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SUMMARY 

 

This educational material has been created in the frame of the project “Improving 

the conservation of the priority plants in the cross-border area” with the acronym 

“Conse-pp”. The project is co-funded by the European Union and by National 

Funds of the countries participating in the Interreg IPA CBC Programme “Greece 

– Republic of North Macedonia 2014-2020”.   

The publication is structured as informative and educational material and, in its 

introduction, it provides an overview of biodiversity from global and European 

level to national level, focusing on major threats to biodiversity in Europe and 

North Macedonia, EU Biodiversity Strategic Plan (2011 - 2020), National 

Biodiversity Strategy for the period 2018-2023, direct and indirect threats to 

biodiversity, and key sectors affecting biodiversity in North Macedonia. A special 

section of the publication describes the biodiversity of the Belchishta Wetland 

and ‘Jasen’ multipurpose area; describing the habitats and vegetation, including 

list of important priority plant species with short description and photographs. At 

last, the list of collected priority plant species within the CONSE-PP project is given 

with recommendations for their protection. 

 

  

The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union, 

the participating countries and the Managing Authority. 
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1. Вовед 

Современиот живот, сеприсутната дигитализација, развојот на 

индустријата и интензивната урбанизација го отуѓуваат човекот од 

природата. На глобално ниво, популацијата речиси и да не e свесна за 

посочените притисоци и закани врз животната средина. Во тој контекст, 

сведоци сме на секојдневно напредување на процесите на деградацијата на 

животната средина и климатските промени кои нанесуваат непоправливи 

штети по биолошката разновидност, природниот баланс на екосистемите и 

благосостојбата на луѓето. Главна причина за уништување на животната 

средина и загубата на биодиверзитетот се човековите активности, како на 

локално, така и на глобално ниво.  

Според некои научни истражувања, на годишно ниво се соочуваме со 

загуба од 27.000 видови, а доколку овој тренд продолжи, во следните 30 

години би загубиле една четвртина од сиот жив свет на Земјата. Иако 

модерното време во кое живееме ни обезбедува сознанија, вештини и 

алатки за справување со ваквите процеси, сепак недостасуваат решителни и 

суштински акции за справување со негативните појави и заштита на 

животната средина. 

Република Северна Македонија (РСМ) се наоѓа во централниот дел на 

Балканскиот Полуостров, еден од најбогатите региони на Европа во поглед 

на биолошката разновидност, со значително присуство на ендемични 

видови. Нашата земја е потписник на голем број мултилатерални договори 

за животна средина, вклучително и на Конвенцијата за биолошка 

разновидност (КБР), ратификувана во 1997 година, со која се утврдуваат 

конкретни насоки за воспоставување национална легислатива за заштита на 

биодиверзитетот. Во врска со целите за заштита на биодиверзитетот усвоени 

на Десеттата конференција на страните на Конвенцијата за биолошка 

разновидност (COP 10, познати и како Цели од Аичи), страните се обврзани 

нив да ги преведат и да ги усвојат во сопствените стратешки документи, 

вклучително и Националната стратегија за биодиверзитет.  

Првата Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски 

план (НСБРАП) била изготвена во 2004 година, и таа, заедно со Законот за 

заштита на природата, усвоен истата година, е дел од заложбите на 

извршната власт за воспоставување интегрирана заштита на биолошката 

разновидност и на природното наследство. Актуелната Националната 

стратегија за биолошка разновидност со акциски план за периодот 2018 – 
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2023 година, ги обновува и зајакнува таквите заложби, а со тоа и се 

промовира идејата за ефикасно зачувување и одржливо користење на 

биолошката разновидност во Република Северна Македонија. 

 

2. Биолошката разновидност и благосостојбата на луѓето 

Биолошката разновидност е широк поим кој, според Конвенцијата за 

биолошка разновидност (КБР), опфаќа три различни компоненти: 

интраспециски гени (генетска разновидност), интерспециски гени (видова 

разновидност) и екосистеми (еколошка разновидност).  

Сепак, во последните две децении, особено значајна е дефиницијата 

која ја опишува тесната поврзаност на биолошката разновидност со 

благосостојбата на луѓето: „Биолошката разновидност претставува темел на 

широк спектар екосистемски услуги кои придонесуваат кон благосостојбата 

на луѓето“ (МЕА 2005). Оваа дефиниција има за цел да ги запознае широките 

народни маси со важноста на биолошката разновидност преку потенцирање 

на фактот дека биолошката разновидност е подеднакво важна како за 

природните екосистеми така и за оние управувани од човекот, од каде 

произлегува дека одлуките кои ги носи човекот во врска со биолошката 

разновидност, меѓу другото, влијаат и врз благосостојбата на човештвото. 

Клучната улога во одржување на функционалноста на екосистемите ја 

има токму биолошката разновидност преку обезбедувањето на конкретни 

добра и услуги од пресудно значење за човекот како: храна, вода, лекови, 

чист воздух и сл. Поодделните процеси кои се одвиваат во природните 

екосистеми на луѓето им обезбедуваат заштита од поплави, ерозија и 

климатски промени, имаат благотворно дејство врз животот на луѓето, а 

обезбедуваат и услови за рекреација во природата. 

Сите промени кои влијаат врз биолошка разновидност, автоматски 

влијаат и врз функционалноста на екосистемите, а со тоа и врз човековата 

благосостојба. Токму поради оваа поврзаност, делокругот на истражување 

на биолошката разновидност треба да се прошири со вклучување на 

аспектите на човековата благосостојба, а со тоа би се привлекло вниманието 

на јавноста, па и на носителите на одлуки околу нејзината заштита. 

Нагласувањето на врската меѓу биолошката разновидност и човековата 

благосостојба, најверојатно, ќе ја промени сегашната (не)перцепција за 

итноста од преземањето мерки и решавањето на проблемот со заштитата на 

биолошката разновидност во РСМ. 
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3. Глобални цели за зачувување на биолошката разновидност 

Во 1992 година, во Рио де Жанерио, донесена е Конвенција за 

биолошка разновидност (КБР), која обезбедува рамка за зачувување на 

биолошката разновидност на глобално ниво, а која претставува меѓународен 

договор потпишан од страна на 193 земји, согласни дека биолошката 

разновидност е од заеднички интерес за човештвото.  

Со оваа Конвенција, земјите потписнички се обврзале на соработка за 

зачувување на живеалиштата, видовите и гените, ќе го променат 

користењето на природните ресурси на одржлив начин и ќе гарантираат 

дека придобивките од генетските ресурси се распределуваат подеднакво на 

локално, национално и на глобално ниво.  

Во 2002 година светските лидери се согласија да преземат мерки за 

значително намалување на стапката на загуба на биолошката разновидност. 

Меѓутоа, во 2010 година, донесен е заклучок дека преземените акции од 

земјите не биле доволни за намалување на притисоците врз биолошката 

разновидност (CBD GBO3).  

Оттаму, во 2010 година, светските лидери усвоија 20 цели - познати 

како цели на биолошката разновидност од Аичи - за периодот 2011-2020 

година со цел „значително да се намали постојната стапка на загуба на 

биолошката разновидност“. 

Поради човековите активности, видовите исчезнуваат со стапка 100 – 

1 000 пати побрза отколку природната. Според ФАО, 60 % од светските 

екосистеми се деградирани или се користат неодржливо, 75 % од рибниот 

фонд се користи прекумерно или е сериозно намален и 75 % од генетскиот 

диверзитет на земјоделските растенија е изгубен од 1990 година наваму; во 

сточарството, 30 % од глобалните раси цицачи и птици (1 200 со 1 500 раси) 

се критично загрозени или изгубени во последната половина на минатиот 

век; околу 13 милиони хектари тропски шуми се сечат годишно; 20 % од 

тропските корални гребени се веќе исчезнати, а дури 95 % ќе бидат сериозно 

оштетени до 2050 година како резултат на климатските промени. 

Годишните загуби како резултат на обезшумувањето  и деградацијата 

на шумите се еднакви на финансиска загуба од 2-4,5 трилиони $. Ова може 

да се спречи со инвестиција од само 45 милијарди $: инвестиција која се 

враќа сто пати. 
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3.1. Глобален стратешки план за биолошка разновидност (2011 – 2020 

година) 

Глобалниот стратешки план за биолошка разновидност за периодот 

2011–2020 година беше донесен во 2010 година во Нагоја, Јапонија, со што 

земјите уште еднаш ја потврдија својата заложба за преземање итни чекори 

за зачувување на биолошката разновидност. Тој претставува десетгодишна 

водечка меѓународна рамка за акција од сите земји и инволвирани субјекти 

за да се спаси биолошката разновидност и да се зголемат придобивките за 

луѓето. 

Стратешкиот план опфаќа заедничка визија, мисија, пет стратешки 

цели и 20 амбициозни, но остварливи цели, познати како Целите од Аичи. 

Тие беа поставени за да се направи чекор кон спроведување на одлуките од 

Конференцијата на земјите членки и постигнување мерливи реални 

резултати на светско ниво. 

Мисија: Да се преземе ефективна и итна акција за да се запре губењето 

на биолошка разновидност со цел до 2020 година да се обезбеди 

екосистемите да бидат функционални и да продолжат да ги снабдуваат 

основните услуги, со што ќе се одржи разновидноста на живиот свет на 

планетата и ќе се придонесе кон благосостојбата на човекот и кон 

искоренувањето на сиромаштијата. 

Визија: До 2050 година, биолошката разновидност ќе се вреднува, ќе 

се заштити и ќе се користи мудро, со што ќе се одржат екосистемските 

услуги, ќе се зачува здрава планета и ќе се обезбедуваат придобивки од 

суштинско значење за сите луѓе. 

3.2. Биолошката разновидност во политиките за одржлив развој 

По одржувањето на Светскиот самит за одржлив развој во 1992 година 

во Рио де Жанерио, беше идентификувана нова патека за благосостојбата на 

луѓето – патот на одржливиот развој. Во 2000 година, во Милениумската 

декларација и преку Милениумските развојни цели, човекот беше поставен 

во фокусот, што предизвика големо подобрување на животот на многу луѓе 

од целиот свет.  

Во 2012 година, на Конференцијата на ОН за одржлив развој (Рио + 20) 

беше поставен камен-темелникот за процесот одржлив развој по 2015 

година, светот да преземе историска акција за промена на животите на 
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луѓето и заштита на планетата. Резултатите од конференцијата се 

резимирани во документ т.н. „Иднината која ја сакаме“, во кој 

искоренувањето на сиромаштијата, менувањето на не одржливите модели 

и промоција на одржливи модели на потрошувачка и производство, како и 

заштита и управување со природни ресурси што се база на економскиот и на 

социјалниот развој се приоритетни цели и основни услови за одржлив 

развој.  

По повеќе од една година интензивни консултативни дискусии, 

предложени се 17 специфични цели со 169 поврзани цели (развиени врз 

основа на Милениумските развојни цели), кои се насочени кон акции, 

глобални по природа и универзално применливи, и ги земаат предвид 

различните состојби на национално ниво, капацитети и ниво на развој. 

Глобалните и специфичните цели и ги интегрираат економските, социјалните 

и еколошките аспекти, и ја препознаваат потребата од нивна поврзаност во 

постигнување одржлив развој во сите негови димензии. Предложениот сет 

на глобални приоритети за одржлив развој се користи како основа за 

меѓувладините процеси после 2015 година. На овој начин, се комбинираат 

глобалните цели со целите специфични за секоја земја што треба да се 

постават на национално ниво. 

Аспектот на животната средина е изразен низ целата агенда за 

одржлив развој, а зачувувањето на биолошката разновидност е најмногу 

поврзано со целта 15: „да се заштити, обнови и да се промовира одржливото 

користење на копнените екосистеми, одржливото управување со шумите, 

борбата против опустинувањето, да се спречи и да се обнови деградацијата 

на земјиштето и да се запре губењето на биолошката разновидност“, но, исто 

така, е поврзана (директно или индиректно) и со неколку други цели (на пр. 

целите поврзани со одржливото земјоделство, одржливо управување со 

водите, одржливи модели на потрошувачка и производство, итн.). 

3.3. Негативни антропогени и урбани фактори за заштитата на 

биолошката разновидност во Европа 

Главни негативни антропогени фактори кои ја отежнуваат заштитата на 

биолошката разновидност на европскиот континент се: промената на 

живеалиштата, загадувањето, прекумерната експлоатација, инвазивните видови и 

климатските промени. Истите, продолжуваат да вршат притисок предизвикувајќи 

губење на видовите и живеалиштата што резултира во крајна мера во деградација 

на екосистемите и ослабување на отпорноста на екосистемот. 
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Промената на живеалиштата е главен притисок кој опфаќа губење, 

фрагментација и деградација на природните и полу природните живеалишта 

како резултат на промената на употребата на земјиштето. На пример, преку 

фрагментација на руралниот пејзаж заради ширењето на урбаните средини 

и сивиот развој на инфраструктурата; хомогенизација и губење на 

живеалиштата предизвикани од интензивирање на земјоделството и 

напуштање на земјиштето и интензивно управувани шуми. 

Преголемата експлоатација на природните ресурси, особено преку 

риболовот во морската средина, останува голем проблем. 

Инвазивните видови (присуството на повеќе од 12 000 инвазивни 

видови е утврдено во Европа) со нивното забрзаното воспоставување и 

ширење, не само што се важен двигател на загубата на биодиверзитетот, 

туку исто така предизвикуваат значителна економска штета на 

земјоделството, шумарството и риболовот во вредност од милијарди евра 

годишно. Европа се соочува со растечки тренд на нови инвазивни видови низ 

сите средини. 

Охрабрувачки е фактот што некои притисоци од загадување се 

намалени, како што се збогатувањето на хранливите материи во европските 

води и рамнотежата на азотот што се наоѓа на земјоделските површини. 

Сепак, нивото на азот сè уште значително ги надминува границите на 

еутрофикација на екосистемот во поголемиот дел од Европа и се предвидува 

ризикот од еутрофикација да остане и по 2020 година. 

Зголемените влијанија од климатските промени веќе влијаат на 

дистрибуцијата, опсегот и интеракцијата на видовите и се предвидува да 

станат позначајна закана во следните децении. Климатските промени исто 

така ќе комуницираат и ќе ги влошат другите закани. 

Европската Унија во своите активности во изминатата деценија имаше 

главна цел: „стопирање на загубата на биолошката разновидност и 

деградација на екосистемските услуги“, која и понатаму останува сериозен 

предизвик.  

Анализирајќи ги податоците од бројните студии на европско ниво, 

може да се заклучи дека означувањето на одредено подрачје како 

заштитено не е гаранција за ефективна заштита на биодиверзитетот; заради 

што евидентна е потребата за планови за управување и мерки за зачувување. 
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3.3.1. Состојба и трендови на биолошката разновидност во Европа 

Многу факти се сè уште непознати кога станува збор за целосниот 

статус и трендови на европскиот биодиверзитет и нивната поврзаност со 

функционирањето на екосистемите и долгорочната испорака на услугите. 

Според извештаите на земјите потписнички на Директивата за 

живеалишта за периодот 2007-2012 година, само 23% од проценките на 

животински и растителни видови и 16% од проценките за видот на 

живеалиштата се оценуваат со поволен статус на зачувување. Голем дел од 

проценките на видовите (60%) и проценките на живеалиштата (77%) 

остануваат во неповолна состојба. Процентот на проценки на статусот на 

зачувување што е непознат е намален (на 17% за видови и 7% за 

живеалишта). 

Податоците за трендовите на популациите за различни групи видови 

покажуваат и загрижувачки и охрабрувачки резултати. Во периодот 1990-

2011 година утврден е драматичен пад на пасишните пеперутки од речиси 

50%, а кај популациите на најчестите птици во Европа за 12%. Охрабрувачки, 

кај некои популации на европски лилјаци и големи месојадци има 

подобрувања како позитивен резултат од акцијата за зачувување и 

непланирани промени како што е напуштање на земјиштето. 

Моделите на производството и потрошувачката во Европа создаваат 

деградација на животната средина во другите делови на светот. Во зависност 

од видот на ресурсот, придружното вкупно влијание врз животната средина 

на европската потрошувачка што се јавува надвор од Европа се проценува 

дека е во опсег од 30-60%.  

Губењето и деградацијата на нашиот природен капитал е штетно за 

човечкиот развој. Основни промени во начинот на живот, производството и 

потрошувачката, знаењето и образованието се потребни за Европа да 

премине кон одржливост. 

 

3.3.2. Главни закани за биолошката разновидност во Европа 

Од 1950-тите до сега евидентирани се невидени и забрзувачки 

глобални промени предизвикани од човекот, предизвикувајќи огромни 

притисоци на Земјата.  
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Клучните закани за биолошката разновидност - промена на 

живеалиштата, загадување, прекумерна експлоатација, инвазивни видови и 

климатски промени - продолжуваат да вршат притисок што предизвикува 

губење на видовите и живеалиштата, што во крајна мера резултира во 

деградација на екосистемот и ослабување на отпорноста на екосистемот. 

 

Графикон 1: Групи на двигатели на промените 

 

 

Промената на живеалиштата - вклучително и нивна загуба, 

фрагментација и деградација - на природни и полу природни живеалишта 

заради промена на употребата на земјиштето е главен притисок (пр. 

фрагментација на руралните предели заради урбаното ширење и развојот на 

инфраструктурата). 
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Преголемата експлоатација на природните ресурси е голем проблем 

на континентално и глобално ниво (пр. интензивен ископ на минерали и 

суровини, прекумерна сеча на дрвни сортименти, прекумерен улов на риба 

во приморските средини и сл.). 

Забрзаното воспоставување и ширење на инвазивни видови - повеќе 

од 12 000 инвазивни видови се среќаваат во Европа - не само што е важен 

двигател на загубата на биолошката разновидност, туку и предизвикува 

значителна економска штета на земјоделството, шумарството и рибарството 

во вредност од милијарди евра годишно.  

Притисоците од загадување се присутни и не занемарливи. Иако некои 

од нив се намалени, како на пр.  збогатувањето на водите со хранливите 

материи и количината на азот во земјоделските површини, сепак нивото на 

азот сè уште значително ги надминува границите на еутрофикација на 

екосистемот во поголемиот дел од Европа. Многу познати проблеми со 

загадувањето опстојуваат, додека се појавуваат и нови. 

Зголемените влијанија од климатските промени веќе влијаат врз 

дистрибуцијата на видовите, опсегот и интеракцијата и се предвидува да 

станат позначајна закана во наредните децении. Климатските промени во 

интеракција со другите закани можат истите дополнително да ги влошат. 

 

3.3.3. Стратешки план за биолошка разновидност на ЕУ (2011 – 2020 год.) 

Биодиверзитетот, или биолошката разновидност, е разнообразност на 

живиот свет и ги вклучува сите живи организми кои се наоѓаат на Земјата. Тој 

игра клучна улога во функционирањето на екосистемите и обезбедувањето 

на екосистемски услуги, неопходни за животот и благосостојбата на луѓето 

како: снабдувачки, регулирачки и културолошки екосистемски услуги. Сепак, 

и покрај утврдената вредност на биолошката разновидност и нејзиното 

основно значење за луѓето, истата е загрозена од човековите активности и 

продолжува да се губи. Ова се проценува дека го намалува глобалниот БДП 

за 3% секоја година (EP (2012), European Parliament resolution of 20 April 2012 

on our life insurance, our  natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020 

(2011/2307(INI)). 

Во 2010 година беше заклучено дека во периодот од 2002 до 2010 

година не се исполнети целите за намалување/запирање на загубата на 
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биолошката разновидност на глобално и континентално ниво, и покрај 

важниот напредок во мерките за зачувување на природата во Европа, пр. 

проширување на мрежата на заштитени подрачја „Натура 2000“ и 

обновување на некои видови диви животни (EEA (2009), Progress towards the 

European 2010 biodiversity target, EEA Report No 4/2009, European 

Environment Agency). Во исто време, клучните фактори за загубата на 

биолошката разновидност останаа константни или се зголемија, со што се 

минимизираат позитивните активности за остварување на зацртаните цели. 

Како резултат на тоа, во 2010 година светските лидери усвоија 20 цели - 

познати како цели на биолошката разновидност од Аичи - за периодот 2011-

2020 година со цел „значително да се намали постојната стапка на загуба на 

биолошката разновидност“. 

Во согласност со целите од Аичи, ЕУ постави амбициозна севкупна цел 

на „Престанување на загубата на биолошката разновидност и деградација на 

екосистемските услуги во ЕУ до 2020 година, и нивно обновување онолку 

колку што е можно, истовремено засилувајќи го придонесот на ЕУ во 

спречување на глобалната загуба на биодиверзитетот“ преку усвојувањето 

на Стратегијата за спречување на загубата на биолошката разновидност и 

екосистемските услуги во земјите од Европската Унија до 2020 година под 

наслов „Наше животно осигурување – наш природен капитал“. 

Овој стратешки план содржи шест меѓусебно зависни цели, кои се во 

согласност со Целите од Аичи и тоа:  

1. Целосна имплементација на законодавството на ЕУ за заштита на 

природата, особено Директивата за птици (Директива за заштита на 

дивите видови птици, 2009/147/EC) и Директивата за живеалишта 

(Директива за заштита на природните живеалишта и дивата фауна и 

флора, 92/43/EEC) за да се спречи понатамошна загуба на биолошката 

разновидност;  

2. Подобра заштита на екосистемите и одржување на екосистемските 

услуги преку воспоставување на зелена инфраструктура и 

ревитализација на барем 15 % од деградираните екосистеми;  

3. Зголемување на придонесот на земјоделството и шумарството кон 

одржувањето и унапредувањето на биолошката разновидност;  

4. Подобрено управување со рибниот фонд и постигнување 

максимален одржлив улов;  
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5. Зголемена контрола на инвазивните алохтони видови;  

6. Поголем придонес на ЕУ кон спречување на загубата на биолошката 

разновидност на светско ниво. 

Во 2013 година, Европската комисија ја усвои Стратегијата за зелена 

инфраструктура. Во 2014 година, Европскиот совет донесе регулатива за 

спречување и управување со воведувањето и ширењето на инвазивните 

видови. 

 

3.4. Можни сценарија за биолошката разновидност во Европа 

Може да се каже дека во последната деценија во Европа е остварен 

напредок за некои прашања. Значајно достигнување вклучува проширување 

на мрежата на заштитени подрачја Натура 2000 до 18% од земјиштето на ЕУ 

и 4% од морските води на ЕУ. Ова значи дека целта на Аичи за глобално 

покривање на заштитените подрачја до 2020 година за најмалку 17% од 

копнените и внатрешните водни области е исполнета, додека сè уште е 

потребен голем напредок за исполнување на 10% од крајбрежните и 

морските области.  

Во периодот кој претстои, клучен чекор за заштита на биолошката 

разновидност на Европа претставува ефективното зачувување и управување 

со мрежата Натура 2000 и зајакнување на нивната кохерентност преку развој 

на зелена инфраструктура, како што се коридорите на дивиот свет. 

Особен предизвик за Европа претставува исполнувањето на 

целокупната цел за запирање на загубата на биодиверзитет и деградацијата 

на услугите на екосистемите до 2020 година. Голем дел од директните, и сите 

индиректни влијанија врз загубата на биодиверзитетот, произлегуваат од 

низа сектори и политики што врши значителен притисок врз 

биодиверзитетот. Овие вклучуваат земјоделство, риболов, регионален 

развој и кохезија, шумарство, енергија, туризам, транспорт и индустрија.  

Судбината на европската биолошка разновидност е исто така тесно 

испреплетена со развојот на настаните во овие области. Така, адекватната 

интеграција на размислувањата за биолошката разновидност во одредени 

економски сектори, како и регионалните политики останува критична во 

обидот да се намалат притисоците врз биодиверзитетот. Ќе биде потребно 
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успешно вклучување на биодиверзитетот во овие области - и во јавниот и во 

приватниот сектор. 

Стратегијата на ЕУ за биодиверзитет до 2020 година - доколку е 

целосно и ефективно спроведена - е предвидена како значаен чекор кон 

запирање на загубата на биодиверзитетот. На пример, ефективната 

интеграција на проблемите со биолошката разновидност во сектори како 

што се земјоделството, шумарството и риболовот (целта на целите 3 и 4) ќе 

биде важна во обидот да се намалат директните влијанија врз 

биодиверзитетот.  

Друг клучен чекор е обновување на најмалку 15% од деградираните 

екосистеми низ Европа, промовирање на зелена инфраструктура во ЕУ во 

урбани и рурални области и обезбедување на нето загуба на биолошката 

разновидност и услугите на екосистемот (цел 2). Сите имаат потенцијал 

значително да имаат корист од биодиверзитетот, како и од општеството, 

преку зајакнување на кохерентноста на мрежата Натура 2000, зголемување 

на отпорноста на екосистемот и обезбедување решенија засновани врз 

природата за прилагодување на климатските промени. Целта 2 има за цел 

да ја подобри базата на знаење за екосистемите и нивните услуги во ЕУ со 

цел да се процени економската вредност на екосистемските услуги и да се 

промовира интеграцијата на овие вредности во системите за сметководство 

и известување на ЕУ и на национално ниво до 2020 година. 

Во денешната сè повеќе глобализирана економија, меѓународните 

трговски ланци ја забрзуваат деградацијата на живеалиштата далеку од 

местото на потрошувачка. Со оглед на тоа што Европа има висок еколошки 

отпечаток и во голема мера се потпира на увоз на ресурси и стоки од целиот 

свет, влијанието на Европа врз загубата на биодиверзитетот и деградацијата 

на екосистемот се протега далеку надвор од нејзините граници.  

Оттаму, европските напори да ја запрат загубата на биолошката 

разновидност на нејзиниот континент треба да обезбедат осигурување дека 

притисоците не се пренесуваат во другите делови на светот, со што се 

влошува загубата на глобалниот биодиверзитет. 
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4. Основни карактеристики за Република Северна Македонија 

Република Северна Македонија (РСМ) се наоѓа во централниот дел на 

Балканскиот Полуостров. На север се граничи со Косово и Србија, на исток со 

Бугарија, на југ со Грција, а на запад со Албанија. Зафаќа површина од 25713 

km2. Најјужната точка на државата е кај Маркова Нога (источен брег на 

Преспанското Езеро), најсеверната кај месноста Аниште (северно од Крива 

Паланка), најзападната кај месноста Кестењар (југозападно од Дебар) и 

најисточната точка е кај месноста Ченгино Кале (источно од Берово). 

Растојанието по воздушна линија од нејзините северни граници до јужните 

граници изнесува 155 km, а од западните до источните 210 km. 

 

4.1. Географски карактеристики 

Современата геолошка еволуција на просторот на РСМ резултирал со 

диференцирање на четири тектонски зони: Вардарска зона, Пелагониски 

хорст-антиклинориум, Западно-македонска зона и Српско-македонски 

масив. Вардарската зона како централно поставена оска се протега во 

правец север-југ од Белград до Солунскиот Залив, а во РСМ ја зазема 

долината на реката Вардар. Пелагонискиот хорст-антиклинориум се наоѓа 

помеѓу Вардарската зона на исток и Западно-македонската зона на запад и 

север, од кои е одвоен со регионални и длабински раседи. 

Најстарите геолошки слоеви  РСМ потекнуваат од прекамбриум. Во 

оваа ера Српско-македонскиот масив, Вардарската зона и Пелагонискиот 

хорст-антиклинориум претставувале една целина, изградени од 

метаморфни карпи со различен состав. Српско-македонскиот масив, 

застапен на Козјак, Герман, Осогово, Плачковица, Малешевски Планини и 

Беласица, се одликува со гнајсеви, микашисти и шкрилци. 

Современиот релјеф на РСМ во основа има тектонски карактер. Со 

оглед на доминантноста на радијалните (вертикални) процеси на 

издигнување, основно обележје на релјефните карактеристики се повеќето 

хорстови (планини) и грабени-депресии (котлини), речиси секогаш одвоени 

едни од други со рабни дислокации (Колчаковски, 2004). Во помала мера во 

текот на неотектонската етапа е застапено тонење, што резултира со 

формирање на котлини. 

Планините во РСМ припаѓаат кон три групи според нивната височина: 
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• високи (над 2000 m): Кораб (Голем Кораб, 2753 m), Шар Планина 

(Титов Врв или Голем Турчин, 2748 m), Пелистер (Пелистер, 2601 

m), Јакупица (Солунска Глава, 2540 m) и Ниџе или Кајмакчалан 

(Кајмакчалан, 2520 m), како и Бистра, Стогово, Јабланица, 

Галичица, Кожуф, Осоговски Планини, Беласица; 

• средно високи (1500-2000 m): Плакенска и Илинска Планина, 

Влаина, Малешевски Планини, Сува Гора, Козјак, Караорман, 

Бушева Планина, Плачковица, Бабуна, Огражден, Герман, Селечка 

Планина, Скопска Црна Гора, Дрен, Голак, Буковиќ и неки други; и 

• ниски планини (до 1500 m): Жеден, Серта, Клепа, Градешка 

Планина, Плауш, Смрдеш, Манговица, Градиштанска Планина, итн. 

Котлините својата морфоструктурна физиономија ја стекнале со 

ендогените неотектонски процеси. Во РСМ се издвојуваат единаесет 

котлини, кои доста се разликуваат во однос на својата површина. Пелагонија, 

со површина од 3682 km2, е најголемата котлина во РСМ, а потоа следат 

Тиквеш (2518 km2) и Овче Поле (2162 km2). Позначајни котлини се и 

Скопската, Радовишко-струмичката, Охридско-струшката, Кумановската, 

Полог, Велешката, Делчевско-беровската, Кочанската и Гевгелиско-

валандовската (Колчаковски, 2004). 

Рецентниот релјеф е претставен со абразивни (на бреговите од 

природните езера), флувијални (речни), карстни, периглацијални и 

глацијални релјефни форми. Карстниот релјеф е најзастапен на планините 

Жеден, Бистра, Галичица, Јакупица, во Поречкиот Басен, изворишниот дел 

на Црна Река, во Мариово, вдолж долината на Вардар и мали делови на 

планините Плачковица и Влаина.  

Подземните карстни форми се претставени со пештери и пропасти. 

Најмногу пропасти има на планината Јакупица. Периглацијалниот релјеф е 

претставен со фосилни (камени реки-Пелистер, карпести глечери-Јабланица) 

и рецентни форми (тревни тераси-Јабланица, Пелистер). 

Палеорелјефот е претставен со палеовулканскиот релјеф (вулкански 

купи, некови, вулкански кратери, плочи) особено во источните делови на 

Вардарската зона (Кратовско-злетовска област) и Кожуф-Витачево и 

фосилниот абразивен релјеф (поврзан со неогените езера). 
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4.2. Климатски карактеристики 

 

Климата во Република Северна Македонија е хетерогена и силно се 

разликува во одделните нејзини делови. Карактеристично е тоа дека нема 

климатски влијанија во чиста форма туку секаде преовладуваат одредени 

комбинирани влијанија, што условува големи климатски модификации на 

релативно мал простор. 

Територијата на РСМ е под влијание на две зонални клими и тоа: 

медитеранска и умерено континентална како и локалната планинска клима, 

која се јавува по планинските предели. Од источната и северната страна 

осетно е влијанието на европскиот континент, а од јужната страна на 

Медитеранот (од Егејско Море) додека влијанието од запад (од Јадранското 

Море) е доста послабо.  

Развиениот планински релјеф со кој се карактеризира РСМ претставува 

голем модификатор на различните климатски влијанија. Карактеристично за 

РСМ е што климатските влијанија од зоналните клими и локалните 

климатски влијанија се комбинираат што придонесува кон широк и 

хетероген спектар на климатски типови. 

Големата хетерогеност на климата доведува до големи варијации на 

сите климатски елементи. Средната годишна температура варира од -0,4 до 

14,2оC, а годишното количество врнежи од 460 до 1103 mm. Најголеми 

годишни количини врнежи (над 1400 mm) се забележани во долината на 

река Радика (Ростуше, Жировница), а најмали во регионот на Градско, Овче 

Поле и велешкото поле (помалку од 500 mm).  

Врнежите се главно од дожд, а во зимскиот период од годината од 

снег. Врнежите од снег започнуваат од ноември, а на високите планини и 

порано. Просечниот период на траење на снежниот покрив е декември-

март, а на повисоките планини ноември-април, па дури и мај. 

Важна карактеристика на климата во РСМ се сушните периоди, кои 

обично траат преку 30 дена, иако во одделни години траењето на 

максималните сушни периоди изнесува и преку 80 дена (Лазаревски, 1993). 
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Сл. 1. Карти на средни годишни температури и средни годишни врнежи 

Mean annual temperatures 

in the Republic of North 

Macedonia in oC 

Mean annual sum of 

precipitations in the Republic 

of North Macedonia in mm 
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Во најниските јужни делови од РСМ (струмичко, гевгелиско, 

валандовско до Демир Капија) со надморска височина од 40 до 500 метри 

осетно е влијанието на модифицираната медитеранска (суб-медитеранска) 

клима. Средната годишна температура во ова подрачје изнесува 14,2оC. 

Ваквите климатски карактеристики придонесуваат да во ова подрачје зимата 

биде мека, со висока релативна влажност, а летото да биде жешко, суво, 

ведро со ниска релативна влажност. 

Во подрачјата од 500 до 600 метри надморска височина (во 

Повардарието и котлините околу реките Пчиња, Брегалница, Струмешница, 

Треска, Дрим и Радика) се чувствува комбинираното влијанието на 

субмедитеранската и континенталната клима. Средната годишна 

температура во ова подрачје изнесува 12,7оC, а годишното количество на 

врнежи се движи од 460 до 583 mm. 

Со зголемување на височината, од 600 до 900 метри надморска 

височина (Полошко, Кичевско, Дебарско, Белчишко, Струшко, Охридско, 

Преспанско, Пелагониско, Кривопаланечко, Кратовско и Делчевско) 

доминантно влијание има топлата континенталната клима. Средната 

годишна температура во ова подрачје изнесува 10,9оC, а годишната сума на 

врнежи се движи од 515 до 890 mm. 

Во подрачјето од 900 до 1100 метри надморска височина, во 

пониските планински делови (Ресенско, Малешевско) влијанието на 

студената континенталната клима се чувствува поинтензивно. Средната 

годишна температура во ова подрачје изнесува 9,0оC, а годишната сума на 

врнежи се движи од 800 до 850 mm. 

Со зголемување на надморската височина од 1100 до 1300 метри се 

зголемува влијанието на планинската клима. Во овој дел климазонално е 

распространета ass. Festuco heterophylae-Fagetum (Em 1965) (шумска 

заедница на подгорска букова шума). Средната годишна температура во ова 

подрачје изнесува 8,5оC, а годишната сума на врнежи се движи од 808 до 900 

mm. 

Планинската клима има подоминантно влијание на надморската 

височина од 1300 до 1650 м. Во овој дел климазонално е распространета ass. 

Calamintho grandiflorae-Fagetum (Em 1965) (шумска заедница на горска 

букова шума). Средната годишна температура во ова подрачје изнесува 

6,4оC, а годишната сума на врнежи се движи од 1044 до 1103 mm. 
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Во повисоките подрачја со надморска височина од 1650 до 2250 метри 

доминира влијанието на планинската клима. Во овој дел се застапени повеќе 

климазонални шумски заедници (на субалпска бука, ела, смрча, молика и 

џуџест бор). Средната годишна температура во ова подрачје изнесува 3,5оC, 

а годишната сума на врнежи се движи од 1074 до 1001 mm. 

Во највисоките делови на РСМ, над 2250 метри надморска височина 

(Кожуф, Ниџе, Баба, Дешат, Кораб, Шар Планина и Јакупица) е изразено 

влијанието на високопланинската (алпска) клима. Овој алпски појас се јавува 

над зоната на шумската вегетација и во него е распространета само тревна 

високопланинска вегетација. Средната годишна температура во ова 

подрачје е со негативен предзнак и изнесува -0,4оC, а годишното количество 

врнежи се движи околу 791mm. Зимите во овој дел се долги, студени, 

влажни и снежни, а летата кратки и свежи. 

 

4.3. Хидрографски карактеристики 

На територијата на Република Северна Македонија се јавуваат 

различни видови води како што се подземни води, извори, врутоци, 

проточни води, потоци и реки, како и природни езера и акумулации.  

Вкупното водно богатство на се проценува на околу 26 милијарди m3. 

Според овие вредности, РСМ би можела да се категоризира во средно богати 

земји со вода.  

Водните ресурси се нерамномерно распоредени на територијата на 

нашата држава, што е резултат на различниот геолошки состав, релјефна 

структура и климатските карактеристики.  

Потребно е да се истакне дека 84% од водите на Република Северна 

Македонија се домицилни, додека само 16% доаѓаат надвор од територијата 

на државата.  

Вкупната количина на подземни води се проценува на околу 0,52 

милијарди m3. Најголеми количини се сретнуваат во Скопската, Струмичката, 

Кумановската и Гевгелиско-Валандовската Котлина. Овие води се особено 

значајни за водоснабдување на луѓето, бидејќи се проценува дека околу 60% 

од селските населби и околу 50% од градските населби користат ваква вода 

за подмирување на потребите. 
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Сл. 2. Водни ресурси во РСМ 

 

Изворите претставуваат природно истекување на изданската вода на 

површината на земјата. Се смета дека РСМ не е богата со извори. Најголем 

дел од нив (околу 80%) се наоѓаат во сливот на реката Вардар, додека помал 

број се во сливот на Црн Дрим (околу 15%) и Струмица (5%). Во државата се 

регистрирани околу 4400 извори, од кои 1100 се со капацитет поголем од 1 

l/s. Од нив околу 90 извори имаат капацитет поголем од 30 l/s, а 58 извори 

се со капацитет поголем од 100 l/s. Од карстните извори (врутоци) 

потекнуваат најголемите реки кај нас, како што се Вардар, Треска, Бабуна, 

Црна Река и други. Најголем карстен извор е Острово, кај манастирот Св. 

Наум, на јужното крајбрежје на Охридското Езеро, со вкупен капацитет од 11 

m3/s, а втор по капацитет е Рашче (6 m3/s). 



   

26 

 

Во РСМ се регистрирани и над 50 извори со минерални и термо-

минерални води со вкупен капацитет од околу 1500 l/s. Најголеми извори се 

Катлановска Бања, Кумановска Бања, Кочанска Бања, Штипска Бања, 

Дебарска Бања, Подлог и други. РСМ располага и со бројни минерални 

извори (Скопска Котлина, Пелагонија, Полог, Кожуф, велешко и радовишко). 

Реките во РСМ припаѓаат кон три слива: Егејски, Јадрански и 

Црноморски. Егејскиот речен слив е најголем и зафаќа површина од 22319 

km2 или 87% од вкупната територија на државата. Него го сочинуваат сливот 

на реката Вардар (80% од територијата), и сливовите на реките Струмица и 

Циронска Река. Реката Вардар е најдолга и најзначајна река во РСМ. Вкупната 

должина на реката изнесува 388 km од кои на нашата држава ѝ припаѓаат 

301 km. На својот тек во рамки на РСМ, реката Вардар прима вкупно 37 

притоки подолги од 10 km (Пена од Шар Планина, Треска, Маркова Река, 

Лепенец и Серава во Скопската Котлина, Пчиња и Кадина Река во Таорската 

Клисура, Тополка и Бабуна во велешко, Брегалница во средниот тек, Црна 

Река и Бошава во Тиквеш). Во горниот тек реката се збогатува со 

дополнителни 8 m3/s вода од Мавровската акумулација, пренасочени од 

сливот на реката Радика. 

Јадранскиот речен слив го сочинува сливот на реката Црн Дрим (56 

km). Преку него се одводнуваат западните и југозападните делови на РСМ, 

односно 13% од територијата на државата. Црн Дрим истекува од 

Охридското Езеро, тече низ Струшко Поле по што влегува во акумулацијата 

Глобочица, а потоа и во следната акумулација Дебарско Езеро (Шпилје). 

Најзначајна притока на Црн Дрим е реката Радика (64,7 km). Дел од горниот 

слив на реката Радика по вештачки пат, преку Мавровското Езеро, е 

префрлен во сливот на Вардар. 

Црноморското сливно подрачје зафаќа незначителен дел од 

територијата на државата, односно 44 km2. Тоа се наоѓа на северната страна 

на Скопска Црна Гора од каде извира Бинечка Морава, која водите од ова 

подрачје преку Јужна Морава и Дунав ги носи во Црно Море. 

Во РСМ се јавуваат и неколку понорници, како Крапа, Лазарополска 

Река и Мала Река кои понираат во варовници; Церска Река, Патишка Река, 

Оча и Пеколник чија вода тоне во речниот нанос и неколку мали водни 

текови кои понираат во карстни полиња (Бегово Поле, Тони Вода). 
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Во РСМ има околу 160 езера со вкупна површина од околу 500 km2, 

односно околу 2% од вкупната површина на државата. Од нив, 50 се 

природни, а останатите 111 се вештачки – акумулации. Во РСМ има три 

тектонски езера, Охридско, Преспанско и Дојранско. 

Охридското Езеро се наоѓа во крајниот југозападен дел на државата и 

има површина од 348,8 km2 од кои на РСМ и припаѓаат 229,9 km2, а 

останатиот дел припаѓа на Република Албанија. Средната длабочина 

изнесува 144,8 m, a најголемата 287 m. Во езерскиот басен при нормално 

ниво на езерска вода се акумулирани 50.683 km3 вода. Езерото се снабдува 

со вода преку многубројните крајбрежни и сублакустрични извори. 

Најбогати и најбројни се изворите на јужната крајбрежна линија (изворите 

кај манастирот Св. Наум и изворите кај с. Тушемиште во Албанија). Други 

поголеми извори се Билјанини Извори, изворите во с. Калишта и изворот 

Воденче кај с. Лин во Албанија. 

Преспанското Езеро се наоѓа во југозападниот дел од државата и 

зафаќа површина од 274 km2 од кои на РСМ и припаѓаат 176, 8 km2, а 

остатокот на Грција и Албанија. Средната длабочина изнесува 18.8 m, а 

најголемата изнесува 54 m. Вкупната акумулирана вода во (Големото) 

Преспанско Езеро изнесува 3,6 km3 (Albrecht et al. 2012). Во Големото 

Преспанско Езеро има два острова, односно еден во РСМ – Голем Град. 

Преспанското Езеро добива вода од поголем број мали притоки како Голема 

Река, Кранска и Брајчинска, како и неколку сублакустрични извори. Езерото 

нема површински истек, туку водата ја губи преку испарување и преку 

понорот Врагодупка во заливот Завир. 

Дојранското Езеро се наоѓа во југоисточниот дел на државата и зафаќа 

површина од 43 km2. Најголемата длабочина од 10 m се наоѓа во 

југоисточниот дел. Со вода се храни од неколку помали реки и од мал број 

сублакустрични извори. Почнувајќи од 1988 година, нивото на водата 

драматично се намали, при што површината на езерото е намалена за 600 

hа, а волуменот за околу 110 милиони m3. Од 2002 година, започна проект за 

ревитализација на езерото со внесување на води од алувијалниот издан 

Ѓавато, Богданци. 

Покрај тектонските езера, во РСМ постојат и едно урниско (Моклишко 

Езеро), едно крајбрежно-изворско (Острово кај Св. Наум), шест мочуришни 

езера, неколку пештерски езера и 43 леднички езера (најмногу на Шар 
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Планина - 21, а останатите на Кораб, Дешат, Јабланица, Стогово, Пелистер и 

Јакупица). 

Во РСМ има над 110 вештачки езера - акумулации. Од нив 22 

акумулации имаат поголем волумен од 1 милион m3, а останатите се со 

помал волумен. Поголеми езера се Тиквешкото Езеро на Црна Река, Козјак 

на реката Треска, Мавровското Езеро на Мавровска Река, Шпилје на Црн 

Дрим, Калиманци на реката Брегалница, Стрежево на реката Шемница, итн. 

 

4.4. Демографски карактеристики 

Според последните проценки од 2012 година во РСМ живеат 2 062 294 

жители што е незначително зголемување од 1,97% во однос на 2002 година 

кога беше спроведен последниот попис на населението (2 022 547 жители). 

Во некои статистички плански региони се чувствува одреден пад во бројот на 

населението, додека други региони (скопски и полошки) пак имаат 

значителен пораст. 

Според пописот од 2002 г. во РСМ има 1715 села кои покриваат 86,7% 

од националната територија и во кои живее 43% од вкупното население. 

Урбаното население е првенствено сконцентрирано во главниот град Скопје 

(околу 30%). Просечната густина на населението од 81 лице на km2 во 2002 

г., се зголемила за 2 лица (83) на km2 во 2012 г. При тоа најмал број жители 

има во Вардарскиот (38) и Пелагонискиот (49) плански регион, додека 

драстични промени во густината на населението, има во Скопскиот (од 319 

на 336 жители на km2) и Полошкиот регион (од 126 на 131 жители на km2. 

Зголемената густина на население значи и зголемен притисок врз 

природната средина и биолошката разновидност на локално ниво.  

Општо присутна е миграцијата на населението од руралните во 

урбаните средини, посебно од помалите градови во градот Скопје. Исто, во 

постојан пораст е надворешната миграција.  

Република Северна Македонија по турбулентниот период од 

осамостојувањето, па сè до конфликтот во 2001 година, се обидуваше да 

изгради стабилна макроекономска политика која и денес се обидува на сите 

економски полиња да ја подобри. Постепено, низ годините, ги подобрува 

своите перформанси во разни сектори. Државата, од 2008 година, бележи 

постојан пораст на бруто-домашниот производ (БДП) по жител, број на 

вработени, како и финална потрошувачка по жител. 



   

29 

 

Економскиот развој е една од приоритетните и стратешките 

определби на Република Северна Македонија за наредниот период. 

Државните институции се обидуваат државата да ја претстават како 

привлечна дестинација за странски инвестиции преку промоција на 

предностите на водење бизнис.  

Компаративните предности што ги нуди Република Северна 

Македонија (евтина и квалификувана работна сила, влада која е пријателски 

настроена кон странските инвестиции, ниски трошоци, едношалтерски 

систем, даночни поволности и субвенции, добра инфраструктура и др.) 

скромно привлекуваат странски фирми кои сакаат да го прошират својот 

бизнис и да инвестираат во РСМ.  

Државата сестрано го поттикнува извозот на македонски производи со 

што сака да придонесе за зајакнување на позицијата на земјата како 

доверлив бизнис партнер и дестинација. На крај, во економскиот развоен 

потенцијал на Република Северна Македонија влегува и промоцијата како 

атрактивна туристичка дестинација со интенција за континуирано 

зголемување на бројот на туристи кои ја посетуваат земјата. 

Од вкупното работоспособно население (1.672.961 жители) во 

Република Северна Македонија се вработени 657 849 жители, што значи 

стапката на невработеност е висока и изнесува 29,9% за почетокот на 2013 

година. Невработеноста е полоша во урбаните отколку во руралните 

области, односно таму каде има зголемена потреба од земјоделска работна 

сила, стапката на вработеност е поголема. Исто така, степенот на 

сиромаштија е висок и изнесувал 27,1% за 2011 година. Општата стапка на 

невработени во Република Северна Македонија во последните години 

бележи благ пад. 

Во 2012 година имало значително намалување на бројот на 

работниците во секторот Земјоделство, лов, шумарство и рибарство за 6,8% 

(8270 работници), во секторот Снабдување со вода; отстранување на 

отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината за 

20% (2558 работници), како и секторот Финансиски дејности и дејности за 

осигурување за 14% (1478 работници). 

Бројот на работници во секторот рударство и вадење на камен и 

понатаму продолжува со генерален раст, кој во 2012 брои 320 (6%) нови 

вработувања.  
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Преработувачката индустрија бележи пораст од 1686 нови 

вработувања (1.3%). Секторот градежништво е во пораст со 1063 работници 

(2.7%), како и секторот трговија на големо и трговија на мало; поправка на 

моторни возила и мотоцикли со 1931 работник (2.1%).  

Порастот во бројот на нови вработувања за 2012 го чинат услужните 

дејности: информации и комуникации (1633), стручни, научни и технички 

дејности (1238), административни и помошни услужни дејности (3494), 

образование (2181), други услужни дејности (3120), како и дејности на 

здравствена и социјална заштита (861). 

 
Сл. 3. Број на вработени по главните сектори во периодот 2009-2012 (ДЗС) 
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Најчест приход кај населението е од ангажирање на сопствениот труд, 

односно плата и други надоместоци.  

Поголемиот дел од граѓаните остваруваат дополнителни приходи 

преку различни видови ангажман на сопствениот труд и вештини. Така, 

најчеста појава кај граѓаните, посебно во руралните средини, покрај плата, е 

да остваруваат приходи и од сопствен ангажман во земјоделски активности 

(сопствено земјоделско производство, одгледување стока, изнајмување на 

плодно земјоделско земјиште или сезонски наемен работник).  

Во урбаните средини е честа појавата на изнајмување станови 

(особено Скопје и Охрид), водење мали бизниси како механичарски, 

автомобилски, електричарски и други работилници и сервиси, во кои не 

секогаш се исполнуваат пропишаните стандарди. 

Разните градежни проекти низ државата, кои индиректно потпомагаат 

најмалку други 20-тина сектори и обезбедуваат егзистенција за бројни 

семејства, се во пораст. Се гради линиска инфраструктура (патишта, мостови 

и железници), градски паркинзи, нови објекти од културата, здравствени 

установи, административни објекти, училишта, градинки, спортски 

игралишта и објекти, трговски центри, нови фабрики, се подобрува 

комуналната инфраструктура низ целата држава, стоваришта, откупни и 

дистрибутивни центри, сместувачки капацитети, бензински пумпи, итн. 

Животниот стил на населението, доколку не спаѓа во групата на 

социјално ранливи категории, во голем дел го условува и неговиот однос кон 

биолошката разновидност и животната средина.  

Денешниот македонски граѓанин во просек, има зголемена куповна 

моќ и зголемена потрошувачка на материјални добра и зголемено 

количество на слободно време. Заради тоа, секојдневно генерира огромни 

количества отпад од индустриски создадените производи, претежно храна. 
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5. Биолошката разновидност во Република Северна Македонија 

Богатството и хетерогеноста на екосистемите, типовите природни 

живеалишта и дивите видови, како и генетските ресурси, се основни 

обележја на биолошката разновидност во Република Северна Македонија. 

Според расположливите сознанија, тоа богатство вклучува импозантна 

бројка од 17.604 видови од кои 976 се ендемични видови. 

Националните црвени листи на животни, растенија и самоникнати габи 

се неодамна изготвени, па затоа анализите на загрозените и заштитените 

диви видови се направени во согласност со меѓународни критериуми 

содржани во повеќе меѓународни документи (конвенции, договори, Светска 

црвена листа, Европска црвена листа, ЕУ‐директиви за хабитати и диви 

видови). 

Во Европската црвена листа на ’рбетни животни вклучени се 113 

видови од кои: 30 видови риби, 66 видови птици, 16 видови цицачи и 1 вид 

влечуги. Од вкупно 20 ендемични видови риби од РСМ, 17 видови се 

вклучени во категоријата на глобално загрозени видови. Вкупниот број на 

идентификувани Емералд видови (во согласност со Резолуција бр.6 од 

Бернската конвенција) во РСМ изнесува 165 вида. 

Глобалната црвена листа на IUCN од 1997 год. содржеше 70 таксони од 

Република Северна Македонија, од кои 19 беа локални ендемити. Од нив, 

еден вид имаше статус „исчезнат“ – видот Thymus oehmianus. Сепак, при 

истражувањата на флората на нашата држава констатирани се мали 

популации од овој вид.  

На Глобалната црвена листа на IUCN од 2013 година се наведени 82 

вида од Република Северна Македонија, на која, во споредба со листата од 

1997 година, опфатени се мал број на видови како: Fritillaria gussichiae, Pinus 

peuce и Ramonda serbica.  

Во Бернската конвенција се наведени вкупно 12 вида од РСМ, од кои 

11 васкуларни растенија и еден вид од групата мовови.  

Сознанијата за богатството и разновидноста на живиот свет во 

Република Северна Македонија датираат уште од средината на ХХ век, 

дополнително продлабочени при изработката на Првиот национален 

извештај за состојбата со биолошката разновидност во Република Северна 

Македонија, кога се направени интензивни флористички истражувања на 

територијата на целата држава.  
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Утврдени се 42 помали или поголеми значајни растителни подрачја во 

државата, а направена е и првична проценка за заканите што го загрозуваат 

опстанокот на растителните видови и на стаништата во тие подрачја. 

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) во 

изминатите децении реализираше обемни истражувања за флората на 

Република Северна Македонија, кои резултираа со објавување на бројни 

трудови и монографии во кои опишани се 27 фамилии со вкупно 544 таксони 

на васкуларни растенија.  

Во подоцнежниот период се обработени вкупно 2 800 таксони, а се 

проценува дека остануваат уште многу кои би требало да бидат обработени. 

Бриофлората на Република Северна Македонија (Цекова 2005, 2012) се 

состои од нешто над 500 таксони од кои над 400 таксони отпаѓаат на 

вистинските мовови (Musci).  

Посебен интерес за научната јавност претставуваат бројните 

балкански ендемити и локалните македонски ендемични растителни 

видови што се развиваат на територијата на нашата држава – познати се 

околу 120 локални ендемити. Некои од ендемитите се карактеризираат со 

голема еволутивна старост, како што се: Thymus oehmianus, Viola kosaninii, 

Crocus cvijici, Crocus scardicus, Colchicum macedonicum, Narthecium scardicum.  

Во перидот од 2004 до 2013 година од територијата на нашата држава 

утврдени и опишани се шест нови таксони за науката и тоа: Helianthemum 

marmoreum, Jurinea micevskii, Anchusa procera var. alboprocera, Erodium 

absinthoides subsp. glandulosum var. kavadarcensis, Cerastium decalvans var. 

kitanovii и Festuca jakupicensis. Покрај тоа, утврдено е присуството на 23 

видови што претходно не биле регистрирани за флората на овие простори. 

Сепак, и покрај бројните истражувања на флората на Република 

Северна Македонија, и понатаму остануваат констатациите дека видовите 

Acorus calamus, Sagitaria sagitifolia, Nymphaea alba и Lysimachia thyrsiflora се 

исчезнати од нејзината територијата. Некои видови кои се сметаа за 

исчезнати во меѓувреме повторно се регистрирани: Aldrovanda vesiculosa - на 

крајбрежјето на Преспанското Езеро, а Gentiana pneumonanthe во регионот 

на Маврово. Пред исчезнување или веќе исчезнати се видовите Senecio 

paludosus и Ranunculus lingua, кои со години не се регистрирани на 

некогашните локалитети или на друга локација.  
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За популациите од 14 видови од флората на Република Северна 

Македонија утврден е висок степен на загрозеност, која произлегува од 

деградација или фрагментација на стаништата, како што е случајот со Carex 

elata, Nuphar lutea, Menyanthes trifoliata, Nymphoides peltata, Trapa natans, 

Cladium mariscus, Thymus oehmianus, Viola kosaninii, Dianthus kapinaensis, 

Phyllitis scolopendrium; или пак поради неконтролирано и масовно 

собирање, како што се Gentiana lutea subsp. symphiandra, Arctostaphyllos uva 

ursi, Sideritis scardica и Sideritis raeseri. Утвредено е дека популацијата од 

видот Salvina natans од крајбрежјето на Дојранското Езеро, кој беше 

загрозен со намалувањето на нивото на водата, постепено се ревитализира.  

 

5.1. Република Северна Македонија како дел од Балканскиот Полуостров 

Република Северна Македонија се простира во централниот дел на 

Балканскиот Полуостров, еден од најбогатите европски региони во однос на 

биолошката разновидност (Kryštufek & Reed 2004). Една од главните причини 

за високата биолошка разновидност е послабата глацијација и постоењето 

на континуирана шумска вегетација во јужните делови со што овие простори 

ја зачувале биолошката разновидност, но придобиле и многу нови видови 

(Tzedakis 2004). Според поделбата на биоми, зонобиоми и на оробиоми 

(Matvejev 1995, во: Lopatin & Matvejev 1995) на Балканот се среќаваат девет 

биоми: 1. зонобиом на медитерански приморски шуми и макии, 2. зонобиом 

на медитерански полупустини, 3. зонобиом на понтско-касписки степи, 4. 

зонобиом на субмедитерански балкански шуми, 5. зонобиом и оробиом на 

балканско-централноевропски шуми, 6. оробиом на европски шуми од типот 

на тајга, 7. оробиом на високопланински камењари, тундра и пасишта, 8. 

оробиом на медитерански шуми на камењари и 9. оробиом на 

јужнобалкански планински камењари и суви пасишта. Од нив, осум се 

среќаваат во РСМ (единствено не се среќаваат типични понтско-касписки 

степи). Стевановиќ и др. (Stevanović et al. 2007) идентификувале неколку 

региони на Балканскиот Полуостров кои се исклучително богати со 

ендемити, како што се јужен и северен Пелопонез, Пинд, Олимп и планините 

во централна Грција, островот Крит, планините Пирин и Славјанка, Рила, 

Родопите, Проклетије, Дурмитор, како и планините на границата помеѓу РСМ 

и Грција (Пелистер, Кајмакчалан и Кожуф) и на границата помеѓу РСМ и 

Албанија (Шар Планина и Кораб).  
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Богатството со видови на Балканскиот Полуостров може да се 

илустрира преку следните податоци: 

• на Балканскиот Полуостров се среќаваат над 120 видови цицачи – 

највисок индекс на диверзитет во Европа (Kryštufek & Reed 2004); 

• над 500 видови птици (Michev et al. 2012), но многу од нив се засегнати 

и претставени со мали популации; 

• од 33 видови водоземци, 28% се ендемични; и од 71 вид влекачи, 21% 

се ендемични (Savić 2008); 

• 288 видови дневни пеперутки (Jakšić 1998).  

 

Една од одликите на биолошката разновидност на Балканскиот 

Полуостров е присуството на богата подземна и пештерска фауна. 

Регистрирани се над 1 000 терестрични и скоро 700 акватични подземни 

видови. Најбројни се инсектите, полжавите, стоногалките, лажните шкорпии, 

сенокосците и други групи копнени безрбетници, а од акватичните 

најинтересни се сунѓерите, копривкарите, водните полжави, рибите и 

водоземецот човечка рипка (Proteus anguinus Gueorguiev 1977; Kryštufek & 

Reed 2004). Помал дел од оваа богата балканска подземна фауна е застапена 

и во РСМ, особено во западните варовнички планини. 
 

Табела 1. Проценка на бројност на видови во државите на Балканскиот Полуостров 

(модифицирано од Brajanoska et al. 2013). 

 

Северна Македонија 
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5.2. Диверзитет на алги 

Познавањето на диверзитетот на алгите во РСМ е оскудно. Според 

досегашните податоци (период после изработката на Првиот национален 

извештај за состојбата со биолошката разновидност на територијата на 

Република Северна Македонија во 2003) може да се увиди дека најголем 

познат диверзитет е утврден во групата на силикатни алги (Таб. 2).  

Ваквата состојба е резултат на повеќегодишните истражувања на оваа 

група организми од неколку автори, што придонесе до објавување на околу 

30 публикации. Останатите групи се слабо истражени и податоците се 

застарени и веројатно не ја покажуваат реалната слика со диверзитетот.  

Причините се пред сé во недостаток на истражувачи (во изминатите 40 

години нема истражувања на флората на останатите алги), како и поради 

промени во стаништата во изминатите 50 години (Катлановско Блато, 

Стенско Блато, Белчишко Блато, Преспанско Езеро, Дојранско Езеро, 

Катлановска Бања, Негорци итн).  

Исклучок на оваа констатација се харите (Charophyceae), за кои се 

направени подетални истражувања на Охридското и Дојранското Езеро, при 

што се утврдени 24 таксони само за Охридското Езеро. 

Табела 2. Вкупен број на регистрирани и објавени алгални таксони во Република Северна 

Македонија 
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Со почетокот на новиот милениум започнуваат подетални 

истражувањата на таксономијата и екологијата на дијатомеите од 

Охридското и Преспанското Езеро. Како резултат на овие истражувања до 

2007 година беа опишани над 162 нови видови од кои поголем дел се 

сметаат за ендемични. Повеќедецениските истражувањата на дијатомеите 

од Охридското и Преспанското Езеро беа сумирани во листа (каталог) на 

утврдени дијатомеи. Според каталогот, во езерата, вклучувајќи ги и сливните 

подрачја, се утврдени вкупно 919 таксони, од кои 789 се сретнуваат во 

Охридското Езеро. Од нив 117 се сметаат ендемични за Охридското Езеро 

(≈14%), а 15 таксони (≈2%) како реликтни. Сепак, потребно е да се напомене 

дека од регистрираните 789 таксони, околу 80 не се комплетно 

идентификувани (односно означени како "cf", "aff" или "sp."), а околу 20 се 

несигурни видови. Дијатомејската флора на Охридското Езеро поседува 

неколку важни карактеристики: (1) висок ниво на диверзитет, (2) висок 

степен на ендемичност, (3) реликтност и (4) висок диверзитет на родови 

главно се со голем диверзитет во морски екосистеми. Неколку студии 

покажуваат дека најверојатно ендемичните дијатомеи потекнуваат од 

повеќекратни инвазии од слатководни и морски видови и интралакустрична 

специјација. Покрај Охридското и Преспанското Езеро, во изминатиот 

период посветено е внимание и на останатите водни екосистеми во РСМ, 

иако со помал интензитет.  

 

5.3. Диверзитет на габи и лишаи 

Република Северна Македонија е миколошки релативно добро 

испитана. Со оформувањето на миколошката лабораторија при Природно-

математичкиот факултет во Скопје во 2001 година, создадени се услови за 

континуирано истражување на диверзитетот на габите на територијата на 

државата. Овде е сместена Националната колекција на габи, која денес брои 

околу 20.000 примероци. Исто така се одржува и базата на податоци 

MACFUNGI која содржи информации за 36.000 регистрирани примероци. 

Врз база на досегашните истражувања, во Република Северна 

Македонија е утврдено присуство над 2000 видови габи (без лишаи). Од нив 

на типот Ascomycota (торбести габи) му припаѓаат над 200 вида, а на 

Basidiomycota (столпчести габи) над 1800. Од последниот, најмногу видови 

се регистрирани од редовите Aphyllophorales (450) и Agaricales (550). Од 

лишаите кои се релативно послабо истражени познати се околу 450 вида. 
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Што се однесува до јадливоста или токсичноста на габите, 500 видови 

можат да се користат за човечка исхрана, а 76 видови се отровни. Од 

отровните видови 17 се смртоносно отровни и предизвикуваат различни 

синдроми на труење. Со досегашните истражувања комплетирани се 

податоци и изработени се карти на распространување за 313 видови 

макромицети кои припаѓаат на 33 родa.  

Со цел заштита на габите, во 2000 година беше публицирана 

прелиминарната црвена листа на габи во која се селектирани ретки и 

загрозени видови во Република Северна Македонија. Овој список на видови 

послужи како дополнување за изработка на базична црвена листа на габи на 

Република Северна Македонија во 2012 година. Во оваа листа се наведени 

213 вида кои припаѓаат на типовите Ascomycota и Basidiomycota.  

Видовите се категоризи рани според критериумите на IUCN, при што 

во категоријата критично загрозени (CR) има 21 вид, загрозени (EN) – 30 вида, 

ранливи (VU) – 71 вид, близу засегнати (NT) – 40 вида, најмалку загрижувачки 

(LC) – 9 вида и недоволно податоци (DD) – 42 вида. 

 

5.4. Диверзитет на растенија 

Во изминатиот период, по изработката на Првиот национален извештај 

за состојбата со биолошката разновидност во Република Северна Македонија, 

интензивните флористички истражувања продолжија на целата територија на 

државата.  

Во изминатиот период беше за прв пат објавен еден синтетски преглед 

на бриофлората на Република Северна Македонија (Цекова 2005), во кој се 

опфатени 397 таксони и во овој труд се внесени сите литературни податоци кои 

дотогаш биле наведени од поголем број автори за бриофлората на РСМ. 

Подоцна, се соопштени уште 118 видови за РСМ (Martinčić 2009; Papp & 

Erzberger 2012). Според тоа, бриофлората на РСМ се состои од нешто над 500 

таксони од кои над 400 таксони отпаѓаат на вистинските мовови (Musci) додека 

околу 100 таксони отпаѓаат на претставници од класата Hepaticae. Неопходни 

се понатамошни истражувања врз таксономијата и хорологијата на таксоните 

од оваа група во РСМ, за да се докомплетираат сознанијата за реалната бројка 

на таксони на нејзината територија.  

Континуираните истражувања во рамките на проектот "Флора на 

Република Северна Македонија", кој се реализира во Македонската академија 

на науките и уметностите (МАНУ), резултираа со објавување на околу 50 научни 
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трудови и монографии. Во однос на васкуларните растенија, издадени се 

неколку монографски публикации во кои се обработени 27 фамилии со вкупно 

544 таксони. Во досегашниот период се обработени околу 2800 таксони, а се 

проценува дека остануваат околу 1470 таксони од 39 фамилии кои би требало 

да бидат обработени. 

Од посебно значење се бројните балкански ендемити и локалните 

ендемични растителни видови кои се развиваат на територијата на Република 

Северна Македонија – познати се околу 120 локални ендемити. Некои од 

ендемитите се карактеризираат со голема еволутивна старост, со терциерно 

потекло и се означуваат како палеондемити (ендемореликти) како што се: 

Thymus oehmianus, Viola kosaninii, Crocus cvijici, Crocus scardicus, Colchicum 

macedonicum, Narthecium scardicum и други. 

Значајни флористички податоци се добиени и при истражувањата на 

вегетацијата на степските предели во РСМ, шумската вегетација на планината 

Галичица и флората на планината Сува Гора. Исто така се утврдени 42 помали 

или поголеми значајни растителни подрачја на територијата на РСМ, а воедно 

е направена и првична проценка за заканите што го загрозуваат опстанокот на 

растителните видови и станишта во тие подрачја. Врз основа на утврдена 

методологија извршена е идентификација на значајните видови и станишта за 

секој од претходно утврдените значајни растителни подрачја. 

Во перидот од 2004-2013 година од територијата на Република Северна 

Македонија се опишани вкупно шест нови таксони за науката и тоа 

Helianthemum marmoreum (Cistaceae), Jurinea micevskii (Asteraceae), Anchusa 

procera var. alboprocera (Boraginaceae), Erodium absinthoides subsp. glandulosum 

var. kavadarcensis (Geraniaceae), Cerastium decalvans subsp. decalvans var. 

kitanovii (Caryophyllaceae) и Festuca jakupicensis (Poaceae). Покрај тоа, утврдено 

е присуството на 23 видови кои претходно не биле регистрирани за флората на 

Република Северна Македонија. За повеќе од 80 ретки видови во флората на 

РСМ се откриени нови локалитети. 

Сепак и покрај бројните истражувања на флората на Република Северна 

Македонија, остануваат и понатаму констатациите дека видовите Acorus 

calamus (Струшко Блато), Sagitaria sagitifolia (с. Новаци) и Lysimachia thyrsiflora 

(Мавровско Поле) се исчезнати од територијата на државата. Видот Aldrovanda 

vesiculosa, кој се сметаше за исчезнат во меѓувреме е повторно регистриран во 

крајбрежјето на Преспанското Езеро, кај с. Езерани и Сирхан, а откриена е и 

една мала популација од видот Gentiana pneumonanthe (Маврово), кој исто така 

се сметаше за исчезнат. Популацијата на Nymphaea alba од крајбрежието на 
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Дојранското Езеро (с. Николич) и понатаму се смета за исчезната. Пред 

исчезнување или веќе исчезнати се видовите Senecio paludosus и Ranunculus 

lingua, кои со години не се регистрирани на локалитетите Студенчиште и 

Струшко Блато. 

Со истражувањата на флората на Република Северна Македонија се 

утврди силна загрозеност на популациите од 14 видови. Загрозеноста на 

видовите произлегува од деградација или фрагментација на станишта како што 

е случајот со Carex elata, (Студенчишко Блато), Nuphar lutea (Охридско Езеро, с. 

Калишта), Menyanthes trifoliata (Дешат-Локуф), Nymphoides peltata (Преспанско 

Езеро, с. Езерани и Долно Перово), Trapa natans (Преспанско Езеро, с. Езерани, 

Претор), Cladium mariscus (Негорски Бањи), Thymus oehmianus (р. Оча), Viola 

kosaninii и Dianthus kapinaensis (с. Нова Брезница), Phyllitis scolopendrium 

(клисура на р. Треска) или пак поради неконтролирано и масовно собирање 

како што се Gentiana lutea subsp. symphiandra, Arctostaphyllos uva ursi, Sideritis 

scardica и Sideritis raeseri. Сепак, видот Salvina natans од крајбрежјето на 

Дојранското Езеро, кој беше загрозен со намалувањето на нивото на водата, 

постепено се ревитализира, така што е регистрирана биолошки витална 

популација на овој вид. 

Глобалната црвена листа на IUCN од 1997 год. содржеше 70 таксони од 

Република Северна Македонија (од кои 19 беа локални ендемити). Од нив 1 вид 

имаше статус „исчезнат“ (EX) - Thymus oehmianus. Сепак, постојат мали 

популации од овој вид, така што се смета дека посоодветна категорија би била 

„загрозен“ (EN). Според Глобалната црвена листа на IUCN од 2013 година за 

територијата на РСМ се наведуваат 82 вида, меѓутоа сигурно нивниот број е 

поголем - постои недостаток на податоци за РСМ. Најголем дел од видовите 

припаѓаат кон категориите „најмалку засегнат“ (LC) и „недоволно податоци“ 

(DD). Од анализата на оваа листа од 2013 година може да се забележи дека е 

мал бројот на видови кои се наведуваат за РСМ во споредба со тие кои беа 

вклучени на Глобалната црвена листа на IUCN од 1997 год. Тоа е случај само со 

видовите Fritillaria gussichiae, Pinus peuce и Ramonda serbica. 

На листата на додатокот 1 на Бернската конвенција наведени се 12 вида 

од територијата на РСМ, од кои 11 васкуларни растенија и 1 вид од групата 

мовови. На листата на Директивата за живеалишта Анекс II b се присутни 2 вида 

васкуларни растенија и 1 вид од групата мовови, а на Анекс IVb се присутни три 

вида васкуларни растенија. 
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Во Листите за утврдување на строго заштитени и заштитени диви видови 

растенија, габи и животни се наведени 51 вид строго заштитени и 151 вид 

заштитени растенија. 

 

5.5. Диверзитет на фауна 

5.5.1. Диверзитет на фауната на без ’рбетниците 

Во Студијата за состојбата со биолошката разновидност во РМ е 

наведено дека бројот на видови во рамките на без’рбетниците изнесува 

8833. Подоцна, оваа информација е надополнета и е проценето дека бројот 

на без’рбетници изнесува 9706 (исклучувајќи ги Protozoа - 113 видови). Од 

друга страна, вкупниот број животински видови (безрбетници и ’рбетници) 

од РСМ во Fauna Europaea (www.faunaeur.org) изнесува 10635. Овие три 

извори на информации, заедно со уште околу 200 научни трудови објавени 

во последните десетина години, послужија како основа за проценка на 

диверзитетот на инвертебратите во РСМ. 

На Таб. 3 е прикажана бројноста на без’рбетниците во РСМ. Во 

моментот, вкупниот број без’рбетници изнесува над 13000 видови. Може 

слободно да се каже дека оваа бројка е потценета бидејќи голем број научни 

трудови кои не се земени предвид, особено трудови објавени пред 2000 

година. Исто така, оваа проценка не го вклучува диверзитет на подвидовите 

што претставува недостаток на кој во иднина мора да му се посвети 

поголемо внимание. Во последниот период, опишани се 59 видови и 

подвидови без’рбетници од РСМ. 

Табела 3. Бројност на без’рбетниците во РСМ 
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Еден од најголемите центри на диверзитет и ендемизам на водните 

без’рбетници претставува Охридското Езеро. Според објавените податоци за 

разновидноста во Охридското Езеро се регистрирани: 14 видови Rhizopoda, 

30 ендемични видови Ciliophora, 4 видови Porifera, 75 видови Plathelminthes 

(~35 ендемични видови), 49 видови Rotatoria, 24 видови Nematoda (3 

ендемични), 36 таксони Oligochaeta (17 ендемични), 24 видови Hirudinea (12 

ендемични), 43 видови Acari, 31 вид Cladocera (1 ендемичен), 52 видови 

Ostracoda (33 ендемични), 36 видови Copepoda (6 ендемични), 2 вида 

Decapoda, 4 видови Isopoda (3 ендемични), 10-11 видови Amphipoda (9 

ендемични), над 100 видови инсекти, 72 видови Gastropoda (56 ендемични) 

и 13 видови Bivalvia (2 ендемични). 

На Преспанското Езеро досега му е посветено помало внимание во 

однос на Охридското Езеро, па затоа не е создадена доволна база на 

податоци за да може да се направи поцелосна слика за вкупната биолошка 

разновидност и разновидноста во рамките на посебни таксономски групи. 

Вкупниот број мекотели во Преспанското Езеро изнесува 36 (27 полжави и 9 

школки), од кои 7 полжави или ~20% и школката Pisidium maassani Kuiper, 

1987 се ендемични. Според повеќе извори, за останатите групи постојат само 

некомплетни податоци (Porifera - 3, Platyhelminthes ~ 50, Rotifera ~ 60, 

Annelida - 35, Crustacea ~ 90, Insecta - над 100 видови). 

Подземната фауна на РСМ е слабо истражена и според досегашните 

податоци е посиромашна од фауната на западно-балканските држави, но се 

одликува со висок процент на ендемизам од 90%. Состојбата е нешто 

подобра кога станува збор за стигобионтите (троглохидробионти) каде се 

познати 57 видови. Од останатите троглобионти, со поголем број видови се 

застапени лажните шкорпии (14), тврдокрилците (12) и мокриците (10). Во 

последната деценија се опишани 6 видови троглобионти: 2 видови мокрици, 

3 лажни шкорпии и 2 тврдокрилци. Најбогата пештерска фауна сесреќава во 

пештерите во западниот дел на РСМ, особено пештерите во сливот на реката 

Радика, Галичица, Јакупица и Порече. 

 

5.5.2. Диверзитет на фауната на рбетниците 

Фауната на ’рбетниците во РСМ е подобро проучена од 

безрбетниците. Според најновите проценки, во РСМ се среќаваат 552 видови 

’рбетници од кои 28 се алохтони.  
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Најбројни се птиците, со 334 видови (64% од видовите кои редовно се 

среќаваат во Европа), по кои следат цицачите со 77 автохтони видови (34% 

од европските автохтони копнени цицачи) и рибите со 66 автохтони видови 

(околу 12% од фауната на слатководни риби на Европа, или околу 20% ако се 

земат предвид и интродуцираните видови).  

Фауната на змијорките е претставена со само 2 вида (од 13 во Европа), 

водоземците со само 14 видови (19% од европската батрахофауна), а 

влекачите се претставени со 32 видови (21% од европската херпетофауна). 

Табела 4. Број на автохтони и алохтони видови ’рбетници во РСМ 

 

5.5.2.1. Змијорки 

Фауната на змијорките (ред Petromyzontiformes, класа 

Cephalaspidomorphi) е многу сиромашна во РСМ, претставена со само два вида: 

Eudontomyzon mariae распространет во Вардарскиот слив и Eudontomyzon 

stankokaramani во Јадранскиот слив. Двата вида не се глобално засегнати (IUCN 

2014), но се строго заштитени според националното законодавство. 

5.5.2.2. Риби 

Проценката на вистинската бројност на видови во ихтиофауната на 

Република Северна Македонија е отежната заради мноштво на нерешени 

таксономски проблеми, посебно помеѓу пастрмките (Salmonidae). Фауната на 

рибите во РСМ арбитрарно брои 85 видови (19 интродуцирани) кои припаѓаат 

на 15 фамилии. 

Најбогато со ендемични видови риби се Преспанското Езеро (8 од 11 

автохтони видови се ендемични) и Охридското Езеро со 8 ендемични видови 

од 21 автохтон вид. Ихтиофауната на овие две езера е сериозно загрозена со 

внесување на алохтони видови (12 во Преспанското и 7 во Охридското Езеро). 
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Ихтиофауната на Дојранското Езеро брои 14 видови, од кои само еден е 

ендемичен, а два вида се интродуцирани.  

Од автохтоните видови, три се сметаат за критично загрозени (Acipenser 

sturio, Anguilla anguilla и Alburnus macedonicus), два се загрозени (Pelasgus 

prespensis и Salmo peristericus), 10 се чувствителни, еден е близу-засегнат и 10 

се без доволно податоци за нивниот степен на засегнатост (IUCN 2014). 

Согласно националното законодавство, 10 видови риби се строго заштитени, а 

20 заштитени (два вида се вклучени во двете листи!). 

5.5.2.3. Водоземци 

Се работи за релативно мала група од фауната за која арбитрарно може 

да се каже дека брои само 14 видови водоземци, од кои девет безопашести 

(жаби) и пет опашести (дождовници и тритони). Во фауната на РСМ се присутни 

два балкански ендемити (Triturus macedonicus и Rana graeca), како и подвидови 

со ограничен, балкански ареал како што се Lissotriton vulgaris graecus, Pelobates 

syriacus balcanicus и Bombina variegata scabra.  

Меѓу водоземците од РСМ нема засегнати видови на глобално ниво 

(IUCN 2014), седум видови се вклучени на додатокот 2 на Бернската конвенција, 

а останатите осум се вклучени во додатокот 3. Три вида, како Triturus carnifex, 

Triturus karelinii и Bombina variegata се вклучени во додатокот 2 на Директивата 

за живеалишта, а истите видови и уште пет други се вклучени на додаток 4. 

5.5.2.4. Влечуги 

Според последните податоци, постојат информации за 

распространувањето на 32 видови (четири видови желки, 12 видови гуштери и 

16 видови змии). Од нив, 11 видови имаат широко распространување во 

земјата, 10 видови се ограничени на одделни живеалишта и региони, а 

преостанатите 11 имаат многу ограничено распространување. Присутни се и 

три Балкански ендемита (балканскиот гуштер Podarcis erhardii, лушпестиот 

гуштер Algyroides nigropunctatus и балканскиот смок Hierophis gemonensis). И 

покрај релативно малиот број на видови, влекачите припаѓаат на дури девет 

зоогеографски региони. Најбројни се претставниците на источно-

медитеранскиот зоогеографски регион, следени од претставниците на 

туранско-медитеранскиот (шест видови) и јужно-европскиот регион (пет 

видови). Квантитативни истражувања скоро и да не постојат, со исклучок на 

оние спроведени на островот Голем Град. 
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Остроглавата лутица се смета за глобално ранлив вид (IUCN 2014) и се 

наоѓа во додатокот 1 на CITES конвенцијата. Близу-засегнати се блатната желка 

Emys orbicularis, ридската желка Testudo hermanni и ждрепката Elaphe 

quatuorlineata. Дваесет и четири видови се вклучени во додатокот 2 на 

Бернската конвенција, а преостанатите осум се вклучени во додатокот 3. Седум 

видови се вклучени во додаток 2 на Директивата за живеалишта, а истите 

видови и уште 18 други се вклучени и во додатокот 4. 

Според Листите за утврдување на строго заштитени и заштитени диви 

видови растенија, габи и животни, остроглавата лутица е строго заштитен вид, 

а уште 22 други видови се заштитени. 

5.5.2.5. Птици 

Во фауната на птиците во РСМ се бележат 334 видови (10 од нив се 

сметаат за несигурни). Бројот на станарки-гнездилки и преселни гнездилки 

изнесува 215 видови. Подвидовиот диверзитет е скромен, односно само кај 14 

видови се среќава повеќе од еден подвид. Сумарно, регистрирани се вкупно 

348 таксони на птици во РСМ. Очекувано, не постојат таксони кои се 

национални ендемити. 

Најмалку осум видови гнездилки се целосно истребени од РСМ, а уште 

најмалку седум (веројатно 12-15 ) се загубени како гнездилки од фауната на 

РСМ. Два вида (египетскиот мршојадец Neophron percnopterus и степскиот 

сокол Falco cherrug) се глобално загрозени, а уште два редовно присутни 

(кадроглавиот пеликан Pelecanus crispus и царскиот орел Aquila heliaca) се 

категоризирани како чувствителни (IUCN 2014). 

Во додатокот 1 на европската Директива за птици се вклучени 65 видови 

кои се присутни во РСМ во репродуктивниот период и ќе бидат основа за 

дефинирање на мрежата Натура 2000 во РСМ. Петнаесет видови се вклучени во 

продолжетокот 1 на Бонската конвенција. Четири видови (кадроглав пеликан, 

белоопашест орел, царски орел и сив сокол) се на додатокот 1 на Конвенцијата 

за трговија со диви видови животни (CITES).  

На национално ниво, критично е загрозен најмалку египетскиот 

мршојадец. Во големо опаѓање е бројноста на белоглавиот мршојадец Gyps 

fulvus и степската ветрушка Falco naumanni, осиромашени (иако стабилни) се 

популациите на царскиот орел, златниот орел Aquila chrysaetos, сивиот сокол 

Falco peregrinus, повеќе видови чапји и патки, а голем е бројот на видови со 

национална популација под 100 двојки. За многу видови, меѓу кои и 

приоритетни за заштита на национално ниво (малот орел кликач Aquila 
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pomarina, уралската утка Strix uralensis), не постојат квантитативни податоци за 

бројноста и трендот. 

5.5.2.6. Цицачи 

До денес постојат публикувани податоци за 83 видови, и уште два вида 

лилјаци се регистрирани во 2011 и 2013 година (џуџест лилјак Pipistrellus 

pygmaeus, А. Стојанов и бехштајнов ноќник Myotus bechsteini, I. Budinski, A. Pušić 

& M. Hođić). Од нив, 77 видови цицачи се автохтони, а осум се сметаат за 

алохтони во фауната на РСМ.  

Според постоечките податоци, четири ендемични видови за Балканскиот 

Полуостров (Apodemus epimelas, Dynaromis bogdanovi, Microtus felteni и Talpa 

stankovici) имаат големи делови од своите ареали во границите на РСМ, а два 

балкански ендемити (Spalax leucodon и Spermophilus citellus) имаат 

локализирано распространување во РСМ. Исто така, ендемизмот е висок на 

подвидово ниво, со два локализирани подвидови на стоболката Spermophillus 

citellus gradojevici и S. c. karamani и со јадрена популација на балканскиот рис 

Lynx lynx balcanicus и балканската дивокоза Rupicapra rupicapra balcanica. 

Видовиот диверзитет е највисок во планините во западниот дел на РСМ.  

Пет видови цицачи регистрирани во РСМ се сметаат за ранливи (IUCN 

2014): Rhinolophus mehelyi, Myotis capaccinii, Vormela peregusna, Spermophilus 

citellus и Dinaromys bogdanovi. Уште четири автохтони видови се сметаат за 

близу-засегнати (Rhinolophus euryale, Barbastella barbastellus, Miniopterus 

schreibersii и Lutra lutra). На ниво на подвидови, за критично загрозен се смета 

балканскиот рис, со вкупна проценета популација на Балканот од околу 22-40 

возрасни единки.  

Триесет видови се вклучени во додатокот 2 на Бернската конвенција и 

уште 25 во додатокот 3. Дваесет и пет видови (сите лилјаци) се вклучени во 

додатокот 2 на Бонската конвенција. Четиринаесет видови се вклучени во 

додатокот 2 на Директивата за живеалишта, три на додатокот 3, а сите 17, 

заедно со уште 16 други, се вклучени и во додатокот 4. 

Според Листите за утврдување на строго заштитени и заштитени диви 

видови растенија, габи и животни, 10 видови се заштитени, а во категоријата 

строго заштитени видови се: Felis silvestris, Lynx lynx, Lutra lutra, Ursus arctos, 

Spermophilus citellus и Dinaromys bogdanovi. 
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5.6. Разновидност на екосистеми 

Во конзервациската пракса во светот често се зборува за екосистемски 

диверзитет, обично заради давање вредност на одредено подрачје што 

заслужува заштита. Потребата од дефинирање и класифицирање на 

екосистемските типови станува сè поголема, особено поради воведувањето 

на нов концепт за вреднување и конзервација на биолошката разновидност 

– екосистемски услуги. Така, зависно од потребите, екосистемите во 

праксата се најчесто се делаат на: морски, езерски, речни, шумски, тревести, 

планински.  

На територијата на Република Северна Македонија се среќаваат 28 

основни групи екосистеми. Некои од овие екосистеми се со антропогено 

потекло, но имаат одредено значење за биолошката разновидност па затоа 

се дел од оваа класификација. Бројот на вака воопштените екосистемски 

типови укажува на големиот екосистемски диверзитет во РСМ. 

1. Езерски екосистеми (екосистеми на површински стоечки води, 

вклучително и акумулации, поголеми бари и глацијални езера)  

2. Речни екосистеми (екосистеми на површински течечки води, 

вклучително и потоци)  

3. Планински тресетни екосистеми (кисели тресетишта)  

4. Планински блатни екосистеми (базни тресетишта)  

5. Блатни и мочуришни екосистеми (вклучително и солени блата)  

6. Екосистеми на сувите брдски пасишта  

7. Екосистеми на мезофилни и сезонско влажни пасишта и ливади  

8. Екосистеми на планински пасишта (вклучително субалпски и алпски 

пасишта, како и пасишта на камењари)  

9. Солени степски екосистеми  

10. Високопланински џуџести грмушести екосистеми  

11. Планински грмушести екосистеми  

12. Деградирани шумски екосистеми (вклучително псевдомакија, 

дрвенест маторал, термо-медитерански честаци и гариги)  

13. Екосистеми на фригани и ежовидни вриштини  

14. Рипариски и блатни грмушести екосистеми  

15. Антропогени грмушести екосистеми  

16. Листопадни шумски екосистеми (широколисни шуми)  

17. Иглолисни шумски екосистеми  

18. Мешани листопадни и иглолисни шумски екосистеми  
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19. Пештерски екосистеми (вклучително и водните тела во нив)  

20. Карпести и каменити екосистеми (вклучително карпи, камењари и 

точила)  

21. Екосистеми без или со многу ретка вегетација (вклучително и 

еродирани подрачја)  

22. Полјоделски агроекосистеми  

23. Водни агроекосистеми (рибници)  

24. Урбани еколошки системи  

25. Еколошки системи на рурални населби  

26. Еколошки системи на рударски и индустриски ископини  

27. Еколошки системи на целосно вештачки водни тела  

28. Еколошки системи на депозити на отпад и депонии. 

 

 

5.7. Типови живеалишта 

Основната поделба на екосистемите – морски, езерски, речни, 

шумски, тревести, планински – најчесто не може да ги задоволи потребите 

за претставување на разновидноста на екосистемите на едно подрачје. Како 

резултат на тоа, во Европа и светот, направена е детална и главно сеопфатна 

класификација на живеалишта. Живеалиште, во еколошка смисла, 

претставува еколошка категорија воведена за да ги објасни и да ги дефинира 

условите во кои еден вид живее и ги остварува сите односи. Бидејќи 

условите во живеалиштето (состојба, квалитет) се пресудни за опстанокот на 

видовите, концептот за „живеалиште“ е клучен во заштитата на 

биодиверзитетот. 

Кај нас, покрај терминот „живеалиште“ во редовна употреба има уште 

два термини: „станиште“ и „хабитат“ кои имаат исто значење (синоними). 

Најупотребувана класификација на стаништата во Европа е EUNIS базата на 

податоци (http://eunis.eea.eu.int/index.jsp). Според EUNIS, „живеалиштето“ 

(хабитат или станиште) се дефинира како „место каде што нормално живеат 

растенија или животни, карактеризирано, пред сè, со своите физички 

особини како и со растителните и животинските видови што живеат таму. На 

повисоко ниво хабитатите можат да се групираат во хабитатни групи. 

Познавањето на типовите живеалишта присутни во РСМ и нивниот статус е 

пресудно за заштитата на биолошката разновидност кај нас. Правни 

инструменти за заштита на живеалиштата од европско значење се 

http://eunis.eea.eu.int/index.jsp
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Директивата за живеалишта (Annex I) и Резолуцијата бр. 4 на Бернската 

конвенција (1996). 

Во Република Северна Македонија се застапени девет хабитатни групи 

од прв ред според класификацијата на EUNIS, а отсуствуваат единствено 

морските (А и В): 

C. Копнени површински води;   

D. Блата, мочуришта и тресетишта;  

E. Тревести станишта и површини на кои доминираат зелјести 

растенија, мовови и лишаи;  

F. Вриштини, грмушести живеалишта и тундра;  

G. Шуми и други пошумени земјишта; 

H. Копнени живеалишта без вегетација или со ретка вегетација; 

I. Редовно или од неодамна одгледувани земјоделски, хортикултурни 

и домашни живеалишта;  

J. Изградени, индустриски и други вештачки живеалишта и 

X. Комплекси од живеалишта.  

Хабитатните групи C, D, E, F, G, H и во помала мера Х, опфаќаат главно 

природни живеалишта, додека групите I, J и најголем дел од X се 

живеалишта настанати со активност на човекот.  

Од посебно значење за автохтоната биолошка разновидност се токму 

природните живеалишта, додека антропогените живеалишта многу често се 

јавуваат како јадра на кои започнува акумулацијата на алохтони видови. 

 

5.7.1. Дефиниција за влажни живеалишта 

Според EUNIS, мочуриштата претставуваат влажни живеалишта кои 

опфаќаат плитки стоечки води и подлоги натопени најчесто со слатка вода. 

Тие можат да бидат природни или вештачки, постојани или привремени, а 

водата во нив може да биде истечна или неистечна, солена или слатка. Иако 

мочуриштата прекриваат само 6% од површината на Земјата, тие се витални 

за природата и човекот, бидејќи играат улога на сунѓери кои го впиваат 

вишокот на вода и филтри кои ја пречистуваат водата која поминува низ 

нивните басени. Секое мочуриште претставува единствен екосистем кој 

обезбедува храна, вода и природно опкружување, како и подрачје за 

размножување на многу растенија и животни. 
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Во 1971 година, одржана е интернационална конвенција за влажните 

живеалишта во Рамсар (Иран), во организација на Меѓународната унија за 

заштита на природата (IUCN). Рамсарската конвенција (Конвенција за 

влажни живеалишта од меѓународна важност) е меѓувладина спогодба која 

обезбедува план за национална акција и меѓународна соработка за 

зачувување и разумна употреба на влажните живеалишта и нивните ресурси. 

Според дефиницијата од Рамсарската конвенција, во категорија водни 

живеалишта спаѓаат: „мочурливи места, бари, тресетишта или води (без 

разлика дали се вештачки или природни), константно или повремено полни 

места со вода која може да биде истечна или неистечна, свежа, соленикава 

или солена, вклучувајќи ги и морските води чија длабочина за време на 

плимата не надминува шест метри“. Оттаму, терминот „водни живеалишта“ 

опфаќа: извори, потоци, реки и рекички, езера, локви со вода, блата, 

мочуришта, тресетишта, влажни ливади, поплавени шуми, итн. Сепак, 

вообичаено за влажни живеалишта се сметаат влажните ливади, блатата и 

мочуриштата. 

 

5.7.2. Влажни живеалишта во Република Северна Македонија 

Влажните живеалишта во нашата држава зафаќаат мали површини. 

Тоа се должи на повеќе природни и антропогени фактори. Во основа, 

природните фактори се однесуваат на климата, која во РСМ е главно под 

влијание на медитеранската клима, што значи голем дел од годината е 

ариден (сушен). Сепак, во котлините постојат повеќе блата и мочуришта кои 

се остатоци од некогашните големи езера што биле присутни во сите котлини 

во РСМ. Тресетиштата и алкалните тресетишта се главно застапени во 

планинските силикатни подрачја каде постојат услови за нивно формирање 

заради планинската клима.  

Од антропогените фактори важно е да се спомене масовното сушење 

на блатата во котлините по Втората светска војна заради добивање плодна 

почва и заради борбата со маларијата. Во тој период се исушени големи 

површини од најголемите блата кај нас: Пелагониското Блато, 

Моноспитовското Блато, Скопското Блато, итн. Планинските тресетишта се 

засегнати заради зафаќање на вода за наводнување и за пиење од 

изворишните делови на планинските реки.  

Белчишкото Блато во модерната историја претрпело релативно мал 

притисок од страна на човекот, за разлика од другите големи блата во РСМ, 
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кои биле делумно или целосно исушени или изменети на друг начин поради 

контрола на маларија, како и за зголемување на земјоделското 

производство. 

 

5.8. Национална стратегија за биолошка разновидност за периодот 2018-

2023 г. 

Република Северна Македонија ја ратификуваше Конвенцијата за 

биолошка разновидност (КБР) во декември 1997 година, а со тоа се обврза и 

се заложи да ги спроведе преземените обврски. Ова Конвенција, со членот 

6 ги обврзува сите земји да изработат национални стратегии, а со членот 26 

редовно да испраќаат национални извештаи кои ќе содржат информации за 

мерките што се преземени за спроведување на Конвенцијата и нивната 

ефективност.  

Националните стратегии претставуваат интегративен, мултисекторски 

инструмент за планирање на заштитата на биолошката разновидност на 

национално ниво, изработен со учество на сите засегнати страни.  

Првата Студија за состојбата со биолошката разновидност беше 

изработена во 2003 година, а првата Национална стратегија за биолошка 

разновидност со акциски план беше донесена во 2004 година. Досега, 

Република Северна Македонија има изработено пет национални извештаи 

кон КБР, како и неколку тематски извештаи. 

Преку повеќе активности координирани од Министерството за 

животна средина и просторно планирање (МЖСПП) и со вклучување на 

голем број претставници од засегнатите страни (релевантни институции, 

експерти, организации и сл.), Република Северна Македонија ја изработи 

Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски план (НСБРАП) 

за периодот 2018-2023 година. Оваа стратегија ги содржи сите планирани 

акции кои се потребни за да се надминат пречките за зачувување на 

биолошката разновидност и да се направат неопходните промени, додека 

планирањето на заштитата на биолошката разновидност е цикличен и 

адаптивен процес.  

Оваа стратегијата, исто така, е во согласност со барањата од другите 

конвенции како што се: Бонска конвенција, CITES, Рамсарска конвенција, 

Конвенција за светско наследство на УНЕСКО, Бернска конвенција и др. 
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5.9. Национални индекси за биолошка разновидност 

5.9.1. MK – НИ 007: ЗАГРОЗЕНИ И ЗАШТИТЕНИ ВИДОВИ 

Дефиниција 

Индикаторот покажува колку видови присутни во Република Северна 

Македонија, а се оценети како глобално загрозени и/или заштитени со 

меѓународни и европските инструменти, како што се: Рио‐Конвенцијата за 

биодиверзитет, Бонската Конвенција за диви миграторни животни, Хашкиот 

Договор за заштита на миграторни водни птици, Лондонскиот Договор за 

заштита на лилјаците, ЕУ директивите за хабитати и за диви птици и Бернската 

конвенција за заштита на европскиот див свет и природните живеалишта, се 

заштитени на национално ниво. 

Индикаторот во моментов ја претставува состојбата со број на ендемични 

и загрозени диви видови на национално ниво, определени во согласност со 

меѓународните документи и националното законодавство: 

• Број на ендемични и загрозени диви видови растенија (флора) 

• Број на ендемични и загрозени диви видови самоникни габи (фунги) 

• Број на ендемични и загрозени диви видови животни (фауна) 

Единици 

• Број на видови 

Клучно прашање за политиката 

Колку видови од светско/европско значење се заштитени со национални 

инструменти? 

Клучна порака 

Богатството и хетерогеноста на екосистемите, типовите природни 

живеалишта и дивите видови, како и генетските ресурси, се основни обележја 

на биолошката разновидност во РСМ. Според расположливите сознанија, тоа 

богатство вклучува импозантна бројка од 17.604 видови од кои 976 се 

ендемични видови. Националните црвени листи на животни, растенија и 

самоникнати габи се неодамна изготвени, па анализите се направени според 

меѓународни критериуми содржани во повеќе меѓународни документи 

(конвенции, договори, Светска црвена листа, Европска црвена листа, ЕУ‐

директиви за хабитати и диви видови). 
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Во Светската црвена листа на IUCN вклучени се 72 видови виши растенија 

од РСМ од кои 19 видови се локални ендемити.  

Во прилозите на Бернската конвенција се вклучени 12 видови виши 

растенија.  

Во Европската црвена листа на ’рбетни животни вклучени се 113 видови 

од кои: 30 видови риби, 66 видови птици, 16 видови цицачи и 1 вид влечуги. Од 

вкупно 20 ендемични видови риби од РСМ, 17 видови се вклучени во 

категоријата на глобално загрозени видови.  

Вкупниот број на идентификувани Емералд видови во РСМ изнесува 165 

вида. 

 
Сл. 4. Број на заштитени видови животни 

 
Сл. 5. Број на ендемични видови животни 
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Сл. 6. Број на загрозени видови животни 

 
Сл. 7. Број на заштитени видови алги, растенија, лишаи и габи 

 
Сл. 8. Број на ендемични видови алги и растенија 
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Сл. 9. Број на загрозени видови алги, растенија, лишаи и габи 

 
Сл. 10. Број на Емералд видови во Европа и во РСМ 

Оценка 

Флората на Република Северна Македонија е мошне богата и 

разновидна и претставена е со 5.843 видови од кои: 2.169 алги и 3.674 

видови растенија. Рецентната флора на вишите растенија претставува 

мозаик од најразлични флорни елементи: терциерни реликти, 

медитерански, грчко‐малоазиски, илирски, кавкаски, средноевропски, 

скардо‐пиндски, евроазиски, аркто‐алпски, космополити, од кои 228 се 

ендемични видови (балкански, јужнобалкански, македонски, локални). 

Најголем број ендемични растителни видови (114) се регистрирани кај 

скриеносемените растенија. 
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Национална црвена листа на загрозени диви растителни видови е 

неодамна изготвена. Оценката на загрозеност на видовите по таксономски 

групи е извршена во согласност со меѓународни критериуми содржани во 

повеќе меѓународни документи (конвенции, договори, Светска црвена 

листа, Европска црвена листа, ЕУ‐директиви за хабитати и диви видови). 

Светската црвена листа на IUCN содржи 72 таксона од Република 

Северна Македонија од кои 19 видови се локални ендемити. Во прилозите 

на Бернската конвенција се вклучени 12 растителни видови чиј ареал на 

распространетост се наоѓа и на територијата на РСМ. 

Лишаите се претставени со 450 вида. Од проучените видови лишаи во 

РМ, нема вклучено лишаи во прилозите II и IV на ЕУ Директивата за хабитати. 

На национално ниво со статус на заштитеностсе издвоени 12 видови, а 

загрозени се 7 видови лишаи. 

Габите претставуваат многу хетерогена група на организми, така што 

досегашните истражувања, главно, се насочени кон типовите Ascomycota и 

Basidiomycota, додека останатите се слабо проучени. Вкупниот број на 

проучени‐регистрирани самоникни габи во РМ изнесува 2000 видови.  

Од проучените видови самоникнати габи во РМ, нема вклучено габи 

во прилозите II и IV на ЕУ Директивата за хабитати. Во прелиминарната 

Национална црвена листа вклучени се 67 видови кои припаѓаат на типот 

Basidiomycota. Со статус на заштитени се 72 вида, а со статус на загрозени се 

4 вида самоникнати габи. 

Фаунистичкиот диверзитет се одликува со висок степен на 

таксономска разновидност, кој е претставен со 13.320 видови и 229 

подвидови или вкупно 13.549 таксони. 

Безрбетните животни (Invertebrata) се претставени со 13 000 видови 

од кои 635 се ендемични видови. Со статус на заштитени се 43 вида, а 

загрозени се 28 вида. 

’Рбетни диви животни (Vertebrata) се претставени со 549 видови од 

кои 34 вида се ендемити. Класата на риби опфаќа 85 видови од кои 27 вида 

се ендемити (34.5%). Класата на водоземци вклучува 15 вида од кои 4 

ендемични видови. Класата на влечуги опфаќа 32 вида, нема ендемити, како 

и кај птиците каде се вклучени 333 вида, но не се регистрирани ендемити. 

Кај класата на цицачи регистрирани вклучени се 84 вида и регистрирани се 3 

ендемични видови. Исто така по однос на степенот на загрозеност на 
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популациите кај рбетните животни кај класата на рибите издвоени се 15 

видови кои се вклучени во категоријата на глобално загрозени видови. 

Посебно е значајно што кај фауната на ‘рбетните животни 113 видови 

животни се вклучени во Европската црвена листа, од кои: 30 видови риби, 66 

видови птици, 16 видови цицачи и 1 вид влечуги. Национална црвена листа 

на загрозени видови фауна е во постапка на изготвување. 

Во видовиот диверзитет посебно значење имаат идентификуваните 

Емералд‐видови. Имено, идентификувани се вкупно 165 видови од кои: 6 

видови без’рбетни животни, 154 видови рбетни животни (12 вида риби, 3 

вида водоземци, 7 вида влечуги, 115 вида птици и 17 вида цицачи) и 5 

видови растенија. 

На национално ниво донесени се две листи со строго‐заштитени и 

заштитени диви видови (2011). 

Во Листа 1: Строго‐заштитени диви видови во РСМ вклучени се: 9 вида 

самоникни габи, 51 растителен вид, 36 видови безрбетни животни и 98 

видови рбетни животни. 

Во Листа 2: Заштитени диви видови во РСМ вклучени се: 63 вида 

самоникни габи, 12 вида лишаи, 151 растителен вид, 507 видови безрбетни 

животни и 87 видови рбетни животни. 

Релевантност за креирање на политиката 

• Листа на релевантни политички документи 

Вториот национален еколошки акционен план (НЕАП 2) во поглавјето за 

природа, ја нагласува целта за воведување на интегрален систем за заштита на 

природата и биолошката разновидност, во согласност со меѓународните 

договори и стандардите на ЕУ, преку мерката за апликација на механизми за 

понатамошно спроведување на Националната стратегија за биолошка 

разновидност со Акционен план (НСБРАП) и Националната самооценка на 

капацитетите (НЦСА), Законот за заштита на природата (ЗЗП) и обезбедување 

соодветни услови за воспоставување Натура 2000 мрежа. Во него е предвидена 

акција за изготвување на национални црвени листи и Црвена книга на 

Република Северна Македонија. 

Националната стратегија за биолошка разновидност (НСБР) дефинира 

интегриран пристап кон заштитата и одржливото користење на компонентите 

на биолошката разновидност. Стратешкиот Акционен План (САП) ги опишува 

конкретните акции што треба да се преземат за да се постигнат целите. Една од 
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мерките во документот е заштита на видовите, преку повеќе акции за 

изготвување на национални црвени листи и Црвена книга на РМ и заштита на 

глобално загрозени диви видови. Посебно се значајни активностите за заштита 

на: пеперутки, пелистерско, пелагониско и локвенско вилинско ракче, 

македонски поточен рак, речнен рак. Од рбетните животни издвоени се 

критично загрозените и загрозените ендемични и други видови риби (змиорки, 

пастрмки, јагула), водоземци (мрморци, жаби), влекачи (желки, гуштери, змии), 

грабливи птици (мршојадци, орли, јастреби, соколи), диви видови преселни 

водни птици, други диви видови птици, мали цицачи (глодари, лилјаци), диви 

ѕверови: мечка, рис, волк, шакал, видра, куни, јазовец, стоболка, балканска 

снежна полјанка, балканска дива коза, срна, елен и други. 

Од растенијата издвоени се: ендемо‐реликтен вид Емова мајчина 

душица (Thymus oehmianus), Алшарска мајчина душица (Thymus alcharensis), 

македонска рамонда (Ramonda macedonica), Балканска рамонда (Ramonda 

serbica), Маријанино лале (Tulipa marianae), Шарпланинско лале (Tulipa 

scardica), Маeровото нане (Nepeta ernesti‐mayeri), Алшарска темјанушка (Viola 

allchariensis), Арсенова темјанушка (Viola arsenica), Кошанинова темјанушка 

(Viola kosaninii), Пролетен гороцвет (Adonis vernalis), орхидеи (Orchidaceae), 

Македонскиот петоигличен бор‐молика (Pinus peuce), бор кривуљ (Pinus mugo 

macedonicus), Македонскиот даб (Quercus macedonica) и др. 

 

Законска основа 

Законот за заштита на природата пропишува изготвување национални 

црвени листи и Црвена книга на РСМ, како и прогласување на строго заштитени 

диви видови и заштитени диви видови со што тие се стекнуваат со статус на 

природно наследство. Исто така законска обврска е да се воспостави Катастар 

на заштитени подрачја и Регистар на природно наследство во кој се вклучени и 

строго‐заштитените и заштитените диви видови. 

Цели 

Определување на степенот на загрозеност на одредени видови 

растенија, лишаи, габи и животни присутни во Република Северна Македонија, 

кои се со светско, европско и национално значење и дефинирање мерки за 

нивна заштита и зачувување. 

Обврска за известување: Секретраијат на UNEP/CBD, Секретаријат на 

UNEP/CMS, AЕWA, EUROBATS, Секретаријат BC/CE. 
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5.9.2. MK – НИ 008: ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА 

Дефиниција 

Индикаторот го прикажува процентот на вкупната прогласена област во 

една земја, која е заштитена врз основа на национални инструменти, во 

согласност со директивите на ЕУ за птици и живеалишта (Натура 2000 подрачја), 

односно во согласност со Бернската конвенција (Емералд подрачја), и други 

меѓународни договори. 

• Вкупна (кумулативна) површина на прогласени подрачја заштитени 

според националните инструменти, според директивите на ЕУ за птици 

или за живеалишта и според меѓународните договори, во текот на 

времето. 

Индикаторот, исто така, е разложен така што ги прикажува различните 

трендови во бројот и површината во км2 прогласени според националното 

законодавство и според меѓународни договори и иницијативи: 

• Број и површина на заштитени подрачја во согласност со националната 

категоризација; 

• Процентуална застапеност на поединечни национални категории 

заштитени подрачја од вкупната заштитена површина; 

• Промени, во текот на времето, во кумулативната површина на Емералд 

подрачјата (прогласени според Бернската конвенција). 

• Меѓународни инструменти 

Единици 

Број на подрачја, ha, km2 и %. 

Клучно прашање за креирање на политиката 

Каков е прогресот во прогласувањето на подрачјата според националното 

законодавство, директивите на ЕУ и меѓународните договори? 

Клучна порака 

Почнувајќи од 1948 година, кога беше прогласен првиот Национален 

парк ‐ Пелистер во Република Северна Македонија, бројот и вкупната површина 

на различни категории на заштитени подрачја, на национално ниво, бележат 

постојан раст. 

Заради новата категоризација на заштитени подрачја воспоставени во 

Закон за заштита на природата, усогласена со категоризацијата на IUCN, во 

моментов, системот на заштитени подрачја е во преодна состојба и вклучува 
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заштитени подрачја како според старата, така и според новата категоризација. 

Направената анализа (во однос на бројот и површината) ги вклучува сите 

заштитени подрачја во РСМ прогласени како според новата категоризација, 

така и според старата. Притоа, подрачјата прогласени според старата 

категоризација се обработени според соодветната категорија од IUCN. 

Анализата на површината која ја зафаќаат заштитените подрачја е направена со 

исцртување на гранците на подрачјата во ГИС. 

Во моментов мрежата на заштитени подрачја вклучува вкупно 86 

подрачја кои зафаќаат површина 229.900 ha или 8,94% од територијата на 

Република Северна Македонија. Најголем процент отпаѓа на националните 

паркови и спомениците на природата. Во Националната Емералд мрежа на 

подрачја од посебен интерес за зачувување од РСМ се идентификувани 35 

локалитети кои зафаќаат површина од 752.223 ha или 29% од територијата. 

 
Сл. 11. Вкупна површина на заштитени подрачја 

 
Сл. 12. Површина на заштитени подрачја по категорија на заштита 
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Сл. 13. Процентуална застапеност на поединечни национални категории заштитени 

подрачја од вкупната територија на државата 

 
Сл. 14. Вкупен број на заштитени подрачја 

 
Сл. 15. Површина на идентификуваните Емералд подрачја 
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Оценка 

1. Заштитени подрачја на Национално ниво 

Со донесување на Законот за заштита на природата во 2004 година, 

усвоена е нова категоризација на заштитените подрачја која е во согласност со 

моделот на Светската унија за зачувување на природата (IUCN), со што е 

овозможено вклучување на националните заштитени подрачја во светската 

мрежа на заштитени подрачја. Законот пропишува обврска во рок од 6 години, 

сите заштитени подрачја повторно да се евалуираат и да се прогласат согласно 

новата категоризација.  

Заради моменталната преодна состојба на мрежата на заштитени 

подрачја (подрачја прогласени според стара категоризација, подрачја 

прогласени според новата категоризација, повторно прогласени подрачја) 

направената анализа (во однос на бројот и површината која ја зафаќаат) ги 

вклучува сите заштитени подрачја во РСМ прогласени како според старата, така 

и според новата категоризација. Притоа, подрачјата прогласени според старата 

категоризација се обработени според соодветната категорија од IUCN. 

Анализата на површината која ја зафаќаат заштитените подрачја беше 

направена со исцртување на гранците на подрачјата во ГИС (согласно 

податоците кои се дадени во актите за прогласување или повторно 

прогласување на заштитените подрачја, Просторниот план на Република 

Северна Македонија, а онаму каде недостасуваа доволно прецизни податоци 

во Просторниот план, површината на заштитените подрачја беше исцртана 

согласно експертското мислење).1 

Во разгледуваниот период површината на заштитени подрачја има 

пораст, односно уделот на заштитените подрачја во вкупната површина на 

државата во 1990 година изнесувал 7,14% а во 2017 година пораснал на 8,94%. 

Исто така и бројот на заштитени подрачја бележи пораст од 67 подрачја во 1990 

година, на 86 подрачја во 2017 година, од кои најголем број, 67 подрачја, 

припаѓа на спомениците на природата, потоа следи парк на природата со 12 

подрачја. 

Така, во моментов мрежата на заштитени подрачја вклучува вкупно 86 

подрачја, чија вкупна површина изнесува 229.900 ha или 8,94% од територијата 

на државата.  

 
1 Анализата на бројот и површината на заштитените подрачја, односно исцртувањето на гранците во ГИС е направено 

во текот на 2010-2011 година, рамките на проектот на УНДП и ГЕФ „Зајакнување на еколошката, институционалната и 
финансиската одржливост на системот на заштитени подрачја во Република Северна Македонија“. 
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Најголем дел припаѓа на националните паркови со околу 4,47%, потоа се 

спомениците на природа со околу 3,07% и повеќенаменското подрачје Јасен 

околу 0,97% од националната територија. 

 
Карта 1. Дистрибуција на заштитени подрачја (без поединечни стебла) во Република 

Северна Македонија, (МЖСПП, 2015) 

 

2. Заштитени подрачја со меѓународно признат статус 

• Споменик на природата „Охридско Езеро“ ‐ Светско природно 

наследство (УНЕСКО) (1979); 

• Споменик на природата „Преспанско Езеро“ ‐ Рамсарско место (1995); 

• Споменик на природата „Дојранско Езеро“ ‐ Рамсарско место (2008) 

• Споменик на природата „Маркови Кули“ – Светско природно наследство 

(Прелиминарна листа на УНЕСКО); 

• Споменик на природата „Слатински Извор“ ‐ Светско природно 

наследство (Прелиминарна листа на УНЕСКО) и 

• Биосферен резерват Охрид‐Преспа ‐ Светско природно наследство 

(УНЕСКО) (2014). 
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3. Емералд мрежа 

Во периодот од 2002 до 2008 година година во РСМ беше спровееден 

процес (во 4 фази) на идентификација на подрачја од посебен интерес за 

зачувување (ASCI) и воспоставување на Емералд мрежата. Оваа мрежа се 

воспоставува на територијата на замјите‐членки на Бернската конвенција и 

претставува значајна подготвителна активност на земјите‐ кандидати за 

членство во ЕУ за имплементација на обврските од Директивите на ЕУ за диви 

птици и живеалишта односно помошна алатка во процесот за воспоставување 

на европската кохерентна еколошка мрежа Натура 2000. 

Во Националната Емералд мрежа идентификувани се 35 локалитети. Со 

првиот проект реализиран во 2002‐2003 година, идентификувани се 3 подрачја: 

СПР Езерани, НП Галичица и СП Дојранско Езеро, со вкупна површина 27.660 ha 

(3,6%). Во 2004 година реализиран е втор проект, при што идентификувани се 

уште 3 подрачја: СПР Тиквеш, НП Пелистер, СП Демир Капија, со вкупна 

површина 28.000 ha (3,8%). Со третиот проект реализиран во 2005‐2006 година, 

идентификувани се 10 подрачја со вкупна површина 144.783 ha (19,1%), додека 

со четвртиот проект (реализиран во 2008 година), идентификувани се уште 19 

подрачја со вкупна површина 556.447 ha (73,5%). Со тоа, Националната Емералд 

мрежа на Република Северна Македонија опфаќа 35 подрачја кои зафаќаат 

површина од 752.223 ha или околу 29 % од нејзината територија. 

 
Карта 2. Национална Емералд мрежа на Република Северна Македонија 
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4. Еколошка мрежа Натура 2000 

Еколошката мрежа Натура 2000 е воспоставена на териториите на 

земјите членки на ЕУ со цел обезбедување на биолошката разновидност преку 

зачувување на природните живеалишта и на дивата флора и фауна. 

Обврската за воспоставување на Натура 2000 произлегува од членот 3 на 

Директивата за зачувување на природните живеалишта и на дивата фауна и 

флора (92/43/EEC). Мерките преземени според оваа директива се наменети за 

одржување на/или за обновување до поволна состојба на зачуваност на 

природните живеалишта и на дивите растителни и животински видови кои се 

од интерес на ЕУ.  

Еколошката мрежа Натура 2000 вклучува "Посебно заштитени области" 

(ПЗО)‐определени во согласност со Директивата за зачувување на дивите птици 

и "Посебни подрачја на зачувување" (ППЗ) ‐ определени согласно Директивата 

за зачувување на природните живеалишта и на дивата фауна и флора (Хабитат 

Директива). 

Во член 52 од Законот за заштита на природата даден е правен основ за 

воспоставување на Еколошка мрежа Натура 2000. МЖСПП тековно спроведува 

активности за понатамошна хармонизација и усогласување на националното 

законодавство за заштита на природата со ЕУ законодавство, односно со 

директивите за живеалишта и птици.  

Во таа насока извршена е идентификација на живеалишта и видови од 

европско значење на национално ниво и идентификувани се девет (9) подрачја 

како потенцијални подрачја за Натура 2000 и две (2) подрачја со висок 

природен потенцијал. Три (3) од нив се предложени како потенцијални 

Подрачја со посебна заштита (СПА) според Директивата за птици, а шест се 

Подрачја од важност за Заедницата (СЦИ), во согласност со Директивата за 

живеалишта: 

1. Дојранско Езеро (СПА) 

2. Охридско Езеро (СПА) 

3. Преспанско Езеро (СПА) 

4. Маврово (СЦИ) 

5. Шар Планина подрачје со висок природен потенцијал 

6. Јакупица (СЦИ) 

7. Овче Поле (СЦИ) 

8. Пештера Убавица (СЦИ) 

9. Галичица (СЦИ) 
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10. Пелистер (СЦИ) 

11. Мариово и Кожуф подрачје со висок природен потенцијал 

 

5. Природни реткости 

Законот за заштита на природата во член 90‐а дава правен основ за 

заштита на одделни делови на природата како природни реткости. Како 

природни реткости можат да бидат прогласени одредени ретки, загрозени и 

ендемични, растителни и животински видови, нивни делови и заедници, 

релјефни форми, геолошки профили, палеонтолошки и спелеолошки објекти. 

Релјефни форми, геолошки профили, палеонтолошки и спелеолошки објекти, 

можат да бидат прогласени за природна реткост доколку нивната површина е 

помала од 100 хектари. 

Согласно Законот за заштита на природата како природни реткости се 

прогласени Пештерата Дона Дука (Службен весник на РСМ бр.182/2011) и 

платановите стебла (Platanus orientalis) во Мородвис (Службен весник на РСМ 

бр. 65 /2016). Во тек се активности за валоризација и прогласување на десетина 

локалитети/поединечни стебла за природни реткости во Источно плански 

регион и Охридскиот регион. 

 

Листа на релевантни политички документи 

• Просторен план на РСМ 

Вториот национален еколошки акционен план во поглавјето за природа, 

исто така, ја нагласува целта на воведувањето на интегрален систем за заштита 

на природата и биолошката разновидност, во согласност со стандардите на ЕУ 

и со меѓународните договори, преку мерката за апликација на механизми за 

понатамошно спроведување на Националната стратегија за биолошка 

разновидност со Акционен план и Националната самооценка на капацитетите 

(НЦСА), Законот за заштита на природата и обезбедување соодветни услови за 

воспоставување на мрежата Натура 2000. 

Изработени се Нацрт‐Националната стратегија за биолошка 

разновидност со Акционен план (2018‐2023) и Нацрт‐Национална Стратегија за 

заштита на природа (2017‐2027.). Во тек е постапка за нивно усвојување од 

Владата на Република Северна Македонија. 
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Законска основа 

Законот за заштита на природата, пропишува воведување на систем на 

заштитени подрачја со цел да се заштити биолошката разновидност во рамките 

на природната средина, процесите во природата, како и абиотичките 

карактеристики и биолошката разновидност на подрачјето. Во Законот, усвоена 

е нова категоризација на заштитените подрачја која е во согласност со моделот 

на Светската унија за зачувување на природата (IUCN), воспоставени се 6 

категории на заштитено природно наследство. 

 

Цели 

Во согласност со Просторниот план на РСМ, просторните планови на 

регионите и Националната стратегија за биолошка разновидност за периодот 

од 2015 до 2020 година предвидено е зголемување на вкупната површина на 

заштитени подрачја до околу 12% во споредба со територијата на Република 

Северна Македонија. 

Идентификуваните 35 подрачја од Националната Емералд мрежа ќе се 

користат за креирање Натура 2000 мрежа затоа е неопходно зајакнување на 

капацитетите на државно и локално ниво за стартување со процесот на 

идентификација на подрачјата во Натура 2000 согласно со Директивите на ЕУ за 

диви птици и за живеалишта. 

 

Обврска за известување 

• Годишно до Европската агенција за животна средина 

• Годишно до Секретаријатот на Бернската конвенција при Советот на Европа 
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5.9.3. MK – НИ 009: РАЗНОВИДНОСТ НА ВИДОВИ 

Дефиниција 

Индикаторот го покажува трендот на бројноста и дистрибуцијата на 

одбрани видови или групи на видови на национално ниво, како релативна 

оценка во однос на иницијалната година на отпочнување на мониторингот. 

Во моментов, групи на видови што се земаат предвид се рибите, птиците 

и цицачите од фауната и виши растенија од флората.  

Индикаторот го прикажува трендот на неколку избрани диви видови: 

ендемични риби (пелистерска поточна пастрмка), грабливи птици (орли, 

мршојадци, соколи), водни птици (црн штрк), потоа од цицачите‐крупни 

ѕверови (кафеава мечка) и четинари (молика). 

Единици 

Број на видови, проценет број на единки за некои видови, односно 

распространетост (ha). 

Клучно прашање за креирање на политиката 

Каков е трендот на популациите на избрани видови растенија (молика), 

риби, птици и цицачи, кои се причините кои водат кон намалување на бројноста 

на истите? 

Клучна порака 

Според расположливите податоци се забележува тренд на намалување 

на бројноста на популациите кај сите разгледувани видови освен кај моликата, 

која во целиот разгледуван период е распространет на 1174 ha. 

Се забележува дека со забраната за лов и спроведување неколку проекти 

и програми фокусирани на заштитата на кафеавата мечка, која спаѓа во 

знаменити видови, во периодот од 2012 до 2017 година бројноста на 

популацијата е стабилна. 
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Сл. 16. Тренд на бројност и дистрибуција на клучни видови 

 

 
Сл. 17. Тренд на бројност и дистрибуција на знаменити видови 

 

 
Сл. 18. Тренд на бројност и дистрибуција на ендемски видови 
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Сл. 19. Тренд на бројност и дистрибуција на останати видови 

Оценка 

Богатството и хетерогеноста на видовите и екосистемите се основни 

обележја на биолошката разновидност во Република Северна Македонија. 

Според расположливите сознанија, тоа богатство вклучува импозантна бројка 

од 17.604 видови од кои над 976 видови се ендемити. Според анализите на 

богатството на биодиверзитетот на земјите во европскиот континент, 

Република Северна Македонија се наоѓа на самиот врв на листата на држави 

познати како „European Hotspot". 

Орнитофауната на Република Северна Македонија е претставена со 338 

таксони (309 видови и 19 подвидови) птици. 

На Европската црвена листа вклучени се 66 вида птици кои се среќаваат 

во РСМ. Исто така, идентификувани се 115 Емералд‐ видови птици (согласно 

Резолуција бр. 6 од Бернска конвенција) кои се присутни во РСМ. 

Според расположливите податоци во категоријата на клучни видови 

следена е популацијата на царскиот орел (Aquila heliaca). Се забележува дека 

во периодот од 2011 до 2017 година трендот е негативен така што бројот на 

репродуктивните двојки е паднат на 30 двојки, што претставува пад од 14,3%. 

При следењето на трендот на бројност и дистрибуција на знаменити 

видови разгледуван е еден вид цицачи (кафеава мечка) и два вида грабливи 

птици (белоглав и египетски мршојадец). 
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Од податоците може да се забележи дека бројноста на индивидуите на 

кафеавата мечка (Ursus arctos) се намалила за 30% од 1990 до 2010 година, но 

во периодот од 2012 до 2017 година е стабилна и изнесува 140 индивидуи. 

Кај белоглавиот мршојадец (Gyps fulvus) се забележува тренд на 

намалување на бројноста на популациите, па така, во периодот од 2003 до 2017 

година бројот на репродуктивните двојки се намалил од 24 на 10 двојки, што 

претставува пад од 58,3%. Исто така, бројот на популации на египетски 

мршојадец (Neophron percnopterus) се намалил од 36 на 14 двојки во периодот 

од 2004 до 2017 година, што претставува пад од 61%. 

При следењето на трендот на бројност и дистрибуција на ендемични 

видови разгледуван е растителен и еден животински вид. Од флористичкиот 

диверзитет како ендемичен растителен вид е издвоен петоигличестиот бор‐

молика (Pinus peuce), кој е анализиран 7 години (2011‐2017). Неговиот статус не 

е променет, поточно е распространет на 1174 ha. 

Од фаунистичкиот диверзитет анализиран е трендот кај популациите на 

еден вид ендемична слатководна риба пелистерска поточна пастрмка (Salmo 

peristericus). Кај овој вид забележено е намалување на бројот на популациите 

во Брајчинска Река (НП Пелистер) од 200 на 100 репродуктивни индидуи, што 

претставува пад од 50%. 

Од останатите видови врз основа на расположливите податоци 

разгледувани се два вида и тоа степска ветрушка и црн штрк. 

Кај степската ветрушка (Falco naumanni) најголем број на парови (1150) е 

забележан во 2003 година, за потоа да има опаѓачки тренд и во 2011 година 

изнесува 370 двојки. Овој број на репродуктивни двојки е константен до 2015 

година, за потоа да се намали во 2016 и 2017 година на 360 двојки. 

Кај црниот штрк (Ciconia nigra) бројот на парови покажува тренд на 

опаѓање со што од 30 репродуктивни двојки во 2011 е паднат на 25 двојки во 

2017 година и претставува пад од 16,7%. 

 

Релевантност за креирање на политиката 

• Листа на релевантни политички документи 

Вториот национален еколошки акционен план во поглавјето за природа, 

ја нагласува целта за воведување интегрален систем за заштита на природата и 

биодиверзитетот, во согласност со стандардите на ЕУ и меѓународните 
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договори. Една од предвидените акции за постигнување на целта е 

изработување национална програма за мониторинг на компонентите на 

биолошката разновидност и развивање национални индикатори за 

биодиверзитет. 

Националната стратегија за биолошка разновидност со Акционен план, 

дефинира интегриран пристап кон заштитата и одржливото користење на 

компонентите на биолошката разновидност. Акциониот план ги опишува 

конкретните акции што треба да се преземат за да се постигнат целите. Во 

стратешката определба „Истражување и мониторинг“, вклучена е акција за 

развој на национални индикатори за биодиверзитет. 

 

Законска основа 

Законот за заштита на природата пропишува организирање мониторинг 

на состојбата на природата. Методологијата за мониторинг треба да се 

пропише со подзаконски акт. Мониторингот на состојбата на природата се 

спроведува преку: мерење, следење, оценка и контрола на состојбата на 

видовите, нивните живеалишта, типовите живеалишта, еколошки значајните 

подрачја, екосистемите, пределските типови, следење и оценка на геолошките 

вредности и следење на состојбата со природното наследство. 

 

Цели 

Изнаоѓање на трендот на популациите за избрани видови птици и 

идентификување на причините кои водат кон намалување на бројноста на 

истите и развој и спроведување на мерки за запирање на негативниот тренд 

(придонес кон постигнување на Целта 2020 за спречување/намалување на 

загубата на биодиверзитетот до 2020 година). 

 

Обврска за известување 

• Секретаријат на UNEP/CBD, Секретаријат на UNEP/CMS, AЕWA, EUROBATS, 

Секретаријат BC/CE 
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5.9.4. MK – НИ 052: ШУМИ И ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ 

Дефиниција 

Показателот ја покажува вкупната површина под шума и другите 

површини под шуми, односот на оваа површина во вкупната површина на 

земјата, како и учеството на шумските предели кои се природно обновени и 

пошумена површина, површина под шуми наменета за производство, како и 

шуми наменети за заштита на почвата, водата, екосистемот и биодиверзитетот. 

Под поимот шума се подразбира шумски екосистем кој постои на шумско 

земјиште обраснато со шумски видови дрвја и грмушки, голини непосредно до 

шумата, како и други голини и ливади внатре во шумата, шумски расадници, 

шумски патишта, семенски плантажи, противпожарни просеки во шума, 

ветрозаштитни појаси на површина поголема од два ари, како и шума во 

заштитените подрачја. 

Шумско земјиште e земјиште на кое има шума или кое поради своите 

природни својства е најповолно за одгледување на шума, како и земјиште на 

кое се наоѓаат објекти наменети за стопанисување со шумите. 

Стопански шуми првенствено се користат за трајно производство на 

дрвни сортименти и други шумски производи и услуги. Шуми во заштитените 

подрачја се прогласуваат согласно со Законот за заштита на природата. 

Единици: km2, ha и %. 

Клучно прашање за креирање на политиката 

Каков е трендот на вкупната површина под шума и другите површини под шуми? 

Клучна порака 

Односот на вкупната површина под шума во вкупната површина на 

земјата се движи помеѓу 35,5% и 44.6%, површината под шума била најголема 

во 2016, а најмала во 1990 година. Во 2016 година се забележува зголемување 

на вкупната површина под шума за 9.8% во однос на 1990 година кога 

површината под шума била најмала. 

За односот на другите површини под шуми во вкупната површина на 

земјата, има податоци само за периодот од 2010 до 2016 година, и се движи 

помеѓу 3,8% до 5.4%, што значи дека има пораст од 44.1%. 

Процентот на пошумена површина со нови шуми има променлив тренд 

на намалување и зголемување на површините. 
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Сл. 20. Удел на вкупната површина под шума и другите површини под шуми во вкупната 

површина на земјата 

 
Сл. 21. Удел на пошумена површина во вкупната површина на земјата 

 
Сл. 23. Удел на стопански, повеќенаменски шуми и површина на шуми во заштитените 

подрачја во вкупната површина на земјата 
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Оценка 

Шумите, освен стопанска, имаат и функција на заштита на природата преку 

заштита на биодиверзитетот и заштита од ерозија. Тие се од голема важност за 

одржливиот развој заради влијанието што го имаат врз климата, режимот на 

водите, производството на кислород и квалитетот на животната средина. 

Во разгледуваниот период, односот на вкупната површина под шума во 

вкупната површина на земјата се движи помеѓу 35,5% и 44.6%, површината под 

шума била најголема во 2016, а најмала во 1990 година. Во 2016 година има 

зголемување на вкупната површина под шума за 9.8% во однос на 1990. Во 2016 

година во однос на 2015 година исто така се забележува зголемување на 

површините под шума за 0.7%. Зголемувањето на површините се должи на новиот 

премер на шумите. 

За односот на другите површини под шуми во вкупната површина на 

земјата, има податоци само за периодот од 2010 до 2016 година, и се движи 

помеѓу 3,8% до 5.9%, што значи дека има пораст од 44.1%. Процентот на пошумена 

површина со нови шуми има променлив тренд на намалување и зголемување на 

површините. Во периодот од 1990 до 2001 година има значителен пад од 52,8%, 

потоа, до 2003 година има пораст од 53,2%, па повторно пад од 37,3% до 2007 

година. Најголем пораст има од 2007 до 2009 година од 120.2%, за потоа да има и 

најголем пад од 73.7% до 2016 година. Уделот на стопански шуми во вкупната 

површина на шуми, во периодот од 2010 до 2016 година, има пораст од 4.8%, 

уделот на повеќенаменските шуми има пад од 1.3%, а уделот на површините на 

шуми во заштитените подрачја има пад од 1.1%, во вкупната површина на шуми. 

Законска основа 

• Закон за заштита на природата („Сл.весник на РСМ“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 

35/10, 47/11, 148/11, 52/12, 13/13, 163/13 и 41/14) 

• Закон за шумите („Службен весник на РСМ“бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 

147/13, 43/14 и 160/14) 

• Законот за државната статистика („Службен весник на РСМ“ бр.54/97, 21/07, 

51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16) и Програмата за статистички истражувања 

за периодот 2013‐2017 („Службен весник на РСМ“ бр.20/13, 24/14, 13/15 и 

07/16) 

Цели 

Согласно Просторниот план на Република Северна Македонија предвидено 

е зголемување на површините со шуми и шумско земјиште, односно, во 2020 

година уделот во вкупната површина на републиката да изнесува 48,8%. 

Обврска за известување: UNECE/FAO, FOREST EUROPE, FAO/ FRA.  
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6. Закани за биолошката разновидност во РСМ 

Заканите за биолошката разновидност во Република Северна 

Македонија произлегуваат од разните активности, фактори и процеси кои 

предизвикуваат забрзано исчезнување на видовите и намалување на 

нивните популации, загуба на генетскиот материјал, деградација на 

екосистемите и намалување на екосистемските услуги. Направена е анализа 

на заканите и нивна приоретизација со цел да се утврдат причините за 

намалување на биолошката разновидност и со која се дефинираат јасни 

мерки за планирањето на заштитата.   

 

6.1.  Директни закани за биолошката разновидност во РСМ 

Од листата на закани според класификацијата на ЕУ селектирани се 249 

закани што се релевантни за РСМ. Од нив, преку процес на приоретизација 

на заканите во РСМ, издвоени се 17 закани со многу висок приоритет, 68 

закани со висок приоритет, 115 закани со среден приоритет и останатите 49 

закани имаат низок приоритет. 

 

6.2.  Индиректни закани за биолошката разновидност во РСМ 

Во Република Северна Македонија владеат истите законитости во 

однос на загубата на биолошката разновидност, кои се типични за земјите во 

развој или кои се соочуваат со преод од еден систем на политичко 

уредување и управување кон друг и кои се соочуваат со сиромаштија (Wood 

et al. 2000). Присутен е сплет на индиректни закани во основа на кои лежат 

неколку коренити причини за загуба на биолошката разновидност. 

Индиректните закани се главно поврзани со економските сектори и другите 

области од човековото живеење. 

Во основа на негативното влијание на секторите врз биолошката 

разновидност лежат неколку коренити причини. Големата нееднаквост меѓу 

различните социјални слоеви, промената на стилот на живеење на 

економски посилните поединци и окрупнувањето на земјоделското 

земјиште под управување на мал број економски силни компании, ќе 

резултира со опаѓачки трендови на многу видови кои денес се широко 

распространети. За една закана можат да постојат повеќе коренити причини, 

или една коренита причина да контролира повеќе закани.  
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Така на пример, во условите во нашата држава, слабата 

имплементација на постојното законодавство од областа на животната 

средина е делумно или целосно одговорно за 10 од 17 најприоритетни 

закани, додека многу значајно место заземаат и следните коренити 

причини: ниската свест (јавна и институционална), недостигот на современо 

планирање на просторот, несоодветните политики и неодржливиот развој 

итн. Не може да се очекува дека со елиминирање на една од заканите, 

негативните трендови ќе се променат. 

 

6.3.  Клучни сектори кои влијаат врз биолошката разновидност 

Република Северна Македонија од почетокот на новиот милениум се 

наоѓа пред предизвик за поинтензивен економски раст и сè поголемо 

уништување на природните вредности. За зачувување на природата неопходно 

е што поскоро да се интегрираат принципите на одржливиот развој во сите 

секторски политики.  

Клучни сектори што влијаат врз биолошката разновидност се: 

земјоделството, шумарството, ловството, транспортот, енергетиката, 

рибарството и аквакултурата, туризмот, управувањето со водите, индустријата, 

загадувањето и користењето на природните ресурси. Исто така, големи закани 

претставуваат и инвазивните видови, климатските промени и опустинувањето. 

Најголемо влијание врз биолошката разновидност имаат областите: 

модификација на природните системи, загадување, наметнување и 

вознемирување од страна на човекот и земјоделство. Оценката на 

загадувањето е мошне значајна, бидејќи во оваа област влегуваат и закани што 

произлегуваат од земјоделството, шумарството, а не само од индустријата, 

сообраќајот и сл.  

Особено значаен е бројот на приоритетни закани кои се јавуваат по 

сектори. Најголем број приоритетни закани се јавуваат во областите 

модификација на природните системи (18) и загадување (15), по што следуваат 

областите урбанизација, станбен и комерцијален развој (8), земјоделство (7), 

наметнување и вознемирување од страна на човекот (7) итн.  
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7. Биолошка разновидност во Белчишко Блато 

Белчишкото Блато во модерната историја претрпело релативно мал 

притисок од страна на човекот, за разлика од другите големи блата во РСМ, 

кои биле делумно или целосно исушени или изменети на друг начин поради 

контрола на маларија, како и за зголемување на земјоделското 

производство. 

Белчишкото Блато е едно од најголемите преостанати блата во РСМ. 

Се наоѓа во подножјето на Илинска Планина, поточно под нејзиниот западен 

огранок Габер, на надморска височина од околу 760 m.  

 
Сл. 24. Географска положба на Белчишко Блато 

Блатото се потхранува од најмалку девет карстни извори познати како 

„Сини Вирој“ кои извираат северно и североисточно од с. Ново Село во 

правец на с. Белчишта. На потегот со должина од околу 2 km извираат голем 

број извори. Вкупната површина на блатото изнесува околу 460 ha, а само 

блатните (поплавени) површини опфаќаат околу 50 ha. За жал, дел од водите 

од Блатото се канализирани и се користат за наводнување, така што 

површината на Блатото е многу помала. 

Пределот е зарамнет и на него се одвиваат главно традиционални 

земјоделски активности. Околу половина од Блатото (неговиот западен дел) 

е шумска површина, каде преовладува црната евла (Alnus glutinosa). 

Останатиот дел претставува отворена водна површина каде се среќаваат 

водни растенија (водната леќа Lemna sp., острици Carex spp., широколисниот 

рогоз - Typha latifolia, неколку видови водно нане - Mentha spp., трската - 

Phragmites australis, на места со врби Salix spp.). 
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Подрачјето на Белчишко Блато е уникатно во македонски рамки и е 

предложено за заштитено подрачје како споменик на природата. Покрај тоа, 

Белчишко Блато е дел и од европската ЕМЕРАЛД мрежа која ја сочинуваат 

подрачја од посебен интерес за зачувување и веројатно ќе биде дел од 

мрежата НАТУРА 2000. Заради тоа, постои интерес за активна заштита на 

Белчишкото Блато и на локално ниво. 

 

7.1. Разновидност на живеалишта во Белчишко Блато 

На територијата на Белчишкото Блато, според EUNIS класификацијата, 

доминантен тип на живеалишта, кои опфаќаат околу 55% од површината на 

Блатото, се: евловите шуми, живеалиштата со кисела трева – Cyperus longus 

и живеалиштата со мали појаси од трска во течечки води, додека со околу 

35% од вкупната површина на локалитетот застапени се живеалиштата на 

субмедитеранските хумидни ливади.  

Разновидноста на живеалиштата произлегува од водниот градиент во 

подлогата (од чисто водни живеалишта до релативно суви тревести 

живеалишта). Постојат различни водни живеалишта заради присуството на 

река, блатни и мочуришни површини.  

Присутни се следните типови живеалишта:  

 

C1.2 Постојани мезотрофни езера, бари и базени  

C1.21 Бентосни заедници на мезотрофни водни тела  

C1.22 Слободно пливачка вегетација на мезотрофни водни тела  

C1.221 Покривки од водна леќа (Lemna spp.)  

C1.24 Вкоренета пливачка вегетација на мезотрофни водни тела 

(Callitriche sp. и Ranunculus sp.)  

C1.25 Подводни килими од реси  

C1.27 Планктонски заедници од мезотрофни стоечки води  

 

C2. Површински течечки води  

C2.3 Постојани бавно течечки водни текови без естуарии  

C2.32 Реки во средниот и долниот тек  

C2.33 Мезотрофна вегетација на бавно-течечки реки  
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C3.2 Крајбрежни појаси трска и високи хелофити (освен шеќерна трска и 

Arundo donax)  

C3.21 Трстици (појаси трска)  

C3.211 Потопени трстици (појаси трска)  

C3.2111 Копненоводни појаси трска (постилки)  

C3.22 Појаси (постилки) од рогоз (Scirpus lacustris)  

C3.23 Појаси (постилки) од шавар (Typha sp.)  

C3.231 Појаси (постилки) од широколисен шавар (Typha latifolia)  

 

C3.24 Средно високи неграминоидни крајбрежни заедници  

C3.242 Заедници од разгранета боцкава трева (Sparganium 

neglectum)  

C3.245 Заедници од цветен рогоз (Butomus umbellatus)  

C3.246 Заедници од воден виноцвет и жолта поточарка (Oenanthe 

aquatica - Roripa amphibian)  

C3.247 Постилки од водно коњско опавче (Equisetum fluviatile)  

 

C3.24A Постилки од обичен клинец (Eleocharis palustris) (фрагменти)  

 

C3.24B Постилки од блатна перуника (Iris pseudoacorus)  

 

C3.25 Средно високи граминоидни (треви) крајбрежни заедници  

C3.251 Постилки од слатка трева (Glyceria)  

C3.254 Крајбрежни постилки од пердувеста трева (Calamagrostis)  

 

C3.29 Крајбрежни заедници од големи острици  

C3.5 Периодично плавени брегови со поинерска и ефемерна 

вегетација  

C3.52 Заедници од Bidens (брегови на бари)  
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Копнените живеалишта се претставени со повеќе блатни и мочуришни 

живеалишта:  

D5.1 Трстици без стоечка вода  

D5.1.1 Постилки трска (Phragmites australis)  

D5.1.2 Постилки од вистинска острика (Scirpus lacustris) обично без 

стоечка вода  

D5.1.3 Постилки од шавар (Typha) обично без стоечка вода  

D5.1.3.2 Појаси (постилки) од теснолисен шавар (Typha latifolia) 

обично без стоечка вода  

 

D5.2 Постилки од големи острици обично без стоечка вода  

D5.2.1 Постилки од големи острици (Carex spp.)  

D5.2.1.2 Постилки од мала мочуришна острика (Carex acutiformis)  

D5.2.1.3 Постилки од голема мочуришна острика (Carex riparia)  

 

D5.3 Мочуришта и блата во кои доминираат видови од тенколисни рогози 

(Juncus effusus) или други големи (Juncus) видови  

 

E3.1 Медитерански високи влажни тревести формации  

E3.1.1 Медитерански низински високи влажни тревести формации  

 

E3.3 Субмедитерански влажни ливади  

E3.3.1 Хелено-мезиски речни и влажни ливади (со детелини)  

 

F9.1 Крајречни шибјаци  

F9.1.2 Низински и брдски речни врбови шибјаци  

F9.1.2.3 Балкански врбови речни шибјаци  

 

F9.2 Врбови шикари и блатни шибјаци  

F9.2.1 Шикари од љагушка (Salix cinerea)  

F9.2.1.2 Централноевропски шикари од љагушка (Salix cinerea)  
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G1.1 Рипариски и галериски шуми и шумички со доминантни евли (Alnus), 

брези (Betula), тополи (Populus) или врби (Salix)  

G1.1.1 Речни врбови шуми и шумички  

G1.1.1.2 Медитерански високи врбови галерии  

G1.1.1.2.1 Медитерански галерии од бела врба (Salix alba)  

G1.1.1.2.2 Шуми од теснолисна врба (Salix eleagnos) и љагушка 

(Salix cinerea) 

 

G1.4 Широколисни мочуришни шуми на некисели тресетни подлоги  

G1.4.1 Евлови мочуришни шуми на некисели тресетни подлоги  

G1.4.1.3 Јужни хелено-балкански мочуришни евлови шуми 

 

 
Сл. 25. Врбови шуми во Белчишко Блато 
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7.2. Разновидност на вегетацијата на Белчишко Блато 

Со истражувањата на Меловски и др. (2010) и Христовски и др. (2015) 

утврдени се 101 растителни видови во пет живеалишта на просторот на 

Белчишко Блато. Прегледот на растителните таксони, согласно Еуро+Мед 

номенклатурата (www.emplantbase.org), е даден во продолжение. 

Acanthus hungaricus 

Achillea pannonica 

Agrostis stolonifera subsp. stolonifera 

Ajuga reptans 

Anagalis arvensis 

Helosciadium nodiflorum 

Berula erecta 

Bidens tripartitus 

Bromus hordeaceus 

Bromus racemosus subsp. racemosus 

Callitriche stagnalis 

Caltha palustris 

Calystegia sylvatica 

Cardamine barbareoides 

Carex acutiformis 

Carex distans 

Carex hirta 

Carex cuprina 

Carex pseudocyperus 

Carex remota 

Carex riparia 

Cirsium arvense 

Cirsium canum 

Cirsium vulgare subsp. silvaticum 

Clematis vitalba 

Cornus sanguinea 

Dactylorrhiza incarnata 

Dactylus glomerata 

Deschampsia caespitosa subsp. cespitosa 

Dryopteris carthusiana 

Dryopteris filix-mas 

Dryopteris remota 

Eleocharis palustris 

Epilobium hirsutum 

Epilobium parviflorum 

Equisetum palustre 

Euonymus europaeus 

Festuca rubra subsp. rubra 

Frangula alnus subsp. alnus 

Galium aparine 

Galium elongatum 

Galium palustre 

Galium rivale 

Glyceria notata 

Hedera helix subsp. helix 

Holcus lanatus subsp. lanatus 
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Hypericum tetrapterum 

Iris pseudoacorus 

Juncus articulatus subsp. articulatus 

Lathyrus aphaca 

Lemna minor 

Lemna trisulca 

Lolium perenne 

Lonicera caprifolium 

Lotus pedunculatus 

Lycopus europaeus 

Lycopus exaltatus 

Lysimachia nummularia 

Lythrum salicaria 

Mentha aquatica 

Mentha longifolia subsp. longifolia 

Myosotis laxa subsp. caespitosa 

Myosotis sparsiflora 

Oenanthe fistulosa 

Anacamptis laxiflora 

Peucedanum aegopodioides 

Phragmites australis subsp. australis 

Plantago lanceolata 

Poa trivialis 

Potentilla reptans 

Pulicaria dysenterica 

Ranunculus acris 

Ranunculus ophioglossifolius 

Ranunculus repens 

Rhinanthus minor 

Rorippa prolifera 

Rorippa sylvestris subsp. kerneri 

Rosa corymbifera 

Rubus caesius 

Rubus canescens 

Rumex pulcher 

Scutelaria galericulata 

Solanum dulcamara 

Sonchus sp. 

Sparganium neglectum 

Myosoton aquatica 

Trifolium fragiferum 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Trifolium resupinatum 

Trifolium spp. 

Typha latifolia 

Urtica dioica 

Valeriana officinalis 

Veratrum album 

Veronica beccabunga 

Viburnum opulus 
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Со истражувањата на Меловски и др. (2010) и Христовски и др. (2015) 

утврдени се 101 растителни видови во пет живеалишта на просторот на 

Белчишко Блато. Прегледот на растителните таксони, согласно Еуро+Мед 

номенклатурата (www.emplantbase.org), е даден во продолжение. 

Оттаму, најзначајни видови за флористичкото богатство на Белчишко 

Блато се: Malus florentina кој е наведен во Глобалната Црвена Листа на 

IUCN, Salvia pratensis subsp. bertolonii која во РСМ се среќава само во 

Белчишко Блато, Catabrosa aquatica кој е редок вид во РСМ, како и видовите 

Carex echinata, Lemna trisulca, Ranunculus trichophyllus, Scutellaria 

galericulata и Hypericum tetrapterum, кои имаат строго ограничена 

распространетост на територијата на РСМ. Белчишко Блато се одликува и 

со добро сочувана блатна вегетација, во која доминанираат: Sparganium 

ramosum, Typha latifolia, Alisma plantago-aquatica и др. 

 

7.3. Цицачи 

Во поглед на фауната на цицачи, Белчишкото Блато со утврденото 

присуство на 31 вид цицачи претставува значаен локалитет.  

Erinaceus roumanicus 

Suncus etruscus 

Crocidura suaveolens 

Neomys anomalus 

Rhinolophus еuryale 

Rhinolophus blasi 

Rhinolophus ferrumequinum 

Miniopterus schreibersi 

Myotis myotis 

Myotis blythii 

Pipistrellus kuhlii 

Pipistrellus pygmaeus 

Lepus europeus 

Arvicola terrestris 

Microtus rossiaemeridionalis 

Apodemus sylvaticus 

Apodemus flavicollis 

Mus domesticus 

Rattus rattus 

Myoxus glis 

Spalax leucodon 

Ursus arctos 

Canis lupus 

Vulpes vulpes 

Mustela nivalis 

Mustela putorius 

Martes foina 

Vormela peregusna 

Meles meles 

Lutra lutra 

Felis silvestris 
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Од вкупно 31 видови цицачи регистрирани на подрачјето на 

Белчишко Блато, 13 видови, односно 10 видови се набројани во Додаток II, 

односно во Додаток III од Бернската конвенција; 8 видови се наведени во 

Додаток II од Бонската конвенција; 10 видови се наведени во Анекс II, 13 

видови во Анекс IV и 2 видови во Анекс V од Директивата за живеалишта. 

Според IUCN Европската Црвена листа на видови, 4 видови (Rhinolophus 

ferrumequinum, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii и Lutra lutra) се 

категоризирани како близу загрозен вид (NT), додека 3 вида (Rhinolophus 

euryale, Rhinolophus blasii и Vormela peregusna) се ставени во категоријата 

ранлив вид (VU). Девет (9) од регистрираните видови се наведени и како 

Емералд видови за Република Северна Македонија. 

Врз основа на заклучоците од достапната валоризација, Белчишко 

Блато претставува значајно наоѓалиште и живеалиште за повеќе видови 

цицачи кои се од посебен интерес за зачувување на национално и 

меѓународно ниво, со што потврдува потребата за заштита на ова подрачје. 

Потребно е  во најбрзо време да се спроведат истражувања и мониторинг 

на значајните видови цицачи за утврдување на статусот на нивните 

популации (големина, популационен тренд), искористувањето на 

просторот од одредени видови, итн. Ова особено се однесува за лилјаците, 

видрата и шарениот твор. 

 

7.4. Птици 

За жал, за фауната на птиците на Белчишкото Блато постари 

литературни податоци не се достапни или не постојат. Од нешто понов 

датум се единствено податоците на (Micevski 2002), кој наведува девет 

видови птици, меѓу кои и сјајниот ибис (Plegadis falcinellus) и големиот 

воден бик (Botaurus stellaris), како историски податоци. Потоа, единствено 

(Šćiban 2010) дава уште еден податок на единка на жерав (Grus grus) 

регистрирана во април 2007 година.  

Со истражувањата на Христовски, С. и Велевски, М (2015) потврдени 

се 46 видови птици, кон кои треба да се придодадат и видовите 

регистрирани од Мицевски (2002) иако не биле потврдени при 

истражувањата: малиот воден бик Ixobrichus minutus и малиот трскар 

Acrocephalus schoenobaenus. Имајќи го предвид статусот на широко 

раширен зимски гостин на големиот бик во РСМ, истиот го задржавме во 
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финалниот список, со арбитрарен статус на зимувачки вид. Така, вкупниот 

број на регистрирани видови птици за Белчишкото Блато изнесува 50, од 

кои 49 се присутни во поновиот период. 

Streptopelia turtur 

Cuculus canorus 

Rallus aquaticus 

Gallinula chloropus 

Grus grus 

Ciconia ciconia 

Botaurus stellaris 

Ixobrichus minutus 

Plegadis falcinellus 

Circaetus gallicus 

Accipiter nisus 

Buteo buteo 

Athene noctua 

Upupa epops 

Picus viridis 

Dendrocopos minor 

Dendrocopos medius 

Dendrocopos major 

Falco tinnunculus 

Oriolus oriolus 

Lanius collurio 

Garrulus glandarius 

Corvus corax 

Corvus corone 

Passer domesticus 

Anthus spinoletta 

Fringilla coelebs 

Chloris chloris 

Emberiza calandra 

Emberiza cirlus 

Poecile lugubris 

Poecile palustris 

Cyanistes caeruleus 

Parus major 

Acrocephalus schoenobaenus 

Acrocephalus arundinaceus 

Hirundo rustica 

Phylloscopus trochilus 

Phylloscopus collybita 

Cettia cetti 

Sylvia atricapilla 

Curruca communis 

Sitta europaea 

Troglodytes troglodytes 

Sturnus vulgaris 

Erithacus rubecula 

Luscinia megarhynchos 

Ficedula albicollis 

Turdus viscivorus 

Turdus merula 
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Припадниците на гнездовата орнитофауна се систематизирани во 37 

родови кои припаѓаат кон 27 фамилии. Според моменталното познавање 

на состојбата, вкупната фауна на птиците на Белчишко Блато е претставена 

со само 15% од видовите регистрирани на национално ниво, гнездовата е 

претставена со само 20.6% од регистрираните гнездилки и веројатни 

гнездилки, а уделот на родови односно фамилии изнесува 19.4% и 40.3% од 

националниот број, соодветно. 

Валоризацијата на гнездовата орнитофауна (Христовски, С., Велевски, 

М.; 2015) покажува отсуство на видови приоритетни за заштита на 

меѓународно ниво, а во голема мера и на национално ниво. Како 

најзначајни видови се издвојуваат грлицата (Streptopelia turtur), која е 

чувствителна на Европско ниво, по долгогодишниот пад на нејзината 

популација и штркот (Ciconia ciconia), малиот воден бик (Ixobrichus minutus), 

орелот змијар (Circaetus gallicus), средниот клукајдрвец (Dendrocopos 

medius) и обичното страче (Lanius collurio), кои се вклучени на Додаток 1 на 

Директивата за птици (односно потребно е издвојување на подрачја за 

нивна заштита). Сите овие видови се чести или релативно чести гнездилки 

на територијата на РСМ и Белчишкото Блато не претставува клучно подрачје 

за нивно зачувување.  

На национално ниво, строго заштитени се 12 видови (барска кокошка, 

зеленонога блатна кокошка, штрк, мал воден бик, орел змијар, јастреб 

врапчар, глувчар, кукумјавка, ветрушка, саријазма, сојка и гавран). Сепак, 

од нив, само првите четири се еколошки поврзани со блатниот екосистем. 

 

7.5. Вилински коњчиња 

Блатата во Мекедонија се недоволно истражени во однос оваа група 

на инсекти. Вилинските коњчиња се претставени со 64 вида во РСМ. Во 

литературните податоци од подалечното минато не се наведени податоци 

за Белчишко Блато. 

Вилинските коњчиња се важна група инсекти кои се користат како 

веродостојни индикатори за еколошкиот квалитет на водните живеалишта, 

хетерогеноста на живеалиштата и хидролошката динамика на водите 

(Covanec & Waringer 2001). 
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Христовски, С., Велевски, М. (2015), на дел од севкупната територија, 

регистрирале 13 вида на вилински коњчиња. Оваа листа треба да биде 

поголема со оглед на разновидноста на водните живеалишта присутни на 

Белчишко Блато. 

Calopteryx virgo 

Calopteryx splendens 

Pyrrhosoma nymphula 

Ischnura elegans 

Enallagma cyathigerum 

Coenagrion ornatum 

Aeshna mixta 

Aeshna isosceles 

Libellula depressa 

Orthetrum brunneum 

Sympetrum striolatum 

Sympetrum fonscolombii 

Crocothemis erythraea 

Бројот на оваа група на инсекти во Блатото треба да биде многу 

поголем, ако се земе предвид разновидноста на живеалиштата и 

местоположбата на Блатото. Меѓу видовите кои се регистрирани има 

претставници само евросибирската група. Потребни се дополнителни 

истражувања за да се утврдат причините за малиот број видови. 

Од регистрираните видови вилински коњчиња во Белчишко Блато, 

најзначаен е видот Coenagrion ornatum, кој е наведен во Анекс II на 

Директивата за живеалишта, како значаен вид за заштита на неговите 

живеалишта. Истиот е близу загрозен вид во согласност со Европската и 

Медитеранската црвена листа и е Емералд значаен вид. 
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Сл. 26. Вилинско коњче во Белчишко Блато 

 
Сл. 27. Пеперутка во Белчишко Блато 
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7.6. Пајаци  

Единствените сознанија за пајаците од територијата на Белчишкото 

Блато се добиени од истражувањата на Христовски, С., Велевски, М. (2015). 

Од поодамнешното минато не постоеја никакви литературни податоци. 

Според нив, регистрирани се вкупно 53 видови пајаци од 14 различни 

фамилии. Точната видова припадност не е определена за 4 таксони, заради 

тоа што беа собрани само јувенилни примероци.  

Argiope bruennichi 

Cercidia prominens 

Hypsosinga heri 

Larinioides cornutus 

Clubiona pallidula 

Clubiona comta 

Dysderocrates sp 

Harpactea nausicaae 

Harpactea sp. 

Drassyllus lutetianus 

Drassyllus lutetianus 

Micaria pulicaria 

Trachyzelotes pedestris 

Antistea elegans 

Agyneta mollis 

Bathyphantes nigrinus 

Ceratinella brevis 

Dicymbium tibiale 

Diplocephalus picinus 

Diplostyla concolor 

Gongylidium sp. 

Metopobactrus prominulus 

Microneta viaria 

Oedothorax gibbosus 

Palliduphantes spelaeorum 

Tenuiphantes flavipes 

Walckenaeria atrotibialis 

Arctosa leopardus 

Pardosa cf. cribrate 

Pardosa paludicola 

Pardosa prativaga 

Pirata piraticus 

Piratula hygrophila 

Piratula latitans 

Trochosa ruricola 

Zora spinimana 

Oxyopes heterophthalmus 

Thanatus striatus 

Thanatus vulgaris 

Tibellus oblongus 

Dolomedes sp. 

Pachygnatha clercki 

Tetragnatha montana 

Tetragnatha extensa 

Euryopis flavomaculata 

Heriaeus hirtus 

Ozyptila simplex 

Xysticus kochi 
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Шест видови се нови за арахнофауната на РСМ: Hypsosinga heri, 

Agyneta mollis, Metopobactrus prominulus, Oedothorax gibbosus, 

Walckenaeria atrotibialis и Thanatus striatus, кои глобално не се засегнати 

видови, но може да се сметаат за ретки во национални рамки. 

Од регистрираните видови пајаци особено внимание заслужува 

пајакот-рибар (Dolomedes sp.), кој е редок во РСМ. Инаку, Dolomedes 

plantarius е ранлив (VU) според Глобалната црвена листа на IUCN (2015.2).  

 

7.7. Тркачи 

За фауната на тркачите на Белчишко Блато постојат податоци од Hieke 

(1981) добиени врз база на еднодневни теренски истражувања спроведени 

во 1980 година. Врз база на литературните податоци и спроведените 

истражувања на Христовски, С. и Велевски, М. (2015) подготвена е листа од 

23 видови на тркачи од Белчишко Блато.  

Aptinus merditanus 

Bembidion concoeruleum 

Bembidion cruciatum 

Bembidion decorum 

Bembidion properans 

Bembidion punctulatum 

Bembidion testaceum 

Brachinus crepitans 

Calathus fuscipes 

Calathus melanocephalus 

Carabus granulatus interstitialis 

Carabus neumeyeri 

Microlestes maurus 

Olisthopus glabricollis 

Ophonus azureus 

Ophonus puncticep 

Paranchus albipes 

Perileptus areolatus 

Pterostichus nigrita 

Tachyura diabrachys 

Thalassophilus longicornis 

Trechus obtusus 

Trechus quadristriatus 

Тркачите (Carabidae) во Белчишкото Блато се претставени со видови 

кои се типични за блатни живеалишта и според тоа имаат ограничено  

распространување во РСМ. Сепак, од регистрираните видови ниту еден не се 

наоѓа на меѓународните листи/иницијативи за заштита  
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Сл. 28. Пајак во Белчишко Блато 

 
Сл. 29. Гуштер во Белчишко Блато 
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8. Значење на Белчишкото Блато 

Белчишко Блато се категоризира како водно живеалиште, а тие се 

вбројуваат меѓу најпродуктивните екосистеми во светот. Претставува мало 

место со извонредно значајна биолошка разновидност, обезбедувајќи пред 

сè вода и други услови неопходни за опстанок на голем број растителни и 

животински видови.  

Блатната вегетација е важна поради улогата на природен задржувач на 

загадувачките материи (еутрофицирачки или токсични) и стабилизитор на 

целиот екосистем, со што следува дека е важна и како живеалиште за дивиот 

жив свет во Блатото.  

Блатните живеалишта се важни или единствени за размножување на 

голем број видови птици, риби, водоземци, безрбетници и цицачи. 

 
Сл. 30. Биолошка разновидност и пределни вредности на Белчишко Блато 

Белчишкото Блато обезбедува значајни директни и индиректни 

придобивки за луѓето и живиот свет, преку на пример: снабувањето со вода, 

кружење на водата и нутриентите, природни ресурси, риболовот, одвивање 

на земјоделски и сточарски активности, можности за рекреација и туризам, 

место за истражување, набљудување на птици и сл.  
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Можноста Блатото да се претвори во место каде би доаѓале 

посетители или набљудувачи на птици е високо потенцијална опција за 

добивање финансиски средства за општина Дебрца (од наплатени влезници) 

и подобрување на социјалната клима во Општината заради вработување на 

лица кои би биле водичи на групите посетители, како и можни остварени 

ноќевања. 

 

8.1. Закани за биолошката разновидност на Белчишко Блато 

Христовски и др. (2015) извршиле идентификација на заканите и 

причините за нивната појава, направена врз основа на теренски 

истражувања и експертски проценки. Истата е надополнета со истражувања 

во 2019 година, при што се идентификувани следните главни закани: 

деградација и фрагментација на живеалиштата, напуштање на 

традиционалните начини на земјоделско производство, конверзија на 

земјиштето, нелегален риболов и криволовство, нарушување и намалување 

на популациите, изумирање на видови, нарушувања во биоценозите и 

нарушување на рамнотежата и структурата на екосистемите.  

Заканите се претежно поврзани со човечки активности кои се тесно 

поврзани со ниската свест за вредноста на биолошката разновидност на 

Блатото. Заканите за биолошката разновидност на Белчишкото Блато се 

поделени во две групи: а) антропогени и б) природни. 

 

8.1.1.  Антропогени закани 

Промена на водниот режим 

Одводнувањето на Белчишкото Блато се врши преку веќе-

воспоставената мрежа од канали за одводнување и ова е најважната 

причина и за намалување на вредноста на биолошката разновидност во 

Блатото, што се гледа преку малиот број видови, но и малите популации на 

птици, водни цицачи, вилински коњчиња итн. 
 

Земјоделски активности 

Поради дренирањето на водните живеалишта заради добивање на 

нови обработливи површини, доаѓа до загуба на природните живеалишта, 

при што најзасегнати се влажните ливади, од кои големи површини денеска 

се конвертирани во нови ораници. Со тоа се загрозуваат популациите на 
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одредени видови како резултат на намалување на соодветни живеалишта и 

дополнително преку ефектот на загадувањето на почвата и водата од 

употребата на пестициди и вештачки ѓубрива.  

 

Напасување на стока 

Напасувањето на стоката, особено крави е вообичаена пракса во 

Белчишкото Блато. Добитокот се храни со трева од ливадите, но и со водна 

вегетација. На тој начин, напасувањето има позитивно влијание во 

одржувањето на полуприродните екосистеми, како што се мезофилните и 

влажните ливади. Од друга страна, напасувањето и капењето на добитокот 

придонесува за еутрофикација на водите од Белчишко Блато. 

 

Криволов 

Преку оствареното анкетирање на локалното население, констатиран 

е нелегален лов на одредени видови, особено на видрата, чија популација 

во изминатите две децении е драстично намалена. Криволовот, исто така, 

доведува и до вознемирување на другите видови, особено на птиците. 

 

Нелегална сеча во евловата шума и врбјаците 

Населението кое живее во непосредна близина на Белчишкото Блато 

врши нелегална сеча на евловата шума, која е многу значајно живеалиште, 

не само на национално, туку и на европско ниво, како и на густите врбови 

состоини. Во услови на интензивни климатски промени и далеку пониското 

ниво на подземните води во однос на минатото, евловите шуми по 

нелегалните сечи многу потешко се обновуваат, а така се губи живеалиштето 

и на други видови.  

 

Загадување од отпад (хемиски и цврст) 

Управувањето со отпадот е вистински предизвик за секоја заедница. 

Комуналниот отпад, отпадот од земјоделските и сточарски ативности не се 

управува соодветно, а истиот содржи и опасни супстанции и извор е на 

загадување на почвата, површинските и подземните води. 

 

Ниска свест 

Иако нема спроведена социоекономска анализа преку која би се 

дознала перцепцијата на луѓето за Блатото, од она што го дознаваме при 

соработката и од анкетирањето на локалното население, луѓето од 



   

97 

 

околината не се доволно свесни што сè би можеле да изгубат, доколку се 

продолжи со деградирање и нарушување на живеалиштата и дивиот свет во 

границите на Блатото. 

 

 

8.1.2. Закани од природно потекло 

 

Еколошка сукцесија 

Ова е процес на постепена промена на квалитативниот состав на 

биоценозата на едно живеалиште, кој на крај обично доведува до 

формирање на стабилна шумска заедница. Може да биде иницирано, како 

од природни, така и од антропогени причини. Во случајот со Белчишко Блато, 

процесот на сукцесија ги опфаќа влажните ливади и можна сукцесија на 

блатните живеалишта во други преодни живеалишта, а потоа и во 

терестричен екосистем со соодветни биоценози. 

 

Климатски промени 

Белчишко Блато се наоѓа во југозападниот дел на РСМ, со 

континенталната клима. Во однос на другите региони, проекциите на 

промени на температурата, во овој регион се релативно ниски – проектирано 

е просечно зголемување на температурата за 2025 година од +0,9°С. Според 

истиот модел, во однос на врнежите, се очекува нивно благо зголемување 

во зимскиот период, но и изразено намалување во текот на останатите 

сезони поради зголемените температури. Ова се апроксимативни процени и 

резултатите треба да се гледаат само како индикативни.  
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8.2. Видови значајни за биолошката разновидност на Белчишкото Блато 

 

Malus florentina  

Овој редок и загрозен вид 

припаѓа на фам. Rosaceae и наведен 

е во Глобалната Црвена Листа на 

IUCN. Природниот ареал се простира 

на Балканскиот и Апенинскиот 

полуостров, но се одгледува и 

пошироко како украсно дрво. 

Претставува листопадно дрво, кое 

може да порасне во висина до 8 m. 

На една индивидуа се среќаваат 

машки и женски органи (хермафродит), а се опрашува со инсекти. Цвета во јуни, а 

семето зрее од октомври до ноември. Успева на песокливи, илести или глинести 

почви, добро дренирани, свежи или влажни почви со кисела, алкална и неутрална 

pH вредност. Се развива на сончеви или делумно засенети месторастења.  

 

 

 

Salvia pratensis subsp. bertolonii  

На територијата на Република 

Северна Македонија, овој вид се 

среќава единствено во Белчишко 

Блато, во непосредна близина на 

Ново Село. Спаѓа во фам. Lamiaceae. 

Приодно е застапен во Европа и 

западна Азија, каде расте на ливади, 

полиња, речни брегови и други 

обраснати места. Претставува 

тревесто повеќегодишно растение 

со висина 30-70 cm. Цветните стебленца се разгранети и имаат меки влакненца, а 

на врвовите се развиваат соцветија од поединечни цветови со должина 2-3 cm. 

Цветовите најчесто имаат виолетова боја, а поретко розеникава или бела. Плодот 

е четири делен шизокарп. Успева на песокливи и илести, свежи или влажни почви 

со кисела, алкална и неутрална pH вредност, на сончеви или делумно засенети 

месторастења. 
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Catabrosa aquatica  

Оваа перена, која расте до 70 

cm, припаѓа на фам. Poaceae и 

мошне ретко се среќава во РСМ. 

Нејзиниот природен ареал се 

простира на северната хемисфера, 

во Европа, Азија и Северна Америка. 

Цвета од јуни до август, а семето 

зрее од јули до септември. Видот е 

хермафродит (има и машки и женски 

органи), а опрашувањето е 

анемохорно (со ветер). Успева, 

воглавно, на лесни, свежи или влажни почви со кисела, алкална и неутрална pH 

вредност, но се среќава и на потешки почви. Се развива на сончеви или делумно 

засенети месторастења. 

 

 

 

 

Carex echinata  

Тоа е вид од фам. Cyperaceae, 

со строго ограничена 

распостранетост на територијата на 

РСМ. Природниот ареал се простира 

во Европа, Азија и центална 

Америка. Carex echinata е растение 

кое се јавува во влажни шуми, 

мочуришта и планински ливади на 

умерена надморска височина, 

најчесто на тресетни месторастења 

или на песокливи почви, со умерено кисела или неутрална рН реакција. Цвета во 

доцна пролет и рано лето (мај – јуни).  Успева на сончеви и умерено засенети 

експозиции. 
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Lemna trisulca  

Ова перенесто растение од 

фам. Lemnaceae природно е 

распространето во Европа, Азија, 

северна Африка, Северна Америка и 

Австралија. Претставува двополово 

еднодомно растение (машки и 

женски цветови се среќаваат на исто 

растение), кое цвета во периодот мај 

– јуни. Се развива на аклални или 

неутрални скелетни, свежи и влажни 

почви, на сончеви и умерено 

засенети позиции. Се смета за вид кој привлекува разновиден животински свет 

(водоземци, инсекти, птици и риби). Растението кое се развива е добар извор на 

храна за рибите и птиците, а обезбедува и покров за живиот свет во блатото. Овој 

вид има строго ограничена распостранетост на територијата на РСМ.  

 

 

 

Ranunculus trichophyllus  

Овој вид припаѓа на фам. 

Ranunculaceae, едногодишно или 

перенесто зелјесто растение кое се 

развива на влажни месторастења 

крај мирни течечки води, извори, 

бари, блата и езера. Природниот 

ареал на овој вид се простира во 

Европа, Азија, северна Африка и 

Северна Америка. Карактерстика на 

овој вид се белите цветови со жолта 

средишница кои се јавуваат во рана пролет до средината на летото. Мошне 

значаен вид за научната и стручната јавност поради строго ограничената 

распространетост на територијата на РСМ.  
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Scutellaria galericulata   

Овој вид припаѓа на фам. 

Lamiaceae, а природно се 

распространува во Европа и Азија. 

Претставува перена која расте до 50-

60  cm, цвета од јуни до септември со 

светло виолетови цветови, а семето 

зрее од јули до септември. Ова 

растение е хермафродит (има и 

машки и женски органи на исто 

растение), а опрашувањето е преку 

инсекти (пчели, муви и сл.). Се 

развива главно на влажни и лесни почви, со алкална, неутрална или кисела рН 

реакција. Ова растение не се развива во вода и не поднесува засенување. Овој вид 

во светот се користи и во фармацевтската индустрија, но не смее да се применува 

при бременост. Има строго ограничена распостранетост на територијата на РСМ. 

 

 

 

Hypericum tetrapterum 

Овој вид од фам. Hypericaceae 

е зелјеста цветна перена, која се 

среќава на влажните живеалишта, 

како што се мочуриштата, потоците, 

отворените ископи, ливадите и 

изворите во Европа, западна Азија и 

северозападна Африка. Може да 

израсне во висина и до 1 m. 

Стеблата, на напречен пресек, имаат 

квадратна форма. Листовите се 

спротивно поставени, во парови.  Цвета од јуни до септември, со карактеристични 

жолти цветови, собрани во соцветија. Се смета за вид кој привлекува разновиден 

животински свет (инсекти и птици). И овој вид има строго ограничена 

распостранетост на територијата на РСМ. 
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Iris pseudacorus 

Ова зелјесто цветно 

повеќегодишно растение од фам. 

Iridaceae успева на влажни 

живеалишта, а поднесува и 

потопување, ниски рН вредности и 

мали количини на кислород. 

Природниот ареал се простира во 

Европа, западна Азија и 

северозападна Африка. Може да 

израсне во висина и до 1,5 m, со 

исправени листови долги до 90 cm и 

широки 3-4 cm.  Цвета од април до јуни, со светло жолти цветови кои имаат 

карактеристични форма на ирис. Плодот претставува сува чаура со должина 4-7 

cm, во која се наоѓаат поголем број светло кафени семки. Се размножува лесно, 

преку ризоми или семе кое се распространува по водата. Има голема значајност 

за влажните екосистеми бидејќи има својство да ги зема тешките метали од 

почвата преку коренот и на тој начин придонесува за подобрување на условите во 

средината. 

 

Acanthus hungaricus 

Ова перенесто цветно 

повеќегодишно растение од фам. 

Acanthaceae претставува балкански 

ендемит. Успева на сончеви до благо 

засенети месторастења, на суви, 

отворени и каменливи површини со 

благ до умерен наклон, претежно на 

варовничка подлога со различна рН 

вредност (од неутрална со умерено 

кисела), на надморска висина 200-

1000 m. Достигнува висина од 60-120 

cm и ширина 70-90 cm. Листовите се сјајни и длабоко всечени. Цвета во периодот 

август-септември, со интересни исправени соцветија од бело-виолетови цветови 

кои делумно се затскриени од украсните виолетови пупки. Се размножува со семе.  
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Peucedanum aegopodioides  

Ова е повеќегодишно 

растение од фам. Apiaceae со 

сложени, тројни или шилести 

расечени лисја. Запците на чашката 

се кратки, честопати невидливи. 

Ливчињата се бели, зеленикави или 

жолтеникави, широко овални, 

засечени на врвот. Плодникот е 

свиткан, еден и пол до два пати 

подолг од задебелено конусната 

основа на плодникот. Плодовите се плоснати на задниот дел, тесно или широко 

елипсовидни, а на напречен пресек се забележуваат три свиени, блиски, слабо 

испакнати прегради. Се размножува со семе, кое се распространува со ветер или 

инсекти. Се развива во засеци или влажни месторастења, на сончеви или делумно 

засенети позиции, на каменливи почви со неутрална до кисела рН реакција. 

 

 

 

 

Rorippa prolifera  

Ова растение од фам. 

Brassicaceae има статус на близу 

загрозен вид според IUCN. 

Претставува зелјеста цветна перена, 

најчесто полегната (не повисока од 

20 cm), се среќава на влажните 

живеалишта, како што се 

мочуриштата, потоците, отворените 

ископи, ливадите и изворите во 

Европа и западна Азија. Стеблата се 

зелјести, со кафено-црвеникава боја. Листовите се спротивно поставени, во 

парови. Цвета од јуни до септември, со карактеристични жолти цветови. Се смета 

за вид кој привлекува разновиден животински свет (инсекти и птици). Овој вид има 

строго ограничена распостранетост на територијата на РСМ. 
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Dactylorhiza incarnata 

Луковичесто туберозно цветно 

растение од фам. Orchidaceae кое се 

наоѓа под заштита на CITES 

Конвенцијата. Расте на влажни 

варовнички почви, во ливади, 

мочуришта, ровови, јами и 

брановидни терени, главно на 

кисели блатни почви на надморска 

висина до 1500 m. Израснува во 

висина 20-40 cm, со светлозелено 

или жолтеникаво шупливо стебленце. Листовите се светло зелени, 3-5 широки 

листови во основата и 1-2 потесни листови кон врвот. Брактеите се светлозелени, 

понекогаш со розеви краеви. Цвета во мај и јуни, а цветовите се јавуваат во четири 

бои: цветло розева, црвена, виолетова и кремава. Се развиваат од 10-70 цветови 

на едно соцветие. Видот е хермафродит (има и машки и женски органи) и го 

опрашуваат инсектите. 

 

 

 

Anacamptis laxiflora 

Ова цветно растение фам. 

Orchidaceae се наоѓа под заштита на 

CITES Конвенцијата. Во висина 

израснува од 15-60 cm. Стеблото има 

црвено-виолетова боја кон горниот 

дел и има 2-4 кафеави лушпи на 

основата. Лисјата, од 3-8 на број, се 

појавуваат во есен и траат во текот на 

зимата, имаат зелена форма, како 

лента и се насочени на врвот. 

Брактеите имаат зелена до виолетова боја, со облик на лента и нагласена на врвот. 

Цветовите се големи, црвеникаво-виолетови и имаат широка бела дамка во 

центарот. Горното чашкино ливче се комбинира со двете помали ливчиња и 

формира качулка над горниот дел на цветот. Тубуларните венечни ливчиња се 

долги и тенки, а кон врвот се шират. Цвета од мај до јули. 
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8.3. Препораки за заштита на биолошката разновидност на Белчишко Блато 

 

Белчишко Блато, за разлика од останатите блата во Република Северна 

Македонија, сè уште постои во својата изворна форма. Меѓутоа, во последно 

време се поголем е антропогениот притисок врз Блатото, особено 

интензивниот развој на земјоделството, што доведува до деградација на 

живеалиштата и намалување на биолошката разновидност.  

 
Сл. 31. Проширување на обработливи земјоделски површини во Белчишко Блато 

Со цел да се зачува Блатото и неговите природни вредности, се 

предлагаат следните препораки кои одговараат на идентификуваните 

закани, притоа водејќи сметка за традиционалните начини на 

искористување кои се во голема согласност и хармонија со природните 

процеси: 

• Запирање на мелиоративните активности и зафати кои 

придонесуваат за пресушување на Блатото; 

• Изработка на план за фазна ревитализација на Блатото; 

• Враќање на традиционалните практики на земјоделско 

производство во околината на Блатото; 

• Намалување на неконтролирана употреба на пестициди и други 

хемиски средства во земјоделството и нивна замена со 

алтернативни решенија (органско производство); 
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• Запирање на нелегалните сечи на евловите шуми преку зголемена 

контрола и подигнување на свеста кај локалното население за 

значењето на овие шуми; 

• Намалување на нелегалниот риболов и криволовството; 

• Одлагање на комуналниот и другиот отпад, плански и на соодветни 

локации; 

• Едукација и подигнување на јавната свест кај луѓето за значењето 

на Блатото и придобивките кои може да ги има локалното 

население преку континуирани и повеќегодишни активности; 

• Воспоставување на редовен мониторинг на растителните видови 

за точно проценување на статусот на некои растителни видови чие 

распространување е ограничено на ваков тип влажни живеалишта; 

• Вклучување на Белчишкото Блато во идната NATURA 2000 мрежа; 

• Поради значајноста на природните вредности кои ги поседува  

Белчишкото Блато, се предлага да се прогласи за заштитено 

подрачје парк на природа, со што би се дало значаен придонес во 

заштитата и зачувувањето на Блатото, со активно вклучување на 

локалното население и другите засегнати групи. 

 

 
Сл. 32. Нелегални сечи на евловите шуми 
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Сл. 33. Поглед на Белчишко Блато од постојниот видиковец 

 
Сл. 34. Поглед на пољаната и евловите шуми 
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9. Биолошка разновидност на повеќенаменското подрачје „Јасен“ 

 

9.1. Општи информации и опис на подрачјето 

Заштитеното повеќенаменско подрачје „Јасен“ (ЗПП „Јасен“) спаѓа во 

категоријата на посебни природни предели, формирани заради заштита на 

определени биоценолошки, флористички, фаунистички, геолошки и 

хидролошки природни реткости. Во „Јасен“ не се преземаат дејствија што би 

можеле да ја нарушат природната рамнотежа во екосистемите, односно да 

ги изменат основните автентични карактеристики на еволуциониот развој во 

целина. Приоритет во управувањето со подрачјето на „Јасен“ е 

обезбедувањето на трајна заштита на природните богатства, посебно од 

областа на шумарството и ловството, преку примена на стандардни и 

посебни биотехнички мерки. „Јасен“ во неговиот простор, заради 

разновидноста на геоморфолошките појави и автентичноста на фауната и на 

флората, е од исклучително значење за Република Северна Македонија.  

Повеќенаменското подрачје „Јасен“ се простира на 24.127 ha и го 

опфаќа масивот Јакупица со Караџица, Сува Планина и Сува Гора.  

 
Сл. 35. Географска положба на ЗПП „Јасен“ 
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Највисоката точка е на планината Караџица, на кота 2472 m, а 

најниската точка е кај Матка на кота 270 m. Земено во целина, целиот 

простор е наклонет кон север-североисток, односно припаѓа на крајните 

западни делови на Скопската Котлина и крајниот северен дел на Поречкиот 

Басен. Управувањето и заштитата го врши јавно претпријатие основано од 

Владата на Република Северна Македонија, односно ЈПУЗПП „Јасен“. 

 

9.2. Еколошки карактеристики 

Во рамките на повеќенаменското заштитено подрачје „Јасен“ 

доминира прекамбрискиот комплекс (среднозрнести сивобели калцитски 

мермери и доломитски мермери), со исклучок на планината Осој каде 

доминира рифеј-камбриум (графитни шкрилци, албитизирани 

филитомикашисти и зелени шкрилци, циполини и мермери) и крајните 

северни делови на реката Треска каде доминираат палеозојските творби 

(карбонaтни графитини шкрилци).  

Во геоморфолошки поглед територијата на ЗПП „Јасен“ припаѓа на 

повеќе морфолошки целини кои се дел од структурниот релјеф (планини), а 

на кои се надоврзуваат елементи кои на егзогениот релјеф (речни долини, 

полигенетски површи и др.). Главен реципиент на водите од 

повеќенаменското подрачје „Јасен“ е реката Треска, која во границите на 

заштитната зона ги прима водотеците Оча и река Пеколник кои дотекуваат 

од источната страна од планината Караџица и Сува Планина, а на 

североисточната страна исто така од подножјето на Јакупица како позначајна 

е Патишка Река која истекува во сливот на река Вардар преку Маркова Река. 

Во повеќенаменското подрачје „Јасен“ како и во пошироикиот регион 

во сливот на река Треска, во подножјето на планината Јакупица и воопшто 

во подножјето на врвот Солунска Глава од сите четири страни, преовладува 

континентална клима. Највисоките температури се појавуваат во летните 

месеци јуни-август, а најниските во зимските месеци декември-февруари. 

Според податоците од мерната станица во Македонски Брод, апсолутната 

минимална температура изнесува Тмин = -25.6оС, апсолутниот максимум 

Тмах = 40.8оС, а просечната температура Тср = 10.3оС. Поради специфичниот 

релјеф и модифицираните струења, стандардно голем атмосферски талог се 

забележува во периодот од октомври до мај, и годишната сума на врнежи е 

повисока од просекот на врнежи во Република Северна Македонија. 
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Како резултат на големата хетерогеност и специфичностите на 

едафоеколошките фактори (клима, геолошка подлога и вегетација), во 

рамките на заштитеното подрачје Јасен се среќаваат различни почвени 

типови, а доминантни се: камењари (литосоли), хумусно силикатна почва – 

ранкер, варовничко доломитна црница, кафеави почви врз варовник. 

Во рамките на повеќенаменското подрачје Јасен, застапени се сите 

форми и типови на водна ерозија - плувијална (дождовна), флувијална 

(речна) и глацијална, како и абразивна, еолска, карстна и распадинска 

ерозија. 

 

9.3. Разновидност на живеалиштата во „Јасен“ 

Важните екосистеми и живеалишта во рамките на подрачјето (со 

референци кон национални, глобални и регионални категоризации) се 

дадени во следната идентификација: 

Priority Habitat Types (BERN Convention) 

31.82 Стабилни ксеротермофилни формации со шимшир (Buxus sempervirens) 

на каменести наклонети терени 

34.3 Пасишта со густи перени и средноевропски степи 

36.41 Алпски и субалпски калцифилни пасишта – Затворени калцифилни алпски 

пасишта 

41.1 Букови шуми 

41.7 Термофилни и супрамедитерански дабови шуми 

41.8 Мешани термофилни шуми 

42.62 (Суб-) Медитерански борови шуми со ендемични црни борови 

42.A Западни палеарктички шуми од чемпрес, смрека и тиса 

 

Council Directive 2006/105/EC of 20 November 2006 

5110 Шикари од шимшир (Buxus sempervirens) 

6170 Затворени калцифилни алпски/високопланински пасишта 

6210 Полуприродни суви пасишта и грмушести формации на варовничка 

подлога (Festuco-Brometalia) 

8210 Варовнички каменести наклонети терени со хазмофитска вегетација 

8310 Пештери затворени за пошироката јавност 

9250 Шуми од македонски даб (Quercus trojana)  

9530 Западнобалкански шуми од црн бор (Pinus nigra)  

9560 Ендемски шуми со смрека [Juniperus spp.] 
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Од регистрираните хабитати на овој простор кои се наоѓаат на Хабитат 

директивата од посебно значење се термофилните популации од шимшир 

(Buxus sempervirens). Нивното присуство на овој простор се должи на 

влијанието на модифицираната медитеранска клима.  

По своето фитоценолошко значење се издвојуваат и шумите на 

македонскиот даб, кои се наоѓаат исто така на Хабитат директивата, кои како 

азонални шуми кои се развиваат на специфична варовничка подлога и имаат 

доста ограничено распространување на територијата на Република Северна 

Македонија. Шумите од црн бор претставуваат дел од еден поширок шумски 

комплекс кој се простира на поголем простор на планината Караџица. Tие 

имаат посебно значење заради нивната слаба застапеност во останатите 

делови на државата и постојаната закана од пожари. 

 

9.4. Разновидност на вегетацијата во „Јасен“ 
 

Флората и вегетацијата на територија на повеќенаменското подрачје 

„Јасен“ се делумно задоволително истражени. Врз основа на постоечките 

литературни податоци, како и реализираните ботанички експедиции на овој 

простор во периодот 2019-2020 година, констатирано е присуство на вкупно 

788 таксони (740 видови и 44 подвидови распределени во 357 родови и 89 

фамилии). На територијата на ЗПП „Јасен“ се застапени следните растителни 

заедници: 

Шумска вегетација 

ass. Querco-Caprinetum orientalis macedoniicum Rud. apud. Ht. 1954 

ass. Querco-Ostryetum carpinifoliae Ht. 1938 

ass. Humili-Ostrietum carpinifoliae Lj. Mic. 1980 

ass. Seslerio-Ostryetum carpinifoliae Ht. et H-ić 1950 

ass. Syringo-Carpinetum orientalis (Grebenšĉikov 1950) Mišić 1967 

ass. Syringo-Buxetum Tomašević 1959 

ass. Juniperetum excelsae-foetidissimae Em 1962 

ass. Quercetum trojanae macedonicum Em. & Ht. (1950) 1965 

ass. Quercetum frainetto-cerris macedonicum Oberd. 48 em. Ht. 59 

ass. Orno-Quercetum cerris macedonicum Em 1964 

ass. Salicetum albae-fragilis Soo (1930, 1934) 1958 

ass. Festuco heterophyllae - Fagetum Em 1965 

ass. Pulsatillo macedonicae-Pinetum nigrae Em (1962)1978 
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Хазмофитска вегетација 

ass. Micromerio-Violetum kosaninii Ht. 1936 

ass. Campanulo-Inuletum aschersonianae Ht 1949 

ass. Scolopendrio-Tilietum Riz. (prov.) 

Вегетација на брдски пасишта 

all. Saturejo-Thymion Micev. 1970 

 

9.5. Значење на повеќенаменското подрачје „Јасен“ 

 

Повеќенаменското подрачје „Јасен“ се карактеризира со богата 

флористичка разновидност, при што посебно треба да се нагласат бројните 

реликтни и ендемични видови. Дел од подрачјето е предложено како 

значаен орнитолошки локалитет „Јакупица“ (МК017), од светско значење 

(според критериумот А3, групации на видови од карактеристични биоми - во 

случајов, алпскиот биом). Дел од подрачјето е предложено за Емералд 

подрачје „Јакупица“ (MK0000017), според повеќе критериуми. 

При одредување на значајните растителни видови и хабитати беа 

земени предвид таксоните чие класично наоѓалиште е во границите на 

„Јасен“, ендемичните, реликтните и ретките растителни видови и хабитати, 

како и таксоните кои се наоѓаат на листите на меѓународни документи и 

конвенции (IUCN Global Red List, Bern Convention Appendix I, Habitat Directive 

Annex IV b, CORINE species и слично).  

Следната листа на глобално значајни, загрозени, ендемични, реликтни 

и ретки видови во границите на ЗПП „Јасен“ беше дефинирана: 

 

ФЛОРА 

Thymus oehmianus 

Dianthus kapinaensis 

Thymus karadzicensis 

Thymus skopjensis 

Eryngium wiegandii 

Centaurea campylacme 

Centaurea treskana 

Centaurea skopjensis 

Dianthus skopjensis 

Saxifraga grisebachii 

Festuca treskana 

Crocus pallidus 

Pulsatilla haleri subsp. macedonica 
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IUCN ГЛОБАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА ЗАГРОЗЕНИ РАСТИТЕЛНИ 

ВИДОВИ 

Thymus oehmianus 

Alkanna noneiformis 

Centaurea grbavacensis 

Genista nissana 

Ramonda nathaliae 

Viola kosaninii 

Fritillaria graeca subsp. gussichiae 

 

HABITAT DIRECTIVE ANNEX II b, ANNEX IV b 

Fritillaria graeca subsp. gussichiae 

 

BERN КОНВЕНЦИЈА – Annex 1 

Fritillaria gussichiae Galium rhodopeum 

 

ЕВРОПСКА CORINE List A 

Ramonda nathaliae Silene vulgaris 

 

НАЦИОНАЛНА CORINE ЛИСТА 

Thymus oehmianus     Viola kosaninii 

 

CITES КОНВЕНЦИЈА (fam. Orchidaceae) 

Anacamptis pyramidalis 

Cephalathera longifolia 

Limodorum aborativum 

Orchis coriophora 

Dactylorhiya maculata 

Dactylorhiya sambucina 

Dactylorhiza baltica 

Dactylorhiza cordigera subsp. cordigera 

Orchis tridentata 

Epipactis helleborine 

Gymnadenia conopsea 

Cephalathera ensifolia 

Epipactis latifolia
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Покрај заштитата на растителната разновидност, со Законот за заштита 

на природата (Службен весник на РМ, 67/2004, 14/2006, 84/2007, 47/2011, 

59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018) 

се утврдуваат и заштитата на пределската разновидност и заштитата на 

природното наследство.  

Пределите имаат пет главни вредности: 1) одржливо користење на 

природните ресурси, 2) станишта за дивите видови животни и растенија, 3) 

создавање на економска корист, 4) пејзажи (глетки) и отворени простори и 

5) поседување на културни вредности. 

Заштитата на пределската разновидност се остварува преку 

воспоставување и спроведување на систем на мерки и активности за 

зачувување и одржување на карактеристични вредности на пределот кои 

произлегуваат од неговата природна конфигурација и/или од видот на 

човековата активност. Оттаму, потребата за заштита на пределот е една од 

логичните последици на неговото вреднување. 

Под конзервација на пределот се подразбира зачувување на пределот 

од штета, пропаѓање или нестанување на предлот. Според Светската 

стратегија за конзервација (IUCN, 1980), дефинирани се три специфични цели 

на конзервација на пределот: 

1) одржување на есенцијалните еколошки процеси и животните и 

другите системи од кои зависи човечкиот опстанок и развој; 

2) зачувување на генетската разновидност и 

3) обезбедување на видовите и екосистемите да се користат на 

одржлив начин. 

При идентификација на пределите се земаат предвид следните 

индикатори: релјеф, надморска височина, географско подрачје, природни 

карактеристики, доминантен елемент/елементи, визуелни и естетски 

аспекти, влијанието на човекот, влијанието на релјефот врз климата и 

вегетацијата и сл. Категоризацијата на пределот е во голема зависност од 

човековата перцепција. 

На територијата на повеќенаменското подрачје „Јасен“ можат да се 

утврдат следните типови на предели: крајречен предел на Треска, предел на 

нискостеблени листопадни шуми, предел на планински широколисни шуми, 

предел на планински иглолисни шуми, предел на високопланински пасишта, 

алпест варовнички карпест предел. 
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Пејзажите на клисурата на Треска претставуваат затворени крајречни 

предели со пошумени стрмни падини со бујна вегетација и со својствен 

колорит. Густо дисецираниот релјеф со ребрести гребени претставува 

своевидна посебност на клисурестиот пејзаж на Треска по должината на 

акумулацијата Матка. Тука се застапени значајни растителни видови коишто 

ја претставуваат хазмофитската вегетација, една од најзначајните кај нас. 

Пределот на нискостеблени листопадни шуми е ридско-планински со 

пострмни и побалаги страни. Падините се испресечени со долови и 

суводолици. во овој пределски тип доминираат шикари од даб благун и бел 

габер и нискостеблени деградирани мешани насади од бел габер, благун и 

други листопадни дрвни видови. Сите тие се со термофилно месторастење. 

 
Сл. 36. Предел на нискостеблени шуми во ЗПП „Јасен“  

Пределот на планински широколисни шуми ги зазема северните 

падини на планината Јакупица и источните падини на Караџица. Има 

лепезаст облик и го прати горниот слив на Патишка Река. Појасот на 

мезофилни букови шуми се протега на надморска висина од 1000 до околу 

1700 метри. Овој пределски тип го карактеризираат повеќе или помалку 

природни процеси. Предлот на планински широколисни шуми се одликува 

со големо конзерваcиско значење бидејќи претставува основно станиште на 

крупни цицачи и други значајни диви видови. 
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Пределот на планински иглолисни шуми има ограничено 

распространување и ги зафаќа површините на западните падини на 

Караџица према долината на реката Оча. Населува каменити терени, поради 

што шумата е светла и ретка. Црн боровите шуми се развиваат помеѓу 1000 

и 1700 м. н.в. а над 1500 метри ја определува целосната физиономија на 

теренот со овие црнборови шуми. Овој пределски тип се карактеризира 

главно со природни процеси и има големо значење за биолошката 

разновидност на Караџица, заради што целосно треба да се стави под строга 

заштита. 

Пределот на високопланински пасишта ги зафаќа површините над 

шумската граница, односно субалпскиот и долниот алпски појас. Се развива 

на варовничка подлога во услови на плитки почви. Вегетацијата е 

претставена од високопланински пасишта. Специјален елемент на овој 

предел е што претставува подрачје на карстни површински појави (шкрапи, 

вртачи, ували, карстни полиња и скарстени суводолици) и подземни карстни 

облици (пештери и пропасти). Пределот е особено значаен за остварување 

на аспектите на зачувување и заштита на природата преку мерки за 

поддржување на традиционалното сточарење, а преку тоа и зачувување на 

просторот од сукцесија. 

Алпестиот варовнички карпест предел го зафаќа алпскиот појас на 

Караџица составен од варовничка подлога. Претставен е со изразитата 

морфолошка форма на делот од Поречкиот отсек со височина од околу 800 

метри којшто се протега на потегот од Боро Поле на југоисток до дното на 

реката Треска на северозапад. Најрепрезентативни се карпестите отсеци на 

Миленков Камен, Мирска Вода и Уши, како и вертикалните литици кај Урнат 

Камен од каде што се пружаат широки погледи кон клисурата на реката 

Треска. Релјефот е изразито планински претставен со карпи и многу стрмни 

падини. Во овој високопланински предел се среќаваат и одделни 

флувиоденудациони релјефни форми. Од функционален аспект овој предел 

се карактеризира со изразито сурови услови за опстанок на биценозите што 

го населуваат. Затоа тука се развиваат доста ретки и ендемични видови 

коишто се строго адаптирани во такви услови. Заради флористичкиот и 

фаунистичкиот диверзитет пределот има особено значење од гледна тошка 

на зачувување на природните вредности. Овој предел е главно засолниште 

на стадата со дива коза.  
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9.6. Закани за биолошката разновидност во „Јасен“ 

Подрачјето на „Јасен“ располага со природни и антропогени вредности 

кои се искористуваат до одреден степен и придонесуваат за неговиот развој 

или истите може да најдат место во плановите за иден развој. Истовремено, се 

соочува со закани и ограничувања кои може да го загрозат напредокот.  

Туристичко рекреативните активности во моментот не претставуваат 

сериозна закана, а доколку дојде до помасовна изградба на објекти, степенот 

на закана ќе се зголеми. Дејностите од примарниот сектор како што се: 

поледелството, сточарството и други активности во моментот не се одликуваат 

со висок степен на закана. Во минатото биле присутни и добро развиени повеќе 

стопански дејности поврзани со можностите кои ги нудело подрачјето, особено 

од примарниот сектор. Моменталните активности поврзани со земјоделството 

се закана од низок степен. 

Активностите поврзани со производство на енергија и рударството се 

сериозна закана. Користење на неметалите се сметаат за закана со средно 

ниво, со можност за преоѓање кон повисоко ниво.  

 
Сл. 37. Нарушување на пределот во ЗПП „Јасен“ при изградба на патна инфраструктура 

Процесот на изградбата на патната инфраструктура доведува до промени 

во средината и во основа претставува закана од повисок степен. Од флорно-

вегетациски аспект, регистрирано е фрагментирање на дел од популациите на 

ендемичните и ретките видови - Veronica kindlii, Dianthus kapinaensis, Centaurea 

grbavacensis, Viola kosaninii и други, поради изградбата на патот Здуње-Кула.  
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Со потопување на клисурата на реката Треска уништени се дел од 

популациите на видовите Thymus oehmianus, Ramonda nathaliae и други. 

Пожарите претставуваат потенцијална опасност за заедниците на ass. Pulsatillo 

macedonicae-Pinetum nigrae Em (1962)1978. 

Користењето на биолошката разновидност го опфаќа ловот, риболовот, 

собирањето на растенија и плодови и слично. Во рамките на заштитеното 

подрачје активностите кои опфаќаат лов, риболов и користење на дрвото се 

строго регулирани и се одвиваат плански, па така се смета дека се закана од 

ниско до средно ниво. Во околниот простор, во услови на присуство на 

илегални лов, риболов и сеча на дрвја стануваат закана од повисок степен. Од 

средно ниво на закана се и активностите кои предизвикуваат вознемирување 

на животните, а кои произлегуваат од рекреативни активности, научни 

истражувања, едукација и слично. 

Сериозни промени на природниот екосистеми може да бидат 

предизвикани од изградбата на браните, процесот на ерозија, пожарите и 

друго. Тие претставуваат закани од висок степен. Закана со одреден степен 

произлегуваат од загадувањето кое може да навлезе во рамките на 

заштитеното подрачје, а да ги зафати почвите, водите и воздухот. Климатските 

промени и други појави и промени се исто така можна закана. 

 
Сл. 38. Нарушување на пределот во ЗПП „Јасен“ при изградба на акумулација „Козјак“  
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9.7.  Видови значајни за биолошката разновидност во ЗПП „Јасен“ 

 

Astragalus sericophyllus  

Овој вид претставува 

перенесто растение од фам. 

Fabaceae. Природниот ареал се 

простира на Балканскиот 

полуостров. Се јавува на надморска 

височина од 1100 – 1900 m, на 

варовнички матичен супстрат, на 

каменити падини и чистини во 

шума, главно на сончеви 

експозиции. Претставува ретка 

полу-грмушка со висина од 15-30 cm, со разгранета коренова глава и кратки 

квадратни стебленца, покриени со двојни трихоми долги 0,3-0,5 mm. Листовите се 

перјести, во 4-6 парови, долги 4-8 cm, со тесно триаголни стипули долги 1-2 mm. 

Цветовите се ретки, собрани најчесто во соцветија од 3-6 цветови (поретко и до 10 

цветови), на стебленца со должина 10-20 cm. Плодот е мешунка, со должина 1,6–

2 cm, густо влакнеста, со бели и темни влакна наизменично во редови.  

 

Centaurea grbavacensis  

Овој вид од фам. Asteraceae е 

ендемит во флората на РСМ. Се 

развива на варовничка геолошка 

подлога и се наоѓа во околината на 

Козјак – Јасен и клисурата на р. 

Треска. Расте на карпести терени, на 

надморска височина од 800-1600 m, 

главно во ксеротермни хабитати, во 

области на термофилни дабови 

шуми. Претставува повеќегодишно 

растение со силен корен. Стеблата се високи најчесто 100–150 cm, ретко 

разгранети во горната половина, со лисна маса во основата. Листовите се 

еднокраки или двокраки перенести, со сегменти широки 2-5 mm. Цветовите се во 

капи, со трубеста форма и темноцрвена боја, надворешните се малку подолги од 

внатрешните и за нијанса посветли. Цвета од јуни до август. Се наоѓа на светската 

црвена листа. 
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Convallaria majalis 

Овој вид од фам. 

Asparagaceae претставува ризомско 

повеќегодишно растение, со ареал 

во Европа и северозападна Азија. 

Расте под средна до умерена засена, 

во ретки шуми, грмушки и ливади, 

на влажни хумусни почви, во зоната 

од низините до субалпската 

вегетација (до 1500 m н.в). Расте во 

висина од 15-30 cm. Има елиптични 

до тесно овални листови високи 10-25 cm и свиени гроздести соцветија од мали и 

миризливи ѕвонести цветови со бела боја, од кои подоцна се развиваат црвени 

бобинки. Цвета од мај до јуни, а семето созрева во октомври. Наоѓа примена во 

фармацевтската индустрија, но е и многу токсичен вид – познати се случаи кога се 

грешел со мечкиниот лук (Allium ursinum). Тој е релативно распространет вид кај 

нас, но постојат индикаори за негово намалување во други евроски земји, каде се 

преземаат мерки за заштита (пр. Словачка и Полска). 

 

Cynoglottis barrelieri subsp. serpentinicola  

Овој вид од фам. Boraginaceae 

е хемикриптофитско повеќе-

годишно растение кое расте во 

отворена тревна вегетација, во суви 

ливади, во камени места, на 

карпести падини и во камени 

пасишта помеѓу околу 200 и 1700 м. 

Има густи влакненца. Израснува со 

висина од 30-60 cm, со исправени 

стебленца во горниот дел. 

Листовите се влакнести, линеарни, издолжени и спротивно поставени, при 

основата долги 8-15 см, а нагоре постепено се намалуваат. Има голо стебленце, 

без лисја, кое расте директно од земјата. Цвета во периодот од Мај до Јули. 

Соцветијата се издолжени и линеарни кон врвовите, со цветови распоредени во 

апикални метличести збирови, со 5 цветни ливчиња со сино-виолетова боја. 

Плодовите созреваат во август, со едно семче во исправен мерикарп долг 2-4 mm.  
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Dianthus kapinaensis Markgr. & Lindtner  

Овој вид каранфил е ендемит 

во флората на РСМ, а припаѓа на 

фам. Caryophyllaceae. Неговиот 

природен ареал се простира во 

западниот дел од Балканскиот 

полуостров.  

Во РСМ се среќава по долното 

течение на реката Треска, Барбарос 

кај Македонски Брод, кај Капина и 

Оча во Поречието и во с. Нова 

Брезница во околината на Скопје. Се развива на надморска височина од 600-1000 

m, на каменести и наклонети терени со варовничка геолошка подлога. Достигнува 

висина до 40-50 cm. Листовите се спротиставени, прости и линеарни со сивозелена 

до синозелена боја. Цвета во пролет или рано лето, а семето созрева на есен. 

Цветовите имаат по пет ливчиња со набрани рабови, со светлорозова до 

темнорозова боја. Опрашувањето е со помош на инсекти. 

 

Euphorbia barrelieri subsp. hercegovina  

Овој вид од фам. 

Euphorbiaceae природно е застапен 

во западниот дел на Балканскиот 

полуостров. Успева на сончеви 

експозиции, на каменести предели 

со варовничка голошка подлога или 

варовнички песоци, на надморска 

височина до 1000 m. Добро 

поднесува жештина и долги сушни 

периоди.  

Претставува повеќегодишно полугрмушесто растение, кое може да израсне 

од 30-50 cm во висина. Развива релативно долги стебла, ретки и раширени, со 

елипсовидни или овални ливчиња со синозелена боја, а на врвовите се развиваат 

ретки соцветија од светло жолти или  портокалови цветови во текот на летото. Тој 

е ендемичен вид за флората на РСМ и претставува мошне редок вид на овие 

простори, поради што потребни се мерки за заштита. 
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Galium rhodopeum  

Овој вид од фам. Rubiaceae е 

балканско-анатолиски ендемит и 

терциерен реликт, кој во границите 

на РСМ се среќава на четири 

локации. Во Националната црвена 

листа има статус на загрозен вид, а 

на Глобалната црвена листа се 

оценува како вид за чија процена 

недостасуваат податоци. Претста-

вува повеќегодишна перена. Во РСМ 

се среќава главно на суви каменити варовнички падини, претежно со јужна 

експозиција, а се јавува и во тревната покривка на отворените површини од 

благун-белгаберовите шуми. Стебленцата израснува до 30 cm во висина, со бројни 

нецветни пупки во основата. Ливчињата се собрани по шест во вениња, со тесно 

линеарна форма. Цветовите се мали, бледо жолтеникави, собрани со тесно 

пирамидално соцветие. Цвета во мај и јуни, а плодоноси во август. Плодовите се 

суви. Опрашувањето е преку инсекти, а размонужувањето од ризоми или семе.   

 

Helianthemum marmoreum 

Овој вид од фам. Cistaceae е 

повеќегодишна перена, со висина 

од 5-20 cm, разгранета и дрвенеста 

во основата. Гранките се тенки, при 

основата полегнати, а во горниот 

дел исправени, густо покриени со 

бели влакна и црвеникави жлезди. 

Лисјата се спротивни, елипсовидни 

до овално издолжени, долги до 20 

mm и широки до 10 mm, зелени и 

влакнести од опачината. Цвета од април до јуни. Соцветијата се тенки и 

издолжени, од 7-15 цветови. На територијата на повеќенаменското подрачје 

„Јасен“ се среќава главно на суви каменити варовнички падини, претежно со јужна 

или западна експозиција. Опрашувањето е со инсекти или ветер, а 

размножувањето природно од семе. 
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Hieracium gaudryi  

Овој вид од фам. Asteraceae е балкански 

реликт и хемикриптофит, со ограничено природно 

распространување на мало подрачје на планините 

во југозападниот дел на Балканскиот полуостров.  

Се јавува на високопланински хабитати, на 

стрмни каменливи терени, со сиромашни почви, 

на надморска висина од 1100-2250 m. Добро 

поднесува суши и екстремни климатски услови.  

Достигнува висина до 25 cm. Лисјата се 

претежно собрани во розета при основата, со 

форма на копје, долги до 8 см. Цвета во периодот 

Мај-Јуни. Вообичаено, од едно стебленце 

излегува само еден цвет, многу ретко два или три. Секоја цветна глава има 80-120 

жолти цветни ливчиња. Размножувањето е природно, од семе. 

 

 

 

Pilosella echioides subsp. proceriformis 

Овој вид од фам. Asteraceae е 

тревесто растение, кое достигнува 

висина од 20 до 60 cm и формира 

ризоми. Исправените стебла се 

разгранети во горниот дел и стојат 

заедно поединечно или групирани 

по неколку во грмушест облик. Тие 

се густо забиени во основата со 

светло-кафеави влакненца. Кон 

врвот на стеблото, влакната се 

поретки во форма на ѕвезда. Под цветните чашки, стебленцата се бели или 

жолтеникави, со меки влакненца. На основата на стеблото има неколку основни 

лисја што паѓаат пред цветање, додека на стеблото има неколку лисја без дршки.  

Листот е со должина 3 - 10 cm и ширина 0,2 - 1,2 cm, приближно елипсовиден, со 

зашилен врв. Двете страни на листот имаат густи светло кафени влакненца. Цвета 

во јули и август. Размножувањето е по природен пат. 



   

124 

 

 

Ramonda nathaliae  

Овој вид од фам. Gesneriaceae 

е терциерен реликт кој природно е 

застапен на мало подрачје на 

планините на Балканот. Повеќето од 

локалитетите се наоѓаат во РСМ. 

Локалитетите се наоѓаат во опсегот 

на надморска височина од 100–2000 

m. Се развива во пукнатини во 

вертикални карпи, на посвежи 

експозиции (северни и источни), 

главно на варовник, но ретко навлегува во земјата. Живеалиштата обично се 

наоѓаат на светли месторастења, но не во области на директна сончева 

изложеност. Претставува повеќегодишно растение. Листовите формираат розета, 

скоро неподвижни. Листовите достигнуваат должина 3-5 cm и ширина 1-2 cm, од 

опачината се кафеави и влакнести, од горната страна темно зелени и ретко 

влакнести со нерамна површина, врвот им е овален или скоро кружен. На 

влакнестите стеблата, долги 6-8 cm, се развиваат 1-3 цветови. Плодот е дводелна 

чаура со должина од околу 9 mm. 

 

Silene fabarioides 

Овој вид од фам. 

Caryophyllaceae е балкански 

ендемит, со ограничено распро-

странување на Балканот и во нашата 

држава, поради што е предложен за 

заштита. Претставува едногодишно 

или двегодишно растение, кое се 

развива на каменливи, благо-

наклонети терени, на варовничка 

геолошка подлога и на плитки со 

средно длабоки лесни почви. Цветните стебленца достигнуваат висина 25-65 cm. 

Листовите се обратно поставени, обратно јајцевидно издолжени или широко 

издолжени, долги 2-4 cm, широки 1-2 cm, голи и со восочен слој. Цвета од мај до 

август, а плодот узрева од јули до октомври. Карактеристика на овој вид е 

подуената цветна чашка со бела боја и виолетови анастомозирачки жили. 

Размножувањето е природно, со семе. 
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Thymus alsarensis (syn. Thimus tracicus var. alsarensis)  

Овој вид од фам. Lamiaceae е 

локален македонски ендемореликт, 

познат само за наоѓалиштето во 

близина на рудникот Алшар, по што 

го добил и своето име. Успева на 

сончеви експозиции, на суви и 

каменливи почви, претежно на 

варовнички супстрат, на надморска 

висина од 500-2200 m. Претставува 

полегната хамефитска полугрмушка, 

висока  10-15 cm. Листовите се широко овални, долги 1-2 cm; основата е срцевидна 

или всечена. Соцветието е класовидно, со розеви цветови, густо обраснато со фини 

влакненца. Цвета во јуни. Опрашувањето е со инсекти или ветер, а 

размножувањето е со семе. 

 

 

Thymus oehmianus  

Овој вид од фам. Lamiaceae е 

локален македонски ендемореликт, 

познат само за неколку наоѓалишта 

во клисурата на реката Треска: 

Капина, Оча, село Здуње, Самоков – 

Мала Река. Именуван е по 

презимето на академик Ханс Ем, кој 

првпат го открил на месноста 

Капина (12 август 1936 год.). На 

светската црвена листа на загрозени 

растенија се наведува како исчезнат вид (IUCN 1997 Red List of Threatened Plants). 

Сепак, со неодамнешните истражувања, овој вид е забележан на неколку локации 

на територијата на повеќенаменското подрачје „Јасен“. Се развива на сончеви 

експозиции, на суви и каменливи почви, претежно на варовнички супстрат, на 

надморска висина од 1300-2500 m. Најчесто се среќава над горната граница на 

шумата. Претставува полегната хамефитска полугрмушка, висока  5-15 cm. 

Листовите се широко овални, долги 0,8-1,2 cm; основата е срцевидна или всечена. 

Соцветието е класовидно, а цветовите се розово-виолетови. Цвета во лето. Се 

размножува со семе. 
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Tragopogon pterodes   

Овој вид од фам. Asteraceae е 

балкански ендемит, познат само за 

неколку наоѓалишта во нашата 

земја. Телото, кон надворешните 

ахени, има пет реда лушпи (подолги 

од 1 mm) кои формираат 

карактеристични крилца. Цветовите 

се розови или бело-розови. 

Лигулите се околу 1,5-2 пати 

подолги од чашковидните брактеи. 

Цвета во доцна пролет и рано лето. Листовите се линеарни, без назабувања на 

краевите, малку подсвиени во младоста, сјајни, влакнести од опачината, а во 

близина на основата се најшироки. Размножувањето е природно, со семе, кое се 

расејува со помош на ветер. 

 

 

Verbascum wraberi  

Овој вид лопен од фам. 

Scrophulariaceae е локален ендемит 

во флората на РСМ, досега 

забележан единствено на 

територијата на повеќенаменското 

подрачје „Јасен“, на локалитетите 

Капина и Самоков, на надморска 

висина од 450-800 m. Се развива на 

каменести, благо наклонети или 

зарамнети терени, претежно на 

варовничка геолошка подлога, на сиромашни почви. Преферира сончеви и топли 

експозиции. Отпорен е на суши. Претставува двогодишно растение, во првата 

година се развиваат лисјата, а втората година стеблото, кое е исправено и високо 

до 1,5 m. Лисјата се развиваат во базална розета, имаат сино-зелена боја, големи 

и влакнести. Цветовите се со жолта боја и се сместени на горниот дел од 

растението. Размножувањето е природно, од семе. Мошне редок вид за кој 

недостасуваат податоци, поради што се предложува за заштита. 
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Veronica linearis  

Овој вид од фам. 

Plantaginaceae е локален ендемит и 

се среќава на исклучително мало 

подрачје на територијата на 

повеќенаменското подрачје „Јасен“ 

и на еден локалитет во НП 

„Пелистер“. Се јавува на суви 

ливади, грмушки и чистини во 

дабови шуми, на силикатни почви и 

на надморска височина од 500–

1,500 m. Расте до 10-12 cm во висина и 20-25 cm во ширина. Стебленцата се 3-8 cm 

долги, се во нагорна или исправена положба, со ситни влакненца по целата 

должина. Листовите имаат должина 5-25 mm и ширина 1-3 mm, покриени со фини 

влакненца. Базалните листови се линерани, поретко тесно елипсовидни, а 

средишните се скоро сегогаш линеарни.  Цвета во април и мај. Соцветијата се 

гроздовидни, со 20-50 сино-виолетови обоени цветови. Рамножувањето е од семе. 

 

 

Veronica kindlii  

Овој вид од фам. 

Plantaginaceae е фотоаутотрофен 

балкански ендемит и се среќава на 

мало подрачје на територијата на 

повеќенаменското подрачје „Јасен“. 

Се развива на алпски и субалпски 

ливади, каменести или тревести 

ливади, карпести падини и шуми; на 

плитки почви, главно на гранити, 

лискуни или шкрилци, а поретко и 

на варовници и серпентини; на надморска височина 1.500–2.500 m. Расте до 10-15 

cm во висина и до 20 cm во ширина. Стебленцата се 5-8 cm долги, во исправена 

положба, со ситни влакненца по целата должина. Листовите имаат должина 5-20 

mm и ширина 2-3 mm, покриени со ситни влакненца. Цвета во април и мај. 

Соцветијата се гроздовидни, со 20-30 сино-виолетови цветови. Рамножувањето е 

од семе.  
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Viola allchariensis var. herzogii  

Овој вид од фам. Violaceae е 

локален ендемит. Се наоѓа на 

локалитетот Алшар, кој представува 

Locus classicus на овој вид и таа е 

ограничена само тука. Претставува 

хемикриптофитско растение кое се 

јавува во умерени и 

субмедитерански тревни заедници, 

карпи, пропасти и клисури. 

Стебленцата се долги 10-25 cm, густо 

прекриени со кратки влакненца по целата должина. Листовите се 2-5 cm долги, 

елипсовидно издолжени или линеарни. Цветовите се до 3 cm широки, со бледо 

жолта боја. Цвета во доцна пролет или почетокот на летото. Опрашувањето се 

врши со инсекти (пчели, пеперутки и сл.). Размножувањето е со семе. 

 

 

 

Viola kosaninii  

Овој вид од фам. Violaceae е 

локален ендемит и мошне редок 

вид во РСМ. Претставува 

хазмафитска полугрмушка, 

одрвенета во основата, која расте 

претежно во пукнатини од цврсти 

карпи, на делумно засенчени 

локации, на надморска височина 

950-1700 m. Достигнува висина 10-

20 cm и ширина 15-20 cm. Сиво-

зелените лисја се без дршки, копјести и извиени. Цветовите се развиваат на врвот 

од 8-10 cm високите стебленца и имаат впечатлива розево-виолетова боја, 

белузлава во средината. Прашниците се долги 15-20 mm, тубуларни, во форма на 

полумесечина. Цвета од мај до јули.  Размножувањето е со семе, кое созрева во 

септември.  
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9.8. Препораки за заштита на биолошката разновидност во „Јасен“ 

Од флорно-вегетациски аспект, на територијата на „Јасен“ се 

регистрирани закани од преземените активности при изградбата на патот 

Здуње-Кула, предизвикувајќи фрагментирање на дел од популациите на 

ендемичните и ретките видови - Veronica linearis, Dianthus kapinaensis, 

Centaurea grbavacensis, Viola kosaninii и други. Со потопување на клисурата 

на реката Треска уништени се дел од популациите на видовите Thymus 

oehmianus, Ramonda nathaliae и други. Пожарите претставуваат 

потенцијална опасност за заедниците на ass. Pulsatillo macedonicae-Pinetum 

nigrae Em (1962)1978. 

Со цел да се зачува биолошката разновидност и природните вредности 

во „Јасен“, водејќи сметка за постојните начини на користење на земјиштето 

и природните ресурси, се предлагаат следните препораки кои одговараат на 

идентификуваните закани: 

• Воспоставување на одржливо стопанисување со шумските ресурси, 

ловниот фонд и користењето на другите шумски производи и ефикасен 

систем за мониторинг; 

• Намалување на неконтролирана употреба на пестициди и други хемиски 

средства во шумарството и земјоделството и обезбедување на 

алтернативни решенија за истите (органско производство); 

• Запирање на нелегалните сечи на шумите во атарите на околните 

населени места преку зголемена контрола и подигнување на свеста кај 

локалното население за значењето на овие шуми; 

• Обезбедување на соодветно решение за одлагање на комуналниот и 

другиот отпад од постојните населби и планираните викенд-населби; 

• Едукација и подигнување на јавната свест кај луѓето за значењето на ЗПП 

„Јасен“ како жариште на биолошката разновидност во РСМ и 

интегрирање на локалното население во планирањето на развојот на 

подрачјето и други локални активности; 

• Вклучување на ЗПП „Јасен“ во идната NATURA 2000 мрежа. 
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10.  Собран растителен материјал за размножување 
 

Активностите во рамките на проектот „Подобрување на заштитата на 

приоритетните растенија во прекуграничната област - CONSE-PP“, 

кофинансиран од програмата Interreg IPA CBC „Грција – Република Северна 

Македонија 2014-2020 година“, вклучуваат приоретизација, истражување, 

документирање, размножување и зачувување на загрозени и просторно 

ограничени видови растенија во прекуграничната област, како и 

подигнување на јавната свест за нивната заштита. 

 
Сл. 39. Ботаничка експедиција за истражување на биолошка разновидност и пределните 

вредности на Белчишко Блато 

По направената приоретизација (рангирање) на ретките и загрозени 

видови од територијата на Општина Дебрца и Белчишко Блато спроведени 

се теренски активности за документирање и собирање на растителен 

материјал за размножување (растенија, резници и семе) од истите видови.  

Така, од споменатото подрачје, собран е растителен материјал од сите 

приоритетни и значајни растенија за биолошката разновидност на регионот, 

сите прикажани и опишани погоре.  
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Сл. 40. Лоцирање на загрозен растителен вид (Acanthus hungaricus) и собирање 

примерок за размножување 
 

Материјалот соодветно е третиран (примероци засадени во саксии, 

резници обвиткани во влажни облоги и складирани во ладилник, семе 

собрано и распределено во соодветни хартиени садови) и транспортиран до 

Институтот за селекција на растенија и генетски ресурси во Солун, Република 

Грција, каде се извршени активности за нивно размножување согласно 

утврдена методологија. 

 
Сл. 41. Прибран растителен материјал доставен за размножување 
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Овој проект, исто така, овозможи поврзување на научно-истражувачките и 

надлежните институции за заштита на биолошката разновидност во прекуграничната 

област и утврдување на заеднички цели за заштита на ретките и загрозени видови 

растенија во прекуграничната област. Напорите на научната и стручната јавност од двете 

држави резултираа со висок степен на успешност во размножувањето и заштитата на 

приоритетните растенија. 

         
Сл. 42. Размножување на собран растителен материјал 

 
Сл. 43. Истражувачи од Република Северна Македонија и Република Грција на ботаничка 

експедиција во Белчишко блато   
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