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Годината низ бројки

Претседателство на МЕД –

одржани 3 работни состаноци

Собрание на МЕД – одржана 1 

седница Годишно Собрание

 Канцеларија МЕД – вработени 15 редовни и 4 на 
договор

 Проекти – 25 

 Волонтери и поддржувачи – околу 200

 Следбеници на социјални медиуми – околу 3000 

 Одржана 1 годишна средба за членовите на МЕД



Во јуни 2018, МЕД го доби статусот на 

полноправен партнер на BirdLife International



Во јуни 2018, МЕД ја отвори својата прва 

подружница во Ресен



Програма „Заштита на растенија и 

екосистеми“



Реставрација на водни живеалишта:

Проценка и картирање на типови водни

живеалишта на Преспанското Eзеро

• Картирање на хабитати во согласност со 

Натура 2000 стандардите на класификација 

• Направени 93 фитоценолошки снимки

• Изработен извештај 

• Изработена карта на хабитати

• Изработени препораки за управување со 

брегот на Преспанското Езеро за Општина 

Ресен 

„Прекугранична заштита на регионот Преспа преку 

заеднички партнерски акции на ПреспаНет“ 

(финансиран од PONT и Jensen фондација)



• Идентификација на типот и количината на вода која ги полни 

каналите кои ги врзуваат двете влажни ливади Ѓол и Ѓерен

• Почетните истражувања на терен покажаа дека основни 

проблеми кои се среќаваат во овој систем на канали се 

нерешените проблеми со канализационите системи од село 

Стојаково (водите се изливаат делумно во системот канали и 

во влажната ливада Ѓерен) и незаконското одлагање на 

цврстиот отпад. 

„Лет над штрковото гнездо“ (финансиран од 

Euronatur)



Програма „Зачувување на диви 

видови“



 Конзервациски акциски план за балканскиот 

рис во соработка со НП „Маврово“ –

продолжена соработка

 Одржана зимска сесија со фотозамки во 

соработка со НП „Маврово“

 Скршени два рекорда: најголем број 

фотографии со рис досега (73, претходно 

60) и најголем број на различни 

идентификувани единки (10, претходно 9)

 Сликана рисица со младо и тоа единката 

што 10 години наназад е сликана во НП 

„Маврово“

 Сесија на фотозамки за срна во НП 

„Маврово“

Програма за закрепнување на 

балканскиот рис (MAVA фондација)



• Мониторинг на крупни цицачи на Пелистер и Галичица со методот 

на фото замки

• Работилница со локални чинители за презентирање на активноста

• Обука за собирање примероци за ДНА анализа и анализа на 

исхрана кај кафеавата мечка

• Истражување за кафеавата мечка – анализа на исхрана и 

големината и густината на нејзината популација во преспанскиот 

регион

Активности за крупни цицачи во склоп на проектот 

за зачувување на Преспа



Прегазена рисица на патот Кичево-Охрид



• 2.200 ендемични таксони (1.598 видови и 576 

подвидови) растенија, инсекти, водоземци, 

влекачи и цицачи опишани од регионот на ЈИЕ 

• Податоците беа собрани и структурирани 

според меѓународно прифатените стандарди 

(Darwin Core) што ги прави подобни за 

објавување на GBIF мрежата. 

• МЕД е официјален издавач на податоци за 

биодиверзитет од Македонија за GBIF 

• Продуциран краток информативен лифлет

• Изработени ГИС карти со кои се прикажува 

дистрибуцијата на обработените таксони

• За изработката на листата на ендемити за 

Западен Балкан беше одговорен тим од 14 

таксономи од регионот

Листа на селектирани ендемични растителни 

и животински таксони за Југоисточна Европа 
(GIZ)



Програма „Проучување и 

заштита на птици“



• По деветти пат се одвиваше пребројување на 

презимувачки птици на Дојранско, Охридско и 

Преспанско езеро, акумулации Паљурци и 

Мантово, влажни живеалишта (Ѓол)

• Изброени беа по 11.000 птици на Охридското 

и Преспанското Езеро, односно, 5500 птици на 

Дојранското Езеро. Малата бројност на птици 

можно е да е резултат на прилично топлите 

временски услови во зимскиот период.

Зимско пребројување на птици



• Изработка на Национална стратегија за справување со 

инциденти поврзани со труење на диви животни со вклучување 

на сите релевантни чинители и подигање на јавната свест.

• 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.

Балкански проект за борба против отрови 

(VCF и MAVA)



• Зајакнување на најисточните популации на 

египетскиот мршојадец во Европа преку итно 

воспоставување на конзервациски мерки во 

насока на елиминација на познатите закани во 

гнездечките територии и по прелетните патишта

• Мониторинг на популацијата на египетски 

мршојадци

• Организирање втор национален состанок за 

борба против отрови во МК со релевантните 

институции

• Истражување за употреба на отрови, пестициди 

во земјоделството и на ветеринарно 

медицински препарати

• Едукација и подигање на јавна свест

• Отпочнување на соработка со EVN во насока на 

намалување на заканите од електрокуција и 

колизија

• Анкетирање со цел да се дознае каква е 

перцепцијата на локалното население кон 

мршојадците

Нова надеж за египетскиот мршојадец 

(LIFE проект)



• Броење на колониите на чапји во с. 

Уларци и с. Жиганци со помош на дрон

• Слично снимање и пребројување на  

гнездата на штрковите со дрон во с. 

Стојаково

• Броење на колонијата сиви чапји на 

островот Голем Град со помош на 

ренџери од НП Галичица

Други активности поврзани со проучување на птици



Програма „Управување со 

заштитени подрачја“



• Спроведени шест трибини во сите 

општини на Шар Планина како и 

конференција за промовирање на 

советодавното тело за Шар Планина-

Кораб-Коритник регионот со клучни 

засегнати страни од КОС, МК и АЛБ 

• Како резултат од трибините произлезе и 

документ „Визија за Шар Планина 2038 

година“ со главни пораки од локалното 

население за заштита на природните 

вредности на Шар Планина

Формирање на заедничко советодавно тело за Шар 

Планина на локално ниво (GIZ)



• Прекугранични работилници во 

Македонија, Косово и Албанија на теми 

поврзани со управување на прекугранични 

заштитени подрачја

• Состаноци за промовирање на 

платформата Пријатели на Шара во 

Косово и Албанија 

• Студиско патување во Германија во НП 

Бавариска Шума

• Работилница за креирање на акциски 

план за крупни ѕверови 

• Една компонента на проектот беше и да 

се промовира искуството на „Пријателите 

на Шара“ во Косово и Албанија и да се 

поттикне формирање на слични 

платформи во овие две земји 

Прекугранично управување со екосистемите 

на Шар Планина (Euronatur)



Компоненета за подобрување на 

статусот на природните вредности во 

Брегалничкиот регион

- идентификување на предлог Натура 

2000 подрачја во брегалничкиот 
регион

- Предлози за заштитени подрачја во 

брегалничкиот регион

- ревитализација на рипариски 

екосистеми 
- тестирање на механизам за 

плаќање за екосистемски услуги

Програма за зачувување на природата 

во Македонија - фаза 2 (SDC)

(сливно подрачје на река Брегалница)



Поткомпонента - идентификување на предлог Натура 

2000 подрачја во брегалничкиот регион

• Дефинирана листа на потенцијални подрачја за селекција 

како идни Натура 2000 подрачја

• Направена анализа на недостатоците во податоците за 

потенцијалните подрачја. 

• Обука за пополнување на СДФ формуларите и се направи 

план за теренски истражувања во предложените Натура 2000 

подрачја. 

• База со податоци (според изгледот/содржината на СДФ)

• Селекција на три подрачја (Овче Поле, Долна Брегалница и 

Ченгино Кале/Малешевски Планини) за кои ќе се 

комплетираат бази на податоци за пополнува на СДФ за 

секое подрачје. 



Поткомпонента - Заштитени подрачја во 

брегалничкиот регион

• Развивање три можни сценарија за зачувување на 

природата во брегалничкиот регион врз основа на 

претходно дефинирани критериуми и преку вклучување на 

засегнатите страни после што следеше изборот на 

најсоодветното сценарио (преку партиципативен процес) 

• Селекција на две подрачја (Осоговски Планини и Ченгино 

Кале) од страна на општините во ИПР за кои се изработува 

потребната документација за прогласување. 

• За изработка на документацијата односно студиите за 

валоризација се следат насоките од Законот за природа и 

соодветните подзаконски акти, а подоцна ќе се започне со 

изработка на план за управување со заштитените подрачја 

и предлог за тело за управување.



Поткомпонента - Ревитализација на 

рипариски екосистеми

• Направено детално картирање на крајречните тополови 

шуми и проценка на поврзаноста во долниот тек на река 

Брегалница на потегот Софилари-Убого 

• Селектирање на матични стебла за земање резници и 

нивно одгледување во расадник со цел производство на 

садници за пошумување 

• 50 потенцијални парцели за пошумување - селектирани се 

7 најсоодветни за пошумување за целите на проектната 

активност 

• Прв настан за засадување беше организиран во ноември 

2018 год. на селектрирана парцела со површина од 0,6 ха 

во близина на селото Пенуш, општина Штип. На оваа 

површина се засадени вкупно 122 садници од бела топола 

и врби.



Компонента - Тестирање на механизам за 

плаќање за екосистемски услуги

Одбирање соодветна методологија за процесот на 

анализата на екосистемите во Македонија и проценка на 

нивниот статус преку селекција на соодветни индикатори. 

Идентификувани и картирани основни типови 

екосистеми и субекосистеми во Македонија

Оформен тим кој работи 

на идентификација на 

индикатори и параметри 

потребни за анализа на 

состојбата на 

екосистемите на 

национално ниво



Програма - Еколошка едукација



Природата овозможува подобар живот (Еразмус+)

Изработка на едукативна апликација за мобилни 

телефони/таблети (учениците можат да научат за животниот 

циклус на птиците преселници). 

Преведени на македонски едукативните пакети за наставници и 

воспитувачи и спроведена обука за користење на пакетите во 

Ирска за наставници од Македонија 

Споделени видео обуки кои се достапни за сите 

заинтересирани наставници и воспитувачи на нашиот youtube 

канал



• Одржана 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 претставници од Македонија.

• Развиена програма за еколошка едукација

на тема растенија што ќе се спроведува во

основните училишта во регионот

Едукациски активности во преспанскиот регион



„Птичарење во градски парк“

• Со одбележувањето на Светските денови на 

птиците преселници во мај започна серијата 

„птичарење во парк“. 

• Спроведени вкупно 5 сесии, каде секој кој го 

следи друштвото на социјални медиуми имаше 

можност да се пријави и да учествува на овие 

настани. 



Две работилници со средношколци од Кочани, Берово и 

Пехчево одржани во октомври 2018. 

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. 

Користење на симулацијата Companion 

Modelling во комуникација и едукација



• Едукативната турнеја помина 

низ селата Вејце и Шипковица 

на Шар Планина како и 

Врбјани во Маврово. 

• 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.

Едукативна недела за рисот



Подигнување на јавната свест во рамки 

на проектот за отстранување на 

линданот во ОХИС – во соработка со 

Канцеларијата за ПОПс при МЖСПП

 Целта е на најсоодветен и 
прифатлив начин да се информира 
и подготви локалното население од 
општините Кисела Вода, Аеродром 
и Гази Баба, кои се во непосредна 
близина на фабриката, бидјќи во 
следниот период ќе се одвива 
процес на отстранување на линдан 
од малата депонија во ОХИС 

 Спроведена анализа на засегнати 
страни

 Направени контакти со општини

 Спроведен анкетен прашалник за 
локалното население



Програма „Луѓе и природа“



 Средба со членови на мониторинг-мрежа од 

ловните друштва на Шар Планина

 Потпишани Меморандуми за соработка со ловни 

друштва



Програмa - ГИС аналитика и управување со бази на податоци

Изработка на различни картографски 

прилози и спроведување различни анализи 

(поддршка на проектите)

 „Програма за закрепнување на 

балканскиот рис“

 Делот за рипариска вегетација во склоп 

на проектот за Брегалница

 Картирање на Натура 2000 подрачја 

(ПЗП)

 Компонента за заштитени подрачја (ПЗП)

 Картирање на значајни хабитати во 

македонскиот дел од Преспа

 Карта на екосистеми и картографско 

претставување на состојбата на 

екосистемите во МК (ПЗП)



Јакнење на капацитетите на МЕД



Спроведена обука за 

интервентен тим за 

мечка

Собир за пишување трудови

Обука за управување со 

времето Работилница за лобирање



Издавачка дејност



Изработени лифлет и банери за ПреспаНет



Macedonian Journal of 

Ecology and Environment, 

Vol. 20 (2018)



Промоција и огласување во јавност



 Прилог на Aljezeira за рисот 

• ТВ и радио гостувања за промоција на активностите поврзани со 

проектите

 Промовирање на работата на МЕД во социјаните медиуми

 Facebook – одржуваме неколку страни и сите имаат одлична 

посетеност; ФБ групи за интерна комуникација

 Twitter – скоро и да не постоиме; како медиум има големо влијание 

зашто се користи на високо ниво (амбасади, политичари...) 

 Одржано кино на отворено во Ресен, прикажани двата

документарни филмови од серијалот „Во срцето на Блаканот“. 

 МЕД учествуваше со свој штанд со промотивни материјали на

Преспанскиот јаболкобер

 Изработка на различни видеа (за CоmMod и неговото спроведување, 

за Осогово, за ПреспаНет, итн)

Континуирано огласување во јавни и печатени медиуми



Одбележување значајни денови - Светски 

ден на птиците преселници, Ден на водни 

живеалишта, Ден на зелениот појас, итн.
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Skopje

За реализација на сите активности во текот 

на 2018 година МЕД им благодари на 

партнерите и финансиерите:


