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Денови на обнова, заздравување, соочување и 
враќање кон секојдневието. Вака човештвото ја 
помина 2021 година, откако светот беше соочен 
со најголемата пандемија во овој тековен век, 
што предизвика речиси суштински промени во 
животот во сите сфери на општеството. Како 
светот се бореше со пандемијата, така стасуваа 
вознемирувачки и поразителни податоци за 
состојбата со природата и животната средина од 
секаде. Бројни светски и меѓународни извештаи, 
анализи и истражувања упатуваат кон фактот 
дека човекот со своето себично, неразумно 
и неодржливо искористување на животната 
средина и природните ресурси предизвикува 
непоправливи штети кон светското природно 
наследство. Темните сцени на климатските 
сценарија од пред само неколку години, 
стануваат реалност: силни временски непогоди, 
екстремни суши, поплави, ерозии и секаков вид 
на природни катастрофи стануваат секојдневие 
и го погодуваат секој дел на планетата. Заради 
незапирливото уништување на екосистемите, 
особено шумите, во име на урбанизацијата и 
развојот се губат огромен број на значајни, 
загрозени и ретки екосистеми, а заедно со нив 
од лицето на Земјата полека си заминуваат и 
бројни познати и непознати видови. Губењето 
на биолошката разновидност по самиот почеток 
на оваа декада е толку масовно, што веќе се 
нарекува „апокалипса“ – процес на трајно губење 
на огромен број видови животни, растенија и 
габи.

Предизвикувачка, сложена, на моменти и 
исцрпувачка, но сепак од повеќе аспекти успешна 
година – ова е заклучокот за работата на МЕД во 

2021 год. Соочени со многу проблеми кои треба 
да се решат, ситуации кои треба да се поправат, 
видови кои треба да се истражат и значајни 
природни подрачја кои чекаат на заштита – МЕД 
исправено се справуваше со сите предизвици, 
одлуки и насоки кои од МЕД се очекуваа и 
пристигнуваа. Заштитата на животната средина 
секаде во светот е комплексна материја, но бара 
и многу трпение и фокусирање на мали чекори и 
мали победи. Доказ за тоа е речиси полувековната 
работа на МЕД, кое преку градење на мрежи 
и пријателства, соработката со локалните 
заедници и чинители, научно-истражувачка 
работа, промовирање на природните вредности 
и едукација на јавноста успева да биде дел од 
најголемите победи, успеси и унапредувања 
на националното природно богатство. Пример 
за тоа е остварувањето на повеќедецениската 
идеја Шар Планина конечно да ја добие долго 
очекуваната титула – национален парк, но 
и прогласувањето на Малешево за заштитен 
предел. 

Следната година е значајна година за МЕД 
– прослава и одбележување на 50 години 
постоење, златен јубилеј. Оваа бројка ни дава 
причина за гордеење, но служи и како главно 
кормило кое треба да не води кон иднината во 
која Друштвото ќе се развива заедно со успесите 
во заштитата на природата.

Вовед Introduction

Days of rebuilding, healing, facing, and returning 
to everyday life. This is how humanity spent the 
year of 2021, after the world was faced with the 
biggest pandemic of this century, which caused 
fundamental changes to life in all spheres of soci-
ety. As the world battled the pandemic, disturbing 
and devastating data about the state of nature and 
the environment arouse from everywhere. Numer-
ous worldwide and international reports, analyses 
and studies point to the fact that mankind, with its 
selfish, irrational, and unsustainable use of the en-
vironment and of natural resources, causes irrepa-
rable damage to the world’s natural heritage. The 
dark scenes envisioned in climate scenarios just a 
few years ago are becoming reality: severe weather 
events, extreme droughts, floods, erosions, and all 
kind of natural catastrophes are becoming standard 
and impacting every part of the planet. Due to the 
ceaseless destruction of ecosystems, especially for-
ests, in the name of urbanization and development, 
a huge number of important, endangered, and rare 
ecosystems are being lost, and with them numer-
ous known and unknown species are disappearing 
from the face of the Earth. The loss of biodiversity 
since the start of his decade is so massive, that it is 
already being referred to as “apocalyptic” – a pro-
cess of permanent loss of a huge number of animals, 
plants, and fungi.

Challenging, complex, at times exhausting, but in 
many ways a successful year – this is the conclusion 
of MES’s work in 2021. Faced with many problems 
that still remain to be solved, situations that remain 
to be fixed, species that need to be researched, and 
significant natural areas that await protection – 
MES faced its challenges head on, making decisions 

and suggestions that were expected from it. The 
protection of the environment is a complex matter 
throughout the world, and it requires patience and 
a focus on small steps and small victories. MES near 
half-century of work is proof of this; through the 
building of networks and friendships, collaboration 
with local communities and stakeholders, scientific 
research, promotion of natural values, and educa-
tion of the public, MES manages to be a part of 
the biggest victories, successes, and advancements 
of the national natural treasure. An example of this 
is the realization of the decades-long goal that Shar 
Mountain finally gets its expected status of National 
Park, and the declaration of Maleshevo as a Protect-
ed Landscape. 

Next year is a significant one for MES – it is a cel-
ebration and commemoration of 50 years of exis-
tence – a golden jubilee. This number gives us cause 
to be proud, but also serves as a helm to steer us 
into the future in which the Society develops in 
conjunction with the successes in the protection of 
the environment.
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МЕД ЗА 
ЗАШТИТЕНИТЕ 
ПОДРАЧЈА

MES FOR 
BIOLOGICAL 
DIVERSITY

Заштитените подрачја обезбедуваат заштита, 
унапредување и управување на природата и 
претставуваат дел од животната средина кои 
се карактеризираат со исклучително високи 
природни вредности. Целта на подрачјата под 
заштита е да обезбедат можност за чување и 
развој на сите сегменти и аспекти на природното 
наследство. Една од основните причини за 
формирање на системите на заштитени подрачја 
е зачувување на ретките и важни екосистеми, 
видови и живеалишта. Најголем процент на 
подрачјата под заштита го уживаат овој статус 
токму поради постоењето на специфично 
живеалишта или мрежа на живеалишта во 
рамки на границите на подрачјето. Многу често 
со цел да се заштитат живеалиштата потребно е 
тие да се одржуваат и управуваат, а системите 
за заштитени подрачја се најдобар метод кон 
заштитата.

Protected areas provide protection, advancement, 
and management of nature and are comprised of 
parts of the environment that are characterised by 
areas of exceptionally high value. The goal of pro-
tected areas is to provide the opportunity for the 
preservation and development of all segments and 
aspects of natural heritage. One of the main rea-
sons for the formation of systems of protected areas 
is the preservation of rivers and important ecosys-
tems, species, and habitats. 
The largest percentage of areas under protection 
enjoy this status precisely because of the existence 
of a specific habitat or network of habitats with-
in the borders of the area. Very often, in order to 
protect the habitats it is necessary to maintain and 
manage them, and the systems of protected areas 
are the best method of protection. 

Шуми со високи природни вредности се шумски 
подрачја со големо еколошко значење. Тие 
преставуваат последно упориште и дом со 
специфични услови од кои зависи значаен дел 
од биолошката разновидност, истовремено 
штитејќи ја околината од ерозија. Овој проект 
имаше цел заштита на биолошката разновидност 
во Северна Македонија преку идентификација 
на шуми со високи природни вредности и 
изработка на упатства за управување со шумите 

High Nature Value forests are forest areas of great 
ecological significance. They represent a last 
stronghold and home with the specific conditions 
that a significant portion of biodiversity depends 
on, and they simultaneously protect the surround-
ing areas from erosion. This project aimed to pro-
tect biodiversity in North Macedonia through the 
identification of high nature value forests and the 
development of guidelines for forest management 
for two selected areas, with the aim of maintaining 

Идентификација на шуми со 
високи природни вредности и 
изработка на две упатства за 

управување

Identification of High Nature 
Value Forests and Development 
of Two Management Guidelines 

3
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за две избрани подрачја, во насока на одржување 
и унапредување на биолошката разновидност. 
Како најсоодветни подрачја за спроведување на 
пилот-активности од страна на учесниците во 
проектот беа селектирани планината Беласица и 
планината Буковиќ. Во периодот од 2019 до 2021 
година, вкупно беа идентификувани 188 шуми 
кои ги исполнуваат поставените критериуми и 
зафаќаат околу 5,5% од вкупната површина под 
шуми во земјата. Околу половина од вкупната 
површина отпаѓа на само 11 идентификувани 
шуми на планините Ниџе, Кожуф, масивот 
Јакупица, Пелистер и Бистра. Во текот на повеќе 
годишното истражување на ваквиот вид шуми 
се дојде до заклучок дека најголем број на шуми 
со високи природни вредности се наоѓаат токму 
во границите на националните паркови, што 
дополнително упатува кон важноста за нивна 
заштита. Но, само 30% од идентификуваните 
шуми со високи природни вредности се 
формално заштитени во границите на некое 
заштитено подрачје. Дополнително, на 44. 
сесија на Комитетот за светско наследство во
2021 година на Листата на светско природно 
наследство на УНЕСКО беше внесена девствената 
шума во долината на Длабока Река на Кораб.

низ годините. Преку поддршката од оваа 
Швајцарска Програма, во изминативе две 
години се прогласија две заштитени подрачја: 
Заштитен предел „Осоговски Планини“  и 
заштитен предел „Малешево“, со што се 
постигна целта за подобрување на статусот на 
природните вредности во брегалничкиот регион 
и генерално зголемување на површината на 
заштитени подрачја во Македонија. МЕД ги 
подржуваше овие историски успеси не само 
преку теренска научно-истражувачка работа, 
работа со различните засегнати страни туку и 
преку лобирање и промоција преку кампања. 
Најважен аспект од овој проект годинава е тоа 
што се удрија темелите за формирање на систем 
кои во иднина ќе треба да управува со овие 
важни новозаштитени подрачја, првично преку 
обезбедување на основните студии, планови, 
стратегии но и преку директна поддршка 
на управувачот на заштитеното подрачје 
„Осоговски Планини“ ЈП Национални шуми, со 
спроведување посебни обуки на вработените, 
оценка на капацитетите за управување, 
унифицирање на туристичката инфраструктура 
итн. 

and promoting biodiversity. The mountains Belas-
ica and Bukovikj were selected by the participants 
of the project as the most suitable areas for imple-
menting the pilot activities. In the period 2019–
2021, 188 forests were identified that meet the giv-
en criteria; these forests occupy around 5.5% of the 
total forest areas of the country. Around half of the 
total area falls under just 11 identified forests on 
the mountains Nidzhe, Kozhuv, the Jakupica mas-
sif, Pelister, and Bistra. The multiyear research on 
this type of forests came to the conclusion that the 
vast majority of high nature value forests are found 
precisely at the borders of national parks, which 
further points to the importance of their protection. 
However, only 30% of identified high nature value 
forests are formally protected within the borders of 
an existing protected area. Additionally, the virgin 
forest in the valley of Dlaboka Reka on Korab was 
entered into the UNESCO World Natural Heritage 
List in 2021 during the 44th session of the World 
Heritage Committee.  

Through the support of the Swiss Nature Conserva-
tion Program, two protected areas were declared 
in the past two years: Osogovo Mountains Protect-
ed Landscape and Maleshevo Protected Landscape, 
which achieved the goal of improving the status of 
natural values in the Bregalnica region and gener-
ally increasing the coverage of protected areas in 
North Macedonia. MES supported these historical 
successes not only through field research and work 
with various stakeholders, but also through lobby-
ing and promotion through campaigning. The most 
important aspect of the project this year was the 
laying of the foundations for the formation of a sys-
tem which in the future will manage these newly 
designated areas, primarily through the securing 
of fundamental studies, plans, and strategies, but 
also through the direct support to the management 
body of the Osogovo Mountains protected area – 
the Public Enterprise National Forests, by conduct-
ing special trainings for employees, evaluating the 
capacities for management, unifying the touristic 
infrastructure, etc. 

Програма за зачувување 
на природата во Северна 
Македонија, компонента: 

Заштитени подрачја

Nature Conservation 
Program in North Macedonia, 
Component: Protected Areas

Проширување и развивање на мрежата 
на заштитени подрачја во Македонија е 
една од главните цели на работата на МЕД 

The expansion and development of the network of 
protected areas in North Macedonia is one of the 
primary goals of MES’s work throughout the years. 

Програма за 
зачувување на природата

 во Северна Македонија, 
компонента:  потенцијални 

Натура 2000 подрачја во 
брегалничкиот регион

Nature Conservation Program 
in North Macedonia, Compo-
nent: Potential Natura 2000 
Sites in the Bregalnica Region

Натура 2000 претставува најголемата упра-
вувана мрежа на заштитени подрачја во светот. 
Таа обезбедува заштита и унапредување на 
најважните, најзагрозените и ретки видови и 

Natura 2000 is the largest managed network of pro-
tected areas in the world. It provides protection and 
advancement of the most important, most endan-
gered, and rarest species and habitat types in Eu-
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типови живеалишта во Европа, а се воспоставува 
на територијата на земјите членки на Европската 
Унија. Брегалничкиот регион во себе располага 
со неколку подрачја што целосно го заслужуваат 
овој статус како што се Долна Брегалница, 
Овче Поле и Малешевските Планини. Важен 
аспект од воспоставувањето на овие подрачја се 
локалните заедници за кои и оваа година преку 
кампања, но и истражување на нивните потреби 
се работеше на промовирање на сите придобивки 
од живот во важно заштитено подрачје. За 
таа цел беа спроведени голем број длабински 
интервјуа со локални чинители и направени 
анкети за јавното мислење за Натура 2000 
процесот во брегалничкото сливно подрачје. 
Со оваа стратегија се постигна поголема 
присутност на процесот во секојдневното 
информирање на граѓаните (преку директни 
разговори и емитување на промотивни видеа 
на регионалните ТВ станици) со што на долг 
временски рок се обезбедува база за едукација и 
вклучување на основните чинители кон Натура 
2000 процесот.

Шара сака да се воспостави национален парк. 
Анкетата покажа дека идентично како и во 2016 
година, околу 83% од испитаниците сметаат 
дека Шар Планина треба да биде прогласена 
за национален парк. Само три месеци потоа, 
беше донесена историската одлука која ја 
круниса повеќедецениската работа на МЕД 
кон заштита на Шара. Посебно значење е дека 
одлуката беше донесена на 30ти јуни токму на 
роденденот на проф. Љупчо Меловски - еден 
од најгласните поборници за оваа иницијатива, 
поранешен претседател на МЕД, кој најдобро ја 
познаваше Шар Планина од аспект на природни 
вредности и речиси постојано беше вклучен 
во сите активности поврзани со постапката за 
прогласување на Шара за национален парк и 
лобирањето Шара да се заштити и тоа уште од 
раните деведесетти години на минатиот век.

rope, and is established on the territory of member 
states of the European Union. The Bregalnica re-
gion has several areas that fully deserve this status, 
such as Dolna Bregalnica, Ovche Pole and Maleshe-
vo Mountains. Local communities are an import-
ant aspect of the successful future establishment 
of these areas, and therefore of the Natura 2000 
process overall. This year there was a continuation 
of the work of campaigning and promoting all the 
benefits from living in a protected area of this type. 
For this purpose, a large number of in-depth inter-
views were conducted with local stakeholders, as 
well as public opinion polls on the Natura 2000 
process in the Bregalnica region. This strategy in-
creased the presence of the process in the everyday 
informing of citizens (through direct conversations 
and emission of promotional videos on regional TV 
stations), which in the long term provides a basis 
for education and inclusivity of the main stakehold-
ers of the Natura 2000 process. 

showed that, identically to 2016, about 83% of re-
spondents believe that Shar Mountain should be de-
clared a national park. Just three months later came 
the historic decision that crowned MES’s multi-de-
cade work to protect Shara. It is of particular im-
portance that the decision was made on 30 June, 
precisely on the birthday of prof. Ljupcho Melovski, 
one of the loudest proponents of this initiative, the 
former president of MES who knew Shar Mountain 
the best from the aspect of natural values, and who 
was nearly constantly present in all activities con-
nected to the procedure for the declaration of Shara 
as a national park and the lobbying for Shara to be 
protected, already from the 1990s. 

Првата половина на 2021 г. беше посветена 
на завршните активности кои водеа кон 
прогласување на Шар Планина за национален 
парк. Со анкетата за јавно мислење МЕД го 
даде последниот аргумент кон оваа цел и 
одговорот беше јасен – локалното население од 

The first half of 2021 was dedicated to the con-
cluding activities that led to the declaration of Shar 
Mountain as a national park. In the public opinion 
poll, MES gave its final argument towards this goal, 
and the answer was clear – Shara’s local population 
wants it to be declared a national park. The survey 

Анкета за јавното мислење 
на Шар Планина во врска со 
прогласувањето  на Шара за 

национален парк

Public Opinion Survey Regard-
ing the Declaration of Shar 
Mountain as a National Park

„Одржлива иднина 
за регионот Шара-

Кораб-Коритник“

“Sustainable Future
for the Shara-Korab-
Koritnik Region”

Еден од начините за заштита на животната 
средина, особено заштита на биолошката 
разновидност и ранливите екосистеми е 
преку обезбедување на можности за одржлив 
развој на локалните заедници. Животот во 
подрачје под заштита со себе носи многу 
бенефити од различен вид, а сите тие водат кон 
поквалитетен, постабилен, поздрав и помирен 
живот. Истовремено, заштитата на природата не 
познава и признава политички граници па затоа 
таа треба да биде меѓугранична. 

One of the ways to protect the environment, espe-
cially vulnerable biodiversity and ecosystems, is by 
providing opportunities for the sustainable devel-
opment of local communities. Living in a protected 
area brings with it many different kinds of benefits, 
and they all lead to a higher quality, more stable, 
healthier, and more peaceful life. At the same time, 
nature protection neither knows nor recognizes po-
litical borders, and therefore needs to be cross-bor-
der. This project, through cross-border educational 
and promotional events, as well as through region-
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Овој проект преку прекугранични едукативни 
и промотивни настани како и конференции за 
регионален развој ќе помогне во зачувување 
на природата, преку поддржување на традици-
оналните практики и мотивирање на младите 
да ја продолжат традицијата. Во рамки на овој 
проект на прекугранично ниво се поддржани 
вкупно 13 проекти за поддршка на локалното 
население во трите заштитени подрачја на 
темите туризам, сточарство, пчеларство и кул-
тивирање.

Голем Град, но се работеше и на комуницирање 
на преспанските природни вредности преку 
краток документарен филм за 15-годишната 
истражувачка работа на островот Голем Град 
на меѓународен тим херпетолози поддржан 
од МЕД. Секако сето ова беше рако-водено од 
локалната канцеларија на МЕД во Ресен, која 
од своето формирање се повеќе го оправдува 
своето постоење. 

al conferences for regional development, will help 
preserve nature by supporting traditional practices 
and motivating young people to continue the tradi-
tion. On a cross-border level, this project supports 
13 projects for the support of the local population 
in the three protected areas on the topics of tour-
ism, stockbreeding, beekeeping, and cultivation. 

on the island Golem Grad by the international team 
of herpetologists supported by MES. Of course, all 
of this was managed by MES’s local office in Resen, 
which has increasingly continued to justify its ex-
istence. 

Овој проект претставува сложена, мулти-
дисциплинарна иницијатива која има за цел да 
работи на заштита на биолошката разновидност 
преку развој на програми кои ќе ги опфати речиси 
сите аспекти на заштита. Преку програмите 
наменети за: влажни живеалишта, водни птици 
и климатски промени; eколошка едукација; 
заштита на видови и заштита на островите во 
езерските води МЕД работи на опфаќање на сите 
значајни еколошки и природни вредности на 
регионот со можност за меѓугранична соработка 
– нешто што е од особена важност кога се работи 
за Преспа. Во текот на годината се работеше на 
подигнување на нови садници кои ќе служат 
за возобновување на крајбрежните екосистеми, 
се вршеше механичко одржување (косење) на 
влажните ливади, продолжија истражувањата 
на водни птици како и влекачи и водоземци на 

This project is a complex, multidisciplinary initia-
tive that aims to work on the protection of biodiver-
sity through the development of programs that en-
compass almost all aspects of protection. Through 
the programs aimed at wetlands, water birds, and 
climate change, ecological education, protection of 
species and of freshwater islands, MES works on 
covering all the significant ecological and natural 
values of the region with the possibility for interna-
tional cooperation – something that is of particular 
importance when it comes to Prespa. Throughout 
the year, MES worked on raising new seedlings 
that will help restore coastal ecosystems, mechan-
ically maintaining (mowing) wetlands, continuing 
research on the water birds, as well as the reptiles 
and amphibians of Golem Grad Island, but also on 
showcasing Prespa’s natural values through a short 
documentary film about the 15-year research work 

Проект Преспа: Зачувување 
на биолошката разновидност 

во прекуграничниот 
преспански регион

Project Prespa: 
Biodiversity Conservation in 
Transboundary Prespa 

Рипариска или крајбрежна вегетација преставува 
просторот со вегетација што го следи брегот 
по потоците, реките и влажните станишта. 
Здравата рипариска вегетација е составена од 
дрвја, грмушки и високи тревни бусени што 
даваат сенка над водата и ги стабилизираат 
бреговите а воедно претставуваат дом за многу 
други видови. Токму затоа, во изминатите 
години, во рамки на оваа програма МЕД 
работеше на обнова и заштита на рипариската 
вегетација долж течението на р. Брегалница, 
како пример за тоа како и на кој начин може да 
се заштитат реките и нивната околина. Фокусот 
беше на доминантните дрвенести видови кои 
го формираат овој појас и тоа бела топола, 
бела и кршлива врба. Оваа година, со цел да се 
создаде одржливост н на проектот се  работеше 
на обука на расадничари на подружници на ЈП 
„Национални шуми“ за производство на овие 
дрвја, а паралелно се одвиваше мониторинг 

Riparian or coastal vegetation is a space with veg-
etation that follows the coastline of streams, rivers, 
and wetlands. Healthy riparian vegetation consists 
of trees, shrubs, and tall grasses that provide shade 
above the water and stabilize the coast, simulta-
neously providing a home for many other species. 
That is why in the past years, within the framework 
of this project, MES worked on the renewal and 
protection of riparian vegetation along the river 
Bregalnica, in order to set an example on how riv-
ers and their surroundings can be protected. The fo-
cus was on the dominant tree species that form this 
belt, namely white poplar, white willow, and brittle 
willow. This year, with the aim of making the proj-
ect sustainable, we worked on training nurserymen 
from the branch of PE “National Forests” on the 
production of these trees, while in parallel monitor-
ing the already forested plots, as well as the pres-
ence of invasive plant species along and nearby the 
riparian belt which threaten its natural functioning. 

Програма за зачувување 
на природата во Северна 
Македонија, компонента: 

Рипариска вегетација

Nature Conservation 
Program in North 
Macedonia, Component: 
Riparian Vegetation
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на веќе пошумени парцели и се мониторираше 
присуството на инвазивни растителни видови 
во и покрај рипарискиот појас како закана за 
неговото природно функционирање. Со овие 
чекори, се враќа не самиот древниот изглед 
на речното крајбрежје на Брегалница, туку се 
заштитува целото течение, сите видови што 
зависат од него како и локалната заедница. 
Во периодот 2018-2021 година, се обновени 
површини од околу 6,5 хектари со засадување 
садници од бела топола и бела и кршлива врба.

„Вевчански извори“ за што беше изработена 
физибилити студија за воспоставување на 
шемата и соодветен план базирано на искуствата 
од други европски земји. 

Идејата на воведување на шемите за ПЕУ е 
секој да придонесе кон успешно управување со 
заштитеното подрачје и одржливо користење 
на ресурсите што се добиваат од непреченото 
природно функционирање на екосистемите.

These steps not only help bring back the ancient 
appearance of the river coast of Bregalnica, but also 
protect the entire course of the river, all the species 
that depend on it, and the local community. In the 
period of 2018–2021, 6.5 hectares of land were re-
stored by planting seedlings of white poplar, white 
willow, and brittle willow.

Nature services, i.e., ecosystem services, are de-
fined as the benefits that people receive from eco-
systems. They directly or indirectly impact people’s 

Услугите од природата, т.е. екосистемските 
услуги, се дефинираат како „придобивки што 
луѓето ги добиваат од екосистемите“. Тие 
директно или индиректно влијаат на опстанокот 
на луѓето и на нивниот квалитет на живот. 
Плаќањата за екосистемски услуги (ПЕУ) се 
финансиски, поттикнувачки механизми кои 
имаат потенцијал да ја зачуваат природата и 
нејзините ресурси. Функционираат на пристапот 
„корисникот плаќа“, односно страната која 
користи екосистемска услуга/и ЕСУ плаќа 
одреден надоместок, на страната која како 
резултат на своите активности овозможува 
проток на тие ЕСУ, а со цел нивно долгорочно 
одржување, со што и екосистемите добиваат 
дополнителна вредност. За спроведување на 
ПЕУ шемата одбрано е заштитеното подрачје 

survival and their quality of life. Payments for eco-
system services (PES) are financial incentive mech-
anisms that have the potential to conserve nature 
and its resources. They function on the “user-pays” 
approach, that is, the party that uses the ecosys-
tem service(s) (ES) pays a certain fee to the party 
that, as a result of its activities, enables the flow 
of these ES, with the aim of long-term sustainabil-
ity, which adds an additional value to ecosystems. 
The Vevcani Springs protected area was chosen for 
the implementation of the PES program because of 
the Feasibility Study for the implementation of the 
system that was conducted in this area and a solid 
plan based on the experiences of other European 
countries.

The idea with the introduction of PES programs is 

Програма за зачувување на 
природата во Македонија, 

компонента: Развој и тестирање 
на шема за плаќање за 
екосистемски услуги во 

заштитеното подрачје Споменик 
на природа „Вевчански Извори“

Nature Conservation Program in 
North Macedonia, Component: 
Development and Testing of a 
Payment Scheme for Ecosystem 
Services in the Vevchani Springs 
Monument of Nature

for everyone to contribute to the successful man-
agement of a protected area and sustainable use of 
resources obtained from the uninterrupted natural 
functioning of ecosystems. 
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Биолошка разновидност е севкупната  раз-
личност на живи организми, екосистеми и 
живеалишта на Земјата. Сите видови на живи 
организми и сите екосистеми се испреплетени 
во една мрежа на глобален екосистем и секоја 
мала промена како загуба на животински вид 
или уништување на некој екосистем може 
целосно да ја наруши оваа глобална мрежа. 
Биодиверзитетот влијае на речиси секој аспект на 
животот на планетата. Поголема разновидност 
на растенија значи повеќе количество на храна 
како и храна со голема разноликост, бујната 
вегетација ја чува и одржува питката вода, 
речните растенија помагаат во природното 
чистење на реките. Габите, инсектите и црвите 
учествуваат во формирање на почвата, а дрвјата 
со кореновите системи ја штитат почвата од 
ерозија. Модерниот начин на живот на човекот 
и неговите потреби прават голем притисок 
врз видовите и живеалиштата, што доведува 
до нивна фрагментација или загрозеност од 
исчезнување. Затоа има потреба да се презе-
маат навремени мерки за зачувување кои под-
разбираат работа со различни засеегнати страни 
и промоција на правилните вредности. 

Biodiversity is the diversity of living organisms, 
ecosystems and habitats on earth. All types of liv-
ing organisms and all ecosystems are intertwined in 
a global ecosystem network, and any small change, 
such as the loss of an animal species or the destruc-
tion of an ecosystem, can completely disrupt this 
global network. Biodiversity affects nearly every 
aspect of life on the planet. Larger plant diversi-
ty means more food, as well as more diverse food; 
large vegetation keeps and sustains freshwater; riv-
er plants help with the natural cleaning of rivers; 
fungi, insects, and worms participate in soil forma-
tion, and trees protect the earth from erosion with 
root systems. Modern lifestyles and human needs 
put a lot of pressure on species and habitats, which 
leads to their fragmentation or vulnerability to ex-
tinction. That is why there is a need to take conser-
vation measures on time, which involves working 
with various stakeholders and promoting the right 
values.

МЕД ЗА 
БИОЛОШКАТА 
РАЗНОВИДНОСТ 

MES FOR 
BIODIVERSITY 

13 14
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Следејќи ги предвидените активности од 
проектот и оваа година МЕД  активно се 
истражуваше влијанието на електричната 
инфраструктура врз птиците со цел изолирање 
на опасни далекуводни линии во регионот на 
Овче Поле како значајно подрачје за птици, 
како и поставување на платформи за штркови 
со цел минимизирање на негативно влијание 
на далекуводна линија. Дополнително оваа 
година по повод Денот на штркот се спроведе 
пребројување во значајното подрачје за птици 
„Кочански оризови полиња“ во општината 
Чешиново Облешево. Резултатите покажаа дека 
постои пораст: во Чешиново во 2015 година 
имало 17 активни, а во 2021 година има 21 
активни гнезда, а во Облешево во 2015 година 
имало 27 активни, а во 2021 година има 31 
активни гнезда.

Заштитата на дивиот свет од намерни и 
ненамерни труења е комплексна задача која бара 
соработка на повеќе државни институции со 
научната заедница, но и локалното население. 

This year, following the planned activities of the 
project, MES actively researched the influence of 
electrical infrastructure on birds, with the aim of 
isolating dangerous power lines in the Ovche Pole 
region, which is an important bird area, as well as 
setting up platforms for storks in order to minimize 
the negative influence of power lines. Addition-
ally, this year, for the occasion of Stork Day, we 
conducted a recounting of the important bird area 
“Kochani Rice Fields” in the municipality of Chesh-
inovo-Obleshevo. The results showed that there is a 
growth in Cheshinovo – in 2015 there were 17 ac-
tive nests, while in 2021 there were 21 active nests. 
In Oblsehsevo in 2015 there were 27 active nests, 
while in 2021 there were 31 active nests. 

The protection of wildlife from intended and unin-
tended poisoning is a complex task that requires the 
cooperation of multiple state institutions with the 
scientific community and with the local population. 

Adriatic
Flyways 4

Balkan
Detox LIFE

Јадрански
прелетни

патишта 4

Балкан
Детокс Лајф

Институционалната ангажираност е особено 
важна во борбата со труење на животните како 
една нелегална, криминална и опасна активност. 
Затоа целта на овој проект е зајакнување на 
капацитетите на државните институции за 
борбата против труење на диви животни и 
подигање на свеста на институциите и општата 
јавност. Формираната меѓуинституционална 
работна група за борба против отрови (иако 
сè уште не е официјализирана) работеше 
интензивно на акцискиот план и протоколите 
за постапување на институциите при случај на 
труење на диви животни. Остварените контакти 
во текот на годината веднаш вродија со плод 
бидејќи веќе во ноември благодарение на 
локалмите жители и во соработка со работната 
група беа спасени 18 белоглави мршојадци кај 
с. Витолиште.

Institutional engagement is particularly important 
in the fight against animal poisoning, as it is an il-
legal, criminal, and dangerous activity. The aim of 
this project is to strengthen the capacities of state 
institutions to handle the poisoning of wild animals 
more easily, and to raise institutional awareness, as 
well as public awareness. The formed interinstitu-
tional working group for the fight against poisons 
(although it has not yet been officialised) worked 
intensely on the action plan and on the protocols 
for institutional action during the case of wildlife 
poisoning. The contacts made during the course of 
the year have already been fruitful – in November 
in the village of Vitolishte, 18 griffon vultures were 
saved from poisoning in collaboration with the 
working group and local residents.  

Egyptian Vulture 
New LIFE

Нова надеж за 
египетскиот 

мршојадец

Истражувањето на египетскиот мршојадец е една 
од главните теми по која се препознава МЕД и 
овие истражувања што полека ја прегазуваат 
и третата деценија од постоењето даваат се 
појасна слика за комплексната екологија на 
еден од најзагрозените видови на птици во 
светот. Во 2021 година се спроведе детално 
истражување на бројноста и гнездовиот успех 

Research on the Egyptian vulture is one of the main 
topics that MES is recognized for. This research is 
in existence for a third decade now, and it has been 
providing an increasingly clearer image of the com-
plex ecology of one of the most endangered bird 
species in the world. In 2021, a detailed survey was 
conducted on the number and nesting success of the 
population of Egyptian vultures in North Macedo-
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на популацијата на египетските мршојадци 
во Македонија. Од оваа година покрај 
хранилиштето за мршојадци на Витачево, МЕД 
започна со финансиска поддршка на работењето 
хранилиштето за мршојадци во околината на 
Демир Капија. Важна активност за подобрување 
на соработката со локалното население како и 
подобар проток на информации за состојбата на 
терен е и проширување на постоечката мрежа на 
локални соработници во близина на активните 
територии на египетски мршојадци по име 
„Чувари на гнездата“.

Активностите околу зачувување и заштита на 
балканскиот рис се несомнено заштитен знак 
на МЕД во последната декада. Оваа година 
истражувањата на рисот се спроведуваа 
паралелно преку два проекта: традиционално 
со  програма за закрепнување на балканскиот 
рис, а ова година се започна и со истражување 
на присуството на рис во повеќенаменското 
подрачје „Јасен“. Напорната работа оваа 
година, ни донесе повеќе резултати: oбјавен e 
документарецот „После Марко“ – промовиран на 
Фестивалот на креативен документарен филм 
„Македокс“ во Скопје, беше објавен нов научен 
труд за балканскиот и кавкаскиот рис, кој 
произлегува од мултидисциплинарна соработка 
меѓу научници од Европа, а во „Јасен“ за прв пат 
е снимено додворување помеѓу мажјак и женка 
рис во Македонија.

nia. From this year, in addition to the vulture feed-
ing ground in Vitachevo, MES started financially 
supporting the work in the vulture feeding ground 
in the vicinity of Demir Kapija. The expansion of 
the existing network of local collaborators near the 
active territories of the Egyptian vulture with the 
name “Guardians of the Nests” is an important ac-
tivity for improving the collaboration with the local 
population and the flow of information about the 
situation on the ground. 

Activities related to the preservation and protection 
of the Balkan lynx have undoubtedly been a trade-
mark of MES in the last decade. This year, research 
on the lynx was carried out in parallel through two 
projects: traditionally with the Balkan Lynx Recov-
ery Programme, and this year additionally with 
the study of lynx presence in Jasen Multipurpose 
Area. The hard work this year brought us results: 
the documentary “After Marko” has been published 
and promoted on the MakeDox creative documen-
tary film festivalin Skopje; a new scientific work on 
the Balkan and Caucasus lynx has been published, 
which arose from the multidisciplinary cooperation 
between European scientists, while in Jasen court-
ship was filmed between a male and female lynx for 
the first time. 

2021 International
Waterbird Census

Зимско пребројување
на водни птици
во 2021 година

Balkan Lynx
Recovery Programme 

Distribution of Small 
Mammals, Bats, and 
the Marbled Polecat in 
Southern Macedonia 

Заштита на 
балканскиот рис 

Распространување на мали 
цицачи, лилјаци и шарен 

твор во Јужна Македонија

МЕД и оваа година учествуваше во зимското 
пребројување на водни птици - најмасовното и 
најдолготрајно волонтерско пребројување птици 
во светот, со традиција уште од 1967 година. 
Дванаесет години по ред, во викендот на 16 и 17 
јануари 2021 г., вработени и волонтери од МЕД 
спроведоа броење на птици на трите природни 
езера во Македонија, вклучувајќи ги околните 
акумулации и водните станишта. Вкупно беа 
избројани околу 20300 птици на Охридското 
Eзеро, околу 11000 птици на Преспанското 
Езеро, и околу 4500 птици во Дојранското 
Езеро. На трите езера и на другите водни тела 
забележаните единки припаѓаат на 30тина 
различни видови птици, од кои поголем дел од 
нив беа чести видови птици кои презимуваат на 
овие водни тела.

MES participated in the winter census of waterbirds 
again this year – the most massive and long-lasting 
volunteer bird count in the world, with a tradition 
since 1967. For the twentieth year in a row, on the 
weekend of 16 and 17 January 2021, MES employ-
ees and volunteers conducted a bird count on the 
three natural lakes in North Macedonia, including 
the surrounding reservoirs and wetlands. In total, 
about 20,300 birds were counted over Lake Ohrid, 
about 11,000 birds over Lake Prespa and about 
4,500 birds over Lake Dojran. The specimens ob-
served on the three lakes and other waterbodies be-
longed to around thirty different types of birds, the 
largest part of which are common species of birds 
that winter in these waterbodies.  Малите цицачи се група на животни кои се 

многу слабо и спорадично истражувани кај 
нас, а постоечките податоци за нив се стари 

Small mammals are a group of animals that have 
been very poorly and sporadically researched here, 
and the existing data on them are old or inaccurate. 
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или променети. Целта на овој проект е токму 
тоа - пополнување на дупките во сознанијата 
за фауната на цицачи во јужниот дел на 
Македонија и придонес кон Европскиот атлас 
на цицачи 2024.

The goal of this project is to address exactly that – 
to renew the knowledge on fauna and mammals in 
the southern part of North Macedonia and to con-
tribute to the European Atlas of Mammals 2024.

Во рамки на проектот „Постигнување на 
зачувување на биолошката разновидност 
преку создавање и ефективно управување 
со заштитените подрачја и вклучување на 
биодиверзитетот во планирањето за користење 
на земјиштето“ започна изработка на првите 
црвени книги во Република Северна Македонија 
за класите на водоземците и влекачите како 
продолжение на создавањето на Националните 
црвени лисити на водоземците и влекачите 
(http://redlist.moepp.gov.mk). Тоа е во корела-
ција со исполнување на Национална цел 12 од 
Националната стратегија за биолошка разно-
видност со акциски план (2018 – 2023). МЕД 
е изработувач на црвените книги и го водеше 
процесот на  уредување.

Within the framework of the project “Achieving 
Biodiversity Conservation Through the Creation 
and Effective Management of Protected Areas and 
Mainstreaming Biodiversity into Land Use Plan-
ning”, work was started on the first Red Books in 
the Republic of North Macedonia on the classes of 
amphibians and reptiles, as a continuation of the 
creation of National Red Lists of amphibians and 
reptiles. (http://redlist.moepp.gov.mk). This is in 
correlation with the fulfilment of the National Goal 
12 of the National Biodiversity Strategy and Ac-
tion Plan (2018–2023). MES was preparing the Red 
Data Books and led the editing process.

Preparation of Red 
Books on Amphibians 
and Reptiles

Изработка на црвени 
книги за водоземци и 

влекачи

This project has a research, promotional, and edu-
cational goal related to the importance of some en-
demic plants that are found in the identified signif-
icant plant areas in North Macedonia. Five endemic 
plants (Astragalus physocalyx, Crocus jablanicensis, 
Centaurea rufidula, Campanula debarensis и Aescu-
lus hippocastanum) have been monitored regularly 
for three years, and the activities and results of the 
project have been promoted through collaboration 
with local stakeholders. Great credit goes to our 
local partners “Polymath 13” from Bogdanci, who 
realized direct and indirect actions for the promo-
tion and preservation of the astragalus in IPA “Bog-
danci”. Aiming for education and sustainability of 
knowledge, for the observations we include volun-
teers from the covered regions and student-biolo-
gists who studied the rules for observation of pop-
ulations and the appropriate observation protocols. 
A result of the field research is the data on a few 
registered specimens from the local endemic spe-
cies C. rufidula in the vicinity of Bogdanci. The spe-
cies was first described almost a century ago on the 
basis of the material gathered in 1916. The project 
also has a part in the research of Jablanica in the 
aspect of flora, habitats, forests, areas, and ecosys-
tems that would be helpful in the development of a 
study for the valorization of Jablanica as a protect-
ed area. 

Целта на овој проект е во три правци – истра-
жувачка, промотивна и едукативна за важноста 
на некои ендемични растенија во Македонија 
кои се среќаваат во идентифику-ваните значајни 
растителни подрачја во земјата. Се врши редо-
вен мониторинг на пет одбрани ендемични 
растенија (Astragalus physocalyx, Crocus jablani-
censis, Centaurea rufidula, Campanula debarensis и 
Aesculus hippocastanum) во текот на три години, а 
преку соработка со локални чинители, се врши 
промоција на активностите и постигнатите 
резултати. Голема заслуга им припаѓа на нашите 
локални партнери „Полимат 13“ од Богданци, 
кои реализираа директни и индиректни акции 
кон промоција и зачувување на астрагалусот во 
ЗРП „Богданци“. Со цел едукација и одржливост 
на знаењето во делот за мониторинг се 
вклучени волонтери од опфатените подрачја и 
студенти биолози кои ги научија правилата за 
мониторинг на популациите и пополнување на 
соодветни протоколи за мониторинг. Резултат 
од теренските истражување е и податокот за 
неколкуте регистрирани единки од локалниот 
ендемит C. rufidula во околината на Богданци. 
Опишан е пред скоро еден век врз основа на 
материјал собран во 1916 година. Проектот 
има удел и во спроведување на истражувања на 
Јабланица во делот на флора, хабитати, шуми, 
предели и екосистеми кои би помогнале кон 
изработка на идна студија за валоризација на 
Јабланица за заштитено подрачје.

Conservation of 
Endemic Plants in 
North Macedonia

Зачувување на 
ендемичните растенија
во Северна Македонија
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Во оваа година се направи финале на „Ажурирање 
на листата на селектирани терестрични 
ендемити, растенија и животни, за Југоисточна 
Европа“ каде Балканскиот тим не експерти 
создаде уникатна база на податоци и карта за 
распространувањето на овие реки таксони и 
истата е објавена на платформата GBIF.  Најдобар 
начин да се дознае реалната и моментална 
состојба на видовото разнообразие е преку 
правилно и точно собирање на информации за 
бројноста, состојбата и присуството на видовите 
низ животната средина. Со цел надминување 
на грешките и нерегуларностите при собирање 
на податоци при теренски посети, музејски 
збирки и колекции, се преминува кон развој 
на Водич за стандардизирано собирање на 
податоци согласно Darwin Core шемата. Да се 
исполни целта за изработка на „Водичот“ беше 
направен интернационален тим од експерти за 
васкуларни растенија, водоземци и влекачи, 
птици и цицачи (крупни месојади и лилјаци) од 
Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Северна 
Македонија и Албанија. МЕД ја координираше 
изработката на листата на ендемити и е 
формален објавувач на податоците од Северна 
Македонија за биодиверзитетот на GBIF.

This year, the update of the list of selected terrestri-
al endemic species, plants, and animals for South-
east Europe was completed, with the Balkan team 
of experts creating a unique database and a map of 
the distribution of these taxa which are published 
on GBIF’s platform. The best way to find out the 
real current state of species distribution is through 
the correct and accurate gathering of informa-
tion on the number, state, and presence of species 
throughout the environment. In order to overcome 
errors and irregularities in data collection during 
fieldwork and museum collections, we are prepar-
ing a manual for standardized data collection in ac-
cordance with the Darwin Core standards. A team 
of experts on vascular plants, amphibians, reptiles, 
birds, and mammals (large carnivores and bats) 
from Bosna and Hercegovina, Montenegro, Serbia, 
North Macedonia, and Albania was assembled. MES 
coordinated the preparation of the list of endemites 
and is an official data publisher from North Mace-
donia on the GBIF platform.

Update of the List of Selected 
Endemic Terrestrial Plant and 
Animal Taxa for Southeast Europe 
and Development of a Guide for the 
Standardized Collection of Data for 
Selected Taxonomic Groups

Ажурирање на листата на 
селектирани терестрични 

ендемити, растенија и животни, 
за Југоисточна Европа и развој 

на Водич за стандардизирано 
собирање податоци за избрани 

таксономски групи 

Conservation of 
Agrobiodiversity 

Зачувување на 
агробиолошката 

разновидност

Дел од биолошката разновидност е и 
агродиверзитетот, и неговото зачувување е исто 
така дел од стратешкиот план на МЕД. Оваа 
година, секцијата за агродиверзитет работеше 
на валоризација и промоција на македонските 
локални сорти грав преку насочување и 
промоција на здрава, алтернативна храна и 
диверзификација на земјоделското производ-
ство. Изработен беше Каталог за валоризација на 
македонските локални сорти грав и промовиран 
на неколку настани.   

Agrobiological diversity is a part of biological di-
versity, and its preservation is part of MES’s strate-
gic plan. This year, the section for agrobiodiversity 
worked on the valorization and promotion of Mace-
donian local bean landraces, through the focus and 
promotion of healthy, alternative food, and through 
the spread of agricultural production. A catalogue 
for the valorization of Macedonian local bean land-
races was created and promoted.
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In the last decades, ecological education is not just 
an extra activity, but also a need to acquaint young 
people with nature and the issues it faces. Every 
year we witness ever increasing destruction of nat-
ural resources and a decrease of protected areas. 
Education from the earliest age is the best weapon 
in the fight to preserve the environment. Environ-
mental education should have an important place 
in school curriculums, but also outside of school. 
Working with young people, especially if they are 
given a chance to develop an inquisitive spirit and 
way of thinking and to participate in solving eco-
logical problems, is a step towards building a gen-
eration that will be prepared to deal with the prob-
lems to come.

Young people know how to recognize and solve lo-
cal ecological problems – this is the conclusion of 
the activities of this project, which had the goal of 
strengthening the capacities of civil society, espe-
cially NGOs and young people, and providing them 
with the skills and knowledge needed to protect the 
ecological public interest of their communities. Six 
grantees – NGOs in partnership with high schools 
– developed their own projects for the solution of 
a local problem with the environment. The manu-
al “Together for Nature: Guide for Eco Activists” 

МЕД ЗА
МЛАДИТЕ

MES 
YOUTH

Еколошкото образование во последните 
децении не е веќе само дополнителна ак-
тивност, туку потреба за запознавање на 
младите со природата, нивната околина, но 
и со проблемите со кои таа се соочува. Секоја 
година сведочиме за сè поголеми уништувања 
на природните ресурси и намалување на 
заштитените подрачја. Образованието од нај-
раната возраст за сега делува како најдобро 
оружје во борбата за зачувување на животната 
средина. Еколошкото образование треба да има 
важно место за време на училишната настава, 
но и надвор од училиштето. Работа со младите, 
а особено пружањето прилика на младите до 
го развијат истражувачкиот дух и мисла и до-
полнително да учествуваат во решавање на 
еколошките проблеми е чекор кон градење на 
генерација спремна да се справи со проблемите 
кои доаѓаат. 

Младите знаат да препознаат, но и знаат и 
да решат локален еколошки проблем – ова е 
заклучокот од активностите на овој проект кој 
имаше за цел да се зајакнат капацитетите  на 
граѓанското општество, особено невладините 
организации и младите луѓе и да се обезбедат 
со вештини и знаења за заштита на еколошкиот 
јавен интерес во нивните заедници. Шест 
грантисти, невладини организации кои во 
партнерство со средни училишта развија свој 
проект за решавање на некој локален проблем 

Локална акција за подобри 
политики за животна 

средина (SHAPE)

Shaping Environmental 
Policy through Local Action 
(SHAPE)

23 24
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was made with the aim to further share knowledge 
and skills useful for environmental protection. The 
manual for eco activism focuses on the legal mech-
anisms for the protection of the environment, eco 
activism as a civic engagement, as well as on how 
to create campaigns that advocate for initiatives of 
public interest. 

MES is a small centre for ecological education in 
North Macedonia, and a place where many ecolo-
gists and biologists gained their first skills for build-
ing a research or academic career. Through this pro-
gram, MES wants to be a part of the development of 
new ecological generations, by offering them sup-
port in their pioneering research. The goals of this 
program are: supporting and motivating the work 
of young ecologists; promoting ecology as a sci-
ence; studying and protecting biodiversity and na-
ture; improving the protection of the environment, 
as well as raising public awareness. This year MES 
awarded seven small (one-year) and four medium 
grants. As every year, this year the topics of the 
chosen researches were diverse: from vegetation 
and etymological studies to pollution analyses and 
possibilities to acclimatize to endemic plant species. 
This year the students made a first national record 
of a species of fungus, a detailed study on the black 
widow spider was conducted for the first time, and 

од животната средина. Со цел понатамошно 
споделување на знаењата и вештините се 
изработи и водич „Заедно ЗА природата: Водич 
за екоактивизам“. Водичот за екоактивизам се 
фокусира на правните механизми за заштита 
на животната средина, екоактивизмот како 
граѓански ангажман, но и како да се создаваат 
кампањи за застапување на инцијативи од јавен 
интерес.

МЕД е мал центар на еколошката наука во 
Македонија и место каде многу еколози и 
биолози се стекнале со првичните вештини 
потребни за градење на истражувачка или 
академска кариера. Преку оваа програма, 
МЕД сака да биде дел од градењето на нови 
еколошки кадри, преку нудење на поддршка 
во нивните пионерски истражувања. Целите на 
оваа програма се: поддршка и мотивирање на 
работата на млади еколози, промовирање на 
екологијата како наука, проучување и заштита 
на биолошката разновидност и природата, 
подобрување на заштитата на животната средина 
како и  подигнување на јавната свест. Оваа 
година МЕД додели седум мали (двогодишни) 
и четири средни грантови. Темите на одбраните 
истражувања како секоја година беа разнолики: 
oд вегетациски и ентомолошки истражувања 
до анализи на загадувања и можности за 
аклиматизација на ендемични видови растенија. 

Program for Supporting 
Young Ecologists 
“Dr. Ljupcho Melovski”

Програма за поддршка 
на млади еколози 

„д-р Љупчо Меловски“

Па така, оваа година меѓу другото студентите 
најдоа нов вид на габа на национално ниво, за 
прв пат се изработи детално истражување на 
пајакот црна вдовица и се едуцираше локалното 
населени за овој вид, се разви метода за 
следење на загадувачки материи во скопскиот 
воздух и успешно се пренесе македонскиот 
ендемит на виола (Viola kosaninii) oд природното 
живеалишта во бота-ничката градина. 

the local population was educated on this species, 
a methodology for monitoring pollutants in Skopje 
air was developed, and the Macedonian endemic 
species of viola (Viola kosaninii) was successfully 
transferred from its natural habitat to a botanical 
garden.
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МЕД ЗА ПОДОБРО 
УТРЕ

MES FOR A BETTER 
TOMORROW

parison to those of the previous century – today we 
are much more aware of the long-term changes that 
pollution causes in nature. In addition to the prima-
ry mineral resources in this country, the percent-
age of the potential mineral resources also includes 
secondary mine reserves (tailings) which could be 
used with the application of suitable technology. 
Activities in this field of environmental protection 
are a new front for MES, but with its knowledge, 
experience, and legitimacy we hope for great suc-
cesses in the handling of ecological problems.

We are paying for the consequences of the unsus-
tainable and often unreasonable industrial past in 
the present. The huge quantity of polluting and 
dangerous material that has haunted Skopje for de-
cades is slowly starting to go away. Through the 
project for raising public awareness about the ef-
fects of lindane on human wellbeing and on the en-
vironment, the process of its proper removal from 
the landfill in the vicinity of the factory OHIS, as 
well as through the informing of the local popula-
tion and education of children that live in the im-
mediate vicinity, MES directly participates in the 
creation of a better, safer, and cleaner living envi-
ronment in the capital. 

значајно променети или подобрени со оние од 
минатиот век – денес, многу повеќе сме свесни 
за долготрајните промени што загадувањето 
го има врз природата. Покрај примарните 
минерални суровини во државата, проценката 
на потенцијалот на минералните ресурси 
ги вклучува и секундарните рудни резерви 
(јаловиштата) кои би можеле да се искористат со 
примена на соодветни технологии. Активностите 
во ова поле од заштита на животната средина се 
нов фронт за МЕД, но со своето знаење, искуство 
и легитимитет се надеваме на големи успеси во 
справување со еколошките проблеми.

Последиците од неодржливото и често неразумно 
индустриско минато, ги плаќаме во сегашноста. 
Огромното количество на загадувачки и опасен 
материјал кои со децении ги демне скопјани 
полека почнува да заминува. Преку проектот за 
подигнување на јавната свест за влијанието на 
линданот врз човековото здравје и состојбата 
на животната средина и процесот за неговото 
отстранување од депонијата во кругот на 
фабриката ОХИС и правилно справување како 
и информирање на локалното население и 
едукација на децата што живеат во непосредна 
близина, МЕД директно учествува во создавање 
на подобра, побезбедна и почиста животна 
средина во главниот град. 

Отстранување на техничките 
и економските бариери за 

започнување на ремедијацијата 
на локациите контаминирани 

со α-HCH, β-HCH и линдан 
во ОХИС – компонента за 

подигнување на јавна свест

Removal of Technical and 
Economic Barriers to Initiating 
the Clean-up Activities for 
α-HCH, β-HCH and Lindane 
Contaminated Sites at OHIS – 
Public Awareness Component

Животот на модерниот човек е често под силно 
дејство од индустриското загадување во сите 
сфери на природата. Цената на урбаниот развој 
и модерниот живот ја плаќаме со уништување на 
животната средина и намалување на квалитетот 
на животот. Еколошките вредности денес се 

Modern life is often under the strong influence of 
industrial pollution in all spheres of nature. We pay 
the price of urban development and a modern life 
through the destruction of the environment and the 
lowering of life quality. Ecological values today 
have significantly changed and improved in com-
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Изминатата година спроведовме активности 
со кои се подобруваат начините на кои се 
поврзуваме со членството. Годишната средба 
на членство беше одржана онлајн, на која 
членовите можеа да гласаат на одредени теми 
и кои подоцна одговорија анкета за нивните 
искуства и очекувања. Ваквата интеракција е 
особено значајна за нашите нови активности 
со членството. Оваа година, конечно, сите 
наши членови имаа шанса да се зачленат и 
да ја уплатат редовната членарина онлајн. 
Делумно поради тоа, а и поради активностите 
и кампањите бројот на членови се зголеми 
петкратно во текот на годината. Членството на 
МЕД оваа година подари и 10 фотографии од 
птици кои го красат јубилејниот календар за 
50-годишнината на МЕД. 

In the past year, we have implemented activities 
which improve the ways in which we connect to 
our membership. The annual membership meeting 
was held virtually, and the members could vote on 
certain topics and answer a survey about their ex-
periences and expectations. This type of interaction 
is particularly important for our new activities with 
our membership. This year, finally, all our mem-
bers got the chance to sign up and pay the regular 
membership fee electronically. Partially because of 
this, and partially because of the activities and cam-
paigns, the number of members increased fivefold 
during the course of the year. This year, MES mem-
bers also gifted 10 photographs of birds that adorn 
the jubilee calendar for MES’s 50-year anniversary.

МЕД ВО
ЈАВНОСТА

MES IN 
THE PUBLIC EYE

Balkan Lynx Bulletin 

Билтен Балкански рис 

Книгата МАКЕДОНСКО НЕПРОЦЕНЛИВО БОГАТСТВО 
– ГЕНЕТСКИ ДИВЕРЗИТЕТ НА ГРАВ

The book MACEDONIAN PRICELESS TREASURE – 
GENETIC DIVERSITY OF BEANS 
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Учество во документарен филм 
Истражување: Западен Балкан

Participation in the documentary 
“Exploration: Western Balkan”

Заедно со членови на велосипедскиот кружок 
Милтон Манаки од Скопје одбележани 
Европските денови на набљудување птици во 
значајното подрачје за птици Овче поле 

Together with the members of the cycling club 
“Milton Manaki” from Skopje, we marked the 
European birdwatching days in the important bird 
area Ovche Pole

НАТПРЕВАР ЗА ФОТОГРАФИИ ОД ПТИЦИ ЗА 
КАЛЕНДАРОТ НА МАКЕДОНСКО ЕКОЛОШКО 
ДРУШТВО 2022

Scientific study on the genetic origin of the 
Balkan lynx

Научен труд за генетското потекло на 
балканскиот рис

BIRD PHOTO COMPETITION FOR THE MACEDONIAN 
ECOLOGICAL SOCIETY’S 2022 CALENDAR

Together for Nature: 
Guide for Eco Activism

Заедно ЗА природата:
Водич за екоактивизам 

Популарно научно предавање за вредностите на 
Шар Планина – ЕХО филмски фестивал 

Popular scientific lecture on the values of Shar 
Mountain – EHO film festival 
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Промоција на краткиот документарен филм 
„Голем Град-последното скривалиште на 
природата“ 

Promotion of the short documentary film 
“Golem Grad – Nature’s Last Hiding Place” 

Прирачник за живеалишта на Преспа Јавноста го кажа својот став и Шара стана 
национален парк Prespa Habitat Handbook 

The public expressed its opinion and Shara became 
a national park 

“Local Priorities for the Protection of the Envi-
ronment in Regions with Protected Areas (Demir 
Kapija, Prespa, Strumica, Pelagonija, Tikvesh, and 
Ohrid”

Истражувањето „Локални приоритети за заштита 
на животната средина во регионите со заштитени 
подрачја (Демир Капија, Преспа, Струмица 
Пелагонија, Тиквеш и Охрид)

Локални приоритети за заштита на животна средина 
во регионите со заштитени подрачја
Демир Капија, Преспа, Струмица, Пелагонија, Тиквеш и Охрид
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We celebrated Spring Day and Forest Day on snowy 
Ponikva by placing educational boards 

Првиот ден на пролетта и денот на шумите 
ги прославувивме на снежната Пониква со 
поставување на едукативни табли 

23ти мај е денот на желката! 
Соодветно го прославуваме на терен со 
отпочнување на првите популациски студии на 
барската желка и многу поретката речна желка 
во Македонија 

23 May is Turtle Day! 
Appropriately, we celebrated it on the filed with 
the start of the first population studies of the 
European pond turtle and the much rarer western 
Caspian turtle in North Macedonia 

Одбележување на Светскиот ден на птиците 
преселници во селото на штркови Чешиново-
Облешево 

Светскиот ден на рисот го прославиваме 
со една неверојатна група на ученици од 
QSI меѓународното училиште од Скопје 
кои самостојно организирале активности 
за собирање на средства за спасување на 
балканскиот рис

Celebrating the World Migratory Birds Day in the 
village of storks Cheshinovo-Obleshevo 

We celebrated International Lynx Day with an 
incredible group of students from the international 
school QSI from Skopje, who independently orga-
nized fundraising activities for the Balkan lynx.

По повод меѓународниот ден на диворастечки 
растенија – 18 мај, градскиот парк во Богданци 
се збогати со ѕиден мурал посветен на локалниот 
ендемит меурест козинец

По повод меѓународниот ден на диворастечки 
растенија – 18 мај, градскиот парк во Богданци 
се збогати со ѕиден мурал посветен на локалниот 
ендемит меурест козинец

Одбележување на 
светски денови

Celebrating World 
Days

Одбележувањето на светските денови поврзани 
со природата и заштита на животната средина, 
за нас претставуваат можност и шанса да ја 
промовираме работата на Друштвото, да ја 
едуцираме јавноста за важноста за природата 
и биолошката разновидност како и да упатиме 
апел и порака за заштита на животната средина.

For us, celebrating world days connected to nature 
and environmental protection represents an oppor-
tunity and a chance to promote the work of our So-
ciety, to educate the public on the importance of 
natural and biological diversity, as well as to make 
an appeal for the protection of the environment..
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Во услови на пандемија се наметна и нов 
начинот на функционирање на МЕД – брзо 
се прилагодивме на хибриден начин на 
функционирање но вложивме и многу труд 
да ја надградиме нашата канцеларија во еден 
енергетски ефикасен објект преку користење 
на сончевата енергија. За да може ефикасно 
да се реализираат проектните активности, 
тимот на МЕД постојано се зголемува но расте 
и бројот на нашите соработници и волонтери. 
Благодарение на нерестриктивниот грант од 
фондацијата Сигрид Раузинг и проектите за 
развивање капацитети за Бирдлајф партнерите 
од фондацијата МАВА, МЕД работеше и на 
подобрување на внатрешното функционирање 
на организацијата, усовршување на различните 
процедури и бази за администрирање на 
активностите што е неопходно за успешна 
реализација на Стратешкиот план на МЕД.  

In pandemic conditions, a new way of functioning 
was imposed on MES – we adapted quickly to the 
hybrid way of functioning, but we also put a lot of 
effort in upgrading our office into an energy effi-
cient facility by using solar energy. The MES team is 
ever increasing in order to efficiently realize project 
activities, but our collaborators and volunteers are 
increasing too. Thanks to the non-restrictive grant 
from the “Sigrid Rausing Trust” foundation and the 
projects for capacity building for Birdlife partners 
from the foundation MAVA, MES also worked on 
the improvement of the internal functioning of the 
organization and perfected different procedures 
and bases for the administration of the activities, 
which is necessary for the successful realization of 
MES’s strategic plan. 

МЕД СЕ 
НАДГРАДУВА

MES IS
GROWING
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ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАЈ

FINANCIAL
REPORT

Почетната финансиска состојба на ден 01.01.2021 
год на денарските и девизната трансакциска 
сметка на Друштвото, изнесуваше 23 313 268,00 
денари. Бидејќи имплементирањето на про-
ектите не завршува со календарската година, 
овие пренесени средства се употребени за 
имплементација на проектните активности кои 
се спроведуваа и во текот на 2021 година.

Во текот на годината, благодарение на финан-
сиската поддршка од неколку меѓународни 
организации и фондации и три консултантски 
договори, вкупните приходи на Друштвото 
изнесуваа 48415908,00 денари. Со тоа вкупните 
средства кои беа на располагање за непречено 
одвивање на работата на Друштвото, во 2021 
година изнесуваа 71.729.194,00 денари

За реализација на предвидените активности беа 
потрошени вкупно 52.320.696,00 денари.

Крајната состојба на девизната и денарските 
трансакциски сметки на Друштвото на ден 
31.12.2021, изнесуваше 19408498,00 денари. 
Овие средства ќе бидат употребени во текот на 
2022 година за имплементација на проектните 
активности, со главна цел остварување на Миси-
јата и Визијата на МЕД.
 
Финансиски подржувачи на МЕД во текот на 
2021 година:
Фармахем дооел, Swiss Agency for Development 
and Cooperation (SDC), Prespa Ohrid Nature Trust 
(PONT), Jensen Foundation, MAVA Foundation, 
Sigrid Rausing Trust, BirdLife International, Euro-
Natur, GEF, Critcal Ecosystem Partnership Fund 
(CEPF), United Nations Environment Program 
(UNEP), UNIDO, United Nations Office for Project 

The initial financial situation on 01.01.2021 on the 
MKD and foreign currency transactional accounts 
of the Society was 23,313,286.00 MKD. Because 
the implementation of the projects does not end 
with the calendar year, these funds are also used 
for the implementation of project activities that are 
implemented during the course of 2021. 

During the course of the year, the total income of 
the Society totals 48.415.908,00 MKD, thanks to 
the financial support of several international or-
ganizations and foundations and three consultant 
contracts. With that, the total funds available for 
the unimpeded functioning of the Society in 2021 
amounted to 71.729.194,00 MKD.

52.320.696,00 MKD were spent on the realization 
of the planned activities.

The final balance of the MKD and foreign currency 
transactional accounts of the Society on 31.12.2021 
amounted to 19.408.498,00 MKD. These funds will 
be used during 2022 for the implementation of 
project activities, with the main goal of realizing 
the mission and vision of MES.
 
Financial supporters of MES throughout 2021:
Farmahem DOOEL, Swiss Agency for Development 
and Cooperation (SDC), Prespa Ohrid Nature Trust 
(PONT), Jensen Foundation, MAVA Foundation, 
Sigrid Rausing Trust, BirdLife International, Euro-
Natur, GEF, Critcal Ecosystem Partnership Fund 
(CEPF), United Nations Environment Program 
(UNEP), UNIDO, United Nations Office for Project 
Services (UNOPS), United Nations Development 
Program (UNDP), Bulgarian Society for the Protec-
tion of Birds (BSPB), European Union, European 
Mammal Foundation, Geological Institute Slovenia, 
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Приходи и расходи 
за 2021 година

Income and 
expenditure for 2021

Приходи 2021 година 2021 IncomesServices (UNOPS), United Nations Development 
Program (UNDP), Bulgarian Society for the Pro-
tection of Birds (BSPB), European Union, Europe-
an Mammal Foundation, Geoloski zavod Slovenija, 
German Agency for Environment (DBU), German 
Development Cooperation (GIZ), German Feder-
al Ministry for Economic Cooperation and Devel-
opment (BMZ), Vulture Conservation Foundation 
(VCF), OTOP (Полско друштво за заштита на 
птиците).

German Agency for Environment (DBU), German 
Development Cooperation (GIZ), German Feder-
al Ministry for Economic Cooperation and Devel-
opment (BMZ), Vulture Conservation Foundation 
(VCF), OTOP (Polish Society for Bird Protection).
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Трошоци за исплатени хонорари врз основа на договори

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

Набавка на основни средства (возила, компјутери, мебел, камери, проектори и сл., 
вклучително и инвестиции во тек) 

Субгрантирање по основ на договори

Трошоци за извршени услуги за спроведени истражување и реализација, за подготовка 
на изештаи и сл. 

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

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

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

Дневници и данок за дневници

Останати расходи

Транспортни трошоци (бензин, патарини, автобуски карти, авионски карти, 
патни трошоци за учесници

Трошоци за хотелски услуги и освежување

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)

Одржување на возила (вклучувајки и регистрација), компјутерска опрема и инвентар

Трошоци за вонредни неочекувани авторски хонорари и договори за дело од мината 
година

Трошоци за реклама, репрезентација, промотивни материјали и освежување

Банкарски провизии и негативни курсни разлики

Канцелариски материјали и материјали за хигиена и материјали за деизнфекција и ПЦР 
за КОВИД 19

Трошоци за котизации и членарини

Трошоци за осигурување на лица, имот, опрема и возила

Трошоци за ревизија

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

Донации на физички и правни лица, здруженија и сл

Трошоци за казнени камати, пенали и сл.
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Расходи за 2021 година (вкупно 33.229.146,00  денари) 

Contract fees

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

Supply of basic necessities, including current investments (cars, computers, furniture, 
video cameras, projectors etc.)

Sub-granting contracts

Costs for performed services for conducted research and implementation, for preparation 
of reports, etc.

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

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

Other expenses (legal, auditor, notary and other services)

Per diems and per diem related taxes

Remaining expenses

Transportation (petrol, pay-toll, bus tickets, airplane tickets, including travel expenses for 
workshop participants)

Accommodation and food for field work and workshops

Rental and overhead costs (office, halls and conference equipment, electricity, central 
heating, water and other utility costs)

Car (including registration), computer equipment and inventory maintenance

Expenses for unexpected royalties and contracts for last year's work

Advertising, promotion, conference catering and beverages

Bank provisions and negative exchange rate balance

Office supplies and hygiene supplies and supplies for disinfection and PCR for COVID 19

Registration and membership fees

Insurance of people, real estate, equipment and vehicles

Audit

Communication services (postal services, internet etc.)

Donations to physical persons and legal entities, associations etc.

Penal interest, penalties etc.
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Expenditures for 2021 (MKD 33.229.146,00 in total)
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Ажурирање на листа на селектирани терестрични ендемити, 
растенија и животни,  за Југоисточна Европа
Further update of the List of Selected Endemic Terrestrial Plant 
and Animal Taxa of South-East Europe 

Јадрански прелетни патишта 4
Adriatic Flyways 4 Macedonia

Итни мерки за зајакнување на балканската популација 
на египетскиот мршојадец и обезбедување на прелетните 
патишта (LIFE16 NAT/BG/000874)
Urgent Actions to Strengthen the Balkan Population of 
the Egyptian Vulture and Secure Its Flyway (LIFE16 NAT/
BG/000874)

Собирање на информации и внесување во дата база за 
примарни и секундарни лежишта рудни резерви
RESEERVE - Mineral potential of the ESEE region

Идентификација и заловување на балкански рис 
во Повеќенаменското подрачје „Јасен“
Identification and capture of Balkan lynx in 
Jasen Multipurpose Area

Програма за зачувување на природата во Северна 
Македонија, фаза 2 и излезна фаза
Nature Conservation Programme in Macedonia Phase 2

Поддршка на централната работа на МЕД
Institutional core grant from SRT

Зачувување на Преспанскиот регион
Working towards transboundary conservation
of the Prespa region 

Програма за закрепнување на балканскиот 
рис - фаза 5
Balkan Lynx Recovery Programme - Phase 5

Зачувување на ендемичните растенија во Македонија
Working together for conservation of national endemic 
plants in Macedonia

МЕД им благодари на финасиерите 
и партнерите за укажаната доверба 
и можноста за соработка.

MES would like to extend its 
gratitude to its donors and partners 
for the trust and the opportunities 
for cooperation.
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Јавна Кампања за прогласување на Шар Планина за НП
Public campaign for Shar Mountain future national park

Црвена листа на птиците во ЕУ
Contribution towards the European Red List of Birds

Пролетта доаѓа
Spring Alive

Борба против труење на дивите животни во Северна 
Македонија
Combatting Wildlife poisoning in North Macedonia

Анализа на закани и градење капацитети во регионот 
Шари/Шар Планина/Кораб-Коритник
Analyzing threats, developing solutions and building capacities 
in the Sharr/Šar Planina/Korab-Koritnik region

„Локална акција за подобри политики за заштита на 
животната средина“ - Партнерски проект со ИКС
Shaping Environmental Policy Through Local Action - 
Partner project with ICS

„Комуникација за промена“
Communicating for change

Балкански проект за борба против отрови - програма 
за мали грантови
Balkan Anti-Poisoning Project - Small Grants Programe

Зајакнување на капацитетите на државните 
институции за борба против отрови 
Strengthening national capacities to fight wildlife 
poisoning and raise awareness about the problem 
in the Balkan countries 

Зајакнување на локалните акциони групи како 
чинители за заштита на биодиверзитетот во регионот 
Шари/Шар Планина/Кораб-Коритник
Strengthening of Local Action Groups as stakeholders for 
biodiversity protection in the Sharr/Šar Planina/Korab-
Koritnik region shared by Albania, Kosovo and North 
Macedonia
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Macedonian Ecological Society

Идентификација на шуми со високи природни 
вредности
ldentification of High Nature Value Forests (HNVFs) 

„Валоризација и промоција на агробиодиверзитетот 
преку македонските сорти грав“
Valorisation and promotion of agrobiodiversity through 
Macedonian bean landraces

Граѓанска платформа за следење на преговорите за 
поглавје 27
Citizens platform for following the EU negotiations for 
Chapter 27

„Mали цицачи и лилјаци во јужна Македонија“
Small mammals in Southern Macedonia




