
1 

                                           

 Универзитет “Св Климент Охридски”  

Ветеринарен факултет Битола 

 

University “St Kliment Ohridski” 

Veterinary faculty Bitola 

 

 

 

The project with acronym PAPESHE is implemented in the frame of the INTERREG IPA Cross 

Border Cooperation Programme "Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020, under 

objectives to save, protect and valorize existing populations of the Pelagonia sheep breed in the 

cross-border area, which are currently in danger of extinction. The project proposes an 

intedisciplinary holistic approach of the protection of threatened autochthonous animal genetic 

resources, which is applicable within other similar contexts and ensures the sustainability of its 

outputs in various ways. The project is entitled as “Protection of Autochthonous populations of 

PElagonia SHEep breed in the cross-border area” with a total budget for Veterinary Faculty Bitola 

as a partner, of 205.668,79 €. The project is co-funded by the European Union and of National 

funds of the participating countries. 

Проектот со акроним PAPESHE е имплементиран во рамките на Програмата за 

прекугранична соработка INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece - 

Republic of North Macedonia 2014-2020 година, во рамките на целите за зачувување, заштита 

и валоризација на постојната популација од расите овци од Пелагонија во прекуграничната 

област , кои во моментов се во опасност од истребување. Проектот предлага 

интердисциплинарен холистички пристап за заштита на загрозени автохтони генетски 

ресурси на животните, што е применливо во други слични контексти и гарантира 

одржливост на неговите резултати на различни начини. Проектот е насловен како „Заштита 

на автохтоната популација раса на пелагониски овци во прекугранична област“ со вкупен 

буџет за Ветеринарен факултет Битола како партнер, од 205.668,79 €. Проектот е 

кофинансиран од Европската унија и на националните фондови на земјите учеснички. 
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Population statistics and 
phenotypical description of existing 
Pelagonia autochthonous sheep 
herds in the cross-border area  
 
 
 
 
 
 
Find more articles about our project in the 

website www. http://papeshe.vet.auth.gr/ 
and 
https://www.facebook.com/Papesheproject 

 
 

 
 

The team of Veterinary faculty in a collaboration with Greek team partners included in this project 

conducted a phenotypic analysis on previously selected farms with autochthonous sheep breeds in 

Pelagonia region. Ten visits were included in this activity in order to visit a large number of 

previously selected farms.  Phenotypic measurements on these farms were conducted by using the 

http://papeshe.vet.auth.gr/
https://www.facebook.com/Papesheproject
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specific utensils and previously determined methodology. The methodological approach of this 

analysis was accustomed jointly with the Greek team. In total, 10 - 15 farms were visited and 

assessed in Pelagonia region. Vehicle procured within this project was used in order to fulfill field 

task. 

For additional information regarding the project please visit following address: 

http://papeshe.vet.auth.gr/ and https://www.facebook.com/Papesheproject 

Тимот на Ветеринарен факултет во соработка со тимот на грчките партнери вклучени во 

овој проект спроведе фенотипска анализа на претходно избрани фарми со автохтони раси 

на овци во пелагонискиот регион. Десет посети беа вклучени во оваа активност со цел да се 

посетат голем број претходно избрани фарми. Фенотипските мерења на овие фарми беа 

спроведени со употреба на специфични прибор и претходно утврдена методологија. 

Методолошкиот пристап на оваа анализа беше донесен заедно со грчкиот тим. Во 

Пелагонискиот регион, беа посетени и анализирани 10 - 15 фарми. Набавеното возило во 

рамките на овој проект беше искористено за да се исполни теренската задача. 

Пронајдете повеќе статии за нашиот проект на веб-страницата http://papeshe.vet.auth.gr/ 

and https://www.facebook.com/Papesheproject 

Another task that the team of Veterianry faculty - Bitola is in charge in the frame of the 

PAPESHE project was to conduct the milk quality analysis. For this deliverable milk samples 

were provided from selected autochthonous sheep breed farms at various times during the 

milking season. Samples were taken directly from the farms and were transported to the 

laboratory where analyses were performed. For this purpose, project vehicle was also used. Milk 

analyses were performed in the new laboratory equipped with sophisticated instruments for milk 

analysis, procured within this project. The main goal is to assess the chemical and hygiene milk 

quality in autochthonous sheep breeds in Pelagionia region.       

For additional information regarding the project please visit following address: 

http://papeshe.vet.auth.gr/ and https://www.facebook.com/Papesheproject 

Друга задача за која тимот на Ветеринарен факултет Битола е надлежен во рамките на 

проектот PAPESHE беше да се спроведе анализа на квалитетот на млекото. За ова, 

примероци на млеко беа обезбедени од избрани фарми за автохтони раси овци во различни 

периоди за време на сезоната на молзење. Примероците беа земени директно од фармите и 

беа транспортирани во лабораторијата каде се вршени анализи. За таа цел се користеше и 

возило од проектот. Млечните анализи беа извршени во новата лабораторија опремена со 

софистицирани инструменти за анализа на млеко, набавени во рамките на овој проект. 

Основната цел е да се процени хемискиот и хигиенскиот квалитет на млекото од 

автохтоните раси на овци во Пелагонискиот регион. http://papeshe.vet.auth.gr/ and 

https://www.facebook.com/Papesheproject 
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