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Абстракт: Во научниот труд претставени се две тематски карти кои се 

специјално изработени за  геолошката градба на карпите кои се 

најмногу застапени во регионот на Мариово и и Раечка котлина како: 

гнајсеви, шкрилци, мермери и мешана серија, исто така изработена е и 

тематска геоморфолошка карта за  (тектониката) на регионот Мариово и 

Раечка котлина. 

Клучни зборови: тематски карти, геолошки состав, тектоника. 

 

1. Геолошка градба и тектоника 

Територијата што ја зафаќаат Мариово и Раечка котлина имаат 

мошне сложен и  разновиден  геолошки состав  и тектоника. Според  

досегашните проучувања на  поголем број научници, утврдени се 

разновидни петрографски и  минеролошки видови  на  карпи кои се со 

различна структура и  потекло. Карпите во Мариово се составени 

најмногу од: магматско, метаморфно и седиментно потекло, додека 

нивната старост е различна  почнувајќи од пред Камбриум се до 

Квартер. Поголемиот дел од територијата на  Мариово морфолошки и  

генетски и припаѓа на  Пелагониската зона т.е на Пелагонискиот хорст 

– антиклинориум додека помал дел од источната страна и  припаѓа на  

суб Вардарската зона. Од досегашните проучувања на  Мариово се 

заклучува дека карпите што го образуваат регионот можат да се поделат 

на  три литолошки серии и тоа: Гнајсеви,  Шкрилци и  Мермери и 

Мешана серија.  
- Гнајсеви: тие го формираат долниот метаморфен дел чија 

дебелина достигнува до (1500м.) со пред камбриска старост. Гнајсевите 

се застапени на  поголеми простори, но најчесто се застапени на  

Селечка планина, поголемиот дел од возвишенијата по котлинското 

дно како и  на  планината Дрен, помали партии се среќаваат на  

планините Козјак и  Ниџе. Гнајсевите во главно се мусковитски а 

помалку се среќаваат дволискунски. Со процесот на  длабок 

метармофизам и гранитизација создадени се: гранити  и гнајс - 



гранити 
1
 кои се јавуваат на  најиздигнатите делови од антиклиналите. 

Гранитите имаат крупно зрнеста структура во кои доминираат 

кварцот и фелдспатот. Во околината на  Расим бегов мост по течението 

на  реката Црна од левата страна, потоа околу селата Ивени и 

Чаниште постојат дебели греди и жили на  дијабази кои се пробијени 

низ гнајсеви. Честа е и појавата на мета габро со што можеме слободно 

да констатираме со појавата на  гранитите и  мета габрото во серијата 

на  гнајсевите е помлада и  вероватно се со потекло од мезозоик кои се 

секундарно образувани .  

Слика 1. Појава на гранити кај с. Крушевица (од лево на десно), Појава 

на дијабази пробиени во гнајсеви во атарот на с. Чаниште 

 
(Извор: Сликите се на терен сликани во Мариово во текот на месец мај 2001г., од 

Афторите). 

- Шкрилци и мермери како и мешана серија се наоѓаат како 

горно метаморфен комплекс над гнајсевите. Мешаната серија е 

застапена со: бобичасти гнајсеви, циполинии и мермери. Оваа серија 

најмногу ја  има на  планината Ниџе
2
 непосредно до границата со 

Република Грцијаи јужно од с. Старавина. Мермерите на  планината 

Ниџе се сметаат дека потекнуваат од пред камбриум, од нивниот 

трансгресивен однос на  горно кредните варовници врз мермерите. 

Источниот дел на Мариово е составен од карпи со мезозојска старос 

(тријас ). Оваа серија од шкрилци и мермери е формирана од 

хлоридски, епидотски, кварцни и глиновити шкрилци, серпентини, 

туфити и  др. Серпентините ги има како помали маси на  планината 

Кожув онаму каде се во контакт мермерите и шкрилците се одликуваат 

со палеозојска старост.  Делувијалниот падински нанос, како резултат 

на  површинското распаѓање на  карпите  е застапен со дробина на  

гњајсеви, шкрилци,  кварц и серпентин со помалку и  повеќе глина, чија 

дебелина варира од (0,5 – 10м.), а некаде и  повеќе. Ваков материјал се 

среќава на  ободот  од котлините во Мариово. Подебели  наслаги се 

среќаваат на  терените од селата: Крушевица, западно и 

северозападно од с. Чаниште, Маково, Орле и  др. места. Алувијалниот 

речен нанос е застапен во проширенијата на  реката Црна и  нејзините 

поголеми притоки, во чии состав се наоѓа јадар чакал, со валчести 

речни камења и самци камења од разновидни карпи а некаде е застапена 

и  ситна песок. Дебелината на  овие наслаги  изнесува од неколку (см. 

до неколку метри). Поголеми места со речен нанос има кај Расим Бегов 

мост каде дебелината на  пластовите достигнува до (5м.) и со површина 

                                                 
1
 ДНУ.(1987): Мариово, Природни и социо – економски обележја и можности за 

развој, стр.40.  
2
ШСЕ.(2001): Ниџе 1, 2001 – 2010 год., Ниџе 2, 2000 – 2009 год., стр. 9 и 14. 



од неколку илјади метри квадратни. Во котлинските дна на  Мариово 

постојат дебели наслаги од глина и  песок а во периферните делови се 

прекриени со дилувијум кој кај село Живово е црвеникав.  

 

Слика 2. Алувијален речен нанос во реката Бутурица десна притока на 

ЦрнаРека. 

 

(Извор: Сликата е сликана на терен од авторите во текот на месец јуни 2001г., во 

Мариово прилепско). 

 

2. Тектониката на  Мариово е доста сложена, нејзина основа за 

незиното формирање е Алпскиот ороген,  кои се причина да се издигне 

и целиот Пелагониски хорст - антиклинориум, и заедно со него и 

територијата на  Мариово. Според ( М. Арсовски)  истакнува дека 

Пелагонискиот хорст - антиклинориум поминал низ сложен и 

различен пат во неговото формирање. Тој спаѓа во геосинклиналната 

област на  Алпската зона. Основните геоструктурни единици настанале 

во почетокот на Херцинската геосинклинала. Мариово со 

херцинските орогени движења било издигнато повеќе од соседните 

области за што ни зборува и нивната поголема надморска височина. 

Подоцнежните тектонски издигнувања и спуштања во времето на  

Алпската орогена фаза настанати се значителни промени на релјефот. 

Настануваат интензивни спуштања на  дното  на Мариовската 

котлина врз бројни раседи, така денес таа преставува поголема 

брановидна депресија која е исполнета со голем број на  возвишенија и 

зарамнини. Раседите се наоѓаат на  западните страни  на планините 

Козјак и  Кожув и на северната страна на  планината Ниџе со правец 

на протегање СИ-ЈЗ. Територијата на  Мариово е доста богата со руди 

на  метали и неметали. 

Од неметалите
3
: Дијатомејска земја кај с. Манастир, Лигнит 

кај с. Витолиште, Фелспад кај с. Старавина,  гранит кај с. Крушевица, 

Оникс кај с. Бешиште и.т.н. Од досега изложеното може да се заклучи 

дека геолошката градба и  тектонската структура на Мариово има 

големо значење за развојот на  рударството  во идниот период. 

 Раечка Котлина се одликува со различен геолошки состав и  

тектоника
4
. Поради недоволен фосилен материал, определувањето на  

староста и оформувањето на  некои карпи и  минерали не е завршено, 

што наведува на заклучок дека геолошкиот состав во Раечка котлина 

                                                 
3
Андоновски, Т.(1995): Карактеристики на релјефот во Р. Македонија, Географски 

разгледи.кн. 30, Скопје. Стр. 5 – 12. 
4
ДНУ.(1989): Тројачка котлина, Стручно – научен пристап за ревитализација, Прилеп, 

стр. 14 – 15. 



сеуште не е доволно проучен. Геолошката градба во Раечка котлина е 

доста сложена, со разновидни петрографски и минеролошки видови. 

Овде среќаваме карпи со различно потекло и  старост, започнувајќи од 

пред камбриум па се до квартарни наслаги. Раечката котлина припаѓа 

на  суб Вардарската зона. Западно од Раечка котлина е 

Пелагонискиот хорст - антиклинориум кој е составен од палеозојски 

шкрилци – гнајсеви, гранито - гнајсеви и гранити а источно од 

Раечка котлина се наоѓа Вардарската зона во која се наоѓаат карпи од 

пред камбриумскиот период. Во геолошкиот состав на  Раечка 

котлина учествуваат: филито - микашисти, анфиболски и кварцни 

шкрилци, варовници и мермери , а има делови каде се присутни и 

мезозојски карпи кои се преставени  со: глинести шкрилци, глинести 

варовници , песочници и конгломерати.   

Квартарните седименти во Раечка котлина се составени од: 
езерски, флувијални, делувијални и алувијални карпи, во кои има: 

бигорести и  чакалести наслаги, песоци,чакал и дробен материал од 

различни карпи спуштени од околните планини, додека алувијалните 

наноси се јавуваат во вид на:  песок, чакал и глина. 
Палеозојските и  мезозојските карпи се среќаваат на 

планините што ја обиколуваат Раечка котлина. На  Дрен планина 

среќаваме, гнајсеви и  гранити  а ги има и на  планините Козјак, 

Виорила и Никодинска планина.  

Варовниците и  мермерите застапени се на планините: 

Козјак, Радобилска планина, Мирош, Попче, Маркови Кули и др. 
Делувијалните карпи застапени се на  повисоките делови на  

котлинското рамниште, во атарите на  селата: Големо и Мало 

Радобил, Смолани, Дрен, Никодин и Ракле. Алувијумот го среќаваме на  

речните тераси на Раечка река и незините поголеми притоки. 

Тектонската градба на Раечка котлина е специфична и  сложена, целото 

подрачје е распарчено на  блокови и  хорстови  доста раситнето на  

парчина со различни димензии. Бројните тектонски движења создале 

помали  тектонски единици чии јадра преставуваат моноклинични 

блокови. Палеозојските карпи на  многу места се набрани тоа најмногу 

се забележува во клисурата што ја оформила Раечка река. Иситнетите 

парчина формирале места со интересна мозаична  рејлефна структура. 

 

2.1. Картографски аспекти 

На карта 1,  претставена е геолошката структура на Мариово и 

Раечка котлина. При изработката н акартата користени се два методи: 

метод на квалитативно реонирање и метод на линии. Кај методот 

на квалитативно реонирање како изразувачки средства употребени 

се: граничнилинии, бои и разни видови на знаци. Кај методот на линии 

како изразувачки средства користени се: бои, прости геометриски 

знаци, бројчано – буквени знаци, симболични знаци, скалари и вектори. 



 
Karta 1. Geoloшka karta na Mariovo i Raeчka kotlina. 

 

2.2. Картографски аспекти 

На карта 2, претставена е геоморфолошката структура на 

Мариово и Раечка котлина. При изработката на картата користени 

се методите на: квалитативно реонирање, изо линии и линии. 

 -Кај методот на квалитативно реонирање како изразувачки 

средства користени се: гранични линии, бои и разни видови на знаци. 

-Кај методот на изолинии како основното изразувачко 

средство се: линии и скалари а како помошнии зразувачки средства се 

боите. -Кај методот на линии како изразувачки средства се 

користат: бои, прости геометриски знаци, бројчано – буквени знаци, 

симболични знаци скалари и вектори. 



 
Карта 2. Геоморфолошка карта на Мариово и Раечка котлина. 

Заклучок:  

- Територијата што ја зафаќаат Мариово и Раечка котлина 

имаат мошне сложен и  разновиден  геолошки состав  и 

тектоника; 

- Карпите во Мариово се составени најмногу од магматско, 

метаморфно и седиментно потекло, додека нивната старост 

е различна  почнувајќи од пред Камбриум се до Квартер;  

- Поголемиот дел од територијата на  Мариово морфолошки и  

генетски и припаѓа на  Пелагониската зона т.е на 

Пелагонискиот хорст – антиклинориум додека помал дел од 

источната страна и  припаѓа на  суб Вардарската зона;  



 

 

- карпите што го образуваат регионот на Мариово можат да се 

поделат на  три литолошки серии и тоа: Гнајсеви,  

Шкрилци и  Мермери и Мешана серија; 
- од досега изложеното може да се заклучи дека геолошката 

градба и  тектонската структура на Мариово има големо 

значење за развојот на  рударството  во наредниот период. 

- геолошкиот состав во Раечка котлина сеуште не е доволно 

проучен; 

- во Раечка котлина среќаваме карпи со различно потекло и  

старост, започнувајќи од пред камбриум па се до 

квартарни наслаги; 

- Раечката котлина припаѓа на  суб Вардарската зона.  

- Во геолошкиот состав на  Раечка котлина учествуваат: 
филито - микашисти, анфиболски и кварцни шкрилци, 

варовници и мермери , а има делови каде се присутни, 

мезозојски карпи, квартарни седименти, алувијалните 

наноси, палеозојски и  мезозојски карпи, варовници и  

мермери и делувијалните карпи; 

- голема е важноста и улогата од изработката на Тематската 

геолошка и геоморфолошка карта за Мариово и Раечката 

котлина. 
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