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MESSAGE
FROM THE CEO

ПОРАКА ОД
ДИРЕКТОРОТ
Измина уште една година исполнета со бројни новитети, истражувања, предизвици и дружења со нашите посветени вработени, ентузијасти,
волонтери и соработници. Оваа година сигурно ќе остане запаметена
по два големи настани – годината
кога МЕД стана партнер на BirdLife
International, со што сме официјално
еден од одлучувачките членови на
партнерството кое обединува 120
земји и над 15 милиони членови; и
отворањето на првата подружница на
МЕД во Ресен од основањето на
Друштвото. Два големи чекори кои на
МЕД му даваат цврста основа и огромна поддршка од меѓународните
организации за продолжување и проширување на активностите на полето
на заштита на природата.

ПОРАКА ОД
ДИРЕКТОРОТ
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И оваа година доста време посветивме на клучните проекти и активности што даваат голем придонес за
науката и заштитата на природата на
национално ниво. Истражувањата на
потенцијалните подрачја на Натура
2000, како и предложените подрачја
за заштита во рамките на сливот на
Брегалница продолжија да се одвиваат интензивно и продуцираа значајни
резултати и научни податоци. Програмата за проучување и заштита на
птици во 2018 година беше збогатена
со уште два проекти кои се однесуваат на зачувување на египетскиот
мршојадец во Македонија. Активностите за зачувување на популацијата
на балканскиот рис годинава успешно тргнаа во нагорна линија, а голем
удел за тоа имаше успешната соработка со управата на НП „Маврово“. Беше промовиран Акцискиот
план за заштита на балканскиот рис,
а успешно се разви и соработка по-

меѓу НП „Маврово“ и НП „Шари“ во
Косово. Програмата за зачувување на
балканскиот рис ја презентираше
својата работа и пред ловните друштва на Шар Планина.
Многу важен елемент за нашите
постигнати успеси е добро воспоставената соработка со клучни чинители,
а тоа годинава многу добро се одвиваше особено со управувачките тела
на трите национални парка како и општина Ресен која е одговорна за управување со двете заштитени подрачја, Преспанско Езеро и Езерани.
Отворањето на локалната канцеларија во Ресен овозможи зајакнување
на соработката и интензивирање на
активностите во прекуграничниот
преспански регион. Оваа 2018 година продолживме со вмрежувањето на
клучни чинители и преку работата на
платформата „Пријатели на Шара“ во
трите земји кои го делат овој прекуграничен регион.
На крај морам да се заблагодарам
на сите наши донатори но и на сите
волонтери и соработници на МЕД за
нивната извонредна посветеност
поддршка и огромен придонес кон
нашата работа и успех. Се надевам
дека во годините кои претстојат бројот на соработници и волонтери ќе се
отслика и во бројот на наши членови
и дека нивниот придонес постојано
ќе расте. Заедно ќе ја зачуваме
природата на Македонија!

Робертина Брајаноска,
Извршна директорка
Македонско еколошко друштво

MESSAGE
FROM THE CEO

Another year has passed ﬁlled with
a lot of novelties, research, challenges
and socialising with our dedicated employees, enthusiasts, volunteers and
associates. This year will surely be remembered for two major events – the
year when MES became a full BirdLife
International partner, making us officially one of the decision-making members to a partnership that unites 120
countries and more than 15 million
members; and the opening of the ﬁrst
local office since its establishment, in
Resen. Two major steps that give MES
ﬁrm foundation and tremendous support from international organisations to
continue and extend activities in the
ﬁeld of nature protection.
This year, too, a lot of time was dedicated to key projects and activities
which contribute greatly to science and
nature protection at a national level.
Research of potential Natura 2000
sites, and of the areas proposed for
protection within the Bregalnica watershed continued to take place intensively and produced signiﬁcant results
and scientiﬁc data. In 2018, the Bird
Study and Protection Programme was
enriched with two more projects related to the conservation of the Egyptian vulture in Macedonia. This year,
activities to conserve the Balkan lynx
population have seen a rising trend,
which is mainly owing to the successful
cooperation with the Mavrovo National
Park administration. Also, promoted
was the Shari Action Plan in Kosovo.
The work done within the Balkan Lynx
Recovery Programme was presented
before the hunting societies of Shar
Mountain.

A very important element for the
achieved results is the well-established
cooperation with stakeholders, and this
year it was conducted very well, especially with the authorities of the three
national parks and the Municipality of
Resen, responsible for the management of the two protected areas,
Prespa Lake and Ezerani. The opening
of the local office in Resen enabled
stronger cooperation and intensiﬁed
activities in the transboundary Prespa
region. During 2018, we continued networking with stakeholders and with the
work on the “Friends of Shara” platform in the three countries sharing this
transboundary region.
At the end, I must thank all our
donors, but also the volunteers and associates of MES for their extraordinary
dedication, support and great contribution to our work and success. I do hope
that in the years to come the number of
volunteers and associates will also mirror the number of members and that
their contribution will be on the constant rise. Together we will conserve
nature in Macedonia!

Robertina Brajanoska,
Executive Director
Macedonian Ecological Society

5

ПРОГРАМИ НА МЕД И
ПРЕДИЗВИЦИ
PROGRAMMES OF MES AND CHALLENGES

ПРОГРАМИ
НА МЕД И
ПРЕДИЗВИЦИ

6

Нашите напори на национално
ниво за зачувување на природата и
заштита на животната средина се
поделени во неколку програми:
Управување со заштитени подрачја,
Зачувување на диви видови, Проучување и заштита на птици, Еколошка
едукација, Луѓето и природата, Заштита на растенија и екосистеми, ГИС
аналитика и управување со бази на
податоци, Односи со јавност, Политики за заштита на животната средина
и Агроекологија. Во овие програми
соработуваме со сите, од локалното
население на терен до претставниците на државните институции, а соработуваме и со колеги од целиот свет
за да ги најдеме најдобрите примери
за зачувување на нашите води, шуми,
богатата биолошка разновидност и да
се осигуриме дека ги имаме најважните ресурси за животот на луѓето.
Во нашата држава двата најголеми
предизвика со кои се соочуваме се
несоодветното функционирање на
постојните и недостатокот на нови
заштитени подрачја. Загубата на биолошката разновидност е во светскиот
фокус и таа мора да стане приоритет
и на нашата земја. Впрочем, тоа е
вградено во двата најзначајни стратешки документи кои беа донесени во
2018 година – Националната стратегија за заштита на природата и Националната стратегија за биолошка
разновидност со акциски план. Носителите на одлуки мора да влијаат
заштитата на природата и одржливото користење на ресурсите да добијат
поголемо значење во земјава и наша
постојана определба.

Our nationwide efforts to conserve
nature fall under several programmes:
Management of Protected Areas,
Wildlife Conservation, Bird Study and
Protection, Environmental Education,
People and Nature, Plant and Ecosystem Protection, Nature and Environment Protection Policies, GIS Analytics
and Database Management, and Agroecology. Within these programmes we
cooperate with all parties, from locals
in the ﬁeld to representatives in state
institutions, and we also cooperate
with colleagues from around the globe
in order to ﬁnd the best examples for
the protection of our waters, forests,
rich biological diversity and to make
sure that we have the best resources
for the lives of people. The two biggest
challenges our country faces are the
threat to the existing protected areas
and the lack of new ones. Loss of biological diversity is in the world’s focus
and it must become our country’s priority too. Decision-makers must act towards nature protection and sustainable use of resources so that they gain
bigger signiﬁcance in the country and
become our regular commitment.
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На 9 јули 2018 година, МЕД, за
првпат од своето формирање во 1972
година, својата работа и официјално
ја прошири во преспанскиот регион,
отворајќи регионална канцеларија во
Ресен. Отворањето на подружницата
во Преспа претставува важен исчекор за нас, имајќи на ум дека ние сме
активна членка и основач на прекуграничната мрежа ПреспаНет, којашто се формираше во 2013 година и
од тогаш до сега спроведува акции за
заштита на преспанскиот регион во
Македонија, Албанија и Грција.

On 9 July 2018, MES, ever since its
establishment in 1972, has extended
its line of work to the Prespa region by
opening a regional office in Resen. The
opening of the Resen local office represents an important step forward for us,
having in mind that we are an active
member and founding organisation of
the transboundary PrespaNet network,
formed in 2013 and so far implementing actions for the protection of Prespa
region in Macedonia, Albania and
Greece.

МЕД Е
ПАРТНЕР
НА BIRDLIFE
MES IS A
BIRDLIFE
PARTNER

МЕД Е ПАРТНЕР
НА BIRDLIFE

MES IS A BIRDLIFE
PARTNER

Во јуни 2018, МЕД го доби статусот
на полноправен партнер на BirdLife International. За време на Светскиот состанок на партнерството во септември и
по повеќе од 15 години активна работа
кон заштита на клучни и значајни видови птици и нивните живеалишта,
BirdLife International го официјализираше статусот на Друштвото како национален авторитет за заштита и
проучување на птиците во Македонија.
Со овој статус МЕД е дел од најголемото светско семејство за заштита на птиците и природата и има за цел да продолжи кон заштитата на птиците во
Македонија и долж нивните прелетни
патишта.

In June 2018, MES acquired the status of a full partner of BirdLife International. During BirdLife General
Partnership Meeting in September and
after more than 15 years of active work
to protect key and important bird
species and their habitats, BirdLife International officialised MES’s status as a
national authority on bird study and protection in Macedonia. With this status,
MES becomes a part of the largest family
for bird and nature protection, and its
aim is to continue bird protection in
Macedonia and along their ﬂyways.

Виолета Јанева и Емануел Лисичанец –
награда „Nature’s Heroes”
Violeta Janeva and Emanuel Lisichanec –
”Nature’s Heroes”

8

Состанок на CLP (Conservation Leadership
Programme) во рамки на Глобалниот самит за
преселни патишта во Абу Даби
Conservation Leadership Programme meeting
within the Global Flyways Summit in AbuDhabi
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За време на тој состанок беа промовирани македонските претставници за признанието Nature’s Heroes.
Ова признание се доделува само на
индивидуалци или организации кои
делуваат кон заштита и зачувување
на одредени видови или живеалишта
во регионот каде живеат или делуваат. Хероите кои МЕД ги номинираше а BirdLife International ги прифати
се Емануел Лисичанец од друштвото
за зачувување на природата
„Аквила“ од Кавадарци и Виолета
Јанева од Општина ЧешиновоОблешево. Емануел е долгогодишен
соработник на МЕД во проектите за
заштита на мршојадците и други
грабливи видови птици. Виолета со
години соработува со МЕД во напорите за прогласување на општината
Чешиново-Облешево за Европско
село на штркови како и за промоција
на општината и штрковите кои таму
гнездат. Како полноправен партнер
на Birdlife International МЕД учествуваше и на Светскиот самит за прелетни патишта на птици што се одржа во
април во Абу Даби. На овој Самит
МЕД доби пристап до светските научници и експерти, особено за темите
за енергетската инфраструктура и за
мршојадци. Со учество на неколку
паралелни состаноци МЕД го дефинираше планот за учеството во наредниот LIFE проект за египетскиот
мршојадец (раководен од Бугарското
друштво за заштита на птиците).
Дополнително, МЕД учествуваше на
состаноците на Работната група за
енергија на Конвенцијата за преселни патишта (Convention on Migratory
Species CMS), каде е потенцијален
член.

УПРАВУВАЊЕ СО
ЗАШТИТЕНИ
ПОДРАЧЈА
During that meeting promoted were
the Macedonian candidates for the Nature’s Heroes award. The award is
given solely to individuals or organisations working to protect and conserve
certain species or habitats in the region where they reside or are seated.
The nominees proposed by MES and
accepted by BirdLife International are
Emanuel Lisichanec from the Aquilla
Nature Conservation Society from
Kavadarci and Violeta Janeva from the
Municipality of Cheshinovo-Obleshevo.
Emanuel is a long-term associate of
MES in projects related to vulture and
raptor protection. Violeta has been
working with MES for years in the efforts for the declaration of the Municipality of Cheshinovo-Obleshevo as
European stork village and the promotion of the municipality and the storks
that nest in it. As a full BirdLife International partner, MES also participated in
the Global Flyways Summit taking
place in April in AbuDhabi. At this summit MES gained access to the world
scientists and experts, especially in regard to topics related to energy infrastructure and vultures. By participating
in several parallel meetings MES deﬁned the plan to participate in the upcoming LIFE project for the Egyptian
vulture (managed by the Bulgarian Society for the Protection of birds). Moreover, MES took part in the meetings of
the Energy Task Force of the Convention on Migratory Species to which it is
a potential member.

MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS

СЛИВ НА РЕКАТА
БРЕГАЛНИЦА

BREGALNICA
WATERSHED

Работата на Програмата за зачувување
на природата во Македонија финансирана
од Швајцарската агенција за развој и соработка и координирана од Фармахем, продолжи и во 2018 година, каде МЕД е еден од
главните партнери за спроведување на
сеопфатни мерки насочени на брегалничкото сливно подрачје. Сметајќи ја и првата
фаза, МЕД веќе шест години работи на
оваа програма и токму 2018 е годината со
најинтензивни активности што се должи
не само на претходно воспоставената
соработка со клучните чинители во брегалничкиот регион и доброто познавање
на регионот туку и на смирената политичка состојба и нормалното функционирање на општините. Подготовката и
тестирањето на механизам за плаќање за
екосистемски услуги како приоритетна
мерка од Националната стратегија за
заштита на природата и подобрувањето
на статусот на природните вредности во
брегалничкиот регион се главните цели во
кои МЕД е вклучен како партнер на
програмата.

Activities within the Programme on the
Management of Protected Areas in Macedonia
continued throughout 2018, for we are among
the main partners implementing comprehensive measures targeting the Bregalnica watershed. Taking into account the initial phase, for
six years in a row MES has been working on
this Programme, and it is exactly in the year
2018 that there are the most intense activities, owing not only to the previously established cooperation with key players and the
good knowledge of the region, but also to the
relaxed political situation and the normal functioning of the municipalities. The preparation
and testing of a mechanism for payment for
ecosystem services as a priority measure ensuing from the National Strategy for Nature
Protection and the improvement of the status
of natural values in the Bregalnica region are
the main goals in which MES participates as a
programme partner.

Екосистемските услуги сè уште претставуваат концепт за кој во Македонија недостасуваат познавања и искуство на
сите нивоа (владини и научни институции, НВО). Но сепак започнаа да се
спроведуваат активности во соработка
со националните институции главно
поврзани со одбирање соодветна

The ecosystem services are still a concept
for which there lack knowledge and experience in Macedonia on all levels (governmental and non-governmental and
scientiﬁc institutions). Still, there have
been activities in cooperation with national intuitions mainly related to the
selection of proper methodology and
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методологија и помошни алатки кои
беа употребени во процесот на анализата на екосистемите во Македонија и проценка на нивниот статус преку селекција на соодветни индикатори. Голем напредок постигнавме во
поглед на едукација преку учество на
семинари, меѓународни конференции, како и билатерални посети и
размени на искуства со земјите од
регионот.

additional tools used in the process of
ecosystem analysis and assessment of
their status through selection of proper
indicators. We’ve made a major breakthrough in education through participation into seminars, international
conferences, as well as bilateral visits
and exchange of experiences with the
region’s countries.

СЛИВ НА
РЕКАТА
БРЕГАЛНИЦА

BREGALNICA
WATERSHED

Првична верзија на картирани типови екосистеми во Македонија

три можни предлог-сценарија за прогласување на заштитени подрачја.
Предлозите за заштитени подрачја ги
земаа предвид најчувствителните локалитети. Сценаријата потоа беа презентирани транспарентно пред засегнатите страни од регионот, каде со
цел да биде избрана најреалистичната опција за заштита на најважните
природни ресурси имплементиравме
широк партиципативен процес кој ги
едуцираше учесниците и им го олесни носењето на конечната одлука. По
опсежното разгледување на трите
сценарија се донесе одлука за прогласување на две заштитени подрачја
во брегалничкиот слив – Осоговски
Планини и Ченгино Кале. Одлуката
беше донесена од страна на општините во Источниот плански регион.
Оваа одлука значеше почеток на
изработката на потребната документација за прогласување на заштитени
подрачја т.е. изработка на студии за
валоризација кои ќе дадат основа за
изработка на плановите за управување со идните заштитени подрачја.
Дополнителен начин за зачувување
на природата во овој регион ќе биде
прогласувањето на Натура 2000 подрачја кои се одговорност на секоја членка

of protected areas. Protected area
proposals considered the most sensitive localities. The scenarios were
then transparently presented before
the stakeholders from the region,
wherein, for the purpose of selecting the most realistic option for the
protection of the most important
natural resources, we implemented
a wide participatory process to educate the participants and help them
make the ﬁnal decision. Following
thorough consideration of the three
scenarios for the Bregalnica watershed, a decision was made to declare two protected areas in the
Bregalnica region – Osogovo Mountains and Chengino Kale. The decision was made by the East Planning
Region municipalities. It marked the
onset of document preparation to
declare protected areas and prepare
valorisation studies from which will
ensue management plans for the future protected areas.

Additional means to conserving nature in the region is through the declaration of Natura 2000 sites, which are
a responsibility of each EU member

Initial version of the mapped ecosystem types in Macedonia

•
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Во границите на брегалничкиот
слив, втор по големина во Македонија, нема ниту едно заштитено
подрачје иако овој предел е дом
на една од најдобро сочуваните
стари букови шуми и бројни ендемични и ретки животински видови.
Нашите истражувања во изминатите години покажаа дека брегалничкиот регион располага со недопрена природа која мора да
биде заштитена, па затоа, во првиот дел од годината се развиваа

•

Within the Bregalnica watershed,
Macedonia’s second largest, there is
not a single protected area, even
though this area houses some of the
best preserved old beech forests
and numerous endemic and rare animal species. Our research in the
previous years have shown that the
Bregalnica region has untouched
nature which must be protected,
and so, the beginning of the year
saw the development of three scenario proposals for the declaration

Осоговски Планини и Ченгино Кале, предог за заштитени подрачја во брегалничкиот слив
Osogovo Mountains and Chengino Кale, proposed areas for protection in the Bregalnica watershed
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СЛИВ НА
РЕКАТА
БРЕГАЛНИЦА

на ЕУ. МЕД се вклучи во дефинирање
на листата на потенцијални Натура
2000 подрачја и според тоа спроведовме теренски истражувања кои
придонесоа кон поставување на база
на податоци која ќе му користи на
Министерството за животна средина
и просторно планирање во процесот
на номинирање на подрачја до
Европската Комисија. Засега целосна
документација ќе биде направена за
само три подрачја: Овче Поле, Долна
Брегалница и Ченгино
Кале/Малешевски Планини.
Долниот тек на реката Брегалница
има карактеристични крајречни тополови шуми кои се особено значајни
хабитати во регионот. Нашите истражувања покажаа каде овој појас од
крајречни шуми има прекини т.е. каде
е потребно пошумување. Нашиот тим

Собирање резници кај с. Пенуш
Collection of cuttings at the village Penush

state. MES took part in deﬁning the
lists of potential Natura 2000 sites, and
in that respect, we have conducted
ﬁeld research ensuring the establishment of a database to be used by the
Ministry of Environment and Physical
Planning during the process of nominating areas to the European Commission. For the time being, full
documentation will be prepared for
only three areas: Ovche Pole, Lower
Bregalnica and Chengino Kale/Maleshevo Mountain.
The lower course of Bregalnica accommodates characteristic riparian
poplar forests, which represent highly
important habitats in the region. Our
research showed where this riparian
forest belt has interruptions, that is,
where forestation is needed. Our team,

BREGALNICA
WATERSHED

заедно со партнерите селектираше
матични стебла од кои беа земени
резници. Овие резници беа одгледани во расадник и првото пошумување
беше спроведено во ноември, кога
кај с. Пенуш беа посадени 122 садници од бела топола и врби.

along with the partners has selected
plant stocks to retrieve cuttings from.
The cuttings were cultivated in nurseries, and the initial forestation was
conducted in November, when 122
nursery plants of white poplar and willow were planted at the village Penush.

И покрај сите добри вести од овој
регион притисокот врз природата
сè уште постои и локалното население тоа најдобро го чувствува.
Добар дел од заканите произлегуваат од неодржливо искористување
на шумите. Населението во овој регион сè уште се гордее и се потпира
на адутите на ова поднебје, како
што се чистиот воздух, вода, храна
и места за рекреација. Доколку ресурсите се користат разумно и
регионот доживее соодветна заштита, тие треба да бидат и добар
извор на приход за локалното население преку развој на рурален и
еколошки туризам. Состојбата со
брегалничкиот регион за жал не е
изолирана приказна во Македонија.
Уште многу региони чекаат на заштита за да го достигнеме посакуваниот процент на заштитени
подрачја во државата поставен во
стратешките документи.

Despite the good news from the
region, the nature is still under pressure
and the locals suffer it the most. Most
threats arise from the unsustainable
use of forests. The population in the
region still takes pride in and relies on
the perks of this area, such as clean air,
water, food and recreation spots. If
used rationally while the region attains
some level of protection, resources
should provide a signiﬁcant source of
income through the development of
rural and ecological tourism.
Unfortunately, the story of the
Bregalnica region is not an isolated
case in Macedonia. Many other regions
are still in line for protection in order to
reach the intended percentage of
protected areas in the country.

Засадување на одгледаните садници од бела
топола и врба по долниот тек на Брегалница
Planting of nursery plants from white poplar and
willow along the lower course of Bregalnica River
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ШАРА

ШАРА

SHARA

Нашата визија за Шар Планина
останува иста – Шара да стане
национален парк! Работиме на Шара
повеќе од 20 години, соработуваме
со државните институции, граѓанските организации и локалното население за да создадеме услови каде
зачувувањето на Шара ќе стане
реалност.

Our vision for Shar Mountain
remains unchanged – Shara should be
a national park! We’ve been working on
Shara for over 20 years, cooperating
with state institutions, citizens’
organisations and locals to create
conditions where Shara conserved is a
reality.

Додека сè уште се прават теренски
истражувања и се доработува нацртстудијата за валоризација на Шар
Планина ние ја продолживме силната
соработка со локалното население и
засегнати страни не само во земјава
туку и на прекугранично ниво во
Косово и Албанија. Оваа соработка
веќе пет години се официјализираше
преку платформата „Пријателите на
Шара“. Во 2018 година оваа платформа дополнително се прошири и
вклучи организации од сите општини
од шарскиот регион.

While there is still ongoing ﬁeld research and preparation of draft valorisation study for Shar Mountain, we
continue the ﬁrm cooperation with the
locals and stakeholders not only in the
country, but also in Kosovo and Albania. For ﬁve years, this cooperation was
being officially conducted through the
“Friends of Shara” platform. In 2018,
the platform was further extended to
include organisations from all municipalities of the Shar Mountain region.

„Пријателите на Шара“, заедно со
заинтересирани страни од поширокиот предел на планинското тромеѓе
Шара-Кораб-Коритник што се протега
во Македонија, Албанија и Косово, се
борат за прекугранична соработка
заснована на заедничката потреба за
зачувување на природата и природните ресурси преку обезбедување на
одржливи начини на заработка за локалното население.
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“Friends of Shara”, together with
the interested parties from the wider
area of the mountain border triangle
Shara-Korab-Koritnik extending in
Macedonia, Albania and Kosovo, ﬁght
for a transboundary cooperation based
on the common need to conserve nature and natural resources by securing
sustainablе means of income to locals.

SHARA

Заканите за овој регион, особено
за шумите, се зголемуваат, но добрата новост е дека се зголемува и свесноста помеѓу населението за важноста на шумите и нивната заштита.

Threats to the region, forests especially, are on the rise, but the good
news is that awareness among locals
about the importance of forests and
their protection is increasing.

Клучот е сите да соработуваат, од
владата до локалното население, користејќи ги иницијативите на локалните и меѓународните организации.
Прогласувањето на национален парк
не значи поставување на меѓи и изолација на локалното население, туку
ангажирање на луѓе кои ќе се грижат
за природата и ќе ја препознаваат
нејзината вредност. Во идниот национален парк локалното население би
ги продолжило вековните традиции
како земјоделство и сточарство, а би
се зголемиле и можностите за алтернативни форми на туризам и развој
на рурален туризам.

The key lies in everyone cooperating, the Government and locals alike,
using initiatives of the locals and international organisations. The declaration
of a national park does not entail the
establishment of boundaries to and
isolation of the local population, but instead, involving people who will care
for nature and recognise its value. Locals in the future national park should
maintain the century-old traditions of
land farming and animal husbandry,
thus increasing possibilities for alternative forms of tourism and its development.

Работни трибини за
изработка на визијата за
Шар Планина. Учествуваа
136 учесници од 6 општини
во полошкиот регион.
Public gatherings for the
development of the vision for
Shara attended by 136
participants from 6
municipalities in the Polog
region
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„Визија за Шар Планина
2038“, документ креиран од
локалното население.
Четириесет и шест
поддржувачи ја потпишаа
визијата за Шар Планина.

ШАРА

“Vision for Shar Mountain
2038”, a document created by
the locals.
Forty-six supporters signed
the vision for Shar Mountain.

Во рамки на проектот
клучните страни беа
запознаени и со
фунцкионирањето на
прекугранично заштитено
подрачје во Германија и
Чешка, Националните
паркови „Баварска шума” и
„Шумава“.
Within the project, the
stakeholders were introduced
to the functioning of the
transboundary protected area
in Germany and the Czech
Republic, Bavarian Forest and
Shumava National Parks.

Прекугранични работилници
во Македонија, Косово и
Албанија на теми поврзани
со управување со прекугранични заштитени подрачја
на коишто учествуваа членовите на платформата
„Пријатели на Шара“.
Transboundary workshops in
Macedonia, Kosovo and
Albania on subjects related to
the management of
transboundary protected
areas and promotion of the
“Friends of Shara” platform
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Креиран беше прирачник за
клучни чинители од Косово и
Албанија со јасни насоки и
чекори за формирањето на
Платформата „Пријателите
на Шара“

SHARA

Developed was a manual for
the stakeholders from Kosovo
and Albania with clear
instructions and steps about
the process of platform
establishment.
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ПРЕСПА

ПРЕСПА

PRESPA

Последните две години паралелно
со отворањето на новиот Фонд за
природа за заштита на Преспа и
Охрид (Prespa Ohrid Nature Trust,
PONT) МЕД заедно со своите прекугранични партнери од Грција и Албанија сплотени во платформата
позната како ПреспаНет конечно
добија прилика активно да делуваат
во преспанскиот регион. Активностите што ја одбележаа 2018 на
МЕД во преспанскиот регион се
поврзани со реставрација на влажни
живеалишта, формирање на волонтерски групи за мониторинг на растенија, заштита и мониторинг на
крупни цицачи, комуникација и еколошка едукација и основање на локална канцеларија на МЕД во Преспа.

The last two years, along with the
opening of the novel Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) MES, together with its
transboundary partners from Greece
and Albania, joined in a single platform,
PrespaNet, ﬁnally got the opportunity to
be actively involved in the Prespa region. MES’s activities that marked 2018
in the Prespa region are related to the
restoration of wetlands, establishment
of volunteer groups for plant monitoring, large carnivore protection and
monitoring, communication and environmental education, and opening of
MES local office in Prespa.

поврзување. По мапирањето и изготвување на соодветни упатства, ќе се
спроведат одредени активности за
реставрациjа на живеалиштата на
влажни ливади и евлови шуми во
рамките на Езерани.

ness by restoration of important habitats. Following the mapping and the
preparation of proper instructions,
there will be certain activities to restore
wetland habitats and alder forests
within Ezerani.

PRESPA

Проценка и картирање на
типови водни живеалишта
на Преспанско езеро според
стандардите на Натура 2000
Се направија 93
фитоценолошки снимки и се
изработи карта на хабитати
заедно со препораки за
управување со брегот на
Преспанското Езеро за
Општина Ресен

Assessment and mapping of
wetland habitat types in
Prespa Lake according to
Natura 2000 standards

Реставрација на водни
живеалишта
Оваа акција се фокусира на идентификување и мапирање на основните водни живеалишта во македонскиот дел од езерото и развивање на
препораки за нивно зачувување и
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Wetland restoration

Prepared were 93
phytocoenological relevés and
a habitat map with
recommendations for the
management of Prespa Lake
coastline for Municipality of
Resen

This action focuses on identifying
and mapping basic wetlands in the
Macedonian part of the lake and development of recommendations for their
conservation, ensuring interconnected-
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Заштита и mониторинг на
крупни цицачи

ЗАШТИТА И
МОНИТОРИНГ
НА КРУПНИ
ЦИЦАЧИ

Мониторинг на крупни
цицачи во националните
паркови Пелистер и
Галичица со методот на
фотозамки
Large carnivore monitoring
in Pelister and Galichica using
camera-trapping
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Активностите од оваа компонента
имаат за цел да развијат студија за
распространетоста на крупните цицачи и нивниот плен во Преспа, вклучувајќи ги и истражувањата за карактеристиките на популацијата на кафеавата мечка со генетска анализа.
Последната се одвива со собирање
измет од мечка и добиените резултати
од анализата се очекува да придонесат кон решавање на можните конфликтни жаришта помеѓу луѓето и
мечката во овој регион. Активностите
во рамките на оваа компонента се
спроведуваат во заштитените подрачја во преспанскиот регион, националните паркови „Пелистер“ и
„Галичица“ и паркот на природа
„Езерани“.

Large carnivore protection and
monitoring
Activities of this component aim at
developing a study on the distribution
of large mammals and their prey in
Prespa, including research of the characteristics of brown bear population
and prey with genetic analysis.
The latter refers to bear scat collection,
whereas acquired results are expected
to contribute to resolving possible conﬂict hot spots between people and bear
in the region. Activities within this component will be implemented in the protected areas of the Prespa region,
Pelister National Park, Galichica National Park and Ezerani Nature Park.

LARGE
CARNIVORE
PROTECTION
AND
MONITORING

Обука заедно со партнерите
од ПреспаНет за собирање
примероци за ДНК анализа
и анализа на исхрана кај
кафеава мечка
Training with PrespaNet
partners to collect samples
for DNA analysis and diet
analysis in brown bear
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Комуникација и еколошка
едукација

КОМУНИКАЦИЈА
И ЕКОЛОШКА
ЕДУКАЦИЈА
Прекугранична летна школа
за еколошка едукација и
толкување на природното
наследство во Корча,
Албанија. На школата
учествуваа 21 студент од
трите земји околу
Преспанското Езеро, од кои
тројца беа од Македонија.
Transboundary summer
school for environmental
education and nature
interpretation in Korcha,
Albania. The school was
attended by 21 students
from the three countries
around Prespa Lake, three of
whom coming from
Macedonia.

Многу важен дел од опсежниот
тековен проект за зачувување на
прекуграничниот преспански регион
е и делот за комуникација и еколошка
едукација. Разни едукативни и информативни материјали од типот на
кратки видеа, едукативни пакети со
одредена тема, како и директна едукација на најмладите преку курсеви
или летни школи се главните активности кои се одвиваат во трите земји.

Communication and environmental
education
Communication and environmental
education constitute a very important
part of the comprehensive ongoing
project for the conservation of the
transboundary Prespa region. Various
educational and informational materials in the form of short videos, educational packages on a given topic, as
well as a direct education for the youth
through courses and summer schools
were all the main activities taking place
in the three countries.

МЕД учествуваше со свој
штанд со промотивни
материјали на преспанскиот
јаболкобер
MES had its own stand with
promotional material on the
Prespa apple harvest

COMMUNICATION
AND
ENVIRONMENTAL
EDUCATION

Одржан традиционалниот
друштвен викенд на
партнерите на ПреспаНет во
Грција со прекрасна
септемвриска прошетка во
Мала Преспа
Traditional social weekend of
PrespaNet partners was held
in Greece with beautiful
September hike in Small
Prespa

Во јули во едно од
кафулињата во Ресен се
одржа кино на отворено,
каде прикажани беа двата
документарни филмови од
серијалот „Во срцето на
Балканот“ во режија на
Корнелија Волк.

Одбележување на
Европските денови на
набљудување птици
(5 октомври) со птичарење
во Парк-шумата во Ресен
(со ученици и наставници од
ОУ „Гоце Делчев“).

In July in a café in Resen an
outdoor cinema was
organised, showing the two
documentaries from the
series dubbed “In the Heart
of the Balkans” directed by
Cornelia Volk.

Celebration of the European
birdwatching days (5 October)
with birdwatching activities in
Resen park forest (with
students and teachers of
Goce Delchev Elementary
School).
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УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА
MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS

ПРИ
ИРОДА
А NATU
URE
ПРЕСПА
ДОМ НА ЛУ
Д
УЃЕТО И ПРИРОДАТ
ПР
ТА

Преспа е.... пеликанот раскрилен наад езерото,
мирисот наа смреката, песната на слаавејот
ј и
таинственниот живот на дивината.

PRESPA

Prespa is... pelican wings over the laakes, the scent
of junipers, the songs of nightingaless and the secret
lives of thee wild.

HOME TO
O PEOPLE AND
A NATUREE

ЗАЧУВУВАЊЕ НА
ДИВИ ВИДОВИ
WILDLIFE CONSERVATION

Л
ЛУЃЕ
p
peopl
le

Преспа е... изѕи
идана од камен,
уловена од езееро, набрана наесен,
напасена в плаанина.
Preespa is... builtt from stone, fished
from the lake, harv
h ested in autumn,
shepherded in the
t mountains.

Преспа
аНет претставува мрежа на невла
ладини
адини и неп
профитни
еколош
шки организации за Пр
респа, ние сме
с независсни
органи
изации што работат на една заедн
ничка визијја:
помагаме
а да се одр
д жи приро
одниот и културниот каракт
а
ер на
Преспа
а, а тоа знач
чи дека со наша
н
та работа ние
подедн
накво се грижиме за природата и за луѓето.

Летоци, банери и
промотивно видео за
ПреспаНет.
Flyers, banners and
promotional video for
PrespaNet.

Во подрачје
д
то сме
е присутни со подружници, многу
умина од нас
потекн
нуваат од Преспа: се сое
о динивме за да образзуваме
мрежа, бидејќи сфативме дек
е а дека за да се зашти
ити и сочува
секој дел од Преспа потребн
но е трите страни од
сливно
ото подрачје да сорабо
отуваат заедно.

П ЈЗАЖ
ПЕЈЗА
Ж la
landsc
ndscape
p
Prespa
aNet is a network of environmental
v
organisations for Prespa
that are non-governmental an
nd do not make a profit fr
f om their work
- we arre independent organisa
ations working towardss a shared
vision: to help sustain Prespa’s natural and cultural char
c acter now
and in the future, which means that we care about bo
oth nature and
people
p
p e in our work.
We are based in the area with local offices - many of us are also
from Prespa and were born he
ere: we’ve come togethe
er to form a
networrk because we recognisse that to protect and su
ustain each part
of Presspa, all three sides of the
e basin need to work tog
gether in a
co-ordiinated way.

Преспа е... сончевиот зрак на езерото,
свежината на шумата,
а снегот на
врвовите, нам добро познати.

Пресп
паНет ја сочинуваат: СП
ПП, со седиште во Лемос,
Пресп
па, во подрачјето актив
вна над 25 години; МЕД, со
седиш
ште во Скопје, која е ме
еѓу најстарите невлади
ини

Prespa is... sunlight on
n the lake, the cool
of the forest, snow on the peaks, known
to us all.
all

органи
изации во земјата, со подружница
п
во Ресен;; и ППНЕА,
со сед
диште во Тирана,
д
р
, која
ј соработува
с р
у со
засегн
натите страни од подрачјето уште од 2000 година.
г
Prespa
e aNet is: the SPP, based in Laimos in Prespa, and working in
the area
e for over 25 years; MES, based in Skopje and
d one of the
countrry’s oldest NGOs, with a local office in Resen; and
a PPNEA,
the first
s environmental NGO in Albania, based in Tirana and

КУЛ
УЛТУР
РА CULLTUREE

workin
ng with stakeholders in the area since 2000.

Преспа е... начин на живот – се живее со
столетија,, зачинет со бог
б ата традиција,
и се слави
и секоја година.
Prespa is…
… way of life - lived for centuries,
rich with much-lo
m
ved trraditions and
celebratedd each yyear.

ПРЕСПА
С – ДОМ
О НА ЛУЃЕТО И ПРИР
РОДАТ
ТА

ПРЕСПА
С – ДОМ
О НА ЛУЃЕТО И ПРИР
РОДАТ
ТА

PRES
SPA – HO
OME TO PEOPLE
E AND NA
ATURE
T

PRES
SPA – HO
OME TO PEOPLE
E AND NA
ATURE
T

РАБОТИМЕ ЗА ПРЕСПАА
WORKING FOR PRESPA

ППРЕСПА - РАБООТИМЕ РАМО ДО РАММО
PRESPAA - WOORKING HAND IIN HANDD
Верувамее во меѓусебното разбираање и поврзување –
раскажувам
ме за нашиот прекрасен дом и ја препознаваме
неговата вредност.
We believe in listening
e
to one another and making
m
connections telling sttories about this wonderfuul home we share and
recognising how much
h it means to all of us.

Пријат
атели и сос
оседи Frieends and neighbours
n
s
Припаѓаме на трри земји што со заеедничка
визија соработууваат за Преспа и пред сè

we bellieve that people are at the heart of

ги прави природата и средината наа Преспа

what mak
m es the nature and
a environment off

Planning and thinkking about the future, and how we can all work
together for Prespa, is an important part of
o our work - we help
to bring people together to share ideas and make joint
decisions for the benefit of all.

И исто како што наашиот дом е посеббен, така
е посебна и сплоотеноста на нашитте земји,

so the way that our coun
ntries have come
togeth
her and are workingg hand in hand
towards
d a common goal is also special -

води, нашитте шуми, нашите планини,
п

worth celebrating and prromoting.
Prespaa is a place of conn
nections - our water
e s,
our forrests, our mountain
ns, our lives - and

н
нашит
е животи – а соработката е кл
лучот за

co-opeeration is the key to safeguarding what

зачувување на она
о што го споделууваме, и

we shaare, helping each other
o
and dependin
ng

тоа преку заемна помош и поткреепа, како

on onee another, as good neighbours

прави
и соседи.

The struggle for the conservation
and recovery of the Balkan lynx population has been going on for over twelve
years. Such complex and long-term issues necessitate complex and longterm solutions. Our approach to this
problem combines scientiﬁc expertise,
long-lasting strategies, continuous ﬁeld
research and incredibly wide cooperation with stakeholders. There are
changes and visible success, and they
ensue from our cooperation with locals,
the national park, international universities, nature-appreciating volunteers,
and hunters.

And, juust as the place we all live in is speciaal,

з дничка цел – и тоа треба да се врреднува
зае

Преспа е едно збирралиште – тука се нашите

Борбата за зачувување и закрепнување на популацијата на балканскиот рис трае повеќе од дванаесет
години. Ваквите комплексни и долгогoдишни проблеми бараат комплексни и трајни решенија. Нашиот
пристап кон овој проблем комбинира
научна експертиза, повеќегодишни
стратегии, континуирани истражувања на терен и неверојатно широка
соработка со засегнати страни.
Промени и видливи успеси има, и тие
произлегуваат од нашата соработка со локалните заедници, националниот парк, меѓународните универзитети, волонтерите вљубеници во
природата и ловџиите.

Prespaa extraordinary.

кои работат рамо до рамо кон остваарување

и проомовира.

A total of 60 camera-traps on
30 different locations, 15 of
which showing lynx. Two new
records set in the 2018 winter
session: the largest number of
lynx photos captures so far
(73, as opposed to 60 before)
and the largest number of
identiﬁed individuals (10, as
opposed to 9 before).

BALKAN
LYNX
CONSERVATION

Prespaa with a common vision,
v
and above alll

в
веруваа
т дека луѓѓето се душата на она што

толку невееројатни.
Планираме и размислуваме за иднината на Преспа
П
и за тоа како
да работиме заедно, пом
магаме луѓето да се
обединат со цел да споделуваме идеи и заедно да носиме
одлуки за доброто на сите.
е

We belong to three coun
ntries working for

Вкупно 60 фотозамки на 30
различни локации, од кои, на
15 е сликан рис. Скршени
два рекорда при зимската
сесија 2018: најголем број
фотографии со рис досега
(73, претходно 60) и
најголем број на различни
идентификувани единки (10,
претходно 9)

ЗАЧУВУВАЊЕ НА
БАЛКАНСКИОТ
РИС

alwayss do.

На децатаа и на младите им
посветувааме многу време,
а нивните вештини и знаења
ги развивааме со помошта
на најдобррата учителка
– природаата!
We spend a lot of time with
children an
nd young people,
developingg their skills and
knowledgee with the help of
the best teeacher - nature!

Живеејќи воо Преспа, ние ја имаме
среќата да жи
ивееме непосредно со
природата и да согледаме колку е таа
важна за наашите здравје, среќа и
благосостојба,
ојба работиме кон заштит
з
аи
одржување наа овој важен аспект од
нашите животи.
Living in Prespa we are
a all lucky enough
e
to
live side by side with
h nature and appr
a eciate
how vital it is for ourr health, happpiness and
welfare - we workk to protect an
nd sustain
this esssential part of our lives.

Ако саккате да се ангажира
ате и да се вклучите во активностите за
природ
дата и за Преспа, дојјдете и кажете ни.
If you would
w
like to get morre involved and join in
i the workk for nature and
Prespa
a, please come and ta
alk to us.
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ПРЕСПА
С – ДОМ
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ЗАЧУВИВАЊЕ НА ДИВИ ВИДОВИ
WILDLIFE CONSERVATION

ЗАЧУВУВАЊЕ
НА
БАЛКАНСКИОТ
РИС

Креиран е акциски план за
зачувување на балканскиот
рис, со кој се предвидени
систематски активности за
заштита на балканскиот
рис во подрачјето на НП
„Маврово“. Овој документ
беше изработен и
ревидиран во партнерство
меѓу МЕД и НП „Маврово“
со поддршка од други
релевантни партнери од
земјава и странство во
изминатите пет години.
Created was a Conservation
Action Plan for the Balkan
lynx foreseeing systematic
activities for the protection
of the Balkan lynx in Mavrovo
National Park. This document
was prepared and revised in
the last ﬁve years in
partnership between MES
and Mavrovo National Park
with the support of other
relevant partners from the
country and abroad.
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Со најновите процени, популацијата на балканскиот рис во целиот негов потенцијален регион на дистрибуција во Jугозападен Балкан брои
под 50 возрасни единки. Оваа процена е добиена благодарение на
директното пребројување на единки
во јадровото подрачје – НП „Маврово“, и нивна понатамошна екстраполација низ преостанатите погодни
станишта. Во националниот парк и
неговата потесна околина се среќаваат помеѓу 10 и 18 риса, со просечна густина од 1,7 риса на 100 km2.
Поради тоа што популацијата е помала од 50 возрасни единки, балканскиот рис е прогласен за критично загрозен и ставен на Црвената листа на
Меѓународната унија за зачувување
на природата (IUCN).
Заедничките напори на сите овие
соработници годинава придонесоа
кон следните резултати:

Latest estimations suggest that the
Balkan lynx population in its entire potential region of distribution in the
Southwest Balkans measures below 50
adult individuals. This number was acquired owing to the direct counting of
individuals in its core area – Mavrovo
National Park, and their further extrapolation throughout the remaining suitable habitats. There are between 10
and 18 lynx individuals in the national
park and its environs, with average
density of 1.7 individuals per 100 km2.
Due to the fact that the populations
measures below 50 adult individuals,
the Balkan lynx was declared critically
endangered and placed on the Red List
of Threatened Species of the International Union for the Conservation of
Nature.

Средба со членови од
мониторинг-мрежата на
ловните друштва на Шар
Планина. Ловџиите од овој
регион сметаат дека за
подобра заштита неопходно
е да се воспостават добри
односи и соработка меѓу
населението, сточарите,
дрварите, ловџиите и
одговорните институции.
Meeting with members of the
Shar Mountain hunters’
monitoring network. The
hunters from this region
believe that providing better
protection requires good
relations and cooperation
among the population,
farmers, loggers, hunters and
responsible institutions.

The joint efforts of all these associates this year contributed towards the
following:

Уште една потврда за подмладок од балкански рис
на територијата на Македонија! Сликана рисица со
младо и тоа истата единка што 10 години наназад е
сликана во НП „Маврово“.

Another conﬁrmation of a Balkan lynx kitten on the
territory of Macedonia! The female lynx with a kitten is
the very same individual that has been captured in
Mavrovo National Park for ten years in a row.

BALKAN
LYNX
CONSERVATION

Покрај умртвена срна
(плен на Маја) кај месноста
Јама, Кичево, се постави
фотозамка која снимаше
младенче како јаде од
пленот.
A camera-trap besides a dead
roe deer (Maja’s kill) was set
in Jama, Kichevo, showing a
kitten feeding on the kill.
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По неколку неуспешни
обиди, МЕД конечно успеа
повторно да ја залови
рисицата Маја кај месноста
Јама, Кичево, со помош на
кафез-замка. Ова ни
овозможи да ѝ го замениме
околувратникот, а тоа ни
отвори пат да прибираме
нови информации за
нејзиното однесување.

Обука за методот за
фотозамки во НП „Маврово“
Training for the cameratrapping method in Mavrovo
National Park

After several unsuccessful
attempts, MES ﬁnally
managed to recapture Maja in
Jama, Kichevo, using boxtrap. This enabled us to
change its collar, paving the
way to collecting new
information about its
behaviour.

ЗАЧУВУВАЊЕ
НА
БАЛКАНСКИОТ
РИС

Дополнително, МЕД во рамки на
овој проект организираше обуки и
студиски посети на неколку теми и за
различни заинтересирани страни:

Moreover, MES organised training
and ﬁeld visits on several topics for
various stakeholders:

Обука за интервентен тим за мечка
- На учесниците им беа претставени
техники за справување со несакани
настани поврзани со заловена или
фатена мечка, а воедно се обучија за
седација и земање биометриски
податоци од животното.

Training for bear intervention team
– participants were presented with
techniques to tackle unwanted events
related to a captured bear, and they
also underwent training for animal sedation and biometric data acquisition.

BALKAN
LYNX
CONSERVATION

Студиска посета во НП
„Дурмитор“ од страна на
претставници од НП
„Маврово“ и МЕД
Study visit in Durmitor
National Park by Mavrovo NP
and MES representatives

Поставување фотозамки во
НП „Маврово“
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Работилница за техники за лобирање

Training on lobbying techniques

Обука за управување со време

Training on time management

31

ЛИСТА НА ЕНДЕМИТИ
ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН
LIST OF ENDEMICS IN THE WESTERN BALKANS

2.200 ендемични таксони
опишани од регионот на ЈИЕ
(1.598 видови и 576 подвидови). Речиси 2.500 класични локалитети беа просторно
определени. Продуциран е
краток информативен леток
за проектот и постигнатите
резултати со картографски
прикази за дистрибуцијата
на обработените таксони.
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2,200 endemic taxa
described in Southeast
Europe (1,598 species and
576 subspecies). Almost
2,500 classical localities were
spatially determined. Also
produced was a short
informative ﬂyer about the
project and the achieved
results with cartographic
overview of the distribution of
the analysed taxa.

Уште една кратка активност што ја
координираше МЕД во текот на 2018
година. Со помош на тим од експерти
таксономи од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна
Гора и Србија се изработи листа на
селектирани ендемични растителни и
животински таксони за Југоисточна
Европа (или Западен Балкан) во
склоп на компонентата BIMR (Регионална мрежа за управување со податоци за биодиверзитет и известување) од проектот финансиран од GIZ
(Отворен регионален фонд за биодиверзитет). За целите на овој проект
беа одбрани само одделни терестрични групи организми, и тоа: васкуларни растенија, инсекти (само тврдокрилци), водоземци, влечуги и цицачи. Составените листи се објавени на
порталот на GBIF (Глобален информациски систем за биолошка разновидност) од страна на МЕД кој е регистриран како официјален издавач на
податоци за биодиверзитет од Македонија. Крајната намера е изготвените листи да бидат слободно достапни
за секого и во секое време со актуелни и ажурирани податоци преку информатичките бази за биодиверзитет.

Another short activity coordinated
by MES in the course of 2018. With the
help of a team of expert taxonomists
from Albania, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Macedonia, Montenegro and
Serbia, a list of selected endemic plant
and animal taxa from Southeast Europe
(or Western Balkans) was prepared
within the BIMR (Regional Network for
Biodiversity Information Management
and Reporting) component, which are
the responsibility of the GIZ offices in
Sarajevo. For the purpose of this project selected were only given terrestrial
groups of organisms including: vascular plants, insects (beetles only), amphibians, reptiles and mammals. The
composed lists were published on the
GBIF (Global Biodiversity Information
Facility) portal by MES, which is registered as the official biodiversity data
publisher from Macedonia. The ﬁnal
aim of the prepared lists is for them to
be readily accessible to everyone and
at any time with real-time and updated
data through biodiversity information
databases.
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ПРОУЧУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА
ПТИЦИ
BIRD RESEARCH AND CONSERVATION
Египетски мршојадец
Egyptian vulture

BIRD
STYDY AND
PROTECTION
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Уште од самото основање силно
сме посветени на проучувањето и
зачувувањето на птиците – преку
нивното зачувување се зачувуваат и
значајни природни предели и многу
други живи организми кои се дел од
животот на птиците. Птиците се
одлични индикатори за состојбите
во природата. Штрковите ни зборуваат за влажните хабитати и оризиштата, мршојадците за карпите и
сточарството, пеликаните за езерата и рибарството а градските
птици ни зборуваат за нашето
здравје и урбани навики.

Ever since our establishment we are
strongly committed to the study and
conservation of birds – through their
conservation one conserves important
natural landscapes and many other living organisms which are part of the
lives of birds. Birds present excellent indicators for the state of nature. Storks
speak to us about the wetlands and rice
paddy ﬁelds, vultures about rocks and
livestock breeding, pelicans about lakes
and ﬁshing, and urban birds about our
health and urban habits.

Мисијата да се истражуваат сите
делови од Македонија и да се зачуваат сите видови на птици е задача поголема од нашиот извонредно посветен тим. Ние никогаш нема да имаме
успеси доколку работиме во изолација – затоа сите проекти кои се случуваат под оваа програма на МЕД
вклучуваат соработка и партнерства.

The mission to explore all parts of
Macedonia and conserve all bird
species is a task beyond the capacity of
our exceptionally dedicated team. No
success comes if working in isolation –
hence all projects taking place under
this programme include collaboration
and partnership.

Една од долгогодишните соработки е таа со ЕВН – далекуводите и
енергетската мрежа низ Македонија
можат да бидат една од најголемите
закани за птиците, поради што нашата соработка е постојано во развој.
Токму оваа соработка како и соработката со општината на штрковите,
Чешиново-Облешево, беше основата
на проектот кој го истражува степенот на електрокуција и судири на птиците во Овче Поле и Општина Чешиново-Облешево, и поставување на

One such long-term collaboration is
the one with EVN – electricity pylons
and power grid all over Macedonia can
be among the biggest threats to birds,
and therefore we maintain constant cooperation. It is this cooperation and
the cooperation with the stork municipality, Cheshinovo- Obleshevo, that
made the basis for project’s investigation of the rate of bird electrocution
and collision in Ovche Pole and the Municipality of Cheshinovo-Obleshevo,
and the installation of insulators on
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изолатори на идентификуваните
опасни далекуводни линии во овие
два региони. Спроведените теренски
истражувања низ 10 трансекти во
Овче Поле и делот на кочанските
оризови полиња не пронајдоа усмртени птици под далекуводите. Но,
имавме дојави за електрокуција на
птици во неколку региони во државата. Покрај примерите подолу претставени преку фотографии, имавме
дојава за настрадани млади штр-кови
во Лисиче, кои го преживеаја ударот
но, останатите ја немаа истата среќа.
Сите случаи се доставени до ЕВН
Македонија, со цел евиденција на
ваквите случаи во нивниот систем.

electricity power lines deemed dangerous in these two regions. Field research
conducted in ten transects in Ovche
Pole and the Kochani rice paddy ﬁelds
didn’t ﬁnd any dead birds below the
power lines. However, we have received
information about bird electrocution in
several regions in the country. In addition to the examples provided in the
photos, we had call about harmed juvenile storks in Lisiche, which survived
the electrocution, unlike others. All
cases have been reported to EVN
Macedonia, for the purpose of recording such cases in their system.

Царски орли на локалитет
Богословец – Овче Поле
Imperial eagle in the locality
of Bogoslovec, Ovche Pole

BIRD
STYDY
AND
PROTECTION

Mлади штркови во село
Чешиново-Облешево,
Кочани
Juvenile storks in the village
Cheshinovo-Obleshevo,
Kochani

Дојава и фотографски
материјал за четири случаи
на електрокуција на млади
штркови во село СтојаковоГевгелија,
Reports and photographic
material for four electrocution
cases of juvenile storks in the
village Stojakovo, Gevgelija
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Зачувувањето на птиците зависи и
од зачувувањето на нивните живеалишта. Затоа, во општина Стојаково
започнавме проект кој е насочен кон
идентификација на типот и количината на вода која ги полни каналите кои
ги врзуваат двете влажни ливади Ѓол
и Ѓерен, идентификација на типот и
изворот на загадувачи и отпадни материи во каналите и влажните ливади
и забележување на сите одобрени и
неодобрени пракси за одржување на
овој систем од страна на локалното
население и месните заедници.
Крајната цел е да се изработи план за

The conservation of birds also
hinges on the conservation of their
habitat. Hence, we have initiated a project in the Municipality of Stojakovo
aiming to identify the type and amount
of water ﬁlling the canals that connect
the two wet meadows, Gjol and Gjeren,
to identify the type and source of pollutants and waste material in the canals
and wet meadows and noting down all
approved and unapproved practices to
maintain this system by the locals and
the local community. The ultimate goal
is to prepare a plan for restoration and
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Влажна ливада Ѓол
Wetland Gjol

Излевање на
канализацијата од Стојаково
во ѓоловите
Spill out of Stojakovo village
sewage water into the
wetland
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реставрација и одржување на влажните ливади и системот канали заснован на истражување и факти. Почетните истражувања на терен покажаа
дека основни проблеми кои се среќаваат во овој систем на канали се запоставените канализациони системи
од село Стојаково (водите се изливаат делумно во системот на канали и
во влажната ливада Ѓерен) и незаконското одлагање на цврстиот отпад.

sustaining of the wet meadows and the
system of canals based on research
and facts. Initial ﬁeld research has
shown that basic problems arising in
this system of canals relate to the disused sewage systems in the village
Stojakovo (waters partially spill out
into the canal system and into the wet
meadow Gjeren) and the illegal deposition of solid waste.

BALKAN
VULTURES

МРШОЈАДЦИТЕ
НА БАЛКАНОТ

BALKAN
VULTURES

Иако некогаш биле честа глетка
над балканските држави, популациите на европските видови мршојадци
забележаа драстичен пад во текот на
XX век. Ова речиси доведе до регионално истребување на брадестиот
мршојадец и намалување на популацијата на црниот мршојадец до само
една мала колонија во Грција, која
брои 30 пара. На целиот полуостров
се преостанати околу 60 пара египетски мршојадци. Белоглавите мршојадци се истребени во Албанија,
Босна и Херцеговина, Црна Гора, а
преостанатите 600 пара можат да се
најдат само како изолирани популации низ остатокот од регионот. Популации поголеми од 100 пара, пак,
можат да се најдат само во Хрватска,
Бугарија и Србија.

Although once a common site over
the Balkan countries, populations of
the European species of vultures saw a
drastic drop in the course of 20th century. This almost caused regional extinction of the bearded vulture and
reduction of the population of black
vulture to a small colony in Greece,
which measures 30 pairs. On the entire
peninsula, around 60 pairs of Egyptian
vulture remain. Griffon vultures have
been extinct from Albania, Bosnia and
Herzegovina, Montenegro, while the remaining 600 pairs can only be found as
isolated populations throughout the
rest of the region. Populations larger
than 100 pairs can only be found in
Croatia, Bulgaria and Serbia.

Најголемата закана за исчезнувањето на мршојадците во Македонија
е секундарното труење т.е. поставување на мамки со отров за волци или
други животни преку кои се трујат
мршојадците. Затоа, во 2018 година
МЕД е дел од проектот за изработка
на национална стратегија за справување со инциденти поврзани со труење на диви животни со континуирана
вклученост на релевантните државни
институции во насока на спречување
на нелегалното труење на диви животни и зголемување на капацитетите
заради преземање чекори за заштита
на мршојадците.

The greatest threat to the disappearance of vultures in Macedonia lies
in secondary poisoning, i.e. poison
baits targeting wolves or other animals
from which vultures are poisoned.
Hence, in 2018, MES joined a project
for developing a national strategy to
tackle incidents related to poisoning of
wildlife with the continuous involvement of relevant institutions for the
purpose of preventing illegal wildlife
poisoning and increasing capacities to
take protection steps for the vultures.

Египетскиот мршојадец (Neophron
percnopterus) е глобално загрозен
вид според Меѓународната унија за
заштита на природата. Во Македонија

The Egyptian vulture (Neophron percnopterus) is a globally threatened
species according to IUCN. In Macedonia, for the last thirty years it has been
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Одржани два национални
состаноци за борба против
отрови со релевантните чинители каде беше оформена
национална работна група и
беше коментирана и надополнувана националната
стратегија за борба против
труење на диви животни.
Two national meetings with
the stakeholders for ﬁght
against poisons took place,
establishing the national
workgroup and commenting
and amending the national
strategy against wildlife
poisoning.

МРШОЈАДЦИТЕ
НА БАЛКАНОТ
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се соочува со континуиран пад на
популацијата во изминатите триесет
години. Според македонското законодавство тој спаѓа во листата на видови под строга заштита, согласно
Законот за заштита на природата, и
како вид под трајна заштита, согласно Законот за ловство. Ваквата состојба на единствениот миграторен
вид на мршојадец во Македонија го
поттикна нашето вклучување во меѓународниот проект кој се стреми да ги
зајакне најисточните популации на
египетскиот мршојадец во Европа
преку итно воспоставување конзервациски мерки за елиминација на
познатите закани во гнездечките територии и по прелетните патишта.
Зачувувањето на загрозени видови
бара силна научна експертиза која во
овој случај вклучува:

experiencing a continuous population
drop. According to Macedonian legislation, the vulture is on the list of strictly
protected species, pursuant to the law
on Nature, as and as a permanently
protected species, pursuant to the Law
on Hunting. This status of the sole migratory species of vulture in Macedonia
spurs our involvement into the international project striving to strengthen the
easternmost populations of the Egyptian vulture in Europe through urgent
establishment of conservation measures to eliminate known threats in the
nesting territories and along ﬂyways.
The conservation of threatened species
necessitates strong scientiﬁc expertise,
to include, in this case, the following:

мониторинг на популацијата
на египетски мршојадци во
Македонија;

monitoring of the population of
Egyptian vultures in Macedonia;

истражување за употребата на
пестициди во земјоделството и
на ветеринарно-медицински
препарати;

investigation of the use of pesticides in agriculture and of veterinary medications;

истражување за употребата на
отрови;

investigation of the use poisons;

едукација и подигање на јавна
свест;

education and awareness-raising;

отпочнување на соработка со
ЕВН Македонија во насока на
намалување на заканите од
електрокуција и колизија;

initiation of cooperation with EVN
Macedonia to reduce threats of
electrocution and collision;

анкетирање со цел да се дознае
каква е перцепцијата на
локалното население кон
мршојадците.

interviewing to detect the perception of the locals towards vultures.

Мониторинг на египетски
мршојадци кај Крастовец
Monitoring of Egyptian
vultures at Krastovec

BALKAN
VULTURES

Египетски мрштојадец,
Витачево
Egyptian vulture, Vitachevo
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WINTER
WATERFOWL
CENSUS

Веќе деветта година по ред, вработени и волонтери од МЕД спроведоа зимско пребројување на птици на
трите природни езера во Македонија,
вклучувајќи ги околните акумулации
и водните живеалишта. И покрај остриот студ, ентузијазмот на тимовите
кои го спроведоа зимскиот цензус на
водни птици во Македонија го преточија во пријатен потфат во којшто
избројани беа по 11.000 птици на
Охридското и Преспанското Езеро и
5.500 птици во Дојранското Езеро.
Малата бројност на птици на овие
локации можно е да е резултат на
прилично топлите зимски временски
услови.

For ninth year in a row, MES employees and volunteers conducted the
winter count of water birds on the
three natural lakes in Macedonia, including surrounding accumulations and
wetlands. Despite the harsh weather,
the enthusiasm of the teams implementing the winter waterfowl census in
Macedonia made this experience a
pleasant endeavor in which a total of
11,000 birds on Ohrid and Prespa
Lake, and 5,500 birds on Dojran Lake.
The small number of birds on these locations may be owning to the relatively
mild winter.

Зимскиот цензус на водни птици е
најмасовното и најдолготрајно волонтерско пребројување птици во светот,
со традиција уште од 1967 година.
Предводен од меѓународната организација за водни станишта (Wetlands
International) и во соработка со бројни локални организации, овој настан
стана клучен извор на информации
што се од суштинско значење за
креирањето политики поврзани со
управувањето и заштитата на водни
живеалишта.

The Winter Waterfowl Census is the
most numerous and long-term volunteer bird counting in the world, with a
tradition ever since 1967. It is led by
Wetlands International, whereas in cooperation with numerous local organisations, the event has become key
source of information crucial to policymaking related to management and
protection of wetlands.

Деветто зимско
пребројување на водни
птици во Македонија
Ninth Winter Waterfowl in
Macedonia

WINTER
WATERFOWL
CENSUS
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ДРУГИ
АКТИВНОСТИ
ПОВРЗАНИ СО
ПТИЦИ

OTHER
BIRD-RELATED
ACTIVITIES
на овие снимки се направи и промотивно
видео за штрковите во селото, кое наиде на
многу позитивни реакции од локалното
население и пошироката јавност.

Со помош на ренџери од НП
„Галичица“ спроведовме
броење на колонијата сиви
чапји на островот Голем
Град. Претпоставката за
големината на оваа колонија
беше поставена при
последното пребројување на
колонијата на големиот
корморан на островот во
2015 година, и беше
потврдена на ова
пребројување во мај.

Броење на колониите на
чапји во с. Уларци и
с. Жиганци со помош на
дрон. Во с. Уларци
направивме снимање на
колонијата на сиви чапји,
а во с. Жиганци на мешаната
колонија на сиви чапји,
бели чапји и ноќни чапји.
Counting the heron colonies in
Ularci and Zhiganci villages
using a drone. In Ularci village
we recorded the grey heron
colony, and in Zhiganci village
the mixed colony of grey
herons, great egrets and night
herons.

With the assistance of
rangers from Galichica
National Park we conducted
bird counting within the grey
heron colony on the island of
Golem Grad. Assumption
about the size of the colony
was made during the previous
counting of the great
cormorant colony on the
island in 2015, and it was
reafﬁrmed during this
counting of grey herons in
May.

Снимање и пребројување со дрон спроведовме во с. Стојаково, овој пат на гнездата на
штрковите. Според пребројувањето на
штрковите од страна на месната заедница,
бројот на активни гнезда во 2018 година е
поголем во споредба со пребројувањето во
2015 година. Пребројувањето според
снимките од дрон го потврди зголемениот
број на активни гнезда во селото. Со помош

44

positive reactions from the locals and the
general public.

Drone recording and counting was conducted in
Stojakovo village, this time of the stork village.
Counting done by the local community
suggests that the number of active nests in
2018 is larger compared to the year 2015.
Drone counting conﬁrmed the increased
number active nests in the village. Using these
images a promotional video of the storks in the
village was produced, and it met with very
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LYNX EDUCATION
ЕДУКАТИВНА
НЕДЕЛА ЗА РИСОТ WEEK
Во рамките на програмата за закрепнување на балканскиот рис тимот на МЕД во текот на 2018 го започна своето едукативно патување низ
Западна Македонија. Тимот задолжен
за спроведување на едукативниот пакет ги посети селата Вејце и Шипковица на Шар Планина и Врбјани во
Маврово. Предизвикот да се предава
на албански и на македонски јазик го
надминавме со вклучување на нашата партнер организација ППНЕА од
Албанија.

Тестирање на моделот КомМод со средношколци во
новоизградениот едукативен центар за природа во с. Негрево
Testing the ComMod model with high-schoolers in the newly-built
educational centre in Negrevo village

ЕКОЛОШКА
ЕДУКАЦИЈА

Тимот на МЕД соработуваше со
над 20 наставници и околу 400 деца.
Преку едукативниот пакет децата
имаа можност да научат нешто повеќе за екологијата и биологијата на
рисот, како и за начинот на истражување на терен за потоа да го покажат
наученото низ
игра и решавање задачи.
Особено сме
благодарни на
целата поддршка од училиштата, наставниците и локалното население.

Within the Balkan Lynx Recovery
Programme, the MES team in 2018
started their own educational trip
around western Macedonia. The team
responsible for the implementation of
the educational package visited the villages Vejce and Shipkovica, on Shar
Mountain, and Vrbjani, in Mavrovo.
Challenges to present the material in
Albanian and Macedonian were overcome by including our partner organisation PPNEA from Albania.
The MES team cooperated with
more than 20 teachers and around 400
children. Using the educational package, the children had the opportunity
to learn more about lynx ecology and
biology, and about ﬁeld research, so
that later on they can demonstrate
what they had learned through game
and problem-solving. We are especially grateful for
the entire support
from the schools,
teachers and locals.

Балкански рис, детски цртеж
Balkan lynx, child drawing
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Спроведување на
едукативниот пакет за
балканскиот рис со ученици
од с. Вејце

парична награда од Helvetas како
резултат на идејата за користење на
КомМод за едукација на млади за
придобивките од идно заштитено
подрачје.

ing the beneﬁts of the tool. MES was
awarded prize money from Helvetas for
the idea to use ComMod in the education of youth on the beneﬁts from a future protected area.

ПРОЕКТ
„ПРИРОДАТА
ОВОЗМОЖУВА
ПОДОБАР ЖИВОТ“
– ЕРАЗМУС+

EMPOWERING
TEACHERS AND
PUPILS FOR A
BETTER LIFE
THROUGH NATURE
– ERASMUS+

Преку овој проект што се спроведуваше во соработка со повеќе држави од Европа обезбедивме поддршка
кон еколошкото образование за најмладите. Се продуцираа иновативни
наставни материјали за воспитувачи
и наставници, како и поддршка за
нивното вклучување во постоечките
наставни планови со цел подобрување на еколошкото образование на
најмладите ученици (градинка до
петто одделение).

Through this project implemented in
cooperation with several countries
from the region, we ensured support
for environmental education for the
youth. Innovative teaching materials
for kindergarten and primary-school
teachers were produced and support
was provided for their inclusion into
the existing curricula in order to improve environmental education for the
youngest students (kindergarten to
ﬁfth grade).

Едукативна апликација за мобилни
телефони/таблети. Преку оваа апликација учениците можат да научат за
животниот циклус на птиците пресел-

Educational application for mobile
phones/tablets. Using this application,
students can learn about the life cycle
of migratory birds. This application can

Implementation of the Balkan
lynx educational package with
students from Vejce village
Тестирање на моделот
КомМод со средношколци во
новоизградениот едукативен
центар за природа во с.
Негрево
Testing the ComMod model
with high-schoolers in the
newly-built educational
nature centre in Negrevo
village.

КОРИСТЕЊЕ НА
СИМУЛАЦИЈАТА
COMPANION
MODELLING ВО
КОМУНИКАЦИЈА И
ЕДУКАЦИЈА
ЕКОЛОШКА
ЕДУКАЦИЈА
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Главната цел на активноста беше
да се обезбеди понатамошна употреба и развој на пристапот КомМод во
Македонија и понатамошна обука на
тимот на МЕД за користење на оваа
алатка. Откако МЕД се здоби со теоретско и практично познавање за
спроведување на КомМод моделот
решивме алатката да ја тестираме со
најмладите, односно средношколците. Две работилници со средношколци од Кочани, Берово и Пехчево се
одржаа во периодот 9–12 октомври.
Алатката КомМод се користеше со цел
младите да научат што е заштитено
подрачје и да разберат како сите актери во општеството влијаат на директен или индиректен начин врз
биодиверзитетот. Во рамки на овој
грант беше изработено и промотивен
видеоклип за придобивките од оваа
корисна алатка. МЕД доби почесна

APPLICATION OF
COMPANION
MODELLING IN
COMMUNICATION
AND EDUCATION
After MES gained theoretical and
practical knowledge to conduct the
ComMod model, we were awarded a
small grant to by Helvetas to transfer
the knowledge to the stakeholders that
gravitate within the Bregalnica watershed. Activity’s main goal was to secure further use and development of
the ComMod model in Macedonia and
to provide further training to the MES
team for the use of such tool. To that
aim, we decided to test the tool with
the youth, i.e. the high-schoolers. Two
workshops attended by high-schoolers
from Kochani, Berovo and Pehchevo
were held in the period 9–12 October.
The ComMod tool was used so that
youth learn about protected areas and
to understand how all actors in society
inﬂuence, either directly or indirectly,
the biodiversity. Within this grant, a
promotional video was prepared show-

ERASMUS+

49

ЕКОЛОШКА ЕДУКАЦИЈА
ENVIRONMENTAL EDUCATION
ници. Оваа апликација сега може
бесплатно да се преземе, побарајте ја
под името Migration of birds.
Наставниците кои беа обучени во
Ирска учествуваа заедно со нас на
две работилници во Македонија на

Едукативните пакети за
наставници и воспитувачи
се преведени на македонски.
Образовните материјали се
подготвени од страна на
универзитетот во Гдањск,
Полска и тие претставуваат
можност за дополнување и
олеснување на наставата
поврзана со природа. Од
игри кои се играат во
природа, до натпревари за
собирање на податоци за
природата, преку задачи и
мобилна апликација, овие
материјали ги претставуваат
најсовремените пристапи за
едукација во природа или
преку природа.
Teachers’ educational
packages in Macedonian were
translated. Educational
materials were prepared by
the University of Gdańsk and
they represent an opportunity
to supplement and facilitate
nature-related curriculum.
Ranging from games played
in nature, through
competition in the collection
of data on nature, problemsolving and mobile
application, these materials
represent the latest
approaches to education in
nature or through nature.
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now be downloaded for free under the
name Migration of birds.

кои едукативните материјали им беа
претставени на дополнителни педесет македонски наставници и воспитувачи. Како поддршка за имплементацијата на овие бесплатни едукативни материјали, ние споделивме и видео обуки кои се достапни за сите
заинтересирани наставници и
воспитувачи на нашиот канал на
Јутјуб.

The teachers who were trained in
Ireland participated with us on two
workshops in Macedonia, on which the
educational materials were presented

to additional ﬁfty teachers from Macedonia. As support for the implementation of these free educational
materials, we shared video training
available to all interested teachers on
out YouTube channel.

Одржана беше обука за
користење на едукативните
материјали во Ирска. На
обуката учествуваа по 10
наставници и воспитувачи
од Македонија, Шпанија,
Ирска, Полска, Чешка и
Словачка. Покрај
методолошките предавања
кои на наставниците им
обезбедија едноставни
чекори за имплементација
на едукативните материјали
тие дополнително поминаа
многу време истражувајќи
во природата заедно со
биолози од сите 6 држави и
научија многу за животот на
птиците и како преку нив тие
можат да ги приближат
своите ученици до
природата.
Training for the use of
educational materials was
organised in Ireland. The
training was attended by 10
kindergarten and primaryschool teachers from
Macedonia, Spain, Ireland,
Poland, Czech Republic, and
Slovakia. Besides
methodology lectures, which
provided teachers simple
steps to implementing
educational materials, they
also spent a lot of time doing
research on nature together
with biologists from all 6
countries and learned a lot
about the life of birds and the
ways in which they can bring
students closer to nature.
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Птичарење во парк
Birdwatching in the park

ПТИЧАРЕЊЕ
ВО ПАРК

BIRDWATCHING
IN THE PARK

Годинава МЕД за првпат организираше теренски искуства за општата
публика. Со одбележувањето на светските денови на птиците преселници
во мај започна серијата на „птичарење во парк“. Се спроведе вкупно 5
пати, каде секој кој го следи друштвото на социјални медиуми имаше можност да се пријави и да учествува на
овие настани. Секој учесник доби
краток прирачник за птици и леток со
најчестите видови птици кои се среќаваат во парк, како и обука за правилно користење на двоглед.
Големата посетеност до самиот крај
на овие искуства покажа дека вакви
интеракции со јавноста и членството
на МЕД се неопходни за популаризирање на работата на друштвото.

This year, MES for the ﬁrst time organised ﬁeld research experience for
the general audience. The celebration
of the World Migratory Bird Day in May
marked the onset of the birdwatching
activities in the park. It took place ﬁve
times in total, whereas everyone following MES on social media had the
opportunity to sign up for and take
part in these events. Each participant
was given a short bird guide and a ﬂyer
with the commonest bird species seen
in the park, as well as training for
proper use of binoculars. The great attendance until the last event showed
that such interactions with the public
and MES membership are necessary for
the popularisation of MES’s work.

Едукација за набљудување
птици со деца од ОУ „Владо
Кантарџиев“, Гевгелија

Birdwatching training for
pupils of Vlado Kantardjiev,
Elementary School in Gevgelia
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Светскиот ден на водните живеалишта го одбележавме во Преспа
заедно со општина Ресен. Оваа година
органзиравме едукативни активности
за најмладите од градинките во Јанковец преку кои тие се запознаа со
клучните водни видови птици од нивниот регион. Птиците се важни индикатори за климатските промени, тие во
2018 година се во фокус на Светскиот
ден за одбележување на влажни
живеалишта (World Wetlands Day).

ПТИЧАРЕЊЕ
ВО ПАРК
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We celebrated the World Wetlands
Day in Prespa together with the Municipality of Prespa. This year we organised
educational activities for the children of
the Jankovec kindergarten, through
which they were introduced to the main
water birds of their region. Birds are
important indicators of climate change,
and in 2018 they are in the focus of the
World Wetlands Day.

BIRDWATCHING
IN THE
PARK
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ГОДИШНА СРЕДБА ANNUAL MES
MEMBERSHIP
НА ЧЛЕНСТВОТО
MEETING
НА МЕД

ГОДИШНА
СРЕДБА НА
ЧЛЕНСТВОТО
НА МЕД
ANNUAL
MESMEMBERSHIP MEETING
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Секоја година сакаме да ги собереме нашите почитувани членови и
соработници на заедничка средба за
да им искажеме почит за нивната доверба и поддршка. Средбата на членство е форумот на кој нашите членови
можат подетално да дознаат на какви
проекти работи МЕД, како се спроведуваат нашите програми и стратегии
и да влијаат на нашето работење преку делегатот на членство кој е член на
Собранието. На оваа средба пред
присутните се обрати основачот на
Македонско еколошко друштво проф.
д-р Љупчо Групче којшто иако во повозрасни години зборуваше за работата на МЕД и сработеното со
младешки ентузијазам и многу пофални зборови за нашите успеси!

Each year we try to gather our respected members and associates to a
joint meeting where we pay our respect
for their trust and support. The membership meeting is the forum on which
members can ﬁnd out in great detail
about the projects done by MES and
how our programmes and strategies
are being implemented, and they can
inﬂuence our work through the membership delegate seating in MES’s Assembly. On this meeting, an address
was made by the founder of the Macedonian Ecological Society, prof. Ljupcho Grupche, PhD, who, although a
senior, talked about MES’s work and all
that’s been done with a youthful enthusiasm and a lot of praise for our success!

проф. д-р Љупчо Групче,
основач на МЕД

prof. Ljupcho Grupche, PhD,
founder of MES

ДЕН НА
ЗЕЛЕНИОТ ПОЈАС

GREEN
BELT DAY

Секоја година сакаме да ги собереме нашите почитувани членови и
соработници на заедничка средба за
да им искажеме почит за нивната
доверба и поддршка. Средбата на
членство е форумот на кој нашите
членови можат подетално да
дознаат на какви проекти работи
МЕД, како се спроведуваат нашите
програми и стратегии и да влијаат
на нашето работење преку
делегатот на членство кој е член на
Собранието. На оваа средба пред
присутните се обрати основачот на
Македонско еколошко друштво
проф. д-р Љупчо Групче којшто иако
во повозрасни години зборуваше за
работата на МЕД и сработеното со
младешки ентузијазам и многу пофални зборови

Each year we try to gather our
respected members and associates to a
joint meeting where we pay our respect
for their trust and support. The
membership meeting is the forum on
which members can ﬁnd out in great
detail about the projects done by MES
and how our programmes and
strategies are being implemented, and
they can inﬂuence our work through the
membership delegate seating in MES’s
Assembly. On this meeting, an address
was made by the founder of the
Macedonian Ecological Society, prof.
Ljupcho Grupche, PhD, who, although a
senior, talked about MES’s work and all
that’ been done with a youthful
enthusiasm and a lot of praise for our
success!

Веќе неколку години наназад МЕД
го одбележува Денот на зелениот
појас, манифестација иницирана од

It has been a few years now since
MES started celebrating the Green Belt
Day, an event initiated by the European
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Европскиот зелен појас со цел промоција на природните богатства долж
поранешната Железна завеса. Осоговските Планини, како дел од Балканскиот зелениот појас се најчестата
локација за одбележување на овој
ден. Оваа година беше убава прилика
да се промовираат обележаните
велосипедски планински патеки кои
ја следат некогашната линија на
Железната завеса на Осогово, активност спроведена на прекугранично
ниво, заедно со соработници од
Бугарија.

Green Belt aiming to promote the natural riches along the former Iron Curtain. Osogovo Mountains, as part of the
Balkan Green Belt, are the commonest
location to celebrate this day. This year
provided a nice opportunity to promote
the marked bike trails following the former Iron Curtain line in Osogovo, an
activity implemented at a transboundary level together with associates from
Bulgaria.

ДЕН НА
ЗЕЛЕНИОТ
ПОЈАС
GREEN
BELT DAY

МЕД ВО
ЈАВНОСТА
MES IN
PUBLIC
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МЕД ВО ЈАВНОСТА MES IN PUBLIC
2018 ја одбележавме и со изработка на неколку промотивни видеа
кои се промовираа преку социјалните
мрежи и национални веб портали.
Дел од нашите активности се прикажани и во видеото „Нашата работа во
2018“ поставено на нашиот јутуб
канал Macedonian Ecological Society.

2018 was also marked with the
preparation of several promotional
videos streamed through the social
media and national web portals. Part of
our activities are also shown in the
video named “Our work in 2018” uploaded on our YouTube channel –
Macedonian Ecological Society.
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Ченгино кале
Chengino kale

ФИНАНСИИ

FINANCES

Благодарение на финансиската поддршка од неколку меѓународни
организации и фондации беше овозможено и во текот на 2018 година да се
споведуваат активностите на МЕД, со цел остварување на мисијата и визијата
на друштвото.

The ﬁnancial support of several international organisations and foundations enabled the
implementation of MES’s activities throughout 2018, for the purpose of fulﬁlling Society’s
mission and vision.

Почетната финансиска состојба на друштвото на 01.01.2018 изнесуваше
9.551.738,00 денари, додека крајна состојба на 31.12.2018, беше
15.836.774,00 денари.
Вкупниот приход за 2018 година изнесуваше 34.084.523,00 денари, а
вкупните трошоци изнесуваа 27.760.822,00 денари.
Овие фондови беа употребени за имплементација на проекти во текот на
годината, а добар дел од нив продолжуваат да се спроведуваат и во текот на
2019 година.
Годишните приходи на МЕД прикажани се во следната табела:

ПРИХОДИ
Приходи од камати и позитивни курсни разлики
Приходи од донации
Приходи од проектни грантови
Приходи од надомест

MES’s opening balance on 1 January 2018 amounted to MKD 9,551,738.00, while the
ending balance on 31 December 2018 recorded MKD 15,836,774.00.
Total income for 2018 measures 34,084,523.00, and total expenditures 27,760,822.00.
These funds were used for project implementation throughout the year, while some of
them are to be implemented throughout 2019.

MES annual income is presented in the table below:

TYPE OF INCOME

ИЗНОС (МКД)
4.490,00
0,00
33.067.057,00

Interest income and positive exchange rates difference

Donations income

Пренесени средства од минатата година
ВКУПНО
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0.00

33,067,057.00

Compensation income

348,740.00

348.740,00
7,300.00

7.300,00
Consultancy services income

Приходи од консултантски услуги

4,490.00

Project grants income

Membership fee income
Приходи од членарини

AMOUNT (MKD)

656,936.00

656.936,00
9.551.738,00
43.636.261,00

Remaining funds from the previous year
TOTAL

9,551,738.00
43,636,261.00
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Трошоците за 2018 година според завршната сметка се претставени
кумулативно во табелата подолу:
ТИП НА РАСХОД

ИЗНОС (МКД)

Плати за вработени (координатори, асистенти на проекти
и сл.)

7.471.447,00.

Помошен материјал за проектни активности (вклучувајки
и камери, GPS-уреди и сл.)

427.981,00.

Канцелариски материјал и канцелариска опрема

Employees’ salaries (project coordinators, project assistants etc.)

Office equipment and office expendables

Трошоци за комуникациски услуги (ПТТ, Интернет и сл.)

116.963,00
9.346.025,00
481.933,00

996.713,00

Банкарски провизии и негативни курсни разлики

145.749,00

Одржување на возила, компјутерска опрема и инвентар
Трошоци за хотелски услуги и освежување
Трошоци за репрезентација и освежување
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427,981.00

592.656,00
7.720,00
587.661,00
2.457.806,00
158.514,00

Трошоци за продукција на информативни и едукативни
материјали (копирање, печатење, укоричување)

158.514,00

Субгрантирање по основ на договори

176.363,00

1,859,107.00

927,613.00

Communication services (postal services, Internet etc.)

116,963.00

Contract fees

Rental expenses and overheads (business conference and office
space rental, office overheads-electricity, water supply and other
communal services)
Bank provisions and negative exchange rate balance

Данок на имот

7,471,447.00

Transportation (petrol, pay-toll, bus tickets, airplane tickets, business travel expenses)

Per diems and per diem related taxes

Трошоци за кирија и режиски трошоци (наем на деловен
простор, наем на сали и опрема за конференции,
режиски трошоци за канцеларија – струја, парно греење,
вода и други комунални трошоци)

Останати трошоци (правни, ревизорски, нотарски и
други услуги)

AMOUNT (MKD)

1.859.107,00
927.613,00

Дневници и данок за дневници

TYPE OF OUTCOME

Project implementation assets (ﬁeldwork equipment, cameras,
GPS gadgets etc.)

Транспортни трошоци (бензин, патарина, автобуски
карти, авионски карти, патни трошоци за учесници)

Трошоци за исплатени хонорари врз основа на договори

The cumulative costs according to the ﬁnal calculations for 2017 are presented in the
table below:

Other expenses (legal, auditor, notary and other services)
Estate taxes
Car, computer equipment and inventory maintenance
Hotel accommodation and beverages
Conference catering and beverages

9,346,025.00

481,933.00

996,713,00

145,749.00
592,656.00
7,720.00
587,661.00
2,457,806.00
158,514.00

Production of informative and educational outreach material
(copying, printing, binding)

438,408.00

Sub-granting contracts

176,363.00
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ТИП НА РАСХОД
Трошоци за котизации и членарини
Набавка на основни средства (возила, компјутери ,
мебел, камери, проектори и сл)

110.123,00
1.401.473,00

Останати расходи

56.567,00

Данок на непризнаени трошоци кој се однесува на
трошоци направени во 2018, исплатен во 2019

38.665,00

ВКУПНО РАСХОДИ
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ИЗНОС (МКД)

27.760.822,00

TYPE OF OUTCOME
Registration and membership fees
Supply of basic necessities (cars, computers, furniture, video camera, projectors)

AMOUNT (MKD)
110,123.00
1,401,473.00

Other expenses

56,567.00

Tax of unrecognised expenses made in 2018 and paid in 2019

38,665.00

TOTAL EXPENDITURES

27,760,822.00
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