Скакавишки водопад, с. Полска Скакавица,
община Кюстендил

Световно застрашени видове, като някои
видове подковоноси прилепи, шипобедрената
костенурка и много други земноводни и влечуги,
са все още често срещани в тази част на страната.
Рибната фауна на река Струма и притоците й
е много специфична. В тях могат да се видят
няколко вида риби, които се срещат единствено
тук, някои съседни български и балкански поголеми реки и никъде другаде в света. Такива
видове са струмската говедарка, струмския
гулеш, македонската пъстърва, струмската мряна,
орфеевия кефал, вардарския скобар.

Достъпът до Скакавишкия водопад е подобрен
чрез рехабилитация на участък от общински
път, изграждане на еко пътеки и обособяване на
място за паркиране и зони за отдих и наблюдение.
Дейностите са извършени в рамките на проект
„Повишаване на туристическия потенциал на
общините Кюстендил и Конче – устойчиво
съвместно бъдеще” CB006.1.21.164.
Партнират си Община Кюстендил, Р. България
и Община Конче, БЮР Македония.
Срокът за изпълнение е 18 месеца от 18 октомври 2016 г. до 17 април 2018 г.
Общият бюджет на проекта е 412 105, 36 евро.
Проект„Повишаване на туристическия потенциал
в общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще”, CB006.1.21.164, съфинансиран
от ЕС чрез Интеррег - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония
2014-2020.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез
Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България
– Македония, CCI No 2014TC16I5CB006.
Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община
Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз
на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на
Програмата.

От съществуващите природни чудеса на
територията на община Кюстендил, каквито са
незабравимите гледки от връх Виден, проломът
на река Струма със скалните си комплекси,
вековните гори на Осогово, реките Драговищица
и Бистрица, Зеленият рид, каньонът над Цървеняно и много други, едно малко познато място
кара всеки посетител да затаи дъх. Доскоро почти
недостъпно, днес благодарение на усилията
на Община Кюстендил и трансграничното
сътрудничество то може да бъде видяно лесно.
Това е един от най-високите водопади у нас –
Полско-Скакавишкият.

Полско-Скакавишкият водопад се намира в
близост до селата Полска Скакавица и Раждавица
– на около 25 километра североизточно от град
Кюстендил. Обявен е за природна забележителност
през 1968 г., за каквито са обявени и Земенските
скали в близост. Водопадът се подхранва от
чистата малка река Големи (Широки) дол – десен
приток на река Струма.

Само за два часа разходка в пролома на река
Струма и склоновете на Земенската и Конявската
планина могат да се видят повече видове пеперуди
от колкото на целите Британски острови.
Тук се срещат и много защитени от закона видове,
като пепрудите поликсена, голямата огневка,
едрата синевка, четириточковата еуплагия,
бръмбара рогач и много други.

Денивелацията от най-високата точка, откъдето
започва водопадът до нивото на река Струма е 70 м.
Основният пад на водопада е 53 метра. Това с нищо
не намалява величието на този забележителен
природен феномен и го нарежда сред първите
по височина водопади в България. Скакавишкият

Над 250 вида птици може да се няблюдават в
района на Кюстендил. Това е повече от половината
от видовете, установени в Българската фауна.
Много от тях гнездят необезпокоявани. От
тук минава и прословутия Аристотелев път на
мигриращите птици.

водопад, за разлика от някои изпреварващи го
по височина, е активен през цялата година. Найпълноводен е през пролетта и най-маловоден
в края на лятото и първите сухи есенни месеци.
Ако в класацията на българските водопади
оставим само тези, които имат целогодишно вода,
то тогава Скакавишкият заема едно от челните
места. Той е забележителен и със своите бигорни
образувания. Това са тънки слоеве на минерала
калциев карбонат, бавно отлагащи се по скалната
повърхност и покриващи дори мъхове, корени
на растения, сухи листа. Така вместо да намалява
заради ерозията – водопадът расте.
Чистата и неувредена природа в района на
Кюстендил е причината днес в него да има
запазени уникални местообитания, в които се
срещат много редки и застрашени видове животни
и растения. Много от тях са ендемични – срещат
се единствено в тази част на България и никъде
другаде на нашата планета. Районът на Кюстендил,
с гъстите вековни гори, е първото място, където у
нас се завърна изчезналият в миналия век рис.

