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The amphibians on the Jablanica Mountain have not been subject of thorough research by scientists and are not well 
known to the general public. According to the modest field research on the territory of Jablanica Mountain, as well as 
available publications, total amount of 11 species of amphibians have been registered: Lissotriton vulgaris (Smooth 
newt), Ichthyosaura alpestris (Alpine newt), Salamadra salamandra (Fire salamander), Bombina variegata (Yellow-bel-
lied toad), Pseudepidalea viridis (European green toad), Bufo bufo (Common toad), Hyla arborea (European tree frog), 
Rana dalmatina (Agile frog), Rana graeca (Greek stream frog), Pelophylax ridibundus (Marsh frog) and Rana temporaria 
(Common frog).
According to international animal rights conventions and protection laws, a valorisation of registered amphibians on 
Mount Jablanica was performed and it has been determined that: all species are under the protection of the Bern Con-
vention, of which 4 species (Bombina variegata, Rana dalmatina, Pseudepidalea viridis, Hyla arborea) are listed in Annex 
II and the remaining 7 species are listed in Annex III.
Furthermore, the EU Habitats Directive lists 5 of the identified species, one of the species (Bombina variegata) is includ-
ed in the Emerald Network, and all of the identified species are listed under the IUCN red list, but they are assessed as 
least concerned (LC).

Водоземците на планината Јабланица се недоволно истражени од научниците и недоволно познати за 
пошироката јавност. Од скромните теренски истражувања на територијата на планината Јабланица, како и 
според достапните литературни изданија регистрирани се 11 видови на водоземци: Lissotriton vulgaris (Обичен 
тритон), Ichthyosaura alpestris (Алпски тритон), Salamadra salamandra (Огнен саламандер), Bombina variegata 
(Огнена жаба), Pseudepidalea viridis (Зелена крастава жаба), Bufo bufo (Обична крастава жаба), Hyla arborea 
(Гаталинка), Rana dalmatina (Поточна жаба), Rana graeca (Грчка жаба), Pelophylax ridibundus (Езерска жаба) and 
Rana temporaria (ливадска жаба).
Според меѓународните конвенции и закони за заштита на животинскиот свет извршена е валоризација на 
регистрираните водоземци на планината Јабланица и утврдено е дека: сите видови се наоѓаат под заштита на 
Бернската конвенција, од кои 4 вида (Bombina variegata, Rana dalmatina, Pseudepidalea viridis, Hyla arborea) се 
наведени во Прилог II, а преостанатите 7 се наведени во Прилог III. Понатаму, на Директивата за живеалишта на 
Европската унија наведени се 5 од идентификуваните видови, во Емералд мрежата е вклучен еден од видовите 
(Bombina variegata), а на црвената листа на IUCN се наведени сите идентификувани видови, но истите се оценети 
како најмалку загрозени (LC).
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REPTILES
ВЛЕЧУГИ

LACRETA VIRIDIS

АВТОР: Uoaeril

АВТОР: Orchi

АВТОР:  George Chernilevsky

According to the field research, as well as according to the available data for the Jablanica Mountain, where the pro-
tected area Vevchani springs is included, a total of 20 types of reptiles have been identified: Eurotestudo hermanni 
(Hermann's tortoise), Testudo graeca (Greek tortoise), Emys orbicularis (European pond turtle), Algyroides nigropuncta-
tus (Blue-throated keeled lizard), Podarcis muralis (Common wall lizard), Podarcis erhardii (Erhard's wall lizard), Podarcis 
tauricus (Balkan wall lizard), Lacerta trilineata (Balkan green lizard), Lacerta viridis (Green lizard), Lacerta agilis (Sand 
lizard), Anguis fragilis (Slow worm), Platyceps najadum (Dahl's whip snake), Zamenis longissimus (Aesculapian snake), 
Elaphe quatuorlineata (Four-lined snake), Coronella austriaca (Smooth snake), Dolichophis caspius (Caspian 
whipsnake), Natrix tessellata (Dice snake), Natrix natrix (Grass snake), Vipera ammodytes (Horned Viper) и Vipera berus 
(Common European viper).
 
According to the valorization of reptiles, it has been determined that all species are under the protection of the Bern 
Convention, of which 6 are listed in Annex II (strict protection) and the remaining 14 are listed in Annex III.
Furthermore, the European Union's Habitats Directive lists 17 of the identified species. The Emerald Network includes 4 
species (Eurotestudo hermanni, Testudo graeca, Emys orbicularis, Elaphe quatrolineata). The CITES list contains two of 
the detected species, and the IUCN red list lists 16 species rated as least concerned (LC), one species as vulnerable (V) 
and 3 species as near threatened (NT).

Според теренските истражувања, како и според достапните литературни податоци на Планината Јабланица во 
чиј состав припаѓа и заштитеното подрачје Вевчански извори, идентификувани се 20 видови на влекачи: Eurote-
studo hermanni (Херманиева желка), Testudo graeca (Грчка желка), Emys orbicularis (Блатна желка), Algyroides ni-
gropunctatus (Лушпест гуштер), Podarcis muralis (Ѕиден гуштер), Podarcis erhardii (Македонски гуштер), Podarcis 
tauricus (Степски гуштер), Lacerta trilineata (Балкански зелен гуштер),
Lacerta viridis (Зелен гуштер), Lacerta agilis (Планински гуштер), Anguis fragilis (Слепок), Platyceps najadum (Џитка), 
Zamenis longissimus (Ескулапов смок), Elaphe quatuorlineata (Ждрепка), Coronella austriaca (Медена змија), Doli-
chophis caspius (жолт смок), Natrix tessellata (Рибарка), Natrix natrix (Белоушка), Vipera ammodytes (Поскок) и 
Vipera berus (Шарка).

Според извршената валоризација на влечугите утврдено е дека сите видови се наоѓаат под заштита на 
Бернската конвенција, од кои 6 вида се наведени во Прилог II (строга заштита), а преостанатите 14 се наведени 
во Прилог III. 
Понатаму, во Директивата за живеалишта на Европската унија наведени се 17 од идентификуваните видови. Во 
Емералд мрежата се вклучени 4 видови (Eurotestudo hermanni, Testudo graeca, Emys orbicularis, Elaphe quatrolin-
eata). На CITES листата се наоѓаат два од детектираните видови, а на црвената листа на IUCN се наведени 16 
видови оценети како најмалку загрозени (LC), еден вид како ранлив (V) и 3 вида како скоро засегнати (NT).
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FUNGI
ГАБИ

On the territory of Jablanica Mountain, a total number  of 178 species of fungi have been registered. Most of the regis-
tered species of fungi are also found on the territory of the Vevchani springs protected area. Regarding the economical 
value, there are 86 edible  species which can be used in the food industry, while 22 species are poisonous mushrooms, 
which if used, their purpose would be predominantly in the drug industry.
According to the valorization of  the species of fungi, 4 species were identified (Agaricus macrosporus, Amanita caesar-
ea, Boletus aereus and Boletus satanas) listed in the Preliminary Red List of Macrofungi in Macedonia, in the category 
of species endangered by excessive use. There are also 12 types of fungi listed in the European Red List of Macrofungi, 
of which one species (Boletus satanas) under criterion A (high degree of threat of extinction), 4 species (Agaricus mac-
rosporus, Boletus queletii, Boletus rhodhopurpureus, Phylloporus pelletieri) under criterion B (medium degree of threat 
of extinction), 6 species (Astraeus hygrometricus, Boletus aereus, Dentipellis fragilis, Dichomitus campestris, Leucocor-
tinarius bulbiger, Omphalotus olearius) under criterion C (lower degree of threat of extinction) and one species (Amani-
ta caesarea) under criterion D (threat of local disappearance).

На територијата на планината Јабланица на која се наоѓа и заштитеното подрачје Вевчански извори,  
регистрирани се вкупно 178 видови габи Голем дел од регистрираните видови на габи се среќаават и на самата 
територијата на заштитеното подрачје. Во однос на економско исплатливи видови на габи, регистрирани се  86 
видови кои можат да се употребуваат во прехранбената индустрија, додека 22 вида се отровни печурки кои 
доколку би се употребувале, нивната намена би била претежно во индустријата за производство на лекови.
Според извршената валоризација на видовите габи утврдено е присуство на 4 вида (Agaricus macrosporus, Ama-
nita caesarea, Boletus aereus и Boletus satanas) кои се наведени во Прелиминарна Црвена Листа на Макрогаби во 
Македонија, во категорија на видови загрозени од прекумерна експоатација. Исто така, регистрирани се 12 вида 
на габи кои се наведени во Европската Црвена Листа на Макрогаби, од кои еден вид (Boletus satanas) според 
критериумот А (висок степен на закана од исчезнување), 4 вида (Agaricus macrosporus, Boletus queletii, Boletus 
rhodhopurpureus, Phylloporus pelletieri) според критерумот B (среден степен на закана од исчезнување) , 6 вида 
(Astraeus hygrometricus, Boletus aereus, Dentipellis fragilis, Dichomitus campestris, Leucocortinarius bulbiger, Ompha-
lotus olearius) според критериумот C (понизок степен на закана од исчезнување) и еден вид (Amanita caesarea) 
според критериум D (закана од локално исчезнување).
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ROSALIA ALPINA

АВТОР:  Dumi - Own work, CC BY-SA 3.0

АВТОР:  ZDENĚK CHALUPA
The protected area "Vevchani springs" Monument of nature is abundant with endemic species of the ground beetles 
family. A number of 71 species from the total number of ground beetles family specimens are registered on the entire 
territory of Mount Jablanica (128).  This number shows the high diversity of ground beetles in the area, as well as the 
high variety of habitats and their preservation, the diversity of microclimatic conditions and the interesting geological 
history of Jablanica Mountain (especially regarding glaciation).
Several species can be considered as glacial relicts. Such are some hygrophilic species found along rivers and streams 
or in the snow during the spring and summer periods. Such specimen are: Nebria jockischi, Bembidion rhodopense, 
Pterostichus ottomanus, Bembidion balcanicum,  Nebria macedonica rambouseki etc. The area of the Vevchani Springs 
is characterized by the presence of a large number of endemic species (35%). Balkan endemites account for 24%, 7% of 
stenoendems, and local endemites with 4% or 3 species. Local endemic species found only on Jablanica are: Nebria 
macedonica rambouseki, Tapinopterus miridita jablanicensis and Tapinopterus rambousekianus. Most significant spe-
cies of the family of ground  beetles with conservation significance are Carabus intricatus and Carabus convexus dilata-
tus which can be found in forest areas, mainly near beech ecosystems. Carabus intricatus is nearly threatened (NT) be-
cause of reduction of well-preserved forests. Therefore, its protection can be provided by preserving old forests. Of the 
remaining insects, some species witn conservation importance, especially xylophagins, should be highlighted for the 
Jablanica forest ecosystems. Such insects are considered to be good indicators of forest conservation and their func-
tionality in terms of preserving high biodiversity. Such species found in the oak and beech forests area of the Monument 
of nature are : Rosalia alpina, Morimus funereus ganglbaueri, Cerambyx scopolii, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, and 
Platycerus caraboides.

Заштитеното подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ е богато со ендемични видови на тркачи. 
Регистрирани се вкупно 71 видови од вкупниот број  на припадници на фамилијата тркачи на целата територија 
на планината Јабланица (128). Овој број ја покажува високата разновидност на тркачите во подрачјето, но и 
високата разновидност на живеалишта и нивната зачуваност, разновидноста на микроклиматските услови и 
интересната геолошка историја на планината Јабланица (особено во врска со глацијацијата).
Неколку видови може да се сметаат за глацијални реликти.Такви се некои хигрофилни видови кои се среќаваат 
покрај реките и потоците или покрај снежните остатоци во тек на пролетниот и летниот период. Такви се Nebria 
jockischi и Bembidion rhodopense, Pterostichus ottomanus, Bembidion balcanicum, и Nebria macedonica rambouseki 
итн.
Подрачјето на СП Вевчански Извори се карактеризира со присуство на голем број ендемични видови (35%). 
Балканските ендемити учествуваат со 24%, стеноендемитите со 7%, а локалните ендемити со 4% или три видови. 
Локалните ендемите т.е. видови распространети само на Јабланица се: Nebria macedonica rambouseki, Т
apinopterus miridita jablanicensis и Tapinopterus rambousekianus.
Единствени од тркачите со конзервациско значење се Carabus intricatus и Carabus convexus dilatatus кои се 
среќаваат во шумските, главно букови екосистеми. Carabus intricatus е близу засегнат заради намалувањето на 
добро зачувани шуми. Затоа, неговата заштита може да се обезбеди преку зачувување на старите шуми. Од 
останатите инсекти, за шумските екосистеми на Јабланица треба да се  споменат некои конзервациски значајни 
видови, особено ксилофагни видови. Ваквите инсекти се сметаат за добри индикатори на зачуваноста на шумите 
и нивната функционалност од аспект на обезбедување висока биолошка разновидност. Такви видови кои се 
среќаваат во дабовите и буковите шуми на заштитеното подрачје се Rosalia alpina, Morimus funereus ganglbaueri, 
Cerambyx scopolii, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus и Platycerus caraboides.

LUCANUS CERVUS  
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Empowered lives. 
Resilient nations. 

THIS PROJECT IS FUNDED
BY THE EUROPEAN UNION

WWW.VEVCANI.GOV.MK
WWW.VEVCANI.MK

АВТОР: Peter Krimbacher - Own work, CC BY 3.0

IN
SE

C
TS

И
Н

С
ЕК

ТИ



BUTTERFLIES
ПЕПЕРУТКИ

АВТОР: Ekaterina Smirnova

АВТОР: Kars Veling

On the territory of Jablanica Mountain, where the protected area “Vevchani Springs” Monument of Nature is situated, 
there are five families of butterflies with 107 species: Papilionidae with 5 species; Pieridae with 15, Lycaenidae with 33, 
Nymphalidae with 45 and Hesperiidae with 9 species. These species are commonly found in open places in forest habi-
tats, on the edges of forest habitats, along the rivers, in the meadows and pastures as well as in rural settlements.
On the territory of the protected area "Vevchani Springs" Monument of Nature there are 8 species enlisted in the Euro-
pean red list of butterflies, of which 7 are listed as nearly threatened (NT) and one species (Large blue - Phengaris arion) 
is listed as endangered (EN). According the Habitats Directive of the European Union, out of 7 species, 3 are found in 
Annex II (animal and plant species of interest to the European Community whose protection requires the designation 
of special protection areas). Three species (Apollo’s butterfly - Parnassius apollo, Clouded Apollo - Parnassius mnemo-
syne, Southern festoon - Zerynthia polyxena) are listed under Annex IV (animal and plant species of interest to the Euro-
pean Community that require strict protection) and one species (False Eros blue - Polyommatus eroides) is listed on 
both Annex II and Annex IV. According to the Bern Convention, the presence of 4 species was determined- (Parnassius 
apollo, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena, Marsh fritillary - Euphydryas aurinia)  which are listed under Annex 
II (strictly protected species of fauna).
Threats to the butterflies: The biggest threats to butterflies are alterations of natural habitats and their loss due to infra-
structure, industry and agriculture development. Climate change is also a threat to butterflies and their survival.

На територијата на планината Јабланица, на чија територија се протега и заштитеното подрачје Вевчански 
Извори Споменик на природата, се присутни пет фамилии на дневни пеперутки со 107 видови: Papilionidae со 5 
видови; Pieridae со 15, Lycaenidae со 33, Nymphalidae со 45 и Hesperiidae со 9 видови.
Овие видови најчесто се среќаваат во отворените места во шумските живеалишта, на рабовите на шумските 
живеалишта, по течениjaта  на водените површини, по ливадите и пасиштата и во руралните населби.
На територијата на заштитеното подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ присутни се 8 видови кои 
се наведени во Европската црвена листа на пеперутки, од кои 7 се наведени како близу засегнати (NT), а еден вид 
(Синоглава пеперутка- Phengaris arion) е наведен како загрозен (EN). Според директивата за живеалишта на 
Европската унија, наведени се 7 видови од кои 3 вида се присутни на прилог II (животински и растителни видови 
од интерес за Европската заедница чија заштита бара прогласување на специјални подрачја за заштита). Три 
вида (Аполоновата пеперутка- Parnassius apollo, Лажна аполонова пеперутка- Parnassius mnemosyne, Јужно 
велигденче- Zerynthia polyxena) се наведени во прилог IV (животински и растителни видови од интерес за 
Европската заедница на кои е потребна строга заштита)  и еден вид (Балкански синец- Polyommatus eroides) е 
наведен и во прилог II и во прилог IV. Согласно Бернската конвенција, утврдено е присуство на 4 вида (Parnassius 
apollo, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena, Шаренец- Euphydryas aurinia)  кои се наведени во Прилог II 
(строго заштитени видови од фауната) од истата конвенција.
Закани за пеперутките: Најголемите закани за пеперутките се промени во живеалиштата и нивната загуба 
поради развој на инфраструктурата, индустријата и земјоделието. Климатските промени исто така се  закана за 
пеперутките и нивниот опстанок.

POLYOMMATUS EROIDES

PHENGARIS ARION 

АВТОР: Gilles San MartinZERYNTHIA POLYXENA 

АВТОР: CHARLES J SHARP 

АВТОР: Le.Loup.Gris - Own work, CC BY-SA 3.0
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Within the boundaries of the Monument of Nature "Vevchani Springs", there are all types of mammals habitats found. The follow-
ing species of mammals are present: Erinaceus concolor (Southern white-breasted hedgehog), Sorex minutus (Eurasian pygmy 
shrew) , Sorex araneus (Common shrew), Neomys anomalus (Mediterranean water shrew), Neomys fodiens (Eurasian water 
shrew), Talpa caeca (Blind mole), Talpa stankovici (Balkan mole), Lepus europaeus (European hare), Sciurus vulgaris (Red squirrel), 
Clethrionomys glareolus (Bank vole), Dinaromis bogdanovi (Balkan Snow vole), Microtus subterraneus (European pine vole), Apo-
demus flavicollis (Yellow-necked mouse), Apodemus sylvaticus (Wood mouse), Nannospalax leucodon (Lesser mole-rat), Myoxus 
glis (Edible dormouse), Muscardinus avellanarius (Hazel dormouse) and Dryomis nitedula (Forest dormouse). 
Large mammals present in the area are: Canis lupus (Wolf), Vulpes vulpes (Fox), Ursus arctos (Brown bear), Mustela nivalis (Least 
weasel), Mustela putorius (European polecat), Martes martes (European pine marten), Martes foina (Beech marten), Meles meles 
(European badger), Felis silvestris (Wildcat), Lynx lynx balcanicus (Balkan lynx), Sus scrofa (Wild boar), Capreolus capreolus (Roe 
deer), и Rupicapra rupicapra balcanica (Balkan chamois).
The family of bats is represented by the following species: Rhinolophus ferrumequinum (Greater horseshoe bat), Rhinolophus hip-
posideros (Lesser horseshoe bat), Rhinolopus euryale (Mediterranean horseshoe bat), Rhinolopus blasii (Blasius's horseshoe bat), 
Myotis myotis (Greater mouse-eared bat), Myotis blythii (Lesser mouse-eared bat), Myotis mystacinus (Whiskered bat), Pipistrel-
lus savii (Savi's pipistrelle), and Miniopterus schreibersi (Common bent-wing bat). 
The most significant and strictly protected mammals are: Ursus arctos (Brown bear), Lynx Lynx balcanicus (Balkan lynx), Myotis 
myotis (Greater mouse-eared bat), Myotis blythii (Lesser mouse-eared bat), Myotis mystacinus (Whiskered bat), Pipistrellus savii 
(Savi's pipistrelle), Miniopterus schreibersi (Common bent-wing bat), all categorized in the Annex II of the Bern Convention for the 
Protection of the European Wildlife and Habitats.).

Во границите на подрачјето на Споменикот на природата „Вевчански Извори“, се среќаваат сите типови на живеалишта 
на цицачи карактеристични за целокупната територија на планината Јабланица. Во границите на заштитеното подрачје 
се присутни следните видови на цицачи: Erinaceus concolor (Еж), Sorex minutus (Мала ровчица) , Sorex araneus (Шумска 
ровчица), Neomys anomalus (Водна ровчицa), Neomys fodiens (Голема водна ровчица), Talpa caeca (Обичен крт), Talpa stan-
kovici (Реликтен крт), Lepus europaeus (Див зајак), Sciurus vulgaris (Верверица), Clethrionomys glareolus (Шумска полјанка), 
Dinaromis bogdanovi (Балканска снежна полјанка), Microtus subterraneus (Четинарска полјанка), Apodemus flavicollis 
(Жолтогрлест глушец), Apodemus sylvaticus (Шумски глушец), Nannospalax leucodon (Слепо куче), Myoxus glis (Обичен 
полв), Muscardinus avellanarius (Полв лешникар), и Dryomis nitedula (Шумски полв). 
Од крупните цицачи присутни се Canis lupus (Волк), Vulpes vulpes (Лисица), Ursus arctos (Мечка), Mustela nivalis 
(Невестулка), Mustela putorius (Твор), Martes martes (Куна златка), Martes foina (Куна белка), Meles meles (Јазовец), Felis sil-
vestris (Дива мачка), Lynx lynx balcanicus (Балкански рис), Sus scrofa (Дива свиња), Capreolus capreolus (Срна), и Rupicapra 
rupicapra balcanica (Дивокоза).
Од лилјаци застапени се Rhinolophus ferrumequinum (Голем потковичар), Rhinolophus hipposideros (Мал потковичар), Rhi-
nolopus euryale (Јужен потковичар), Rhinolopus blasii (Блазиев потковичар), Myotis myotis (Голем ноќник), Myotis blythii 
(Оструошест ноќник), Myotis mystacinus (Мустаќест ноќник), Pipistrellus savii (Савиев лилјак), и Miniopterus schreibersi 
(Долгокрилест лилјак).
Како најзначителни, а воедно и најретки и најстрого заштитени  претставници на цицачите се: Ursus arctos (Кафеава 
мечка), Lynx Lynx balcanicus (Балкански рис), Myotis myotis (Голем ноќник) , Myotis blythii (Остроушест ноќник), Myotis 
mystacinus (Мустаќест ноќник), Pipistrellus savii (Савиев лилјак), Miniopterus schreibersi (Долгокрилест лилјак), сите 
категоризирани во втора категорија на заштита (строго заштитени видови) од Бернската конвенција за заштита на 
европскиот жив свет и природните живеалишта.
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ШУМИ
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On the territory of the protected area "Vevchani Springs” Monument of Nature the most common forest representatives are the 
beech forest colonies. As the most widespread colonies, beech forests give a special scenery of the mountain Jablanica and to the 
protected area, especially those with a pronounced degree of naturality. In some parts of the area there are preserved forests with 
presence of a versatile  age structure and trees with sizeable dimensions. This multiaged forest structure enables a greater diversity 
of habitats which contributes to greater biological diversity of the landscape.
Oak and chestnut forests are also particularly important forest habitats with their own physiognomy and widespread presence.
The forests plains, as well as wet and shrub habitats are especially important and complement the high landscape diversity. Addi-
tionally, there are alpine and high mountain pastures, and the areas with degraded and artificially elevated forest plantations indi-
cate traditional practices with forests in the past.
A particularly important forest is the old forest in the vicinity of the monastery St. Spas, above Vevcani.
It consists of a large number of centuries-old trees such as beech, oak, hornbeam and maple and covers an area of about 20 
ha. It has a natural indigenous ambient and is characterized by a high amount of standing and fallen trees.
It is an untouched enclave of an old sacral forest with a native character. The forest has a great cultural, religious, ecological 
and scientific significance and should be preserved in its natural form. The forest should continue to develop according to its 
own natural laws.
Of a particular importance for the mountain Jablanica and the protected area Monument of Nature "Vevchani Springs" is the spread 
of the Macedonian pine (Pinus peuce) in the surroundings of Vevchanska Golina and Vevchanska Lokva or more precisely on the 
massif Crn Kamen as well as in the vicinity of the locality Pisanik near Gorna Belica. The Macedonian pine as a Balkan endemite and 
a tertiary relict, has a special significance for forest diversity in Macedonia and beyond.
On the mountain Jablanica it is found naturally above the upper borderline of forest vegetation at elevation heights of about 2000m 
and higher. According to its age and the way of distribution, it can be assumed that it is re-inhabiting areas from which it was de-
stroyed in the past, as a result of intensive farming practices, fires, etc.

На територијата на заштитеното подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ најзастапени се буковите 
шумски заедници. Како најраспространети заедници буковите шуми даваат посебен белег на планината Јабланица и 
на заштитеното подрачје, особено оние со изразен степен на природност. 
Во некои делови на подрачјето се зачувани шуми со разновозрасна структура и учество на дрвја со поголеми 
димензии. Ваквата разновозрасна структура овозможува поголема разновидност на живеалишта што допринесува и 
до поголема биолошка разновидност на пределот.
Дабовите и костеновите шуми исто така се посебно важни шумски живеалишта со своја физиономија и 
распространување. 
Чистините во шумите како и влажните и грмушестите станишта се посебно значајни и ја дополнуваат високата 
пределска разновидност. На ова се надополнуваат планинските и високопланинските пасишта, а деловите со 
деградирани и вештачки подигнати шумски насади укажуваат на традиционалните практики со шумите во минатото.
Како шума со посебно висока конзервациска вредност е старата шума во околината на манастирот Св. Спас, над 
Вевчани. Составена е од поголем број стари вековни дрвја од бука, даб горун и горски јавор и зафаќа површини од 
околу 20ha. Поседува природен автохтон амбиент и се одликува со висока количина на стоечка и падната дрвна маса. 
Преставува досега недопрена енклава на стара вакафска шума со прашумски карактер. Шумата има големо 
културно, религиозно, еколошко и научно значење и треба да се зачува во нејзината природна форма.  Шумата треба 
и понатаму да се развива согласно природните законитости.

Од посебно значење за планината Јабланица и заштитеното подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ е 
распространувањето на моликата (Pinus peuce) во околината на Вевчанска Голина и Вевчанска Локва или поточно на 
масивот Црн Камен, како и во близината на месноста Писаник кај Горна Белица. Моликата како балкански ендемит и 
терциерен реликт има посебно значење за шумскиот диверзитет во Македонија и пошироко. На планината Јабланица 
таа се населува природно над горната граница на шумската вегетација на надморки височини околу 2000m и 
повисоко. Според нејзината возраст и начинот на распространување може да се претпостави дека таа повторно ги 
населува подрачјата кои во минатото ги населувала и од кои била уништена, како резултат на интензивни сточарски 
практики, пожари и сл.
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