистриравме, истраживме и документиравме неколку нови
пештери.
Како растеме како клуб, така и нашите потенцијали и резултати растат, па оваа година
Даре Недано постигна нов рекорд на најголема спуштена длабочина за клубот – 866 m во
Словачка Јама во Хрватска, резултат кој е рекорден и за македонската спелеологија.
Но и покрај сето тоа, доволно сме самокритични да кажеме дека можеме и повеќе,
особено на полето на истражување и документирање на нови пештери.
Оваа година беше и јубилејна петта година од основањето на клубот како посебна
организација, а клупската максима ни останува иста - догодина уште поуспешни!

16.01.2017
Претседател
д-р Марјан Темовски
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ПЕТ ГОДИНИ СПЕЛЕОЛОШКИ КЛУБ „ЗЛАТОВРВ“ – ПРИЛЕП
Оваа година службено прославуваме пет години постоење на Спелеолошкиот клуб
„Златоврв“ – Прилеп, кој го основавме во 2011 година како посебно здружение –
специјализирано продолжение на спелеолошките активности на најстариот планинарски клуб
во Македонија, Планинарски спортски клуб „Златорв“ – Прилеп, основан во 1924 година. Во
чест на јубилејот, организиравме спелеолошки собир, на кој по подолго време се собраа
македонските спелеолози – едно од континуираните настојувања на СК Златоврв – Прилеп за
поголема соработка меѓу спелеолошките организации во Македонија. Иако млад клуб (во
материјално-техничка и бројчана смисла), СК Златоврв – Прилеп во овие пет години постигна
завидни резултати, особено земајќи во предвид дека почнавме од нула. Истраживме над 100
пештери во Македонија, но и во странство, за повеќето од кои изработивме детални скици.
Обучивме голем број на млади спелеолози, а повеќето од нашите членови се обучени за
спасување во пештери. Организиравме голем број на активности за истражување на пештери,
обука и вежби на спелеолошки техники и промоција на спелеологијата, а соработувавме со
сите спелеолошки организации во Македонија, како и спелеолошки организации од странство.
Учествувавме на голем број настани (кампови, експедиции, семинари, конгреси, симпозиуми и
др.) во странство, каде се обучувавме, но и ги презентиравме резултатите од нашите
активности. Воедно нашиот клуб беше вклучен и во научни истражувања на карстот и
пештерите, чии резултати беа публикувани во повеќе научни публикации.
Преглед на активностите како од оваа, така и од изминатите години можат да се најдат во
нашите годишни извештаи, кои се достапни во секцијата документи на нашата веб страна
www.zlatovrv.speleo.mk.
Се надеваме дека клубот ќе продолжи континуирано да расте, почнувајќи од материјалнотехнички средства, број на членови и број и комплексност на истражувачки активности, и дека
допрва ќе следуваат големи резултати за македонската и прилепската спелеологија.
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1. ИСТРАЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПЕШТЕРИ TE
Во 2016-та, спелеолошки истражувања се вршеа во околината на Прилеп,
Демирхисарско, Мариовско, Галичица, Дреновска Клисура и околината на Делчево.
Истражувачките активности се состоеа во лоцирање и истражување на нови пештери,
скицирање, фотографирање и снимање на пештерите и собирање на примероци за научни
истражувања.
Акцентот беше повеќе ставен на научно-истражувачките активности, па беа изведени
повеќе теренски активности за собирање на примероци од пештери и карстни извори како
дел од научно-истражувачкиот проект насочен кон проучувањето на процесите на
постанок на хипогените пештери во Мариово и палеоклиматски проучувања базирани на
пештерски украси на Галичица. Овие активности беа изведувани во соработка со
Лабораторијата за проучување на животната средина на Институтот за нуклеарни
проучувања при Унгарската академија на науки во Дебрецен, Унгарија, а раководител на
истражувањата беше д-р Марјан Темовски.
Оваа година, во манастирот Св.Илија, с.Мелница, организиравме спелео собир
(Спелеолошки собир МАРИОВО, 13-15.05.2016) на кој за прв пат по повеќе години се
собраа поголемиот дел од спелеолозите од Македонија. На собирот беа одржани повеќе
предавања за различни аспекти на спелеологијата, претежно насочени кон резултатите од
спелеолошки истражувања во изминатите години; беше дискуситирано за состојбата со
спелеологијата и пештерите во Македонија; а беше изведена и заедничка посета на
Мелничка Пештера 1, една од неколкуте регистрирани хипогени пештери во Македонија.
Собирот беше дел од активностите по повод 5 годишнината на Спелеолошкиот клуб
„Златоврв“.
Повторно учествувавме во организација на спелеолошкиот камп на Галичица, иако
овојпат повеќе како ко-организатори на Ботом Тајм од Охрид, отколку како носители.
Нашиот клуб, индиректно беше вклучен и во активности поврзани со заштитата и
валоризацијата на карстот и пештерите во Република Македонија, па така д-р Марјан
Темовски беше вклучен во изготвувањето на: Националната стратегија за заштита на
природата во Македонија, Елаборатот за валоризација на природната реткост „Киселичка
Пештера“, како и во издавање на стручно мислење во врска со можните негативни
влијанија од планираните активности за уредување на просторот кај пештерата Пешна,
Порече.

Проспекција на пештери во Прилепско

Истражување на пештери на Галичица
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Собирање на примероци од пештери и карстни извори

Предавања и дискусии на Спелеолошкиот собир Мариово

Вежби и теренски активности на Спелеолошкиот собир Мариово

Повеќе детали за изведените акции и посетените/истражените пештери ќе најдете во
прегледот на крајот на извештајот.
2. ОБУКА И ВЕЖБИ
Демонстрација и вежби на спелеолошките техники беа вршени на спелеолошкото
вежбалиште „Шаторов Камен“, како и за време на Спелеолошкиот собир „Мариово“.

Вежби и тренинзи на техники на единечно јаже на спелеолошкото вежбалиште „Шаторов Камен“

СК ЗЛАТОВРВ Прилеп | Владо Стојаноски 37а | 7500 Прилеп | Македонија

5

Оваа година, повторно соработувавме со СОУ „Јосип Броз – Тито“ од Битола и како дел
од проектните активности по предметот природни науки, со ученици, предводени од
професорот Мите Ристов, ја посетивме пештерата Рамниште.

Посета на пештерата Рамниште со ученици од СОУ „Јосип Броз – Тито“ - Битола

На качувачките насоки во Иберлиска Клисура, Демир Капија, заедно со Единицата за
специјални задачи „Тигар“ при МВР, беше изведен тренинг камп за техниките на единечно
јаже и спасување во пештери. На кампот учествуваа пет спелеолози од СК Златоврв –
Прилеп, девет припадници на ЕСЗ „Тигар“, како и двајца спелеолози од СК Орле Кавадарци, а главен инструктор беше Урош Илиќ од Словенија, долгогодишен соработник
на СК Златоврв. Целта на кампот беше демонстрирање и усовршување на техниките на
единечно јаже и спасување во пештери, како и подобрување на соработката меѓу ЕСЗ
„Тигар“ и спелеолозите во Македонија.

Вежби со припадниците на ЕСЗ „Тигар“

3. УЧЕСТВО НА СОБИРИ, ЕКСПЕДИЦИИ, КОНГРЕСИ, КАМПОВИ
Главниот меѓународен настан на кој учествуваше наш член оваа година беше
меѓународната спелеолошка експедиција „Северeн Велебит“ во Хрватска, каде бевме
претставени од Дарко Неданоски. Покрај тоа, дел од нашите активности беа индиректно
претставени и од Марјан Темовски на неколку научни конгреси.
3.1. 7 меѓународна работилница за ледени пештери (7th International Workshop on Ice
Caves), Постојна, Словенија (16-22.05.2016).
Марјан Темовски учествуваше со предавање насловено „Ice caves in Macedonia
(Ледени пештери во Македонија)“
3.2. 24 меѓународна карстолошка школа „Класичен Карст“ (24th International Karstological
School), Постојна, Словенија (13-17.06.2016)
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Марјан Темовски учествуваше со постер презентација насловена „Geotectonic
constrains on possible karstification periods and some paleokarst examples from Macedonia
(Геотектонски граници на можните периоди на карстификација и некои примери на
палеокарст од Македонија)“
3.3. Меѓународна спелеолошка експедиција „Северен Велебит“ (23.07-06.08.2016).
Дарко Неданоски учествуваше на експедицијата, при што како дел од истражувањата
се спушти на длабочина од 866 m во Словачка Јама, што претставува најголема
длабочина на која се спуштил член на нашиот клуб, а воедно и најголема длабочина на
која се спуштил македонски спелеолог.

3.4. Меѓународна
научна
конференција
на
Карпато-Балканско-Динарската
геоморфолошка комисија (International Scientific Conference of Carpatho-BalkanDinaric Geomorphological Commission), Постојна, Словенија (13-17.09.2016).
Марјан Темовски учествуваше со предавање насловено „Contribution of caves to the
understanding of age and evolution of the landscape in the lower part of Crna Reka basin,
Macedonia (Придонесот на пештерите кон утврдувањето на староста и еволуцијата на
релјефот во долниот дел од басенот на Црна Река, Македонија)“
3.5. Трет конгрес на геолозите на Република Македонија, Струга (30.09-02.10.2016).
Марјан Темовски учествуваше со предавање насловено „ Geochronological data from
some caves in Macedonia and their contribution to the understanding of the regional
geological evolution (Геохронолошки податоци од некои пештери во Македонија и
нивното значење кон утврдувањето на регионалниот геолошки развој)“
3.6. 8 Меѓународен тренинг курс „Интегрирана контрола на карпестото опустинување,
јаглеродниот циклус и акумулација во карстниот систем (Integrated Control on Rocky
Desertification, Carbon Cycle and Sink in the Karst System)“, Гуилин, Кина (1327.11.2016).
Марјан Темовски учествуваше на овој меѓународен курс организиран од
Меѓународниот истражувачки центар за карст под покровителство на УНЕСКО (UNESCO
International Research Center on Karst), а спонзориран од Геолошкиот завод на Кина,
Институтот за карстна геологија при Кинеската академија на геолошки науки и
Канцеларијата на УНЕСКО во Пекинг.
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4. ИЗДАВАЧКА и ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ




Активностите на СК Златоврв се презентирани преку веб и ФБ страните
Објавени се повеќе статии на повеќе интернет портали и во неколку весници, за
настаните во организиција на СК Златоврв, како и за дел од активностите на членовите.
Направени се интервјуа на членовите на клубот за Дневник, Патоказ, ТВ Мега и др.
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5. РАЗНО
5.1. 3-то Ноемвриска награда за Дарко Неданоски.
На овогодишното доделувања на 3-то Ноемвриската
награда, по повод ослободувањето на градот Прилеп, на
нашиот член Дарко Неданоски му беше доделена наградадиплома за постигнат успех во македонската спелеологија.
Оваа диплома му беше доделена пред сè за постигнатиот
успех како дел од меѓународната спелеолошка
експедиција „Северен Велебит“, каде се спушти на
длабочина од 866 m, што претставува најголема длабочина
во пештера на која се спуштил македонски спелеолог.

5.2. In memoriam: Uroš Ilič (09.03.1972 – 18.07.2016)
Урош Илич (Uroš Ilič) беше словенечки спелеолог,
спелеонуркач и инструктор, наш пријател и несебичен
поддржувач на развојот на Спелеолошкиот клуб „Златоврв“
– Прилеп. Првиот контакт на спелеолозите од СК Златоврв
со Урош беше за време на тренинг курсот за спасување во
пештери во 2010 година, кој се одржа на просторот на
Повеќенаменското заштитено подрачје „Јасен“. На овој
курс од нашиот клуб учествуваа Златко Ангелески и Дарко
Јованоски. Наредната година Урош дојде во Македонија на
5-от Балкански спелеолошки камп кој се одржа во Самоков,
Порече и заедно со Дарко Неданоски, Марио Андоноски и
Александра Славкоска истражија нови канали во пештерата Пурало, с.Слатина. Истата
година од Урош бевме поканети и учествувавме (Златко Ангелески, Марио Андоноски,
Дарко Неданоски) на спелеолошката експедиција „Црквице“ која словенците ја
организираа во Црна Гора. Од 2011 наваму бевме во постојана комуникација со Урош,
а како резултат на моите (Марјан Темовски) чести престои во Словенија, често се
гледавме и во Љубљана, каде дискутиравме за развојот на нашиот клуб и особено
развојот на нашите млади спелеолози, кои Урош несебично ги помагаше. Така, во
следните години, скоро секоја година имаше учесник од нашиот клуб на курсевите за
спасување во пештери во организација на словенците (меѓу кои еден од инструкторите
беше и Урош) и тоа во 2011 година во Бугарија (Дарко Неданоски), 2012 година во
Словенија (Златко Ангелески, Дарко Неданоски и Марио Андоноски), 2013 година во
Хрватска (Дарко Неданоски и Дарко Јованоски) и 2014 година во Србија (Александра
Славкоска). Во 2012 година, со помош на Урош, на 6-от Балкански спелеолошки камп
кој се одржа во Словенија, учествуваа Дарко Неданоски и Марио Андоноски, а после
кампот, заедно со Урош посетија и повеќе подлабоки пропасти, вклучително и Брезно
при Лешки Планини, каде се спуштија до длабочина од 534 m, што претставуваше
најголема длабочина на која се спуштил член на нашиот клуб. Наредната (2013)
година, бевме домаќини на Урош, кој во Македонија дојде придружен од двајца
млади словенечки спелеолози (Ден Врховник и Тим Болхар Новак). За време на
посетата, Урош нуркаше во терминалниот сифон на Бела Вода (Демир Капија), во Зелен
Извор (во соработка со Орле - Кавадрци) и Слатински Извор (во соработка со Урсус
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Спелеос - Скопје), а беа посетени и пештерите Провалата, Мелничка Пештера,
Арамиска Пештера и Колкоа Дупка (во соработка со Ботом Тајм – Охрид). Оваа година,
Урош повторно беше во посета на Македонија, заедно со двајца млади спелеолози
(Ник Оцепек и Жан Рибич), овој пат примарно како инструктор на тренинг кампот кој го
организиравме заедно со Единицата за специјални задачи „Тигар“ при Министерството
за внатрешни работ. Покрај успешниот тренинг камп, Урош, заедно со спелеонуркачите
од Ботом Тајм – Охрид, нуркаше и во Блиска Пештера (Извор Загорчан) во Албанија,
акција која ќе биде запамтена како последното нуркање на Урош, кој ненадејно
почина, набрзо по враќањето назад во Словенија.
Почивај во мир пријателе и ти благодариме за сè што направи за нас!

Повеќе фотографии и други информации од активностите на СК Златоврв можете
најдете на нашата:
веб страна:
www.zlatovrv.speleo.mk
Facebook страна:
www.facebook.com/skzlatovrv
и Youtube канал:
www.youtube.com/skzlatovrv
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6. ПРЕГЛЕД НА ТЕРЕНСКИТЕ АКТИВНОСТИ во 2016
р.б.

датум

1

20-21
февруари

2
3

21
февруари
28
февруари

локација

активност

Љубаништа

Спелео викенд Љубаништа

Неврокоп, Козјак
Тумба, Крстец,
Прилепско

Лоцирање и истражување на
пештерата Неврокоп
Лоцирање на нови пештери во
околината на с.Крстец

учесници
Дарко Јованоски
Марио Котески
Јован Тодоровски
Златко Ангелески
Златко Ангелески
Марија Ангелеска
Дарко Неданоски
Дарко Јованоски
Јован Тодоровски
Марио Котески
Марија Макешоска
Сара Паноска
Елеонора Кржеска
Виктор Вељаноски
Елена Јованоска
Талија Петреска
Илија Петрески
Александар Пижов
Сашко Петрески
Борче Стомнароски
...
Златко Ангелески
Марио Котески
Јован Тодоровски
Златко Ангелески
Дарко Јованоски
Јован Тодоровски
Марио Котески

4

2
април

Спелео
вежбалиште
Шаторов Камен

Тренинг на спелео техники

5

17
април

Тумба, Крстец,
Прилепско

Истражување на нови пештери во
околината на с.Крстец

6

23 април

Пештера
Рамниште

Посета на пештерата Рамниште со
ученици од СОУ Гимназија „Јосип
Броз Тито“ – Битола

7

11 мај

Провалата

Собирање примероци од
пештерата Провалата,
фотографирање

Марјан Темовски
Јован Тодоровски

Организација и учество на
Спелеолошкиот собир „Мариово“

Марјан Темовски
Златко Ангелески
Дарко Неданоски
Дарко Јованоски
Марио Котески
Александра Славкоска
Марија Макешоска
Марија Ангелеска
Александар Блажевски
Сашо Антониев
Марина Петрушевска
Методиј Богоевски
Гордана Богоевска
Магдалена Миленкоска

8

13-15
мај

Мелница,
Мариово

9

28-29
мај

Демир Хисар

10

21 јуни

Говрлево, Сува
Планина

Истражување на пештерите
(Балтин, Пешна, Буков Дол) со ИД
Урсус Спелеос - Скопје
Проспекција на остатоци од
пештери (денудирани пештери)

Дарко Неданоски
Марија Макешоска
Марјан Темовски
Александар Блажевски
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Сашо Антониев
Марјан Темовски
Дарко Јованоски
Дарко Неданоски
Јован Тодоровски
Марио Котески
Марија Макешоска
Сара Паноска

11

26-29
јуни

Галичица

Посета и истражување на
пештерата Волја, истражување на
пештерата Корита и собирање на
примероци од пештерата Самоска
Дупка, заедно со Ботом Тајм Охрид

12

7
јули

Киселичка
Пештера,
Делчево

Истражување и скицирање на
Киселичка Пештера

Марјан Темовски
Ивица Милевски

13

8-10
јули

Демир Капија
(Иберлиска
клисура)

Дарко Неданоски
Марио Андоноски
Марио Котески
Борче Стомнароски
Марјан Темовски

14

23 јули –
6 август

Велебит

15

9 август

Дреновска
Клисура

16

11 август

Подот, Црна
Река

Тренинг камп за техники на
единечно јаже и спасување во
пештери заедно со единицата за
специјални задачи „Тигар“ при
МВР
Меѓународна спелеолошка
експедиција „Северен Велебит
2016“, Хрватска
Посета на пештерите Лилјарникот
и Под Лилјарникот и собирање на
примероци
Собирање примероци од
пештерата Карши Подот и
Гуѓаковски Извори

Марјан Темовски
Дарко Неданоски
Марјан Темовски
Дарко Неданоски
Марјан Темовски
Дарко Јованоски
Дарко Неданоски
Марио Андоноски
Јован Тодоровски
Марио Котески
Александра Славкоска
Бети Дунимаглоска
Александар Блажевски
Магдалена Миленковска
Бисера Миленковска
Марјан Темовски
Марио Андоноски

17

16-21
август

18

18 август

Самоска Дупка,
Галичица

19

18 август

Провалата

20

2
октомври

Галичица

Посета на Лескоечка Пештера

Марјан Темовски

21

25
декември

Неврокоп, Козјак

Истражување и скицирање на
пештерата Невропкоп

Златко Ангелески
Александра Славкоска
Јован Тодоровски
Никола Димитриески

Галичица

Спелео камп „Галичица“ 2016,
заедно со Ботом Тајм - Охрид

Дарко Неданоски

Собирање примероци од
пештерата Самоска Дупка
Посета на пештерата Провалата со
гости спелеолози од Италија
(Centro di Speleologia Montelago)

Марјан Темовски
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7. ПОСЕТЕНИ И/ИЛИ ИСТРАЖУВАНИ ПЕШТЕРИ во 2016
р.б.
1

3

пештера
Гуменци 2 (дувало)
Крстова (Роденденска)
Пештера
Колкоа Дупка (Кокоа Дупка)

локација
с.Елшани, Галичица

активност
Копање (отворање)

с.Трпејца, Галичица

Посета

Рамниште
Провалата
Мелничка Пештера 1
Балтин

с.Љубаништа, Галичица
с.Плетвар, Козјак (Бабуна
Пл.)
Тумба, Борула (Бабуна Пл.),
с.Крстец
Тумба, Борула (Бабуна Пл.),
с.Крстец
с.Крстец
с.Мелница, Мариово
с.Мелница, Мариово
Демирхисарско

Пешна

Демирхисарско

Буков Дол

Демирхисарско

13

Војла

Галичица

14

Самоска Дупка

Галичица

15

Киселичка Пештера

с.Киселица, Делчевско

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Словачка Јама
Нова Пропаст 1
Нова Пропаст 2
Нова Пропаст 3
Нова Пропаст 4
Лилјарникот
Под Лилјарникот
Карши Подот
Ветри Гумења
Свинска Стрна
Лескоечка Пештера

Велебит, Хрватска
Велебит, Хрватска
Велебит, Хрватска
Велебит, Хрватска
Велебит, Хрватска
Дреновска Клисура
Дреновска Клисура
Црна Река, Мариово
Галичица
Галичица
Галичица

Посета и скицирање
Лоцирање, истражување,
скицирање (нова регистрирана)
Лоцирање, првично истражување
(нова регистрирана)
Лоцирање, првично истражување
(нова регистрирана)
Посета со ученици
Посета и собирање на примероци
Посета
Лоцирање, истражување,
скицирање
Лоцирање, истражување,
скицирање
Лоцирање, истражување,
скицирање
Истражување, скицирање
Посета, истражување, собирање
примероци
Истражување, скицирање,
елаборат за валоризација
Истражување
Истражување (нова)
Истражување (нова)
Истражување (нова)
Истражување (нова)
Собирање на примероци
Собирање на примероци
Собирање на примероци
Лоцирање, истражување
Посета
Посета

4

Неврокоп

2

5
6
7
8
9
10
11
12

Тумба 1 (река)
Тумба 2 (падина)

СК ЗЛАТОВРВ Прилеп | Владо Стојаноски 37а | 7500 Прилеп | Македонија

13

ЕКИПАТА

Марјан Темовски

Златко Ангелески

Дарко Неданоски

Дарко Јованоски

Александра Славкоска

Марио Андоноски

Марио Котески

Јован Тодоровски

Марија Макешоска

Марија Ангелеска

Никола Димитриески

Борче Стомнароски

Александар Блажевски

Сашо Антониев
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