Извештај за работата на МЕД
за 2020 година
Годишно собрание на МЕД
12.03.2020 година, Zoom платформа

Годината низ бројки
 Претседателство на МЕД – одржани 4 состаноци
 Собрание на МЕД – одржани 2 седници
 Канцеларија МЕД Скопје – 16 редовни, 1 со половина работно време и 3 лица на договор
 Канцеларија на МЕД Ресен – 2 редовни
 34 тековни проекти, по два немаше активности, продолжуваат и во 2021 година
 6 проекти започнати во 2020
 2 проекти завршени во 2020
 Членови – Со платени членарини: 11 (собрание+вработени = 43 )
 Волонтери - околу 200.
 Следбеници на социјални медиуми – околу 6000 на Facebook, 1171 на Instagram и 365 на Twitter

Подрачја на делување

Функционирање при ковид-19
• Промени во динамиката на работа
• Адаптација за работа од дома (нов сервер, далечински пристап,
редовни скајп состаноци, табели за следење на прогрес на работа)
• Рефлектирање на теренска работа, настани и состаноци
• Он-лајн едукативни пакети
• Организациско зајакнување (многу правилници, надградба на
финансиска база (во функција) и нов финансиски софтвер (во
имплементација)

Стратешко планирање и финансиски прирачник
• BirdLife International во 2018 година отпочна да
спроведува проект со цел да им помогне на
партнерските организации
• Изработка на стратешки план на МЕД и на сеопфатен
прирачник за финансиско-административно работење
• BirdLife партнери од Црна Гора, Хрватска, Малта, Кипар,
Словенија, и неколку организации од Северна и Западна
Африка и Блискиот Исток.
• Документите изработени во рамки на овој проект се
првично наменети за интерна употреба, но кратки верзи
од истите ќе бидат достапни на вебсајтот на МЕД
наскоро.

Поддршка на централната работа на МЕД
Нерестриктивен грант од Sigrid Rausing Trust
• Поддршка за плати на вработените, надградба на канцеларија, софтвер за сметководство,
теренско возило и други тековни трошоци
• Посебно сме горди на Програмата за млади еколози „д-р Љупчо Меловски“:
- Одобрени осум грантови на млади еколози
- Околу 25 учесници вкупно (тимска работа)
- Сите освен еден од проектите се занимаваа со проучување и заштита на биодиверзитетот.
- неколку нови видови организми за науката и преку 30 нови вида за Македонија

Надградба и енергетска ефикасност на канцеларијата на МЕД
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диви видови“

Програма за закрепнување на балканскиот рис – фаза 5
Започнат во 2019 година
Цел: Заштита и зачувување на автохтоната популација на критично загрозениот балкански
рис, преку мониторинг на неговата популација
Западна Македонија, со фокус на НП Маврово и соседните подрачја
Партнери: Еуронатур-Германија, Кора-Швајцарија, ППНЕА-Албанија, ЕРА-Косово
• Стратешка работилница за постигнувањата и стратешките за следните 10 години;
• Едукативниот пакет на веб и Facebook страницата на МЕД (вкупно 7 постирања);
• Извештај со препораки за подобрување на националната легислатива поврзана со ловот и
шумарството;
• Извештај за состојбата со ловството и промовирање на одржлив лов;
• Извештај за загуба на шумите во периодот 2000-2012;
• Опортунистички истражувања со фотозамки на Кожуф и Шар Планина;
• Заловени 3 единки на рис во НП Маврово и Буковиќ;
• Работилница со претставници од пилот ловиштата за презентирање и дискутирање на
резултатите од синтетскиот извештај.

Програма за закрепнување на балканскиот рис – фаза 5

Проучување на балканскиот рис во ПЗП „Јасен“ (економска активност)
• Камера замки и заловување на
рис во Јасен
• Две единки, едната обележана
со околувратник

Програма
„Управување со
заштитени
подрачја“

Изработка на план за управување со НП „Пелистер“ (економска активност)
Ангажман од Деконс-Ема, за изработка на план за управување со НП
Пелистер

Зајакнување на локалните акциони групи како чинители за заштита на
биодиверзитетот во регионот Шари/Шар Планина/Кораб-Коритник (TEM Шара 2)
• Започнат во 2019
• Цел: неформални платформи или асоцијации на невладини организации во
регионот Шар Планина-Кораб –Коритник во Косово и Албанија по теркот на
„Пријателите на Шара“
• Активностите се спроведуваат во 2021
• Поддршка на јавната кампања за прогласување на Шар Планина за
национален парк
• Промотивно видео за природните вредности на Шар Планина на три јазици,
како и други промотивни материјали.
• Менторска улога кон новоформираните платформи во Албанија и во Косово
ЛАГ „Кораби“ и ЛАГ „Шари“.
• Внатрешна комуникација на Пријателите на Шара како и Регионална
комуникација на трите платформи

Зајакнување на локалните акциони групи како чинители за заштита на
биодиверзитетот во регионот Шари/Шар Планина/Кораб-Коритник (TEM Шара 2)

Програма за зачувување на природата фаза 2, поткомпонента
Натура 2000
 Вкупно 181 теренски денови реализирани во 3 предлог селектирани подрачја
со тим од 29 експерти (домашни и странски)
 На теренските истражувања е евидентиран уште еден приоритетен тип на
живеалиште и еден приоритетен вид во Малешевските Планини
 Одржана една on line работилница со чинители со странски Натура 2000
експерти (од Словенија и Хрватска)
 Одржана една on line работилница со општините за разграничените Натура
2000 подрачја
 Направени се 3 промотивни видеа за Натура 2000 процесот во ИПР кои беа
756 пати емитувани на регионалните и локалните медиуми
 Во два циклуси беа направени 1270 анкети за утврдување на нивото на
свесност кај граѓаните за Натура 2000 процесот во ИПР на репрезентативен
примерок
 На 21 мај 2019 беше одбележан „Ден на Натура 2000“ каде земаа активно
учество 43 граѓани од општините Пехчево, Берово, Штип, Свети Николе и
Карбинци

Програма за зачувување на природата фаза 2,
поткомпонента Натура 2000

Програма за зачувување на природата фаза 2, поткомпонента
рипариски екосистеми
 Цел: Подобрен статус на природните вредности во брегалничкиот регион
 производство, засадување директно на терен и нега на пртетходно засадените дрвца,
истражувања за продлабочување на знаењата за постоечкиот биодиверзитет, и подигнување на
јавната свест преку едукација на локално население.
 Произведени се повеќе од 1800 садници од бела топола и врби во три расадници. Околу 1500
садници се засадени на вкупна површина од околу 1 ха, со кои севкупно за периодот од 2018-2020
година се пошумени 6,5 ха
 Во 2020 година се реализирани околу 130 теренски посети за истражувања на различни
таксономски групи по долниот тек на реката Брегалница
 Едукацијата на ученици од средни и основни училишта се спорведе он-лајн, во 6 училишта во
Штип (три основни и три средни училишта)
 Публикацијата „Билошката разновидност по долниот тек на реката Брегалница“
 Прирачник за подигнување и нега на садници од бела топола и врби

Програма за зачувување на природата фаза 2,
поткомпонента Натура 2000

Програма за зачувување на природата фаза 2, поткомпонента
заштитени подрачја
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прогласување и воспоставување на ЗП на Осоговските Планини
Изработка на потребна докуметаицја за прогалсување
Поддршка на процесот за прогласување преку спроведување на специфична кампања
Поддршка на воспоставување на управувачкото тело со ЗП Осоговски Планини
Изработка на нацрт план за управување за ЗП Осоговски Планини
Поддршка на процесот за прогласување на ЗП Малешево
Подготовка на студија за валоризација на природните вредност на Малешево
Истражувања и валоризација на природните вредности, социо-економска анализа, идентификуави
потреби на локалното население, вклопени интереси за развој дефинирани граници и зони, предлог
категорија и предлог модел за управување.
Спроведување на транспарентен и инклузивен начин на комуникација за дефинирање на предлогот за ЗП
Малешево со сите засегнати страни
Прогласено е заштитено подрачје на Осоговските Планини во категорија V – заштитен предел (со
површина од 48.807,16 ha) од страна на Владата на РСМ во ноември 2020 год. со поддршка на ПЗП
и МЕД
Подготвен е Нацрт план за управување за ЗПр „Осоговски Планини“ во соработка со ЈПНШ.
Планот вклучува дефинирани цели, програми и мерки за управување и оперативен план за
наредните 5 год.
Доставена е иницијативата и студијата за прогласување на ЗП Малешево до МЖСПП од страна на
општините Берово и Пехчево во сорабтка со МЕД

Програма за зачувување на природата фаза 2, компонента
механизам за плаќање екосистемски услуги (ПЕУ)
Цел: приоритетна мерка на Националната стратегија за заштита на природата
Финализирани 4 извештаи
Картирање и проценка на состојбата на екосистемите на национално ниво
Проценка на состојбата на екоситемите во одредени заштитени подрачја
Картирање и проценка на екосистемски услуги на национално ниво
Проценка и картирање на екосистемски услуги на локално ниво Студија на случај:
споменик на природа „Вевчански Извор“
Подготвителна фаза за воведување на шемата за плаќање екосистемски услуги
Избрано подрачје за тестирање на ПЕУ - ЗП „Вевчански Извори“
Селекција на екосистемски услуги, нивна биофизичка и економска проценка
Изработена нацрт верзија на општ теоретски прирачник за воведување на шемата за ПЕУ
Македонија за првпат се здобива со детална карта на типови екосистеми.
Идентификувани и картирани се вкупно 8 главни типови екосистеми и 22 подтипови.

Програма за зачувување на природата фаза 2, компонента
механизам за плаќање екосистемски услуги (ПЕУ)

Прекугранична заштита на регионот Преспа преку заеднички
партнерски акции на ПреспаНет
 Започнат 2018 година
 Цел: да ја зајакне прекуграничната соработка и заштитата на Преспанскиот регион преку
активности кои се спроведуваат земјите околу Преспанското Езеро
 првите пилот конзервациски активности за реставрација на живеалишта (ливади и евлови шуми)
во Паркот на природа Езерани
 истражување со фотозамки (да, рис во НП Галичица!), истражување за коегзистирањето на
сточарите со крупните месојади и конфликтите кои може да произлезат помеѓу нив
 еколошка едукација за дивите растенија, онлајн летна школа на која студенти од
прекуграничниот преспански регион учеа за управување и мониторинг на влажни живеалишта
 Проектот е финансиран од фондациите Prespa Ohrid Nature Trust и Aege V. Jensen со поддршка од
Еуронатур.

Прекугранична заштита на регионот Преспа преку заеднички
партнерски акции на ПреспаНет

Програма
„Проучување и
заштита на птици“

Јадрански прелетни патишта 4
Започнат во 2018, регионален проект (и во Албанија, Црна Гора, Србија, Босна и
Херцеговина, Хрватска)
Цел: истражување и минимизирање на разни закани за птици (труење,
електрокуција, колизија, нелегален лов)
Се спроведува примарно во Овче Поле и Чешиново-Облешево (двете подрачја
зе ЗПП)
Мониторинг на клучни видови (бел штрк, царски орел и степска ветрушка)
Истражување за електрокуција и колизија (не се регистрирани случаи во 2020)
Спроведено пребројување на активните територии и гнезда на царскиот орел
(21 активно гнездо, 2/3 пад на популација од 2010/2011 година?)
Локална граѓанска акција за обезбедување на платформи за гнездење на
штрковите (Берово и с. Ратево), координирана меѓу локалните граѓански
организации, ЕВН Македонија, општините и МЕД.
Финансиран од фондацијата МАВА, координиран од Еуронатур.

Јадрански прелетни патишта 4

Нова надеж за египетскиот мршојадец
• Едногодишен договор со БДЗП, за активности по LIFE+ проект
• Проектот се спроведува во 14 држави од Балканот, Блискиот Исток и Африка
• Цел: Зајакнување на најисточните популации на глобално загрозениот египетски
мршојадец
• Теренска работа и соработка со локалното население во насока на намалување на
заканите за египетските мршојадци.
• Утврдување на обемот и интензитетот на заканите
• Програма за едукација на деца во основното училиште во Демир Капија
• Потврдени 13 активни двојки, трета година по ред нема пад на популацијата.
• Финансиска поддршка на работењето на хранилиштето за мршојадци на Витачево
• креирање на мрежа на локални соработници во близина на активните територии на
египетски мршојадци (засега брои 8 члена, целта е до крај на 2022 да бидат
вклучени 15 членови).
• Проектот е финансиран од страна на LIFE програмата на Европската Унија како и
Левентис фондацијата.

Нова надеж за египетскиот мршојадец

Програма
„Заштита на
растенија и
екосистеми“

Идентификување шуми со високи природни вредности и изработка на
упатства за нивно управување
• Започнат во 2019, цел: заштита на биолошката разновидност
• Две главни активности 1) идентификување на шумите со високи природни
вредности, 2) изработка на упатства за управување со ШС на Беласица и
Буковиќ (биокоридори)
• Проектот повеќе пати админиатративно продолжуван, последно до јули
2021
• Спроведени теренски активности, драфтувано едно упатство
• Претстои брошура, финализирање на упатства, работилници

Идентификување шуми со високи природни вредности и изработка на
упатства за нивно управување

Заштита на ендемичните растенија во Македонија
Започнат од 2019 година
Цел: Обновување на податоците за популациите на пет ендемични растенија (Campanula debarensis,
Aesculus hippocastanum, Centaurea rufidula, Crocus jablanicensis и Astragalus physocalyx)
Јабланица, Дреночка клисура, Богданци
Партнери: НВО „Полимат13“ од Богданци, ботаничка градина, национална семенска банка при земјоделскиот
институт, ИДСБ.
Информирање, едукација и промоција на проектот:
• креирање на патека до астрагалусот за посетители, информирање на чинителите и од околината на ЗРП
Јабланица (градоначалник на Вевчани), склучување меморандуми за соработка со ботаничка градина,
општина Вевчани. Информативен состанок со МЖСПП.
• Предавање пред млади студенти (претежно од биологија и екологија од ПМФ), оредавање пред групи од
деца од 10 до 15 години од училишта во Богданци, конкурс за најдобра литературна и ликовна творба од
кои произлезе календар.
Активен мониторинг на пет растенија:
• Плански мониторинг на селектираните растенија (двајца професионални ботаничари и пет студенти).
• Картирање, листа на присутни и потенцијални закани
• Пронајдени примероци од Centaurea rufidula, за која постојат само многу застарени податоци за околината
на Дојранско Езеро. Утврдено е дека ја нема во околината на езерото, пронајдена е источно од Богданци

Заштита на ендемичните растенија во Македонија

Водните птици презимуваат во добри влажни станишта
• Само одбележување на Светскиот ден на водни живеалишта во 2020
• Во соработка со НП Галичица и Општина Ресен (Споменикот на природа Езрани)
• обука за методологијата на зимско пребројување на водни птици

Програма
„Луѓето и
природата“

Кампања за Шар Планина
• Краткотраен проект во 2020
• Цел: да се спроведе кампања за процесот на прогласување на Шар Планина за
национален парк
• флаери со факти за ендемични видови на Шар Планина, брошура за Шар
Планина како и повеќе промотивни видеа за природните вредности на Шар
Планина. Проектот беше спроведуван во партнерство со Центарот за едукација и
развој кој во рамки на кампањата заедно со МЕД, УНЕП и МЖСПП организираше
9 јавни настани и повеќе зум средби за јавноста
• Финансиран од Центар за едукација и развој преку УНЕП

Кампања за Шар Планина

Анкета за Шар Планина
• Краткотраен проект во 2020 и 2021
• Цел: да направи истражување за јавното мислење во врска со
прогласувањето на националниот парк Шар Планина
• Активностите се спроведуваат во 2021

Дополнување на Листа на ендемити
 Проектот заполан во 2019 година, продолжен е
со анекс
 Изработка на Водич за стандардизирано
собирање на податоци за селектирани
таксономски групи (васкуларни растенија,
водоземци и влекачи, птици, крупни цицачи и
лилјаци) – видови од ЕУ Директивите за
живеалишта и птици
 Во процес на изработка е прирачникот за Листа
на селектирани ендемични видови во ЈИЕ

Програма
„Политики за
заштита на
природата и
животната
средина“

Балкански проект за борба против отрови
•
•

•
•
•

•
•

Започнат 2019 година
Цел: Изработка на национална стратегија за справување со инциденти поврзани со труење
на диви животни со вклучување на надлежните институции, проширување на капацитетите на
институциите како и подигање на јавната свест
Серија состаноци и работилници со цел стратешко планирање на активности за борба против
труење, подигање на свеста и зголемување на капацитетите на државните институции.
На локално нисо се работеше со населението на места кои беа идентификувани како „жешки
точки“ за труење на диви животни.
Беа спроведени два национални состаноци со работната група за борба против отрови каде
се работеше на Акцискиот план за борба против труење и работилница за подигање на
свеста кај јавните обвинители и судиите.
Беа спроведени едукативни предавања во 12 земјоделски аптеки
Поради ситуацијата со COVID-19 не можеа да се организираат големи предавања во селата
како што првенствено планирано меѓутоа повторно се постигна целта без групни собири.
Вкупно беа поминати 15 села за време на целиот проект.

Балкански проект за борба против отрови

Балкан Детокс LIFE: Зајакнување на капацитетите на државните
институции за борба против труење на дивите животни и
подигање на јавната свест во балканските држави
Нов проект, октомври 2020, ќе трае 5 години. Прв проект на МЕД во кој е
рамноправен партнер во LIFE+ програмата на ЕУ
Цел: подигне свесноста и да ги зајакне националните капацитети за
борбата против труење на диви животни на Балканот
Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција, Северна
Македонија и Србија
Водечки партнер на проектот е Фондацијата за заштита на мршојадците
Во тек е изработката на „Национален акциски план за борба против
отрови во Република Северна Македонија
Започната е и изработка на Студија за моменталната состојба на
проблемот со труење на балканско ниво.
Беше направен увид во Мариово заедно со Крим техника за случај со
поставување на отровна мамка (без последици по диви животни).

Балкан Детокс LIFE: Зајакнување на капацитетите на
државните институции за борба против труење на дивите
животни и подигање на јавната свест во балканските држави

VI национален извештај кон CBD (економска активност)
МЕД учествуваше со придонес во сите поглавја, посебно во изработката
на националните индикатори за биолошка разновидност, врз основа на
кои се направи оценка на состојбата

Потенцијал на минерални ресурси на земјите од Источна и Југоисточна
Европа
Започнат 2019 година
Цел: Креирање на регистер на примарните и секундарните минерални ресурси во земјите од Западен
Балкан и зголемување на капацитетите за управување со минерални суровини на национално ниво.
Изработена SWOT анализа за минералните суровини на национално ниво.
-

-

-

-

-

-

Организирање на состанок со партнерите и национална конференција, 10-13 јуни и 21 септември 2020
година.
Учество на онлајн конференциски и партнерски состаноци организирани од Геолошките заводи од Србија,
Албанија и Република Српска.
Изготвување на база со податоци за секундарни рудни резерви во Република Северна Македонија, според
Европската база INSPIRE.
Финализирање на базата со податоци за примарните минерални ресурси во Република Северна
Македонија, според Европската база INSPIRE.

Информирање на јавноста за процесот на
отстранувањето на депониите со линдан од Охис
Времетраење на проектот: септември 2018-април 2019 (2020/2021)
Финансиер: GEF/УНИДО, проектот се спроведува во соработка со
Канцеларијата ПОПС при МЖСПП, експерти од Институт за јавно
здравје, Институт за хемија, ПМФ, портал мкд.мк, општини Кисела
Вода, Аеродром и Гази Баба, Еко Свест, волонтери
Реализирани активности:
 Дополнување на основното истражување за јавното мислење и
утврдување за ставот на граѓаните за влијанието на загадувањето
со линдан врз здравјето на граѓаните во општините Аеродром,
Кисела Вода и Гази Баба
 Продолжување на проектните активности се очекува на пролет 2021
година со започнување на активностите за отстранување на
линданот од малата депонија

Локална акција за подобри политики за заштита на животната средина
(SHAPE)
• Проект започнат во 2020
• Цел: да го обезбеди граѓанското општество, поточно граѓанските организации и на младите луѓе, со
склоп на вештини и знаења кои се потребни за успешно покревање на локална акција за заштита на
животната средина
• Истражувачки извештај во регионите во кои што се одвива проектот (Пелагонија, Охрид, Струмица,
Тиквеш, Демир Капија и Преспа)
• Повик за грантови на шест граѓански организации во партнерство со средни школи од шест региони
со заштитени подрачја
• Одржана онлајн обука за одбраните грантисти. МЕД ги менторира грантистите од Ресен и Струга
• Во тек е изработка на прирачник кој ќе им служи како референца на грантистите и како додатна
помош
• МЕД има објавено вести за проектот (како истражувачкиот извештај, изборот на грантисти, итн.). Во
тек е изработка на едукативни еко карти за онлајн употреба со информации за екологија и животна
средина
• Проектот се спроведува во партнерство со Институтот за комуникациски студии, а е финансиран од
Европската Унија

Локална акција за подобри политики за заштита на животната средина
(SHAPE)

Програма
„Еколошка
едукација“

Пролетта Доаѓа
• Цели: Поддршка кон создавање на локална
конзервациска група во Демир Капија
• Поттикнување на локалното население во
Демир Капија да преземаат активности за
заштита на природата
• Зголемување на бројот на членови помеѓу
наставниците во Македонија.
• Сите активности од проектот беа одложени за
2021 освен печатењето на промотивните
материјали.

Комуникација за промена
• Цел: МЕД да биде постабилна, попрепознатлива организација за зачувување
на природата и партнер од доверба
• Создавање на стратешки документи со истражување на мислењето на сите
внатрешни публики на организацијата, на дел од надворешните публики како и
анализа на надворешната комуникација на МЕД
• Стратегија за внатрешна комуникација,
комуникација и План за кризна комуникација.

Стратегија

за

надворешна

Програма
„Односи со
јавност“

Одржлива иднина за БиоНет
 Да се зајакне одржливоста на мрежата БиоНет како и да
се подигне свеста на граѓаните за потребата од
зачувување на биолошката разновидност
 партнерство со Центарот за животната средина од Босна
и Херцеговина, ППНЕА од Албанија и Финч од Косово
 планирана e кампања за информирање на граѓаните за
важноста за зачувување на биодиверзитетот

Континуирано огласување во јавни и печатени медиуми
 ТВ и радио гостувања за промоција на активностите
поврзани со проектите
 Промовирање на работата на МЕД во социјалните
медиуми (посебно интензивно оваа година)
Facebook – одржуваме неколку страни и сите имаат
одлична посетеност; ФБ групи за интерна комуникација
Инстаграм – редовно се објавуваат слики/story
Twitter – и понатаму не постоиме
Ја поддржавме песната „Засукај ракави“ на младата
музичка група „Реприза“ од Ресен
 Изработка на различни видеа (Осогово, Н2000, за
ПреспаНет, итн)

Програма
„ГИС и бази
на податоци“

Изработка на картографски приказ за ареали на собирање на лековити
билки (економска активност)
 По барање на „Алкалоид“,
дигитализирани се карти на подрачја од
кои се собираат лековити видови
растенија

Одбележување значајни денови

 Ден на водни живеалишта
 Ден на екологија
 Европски денови за набљудување
птици
 Меѓународни денови за подгање на
свеста за мршојадците
 Ден на зелениот појас, итн.

Научни
публикации

Објавен Том. 22 за 2020 година, во
два броја, со 11 трудови
МЈЕЕ се преместува на нова
платформа за он-лајн издавање

Популарни
публикации

•
•

Атлас за биодиверзитетот во
рипарискиот појас по долна
Брегалница
Прирачник за подигнување и
нега на садници од бела топола
и врби
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Партнерство
МЕД е членка на:
 Меѓународната унија за зачувување на приордата (IUCN) од 2017
 CEEweb for Biodiversity од 2008
 Асоцијација на Европскиот Зелен Појас од 2017
МЕД е партнер на BirdLife International од 2018

