МАКЕДОНСКО ЕКОЛОШКО ДРУШТВО

ГОДИШНО СОБРАНИЕ
21.02.2014 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА
ЗА 2013 ГОДИНА

Доделена платинеста диплома на Проф д-р Љупчо Групче
- признание за придонес во развојот на екологијата како наука во земјата и
регионот на одбележувањето на 65-годишниот јубилеј
на Српското биолошко друштво

Работа на Претседателство и Собрание
Одржани:
-2 редовни состаноци на Претседателството
-едно Годишно собрание на Друштвото

Главните одлуки се однесуваат на натамошната работа на
друштвото за постигнување на визијата и мисијата, анимирање на
членовите на МЕД, подобрување на комуникацијата во насока на
зголемување на интересот за членување, натамошно
проширување и обновување на членството

Промоција/огласување во јавност
• континуирано огласување во јавни и печатени медиуми
• проекција на документарниот филм „Во срцето на Балканот барајќи го рисот“
• одбележување на светски денови
• нова веб страна на МЕД
• социјални медиуми (facebook / twiter страни на МЕД)

Вмрежување
• CEE WEB
• Planta Europa
• BirdLife
• Европски зелен појас

• Коалиција „Екологијата приоритет“ - работна
група за подобрување на учеството на
јавноста во носење одлуки и креирање
политики од областа на животната средина,

• ECNC

Членство во CIC

Формирана мрежа на НВО-и за заштита на Преспа – Преспа Нет

Јакнење на капацитети
• Обука за квалитативна анализа на интервјуа (одржливо користење на
природни ресурси), Центар за рурални истражувања од Норвешка
• Работилница за истражување и заштита на евроазискиот рис, Берн,
Швајцарија.
• Едукативна научно-истражувачка акција – Кораб 2013 (ИДСБ)

Учество на меѓународни собири и конференции
• Светски конгрес на BirdLife International, Канада
• Координативен состанок на ЕвропскоЦентралноазиската дивизија на BirdLife
International, Австрија
• Конференција за Европски зелен појас, Германија
• УНЕСКО Конференција - Суб регионален работен
состанок за МАБ програмата, Албанија
• Меѓународен форум за еколошка едукација,
Грузија

Издавачка дејност
• Информатор на МЕД (бр. 19, 20 и 21 - последниот број е
публикуван само во електронска верзија)
• Отпечатен првиот том од број 15 од списанието
„Macedonian Journal of Ecology and Environment“

Проектни активности за 2013
•

Одобрена апликација за ИПА програма на ЕУ за прекугранична соработка Македонија Албанија „Подобрување на прекуграничната соработка и развој на планинскиот масив
Јабланица - Шебеник преку активна вклученост на локалното население“

•

Oдобрена апликација на ИПА програма на ЕУ за прекугранична соработка Македонија –
Бугарија „Изработка на физибилити студија за Осогово, во соработка со Факултетот за
земјоделски науки и храна, Скопје и Бугарската фондација за биоразнообразие, Софија

•

Одобрена апликација за ИПА програмата за поддршка на граѓанските здруженија
„Поврзување на луѓето со природата“

•

Одобрен проект за јакнење капацитети за заштита на Дојранско Езеро од програмата за
мали грантови на CEPF.

•

Заедничка апликација МЕД со ТРИАГОЛНИК за ИПА програмата за поддршка на граѓански
здруженија за 2012-2013 (одбиена)

•

Заедничка апликација со BirdLife и неколку НВОи од регионот на ЕУ програмата за
зајакнување на граѓански здруженија (одбиена)

•

Апликација на ИПА програма на ЕУ за прекугранична соработка Македонија–Грција во
соработка со SPP и НП Галичица (во фаза на евалуација)

„Програма за закрепнување на балканскиот рис (3)“
• Спроведено систематско истражување со фото-замки во НП Маврово (март –
мај 2013)
• спроведено основно истражување за балканскиот рис во Црна Гора и Косово
под менторство на МЕД (период август-ноември 2013)
• организирани 3 работилници во НП Маврово за изработка на првична верзија
од Акциониот план за заштита на балканскиот рис во НП Маврово
• одржан првиот работен состанок со членовите на мониторинг мрежата за
заштита на балканскиот рис (декември 2013, Претор).

„Формирање прекуграничен биосферен резерват Осогово“
• Поднесена „Студијата за валоризација со предлог за Заштитен
предел Осогово“ до МЖСПП и одржана јавна трибина,
• Студиско патување и состанок во Природниот парк Беласица,
• Работилници со НВОи од регионот за запознавање со основите на
Биосферен резерват, развивање активности во истите рамки и
насочување кон фондови и програми за финансирање,
• Настан „Осогово и лично и различно“ (во соработка со 6 невладини
организации од регионот),
• Спроведен е мониторинг на целни видови на Осогово - метод на
фотозамки,
• Две работилници за мониторинг на целни видови (со ловните
друштва и претставници од шумскиот сектор од регионот) и
воспоставена соработка за заедничко реализирање на
мониторингот,
• Новинарска тура на Осогово, од двете страни на границата, со
учество на новинари од Македонија и Бугарија.

Прекуграничен биосферен резерват Охрид-Преспа

Поддршка на НП Преспа-Албанија
(финансиран од KfW)
•Учество во изработката на
Формуларот за номинација на
подрачјето Охрид-Преспа за
биосферен резерват преку изработка
на повеќе од 20 тематски карти и
соодветни гео-статистички анализи,
изработени во ГИС софтвер

„Развивање идни насоки за прекугранично заштитено подрачје
Шара – Кораб“ (трилатерален проект): МЕД (Македонија), PPNEA
(Албанија), FINCH (Косово), Euronatur (Германија)
• Формирана мрежа на засегнати страни од прекуграничното подрачје Шара-Кораб
• Одржани три состаноци во трите земји со цел запознавање со тековните случувања и
проблеми на национално ниво во подрачјето
• Реализирани два пилот проекти во соработка со локални организации од регионот
(Центар за едукација и развој – Теарце и ПК Љуботен – Тетово)
• Изработена заедничка визија за подрачјето (достапна на три јазика)
• Одржана трилатерална министерска конференција

„Улогата на природните ресурси во одржливото
живеење на Западен Балкан. Распределба и состојба на
недостатоците и придобивките“
• спроведени се 12 квалитативни
интервјуа со целна група на
испитаници во Шарпланинскиот
регион и НП Маврово
• учество на претставници на
МЕД на работилница за
квалитативна анализа во
Норвешка
• подготвени се апстракти за два
научни труда

„Карактеризација на биолошка разновидност на
шарпланинецот, негова дисперзија и реинтродукција во
рурални подрачја и одгледувачи на расата“
• Активностите се реализираат во соработка со ФЗНХ
• изработен е Водич за стандардите - морфолошка
карактеризација на расата,
• евиденција на регистрирани одгледувачници,
формирана база на податоци за шарпланинецот,
• изолација на ДНК од 100 грла и добивање
информација за степенот на варијабилност на
популацијата,
• идентификација на рурални подрачја и дисперзија на
расата,
• набавка на храна и ветеринарна нега, чипување на
грлата,
• подготовка на промотивен материјал (постер, леток),
• обука на новите одгледувачи на расата.

„Поддршка на Република Македонија за ревизија на
Националната стратегија за биолошка разновидност и
акционен план, и изработка на петтиот национален
извештај кон Конвенцијата за биолошка разновидност“
• Оформен експертски тим за ревизија на Националната стратегија за
биолошка разновидност и акционен план и реализирани седум
работни состаноци,
• Изработена работна верзија на состојбата со биолошката
разновидност, нацрт национални цели и предлог акции
• Изработен е банер, информативна брошура (леток), папка и тефтер

„Балканска регионална еколошка мрежа (БРЕН)“
• Партнери: ECNC, Euroanatur и МЕД
• Реализирана иницијална фаза за поставување
основа за воспоставување регионална
еколошка мрежа во 5 Балкански земји
(Албанија, Босна и Херцеговина, Србија,
Косово, Македонија и Црна Гора)

Развој на капацитети за заштита на преселните
патишта на птиците во Медитеранот
• Реализирана работилница со наслов „Птиците и
ветерните електрани“
• Два четиридневни кампови за следење на
миграцијата на птиците во Македонија (август и
септември 2013)

Други активности:
•Зимски цензус на водни птици
•Цензус на пеликани на Преспанското Езеро
•Успешно спасување на единка од видот
златен орел!

Едукација и јакнење на капацитетите за
заштита на Дојранското Езеро, приоритетно
клучно подрачје за биолошка разновидност
• Активностите на проектот започнаа со средби со локалните
заинтересирани страни – општината Дојран, ловните и
риболовните друштва од околината и средните училишта во кои се
школуваат децата од Дојран, со цел градење капацитети кај
локалните заинтересирани страни поврзани со мониторинг и
истражување на значајни видови.

Подобрување на прекуграничната соработка и развој
на планинскиот масив Јабланица - Шебеник преку
активна вклученост на локалното население
• Реализирани се подготвителни
активности за спроведување на
проектот
• состаноци со претставници од општина
Струга и општина Вевчани за
претставување на проектот
• спроведени два форуми со целни групи
од Струга и Вевчани

ПреспаНет
• Одбележан е Светскиот ден на водните станишта (2ри февруари)
• Средба на претставници на мрежата: МЕД, PPNEA и SPP (Лемос, Грција) за
воспоставување на мрежата (дефинирани цели, насоки, главен фокус и идни
заеднички активности, креирана визија

• промовирање на мрежата (обележување
на Меѓународен ден на биодиверзитет –
мај 2013, Отешево)
• реализирана прошетка по пелистерскиот
дел на преспанскиот регион – јуни 2013,
Баба Планина
• реализиран работен состанок со
подготовка на Интранет – декември
2013, Скопје

Подигнување на јавната свест и еколошка едукација
... на локално и национално ниво...
• Едукативни предавања за значењето и
важноста од зачувувањето на биолошката
разновидност во училиштата од Преспанскиот
регион, изложба на детски цртежи и ракотворби
(Отешево - 22.05.2013) и саем на локални
производи и храна
• Едукативни активности во градинката „Мајски
цвет“ од Скопје на теми за дивите животни во
Македонија и запознавање на татковината преку
очите на природата и завршна детска претстава
со квиз за децата и родителите.

Светски ден на биодиверзитетот 22ри мај
проект „Зачувување и одржливо искористување на биолошката разновидност на
Преспанско, Охридско и Скадарско Езеро“
• Спроведени низа едукативни предавања под мотото
„Размислувај регионално, делувај регионално“ во пет
основни и едно средно училиште во Преспанскиот
регион,
• Реализиран завршен настан во Отешево, 22.05.2013,
преку изложба на детски цртежи и ракотворби,
прикажување на документарните филмови за
биодиверзитетот во Македонија (балкански рис и
пеликаните во Преспа), и саем на локални производи
и храна.

Кампања Пролетта доаѓа!
• едукативни презентации во бројни училишта низ Македонија
• администрирање на вебстраната http://www.springalive.net/ на
македонски јазик
• интернет активности за промивирање на кампањата и
подигање на свесноста за граѓанско-научни проекти
• организирани два големи настани:
1. прогласувањето на Чешиново - Облешево за Европско село на штрковите за 2013
година, признание што го доделува германската организација ЕуроНатур, (досега го имаат
добиено Пентово од Полска, Цигоч од Хрватска; Белозем од Бугарија и Алтро од Швајцарија),
2. голем птичарски пикник кој се одржа во Демир Хисар со децата од основното училиште
„Гоце Делчев“

Синото срце на Европа
•

Проектните активности се фокусирани на: Албанија, Македонија, Словенија и Хрватска.

•

На национално ниво проектот го спроведуваат три партнерски организации: Фронт
21/42, МЕД и Еко-свест

•

издејствувано е донесување на IUCN Резолуцијата за НП Маврово

•

Владата на РМ донесе одлука за повлекување на иницијативата за зафаќање на
Длабока Река
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За реализација на сите активности во текот на 2013 година МЕД
им благодари на нашите партнери и финансиери:

S kopje

