Со истражувања и анализи на геномот на кучето ќе се
идентификува неговата уникатност и специфичност:
цел 3
Добивање информација за степенот
на варијабилност на популацијата
на ДНК ниво.

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НА БИОЛОШКАТА
РАЗНОВИДНОСТ НА ШАРПЛАНИНЕЦОТ, НЕГОВА
ДИСПЕРЗИЈА И РЕИНТРОДУКЦИЈА ВО РУРАЛНИ
ПОДРАЧЈА И ОДГЛЕДУВАЧИ НА РАСАТА – РЕПЛИКАЦИЈА

Селекција на грла кои не се во сродство
Собирање на биолошки материјал за изолација на ДНК
Изолација на ДНК Фрагмент анализа на ДНК
Статистичка обработка на податоците
Публикација на резултатите во научни списанија
Проектот ќе се реализира на територијата на Република Македонија и
тоа во Полошкиот, Источниот и Југоисточниот плански регион.
Активностите се започнати од февруари 2017 година, а завршија во
мај 2018 година.
Овој леток е наменет првенствено за одгледувачите на расата и
ентузијастите, како и за сите оние кои сакаат да дознаат нешто повеќе
за нашата национална гордост Шарпланинецот. Летокот е изработен
во рамките на проектот: Карактеризација на биолошката
разновидност на расата, негова дисперзија и реинтродукција во
руралните подрачја и одгледувачи на расата - Репликација.
Проектот се спроведува во соработка со Македонскиот клуб на
овчарско куче Шарпланинец (МКОКШ).
Овој проект е поддржан од Програмата за мали грантови (ПМГ) на
Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ).
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Македонски клуб на овчарско
куче - Шарпланинец
Тел. 070 342 630

Скопје, мај 2018

Овчарското куче Шарпланинец ја претставува единствената автохтона
раса на кучиња во Република Македонија. Како и кај останатите
автохтони раси и оваа раса е создадена независно, природно и
изворно без значително влијание на човекот.
Името го добива по местото на настанување, планинскиот масив на
Шар Планина и околните планини: Бистра, Кораб и Кожув, кои со
својата конфигурација на теренот, природните и географските услови,
придонесуваат за генетско стабилизирање на шарпланинецот и
своевидна географска изолација.
Оваа раса во литературата се спомнува во триесетите години од
минатиот век на кинолошка изложба во Љубљана под името Крашки
овчар. Подоцна ова име е променето во Илирски овчар, под кое во
1939 година е регистирано во Меѓународната кинолошка федерација
(Federation CynologiqueInternationale - FCI) под реден број 41. Се до
1957 година се среќава под ова име, кога FCI го регистира под името
Југословенски овчарски пес - Шарпланинец. Конечно, по барање на
Кинолошкиот сојуз на Македонија (КСМ), FCI го регистира
Шарпланинецот под името Овчарски пес - Шарпланинец, со добивање
на двојна матичност над расата на Република Македонија и тогашната
Сојузна Република Југославија.

ПРОМОЦИЈА НА РАСАТА
Во последните две децении неколку активности придонеле за
промоција на расата, пред се поставувањето на Шарпланинецот на
монетата од македонскиот денар во 1992 година,како и пуштањето во
промет на поштенска марка со апликација на шарпланинецот во 1996
година. Кучето е под заштита на државата како автохтона раса со
измените во Законот за сточарството во 2013.
Kако резултат на претходниот успешно спроведен проект за заштита
на Шарпланинецот, во рамки на Програмата за финансиска подршка
на земјоделството, во директните плаќања за подмерка 2.24,се
обезбедени средства за субвенционирање на оваа раса на животно.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ
Главна цел: Конзервација на
расата односно зачувување на
биолошката разновидност на
Шарпланинецот преку дисперзија
и реинтродукција на грлата во
руралните средини.
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цел 1: Формирање на база на педигрирани кучиња во Источниот,
Полошкиот и Југоисточниот регион на РМ.
цел 2: Избор на грла карактеристични претставници на расата.
цел 3: Добивање информација за степенот на варијабилност на
популацијата на ДНК ниво.
цел 4: Идентификација на рурални подрачја (говедарски, овчарски и
козарски фарми) и заинтересирани одгледувачи на расата.
цел 5: Ширење на расата во Полошкиот, Источниот и Југоисточниот
плански регион во Р.Македонија преку вклучување на нови
одгледувачи.
цел 6: Одгледување на Шарпланинецот во неговата природна
средина, пред се негова реинтродукција на говедарски, овчарски и
козарски фарми.
цел 7: Правилен раст и развој на подмладокот.
цел 8: Информација на пошироката јавност за спроведените
активности и добиените резултати. Обука на инволвирани страни.

