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Скопје, претставувано од Менка Спировска, управител. Проектот „Анализа на недостатоци
во еколошки податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на
сливот на река Брегалница“ е спроведен во рамки на Програмата за зачувување на
природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) кој е
координиран од Helvetas Swiss Intercooperation и Фармахем.
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1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТНАТА АКТИВНОСТ
1.1 Основна цел
Основна цел на проектната активност е анализа на недостатоците во
еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на
сливот на река Брегалница.
Со надополнување на обемот на податоци, преку анализа на постоечките
информации, обемни теренски истражувања, изработка на предлог за воспоставување
на заштитени подрачја и изработка на картата за еколошка сензитивност, ќе се постави
основа за зачувување на биолошката разновидност и нејзино одржливо
искористување. Изработката на овие документи и карти се одвиваше во координација
со останатите програмски активности кои се одвиваат во подрачјето на сливот на река
Брегалница. Овие документи ќе бидат подлога за подготовка на Просторниот план за
Источниот плански регион.

1.2 Географски опсег
Подрачјето од интерес (Сл. 1) е со површина од 4663,3 km2 и го опфаќа сливното
подрачје на реката Брегалница и Источниот плански регион на Република Македонија.
Тоа се наоѓа во централниот и источниот дел на Република Македонија. Сливот на
реката Брегалница зафаќа површина од 4315,5 km2 односно 16,78% од територијата на
Република Македонија. Источниот плански регион зафаќа површина од 3548,7 km2.
Реката Брегалница извира под Ченгино Кале, на 1690 метри надморска
височина, што воедно е и најисточниот дел на нејзиното сливно подрачје. Границата
на сливното подрачје на југ продолжува по сртот на планината Плачковица,
извориштето и долината на река Крива Лакавица во близина на рудникот Бучим и
Радовиш. На запад границата продолжува по најниските падини на Конечка Планина,
потоа кон нејзиниот влив во реката Вардар и западната страна на Овче Поле т.е.
течението и сливот на Светиниколска Река. На север, граница се движи по највисоките
врвови на Осоговските Планини сè до државната границата со Бугарија кај врвот Руен.
Самата граница со Бугарија е истовремено и природна граница на сливното подрачје
на Брегалница на исток.
Висинскиот опсег на подрачјето се движи помеѓу 143 м.н.в. кај вливот на
Брегалница во Вардар и 2202 м.н.в. кај врвот Мал Руен на Осоговските Планини.
Брегалничкиот слив опфаќа делови од Осоговските Планини, Малешевските
планини, Плачковица, Конечка Планина, Влаина Планина, Голак, Обозна, Бајаз Тепе,
Градиштанска Планина, Манговица, Овчеполската Котлина, Кочанско Поле,
Пробиштипската Котлина и долината на река Лакавица и Слан Дол. Границата на
подрачјето минува низ највисоките врвови на споменатите планини: Џами Тепе (1801
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м.н.в.) на Малешевските Планини, Лисец (1754 м.н.в.) на Плачковица, Кадиица на
Влаина Планина (1932 м.н.в.) и сртот на Осоговските Планини формиран од Царев Врв
(2084 м.н.в.) и Мал Руен (2202 м.н.в.).
Реката Брегалница е најголема притока на реката Вардар (со должина 225 km) и
претставува најголема река во Источна Македонија. Позначајни притоки на река
Брегалница се следните: од десна страна - Пехчевска Река, Желевица, Габровска Река,
Очипалска Река, Луковичка Река, Каменица, Оризарска Река, Кочанска Река, Злетовска
Река и Светиниколска Река и од лева страна Ратевска Река, Каменица, Будинарска
Река, Бигланска, Река, Заровец, Осојница, Градешка Река, Зрновска Река, река
Плачковица, Козјак, Сува Река, Отиње и Крива Лакавица.
Во границите на сливното подрачје се наоѓаат 10 брани и акумулации од кои
најголеми се Калиманци и Беровско Езеро (на самата река Брегалница), Градче на
Кочанска Река, хидросистемот Злетовица (брана Кнежево) на Злетовска Река, Мантово
на Крива Лакавица и Тополница на Тополничка Река.

Слика 1 Географски опсег на сливот на реката Брегалница (подрачје од интерес)

Општините Берово, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Виница, Македонска
Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново – Облешево, Штип, Свети Николе, Кратово,
Конче и Лозово, се наоѓаат во сливното подрачје на реката Брегалница.
Во подрачјето од интерес се наоѓаат 22 општини. Општините Неготино и
Петровец влегуваат во сливното подрачје со занемарливо мала површина.
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Во Источниот плански регион влегуваат 11 општини: Берово, Пехчево, Делчево,
Штип, Виница, Зрновци, Карбинци, Македонска Каменица, Кочани, Чешиново Облешево, Пробиштип. Тие сите заедно сочинуваат 74,12% од површината на сливното
подрачје на реката Брегалница. Останатата површина отпаѓа на општините од
соседните плански региони, особено на: Свети Николе, Конче, Лозово, Радовиш и
Кратово. Исто така, во општините Градско, Крива Паланка, Куманово и Велес се наоѓаат
значителни делови од територијата на сливот на реката Брегалница.
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2 ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ
2.1 Координирање на проектната активност
Проектот беше координиран од страна на проф. д-р Славчо Христовски, чија
основна задача е дефинирање и раководење на проектниот тим, поставување на
истражувачки тим, со динамика на истражувања во целното подрачје. Заради
навремено спроведување на зацртаните активности и ефикасно финансиско работење,
во првата фаза од проектната активност, беше дефиниран раководен тим (Сл. 2).
Клучен дел од работата на раководниот тим беше претставување на резултатите пред
заинтересираните страни, соработка со главните чинители во подрачјето од интерес и
соработка со другите програмски активности и нивни канцеларии.

Слика 2 Шематски приказ на раководниот тим на Проектот

2.2 Експертски тим
По формирањето на раководниот тим, координаторот, преку неколку состаноци
со четирите клучни експерти, го дефинираше истражувачкиот тим, кој се вклучи во
истражувањата на следните области од интерес на проектната активност (Сл. 3).
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Слика 3 Шематски приказ на истражувачки тим

Покрај тоа, беа формирани истражувачки тимови за секоја група кои
придонесоа кон собирање и обработка на податоците од литература и терен.
Работните задачи на клучните експерти и останатите членови на истражувачкиот тим
беа детално дефинирани и беше предвидена динамика на истражувањата.
Истражувачките тимови првично беа групирани во седум групи, но во согласност со
потребата на истражувањата, полесна комуникација и организација, истите беа
прегрупирани, како што е дадено во следната табела (Таб. 1).

Табела 1 Вклучени лица во истражувачкиот тим и нивна улога

Име и презиме
Владо Матевски

Улога во истражувачкиот тим
Клучен експерт за флора габи и живеалишта и експерт за
флора

Митко Костадиновски
Катерина Русевска

Методија Велевски

Живеалишта
Габи
Клучен експерт за фауна и експерт за птици

Димче Меловски
Ѓорѓе Иванов

Координатор на група за цицачи и експерт за пеперутки
Копитари
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Александар Стојанов

Ситни цицачи и лилјаци

Данка Узунова

Птици- асистент

Ана Арсовска

Птици- асистент

Ксенија Путилин

Птици- асистент

Љиљана Томовиќ
Богољуб Стеријовски

Координатор на група за влечуги и водоземци
Влечуги и водоземци

Славчо Христовски

Тркачи (Carabidae)

Деспина Китанова

Вилински коњчиња (Odonata)

Валентина Славевска Стаменковиќ
Златко Левков

Робертина Брајаноска

Макрозообентос
Алги
Клучен експерт за заштитени подрачја и координатор на
експертите за екосистемски услуги, агробиолошка
разновидност и шумска разновидност

Соња Ивановска

Координатор на група за агробиолошка разновидност

Владимир Џабирски

Агробиолошка разновидност - животинска компонента

Евгенија Јордановска

Агробиолошка разновидност, растителна компонента –
асистент,

Александра Тодоровска

Николчо Велковски
Светлана Пејовиќ
Наталија Меловска
Ивана Лозановска

Љупчо Меловски

Агробиолошка разновидност, животинска компонента, –
асистент,
Координатор на група шумска разновидност

Шумска разновидност - асистент
Екосистемски услуги
Екосистемски услуги и природни ресурси - асистент
Клучен експерт за предели

Даниела Јовановска
Васко Авукатов

Александар Саров

Предели- асистент
Координатор на група за дигитална обработка на податоци,
картирање и одржување на бази на податоци
Дигитална обработка на податоци, картирање и одржување на
бази на податоци- асистент
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Секој клучен експерт беше задолжен за координација на својата група и
следење на предвидената динамика за теренски истражувања. Согласно договорот со
клучните експерти, резултатите од спроведените истражувања беа доставени до
програмскиот тим и истите се интегрирани од страна на координаторот во Завршниот
извештај за биолошката разновидност во сливот на реката Брегалница, додека во
прилог на извештајот се дадени сепаратните експертски извештаи.
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3 СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ
Активностите, спроведени во периодот декември 2014 година – октомври 2015
година, беа главно фокусирани на теренски истражувања за собирање на
квалитативни податоци за биолошката разновидност. При тоа посебен акцент беше
ставен на селекција на приоритетни видови и живеалишта од интерес за зачувување
во подрачјето од интерес и дефинирање на нивната дистрибуција. Теренските
активности вклучуваа и анализа на пределската разновидност, собирање на податоци
за економски значајните видови и агробиолошката разновидност во сливот на река
Брегалница. Заради утврдување на состојбата со постојните прогласени заштитени
подрачја и предложените подрачја за заштита во Брегалничкиот слив, истражувањата
беа насочени кон собирање материјали за овие подрачја, при што регистрирањето на
значајни видови беше приоритет.
Клучен дел од работата во изминатиот период претставуваше дигиталната
обработка на податоците и дефинирање на критериумите за подготовка на картата за
еколошка сензитивност на истражуваното подрачје. Посебно внимание, во овој дел
беше посветено на усогласување на базите за податоци и критериумите за селекција
на значајни видови. Картирањето на податоците се одвиваше континуирано во
согласност со динамиката на теренските активности и потребата од анализа на
дигитални податоци за одделните истражувачки групи (предели, екосистемски услуги,
заштитени подрачја, агробиолошка разновидност, биолошка разновидност итн.).
Раководењето со проектните активности и истражувачкиот тим, се одвиваше
во согласност со планот и воспоставената форма за соработка. Покрај заедничкото
планирање на теренската работа во различните истражувачки групи раководени од
клучните експерти, а во консултација со раководниот тим, се одвиваа и консултации
помеѓу експертите. Заради потребата од синхронизиран приод во работата на терен и
обработка на резултатите од истражувањата беа организирани повремени состаноци
помеѓу истражувачките тимови и раководителот на Проектот. Клучните експерти
поинтензивно работеа со нивните тимови во периодот од март до октомври 2015
година, кога се одвиваа интензивни теренски истражувања, со цел да се пополнат
недостатоците од стручни податоци идентификувани во првите извештаи.
Организирани беа неколку експертски состаноци, со различни теми на обработка, од
кои првиот и третиот експертски состанок имаа за цел усогласување на работата на
групите, презентирање на сите дотогашни резултати заради полесно дефинирање на
следните чекори и активности во рамките на проектната активност. На овие состаноци
заеднички беа разгледани и критериумите за моделирање на дел од податоците
потребни за изработка на картата за еколошка сензитивност.
Соработката со останатите организации и институции, вклучени во
„Програмата за зачувување на природата во Македонија”, беше остварена преку
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заеднички состаноци за договарање и обострано унапредување на резултатите од
различните програмски активности, кои се одвиваат во Источениот плански регион.
Важно е да се истакне навременото консултирање и споделување на информации
помеѓу Агенцијата за планирање на просторот (АПП), Македонското еколошко
друштво (МЕД) и Деконс-Ема. Дополнително, значајна беше соработката со Фармахем,
а преку нив и со претставници од SECO програмската активност. Исто така, беше
остварена соработка и со Министерството за животна средина и просторно планирање
(МЖСПП). Заради целосно вклучување на МЖСПП во проектните активности и јакнење
на сознанијата за состојбите на теренот, беше организирана целна посета на
подрачјето, преку запознавање со дел од природните вредности во Брегалничкиот
слив и нивната улога и потреба од зачувување.

3.1 Управување со проектните активности
Сите потреби на истражувачките тимови (од организациски, технички и
теренски аспект) беа координирани од раководниот тим на Проектот, со што се
оправда добрата распределба на задачите и одговорностите.
За целите на теренските истражувања, воведените истражувачки тимови се
покажаа како добра алатка и од истражувачки и од организациски аспект. Преку
усогласување на истражувачката методологија и динамика се промовираше и
меѓусебна соработка за време на истражувањата. Повторно, заради размена на
информации помеѓу сите членови од координативниот и истражувачките тимови и
усогласеност на дел од методологијата за работа на терен, во завршната фаза од
спроведување на активностите беа организирани неколку работни средби (во
поголеми и помали групи).

3.2 Организирани состаноци и работилници
Првиот работен експертски состанок за координирање на активностите беше
организиран во Хотел „Шагал“ - Виница (3ти-6ти септември 2014 година). На состанокот
беа дефинирани конкретните обврски на експертите, временската рамка и
географскиот опсег на проектната активност, динамиката на работа и начин на
известување на експертите. Дополнително, беа објаснети техничките и практични
аспекти за спроведување на теренските и истражувачките задачи на експертите.
Разгледана беше методологијата за изработка на картата за еколошка сензитивност и
недостатоците во податоците кои се клучни за подготовка на картата. На овој состанок
беа дадени конструктивни забелешки за подобрување на методологијата за изработка
на картата за еколошка сензитивност од страна на експертите и истите беа земени
предвид за адаптирање на истата. Во рамките на овој работен состанок беше направен
увид на поширокото истражувано подрачје, при што беа регистрирани екосистеми и
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живеалишта кои ќе бидат предмет на подетални истражувања во наредниот период.
Генерално, на состанокот беа дефинирани клучните насоки за истражувањата и беше
договорена динамика за детални истражувања за следниот период на имплементација
на проектот.
Вториот експертски состанок, со учество на релевантните заинтересирани
страни, беше одржан на 28.11.2014 година во просториите на Природонаучниот музеј
на Македонија (Сл. 4). На состанокот учествуваше целиот експертски и раководен тим
на проектната активност, како и претставници од Министерството за животна средина
и просторно планирање, Швајцарската агенција за развој соработка (SDC), Фармахем,
SECO, Центарот за развој на Источниот плански регион (ЦРИПР), невладината
организација ОХО итн.

Слика 4 Втор експертски состанок (Природонаучен музеј на Македонија, одржан на 28.11.2014 година)

Потоа, беа организирани состаноци меѓу истражувачките тимови со млади
експерти и волонтери кои беа вклучени во спроведување на анализите и теренските
активности предвидени во проектната активност. Заради големината на истражуваното
подрачје и обемот на податоците, целта на раководниот тим беше да вклучи што
поголема група истражувачи заради подобра покриеност на подрачјето со податоци и
навремена обработка на податоците за целите на Проектот.
Следејќи ги првите два експертски состаноци, се увиде потребата да се
организира трет состанок, кој ги вклучуваше само експертите од тимот (Сл. 5). Истиот
беше одржан на 30.01.2015 година во ресторан Орхидеја, Скопје со цел - запознавање
на експертите со начинот на изработка на карта на сензитивност, заедничко
дефинирање на критериумите за избор на значајни видови кои ќе се моделираат за
изработка на картата на сензитивност и презентација на клучни и/или карактеристични
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живеалишта. Дополнително, со цел усогласување на теренската методологија од
аспект на прибирање податоци, експертите добија кратка обука за неколку програми,
наменети за картирање и работа со бази на податоци, на персонални таблети.

Слика 5 Трет работен експертски состанок (ресторан Орхидеја, Скопје, 30.01.2015 година)

Понатаму, четвртиот експертски состанок имаше за цел презентација на
прогресот во реализација на теренски истражувања и постигнатите наоди (Сл. 6). Се
одржа во вила Клепало, Берово од 23 - 25 јуни, а покрај делот со презентација на
наодите, се оствари и еднодневна посета на Влаина Планина и Кукуљето. Покрај
раководниот и дел од истражувачкиот тим, на овој состанок учествуваа претставници
од Фармахем, Швајцарската фондација Helvetas и Центарот за развој на Источен
плански регион. По презентација на дотогашните наоди од теренските истражувања,
повеќето експерти укажаа на потребата од продолжување на теренските истражувања,
со цел оформување на поцелосна слика за состојбата со биолошката разновидност во
регионот. Ваквата потреба произлезе заради потребата за усогласување на
досегашните резултати во процесот на изработка на Секторските студии за
Просторниот план на Источниот плански регион, спроведуван од Агенцијата за
просторно планирање (планиран да биде изработен до октомври 2015 година).

Слика 6 Четврт експертски состанок (вила Клепало, Берово, 23-25.06.2015 година)

Во октомври 2015 година, се одржа петтиот и последен експертски состанок во
рамките на оваа активност (Сл. 7). Целта на завршниот состанок беше разгледување на
15
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наодите од целокупните истражувања за биолошката и агробиолошката разновидност
во сливното подрачје на реката Брегалница, и како тоа се поклопува или го менува
статусот на веќе постоечките и предложените заштитени подрачја, како и
презентирање на предложениот систем на заштитени подрачја во сливното подрачје.
Раководниот тим, клучните експерти и претставници од Фармахем, Агенцијата за
планирање на просторот, Министерството за просторно планирање и Центарот за
развој на Источниот плански регион ги разгледаа карактеристиките на подрачјата и
заеднички коментираа по статусот на истите.

Слика 7 Петти експертски состанок (хотел Квинс, Скопје, 16.10.2015 година)

3.3 Теренски истражувања
Истражувањата за биолошката разновидност започнаа со интензивни терени во
соработка со Истражувачкото друштво на студенти биолози спроведени во текот на
јули 2014 година. Преку оваа студентска акција беа соберени голем број на податоци
за планината Плачковица. Последните теренски истражувања беа спроведени во текот
на октомври 2015 година. Во тој 16-месечен период реализирани се 515 денови на
теренски истражувања, од кои 195 денови во 2014 година и 305 денови во 2015
година.
Опсегот на истражувањата ги опфаќа степоликите предели на Овче Поле,
оризовите полиња во Кочанско Поле, густите мешани шуми на Плачковица и на
Мaлешевски Планини, сите водни живеалишта – од притоките на река Брегалница,
преку акумулациите и неколкуте брани, до долните меандри на вливот на река
16
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Брегалница. Со тој опус на живеалишта, собрани се околу 4000 податоци за различни
таксономски групи, сорти и раси.

Слика 8 Дел од истражувачкиот тим (слики од Зрновци и штипско, шума во клисура на Пехчевска река)

Во 2014 година, со почетокот на интензивните истражувања и во есенскиот
период поактивни беа тимовите за крупни и ситни цицачи, птици (бувови) и габи (Сл.
8). Експертите за живеалишта, екосистеми и предели исто така имаа повеќедневни
теренски истражувања. Дел од терените се дадени во прилог:
• Во периодот 7ми-22ри јули 2014 година, во соработка со Истражувачкото
друштво на студенти биолози беше спроведена 15-дневна истражувачка
акција на планината Плачковица. Во тек на теренските активности беа
посетени локалитети кои припаѓаат на сливното подрачје на р. Брегалница:
Лисец, долина на р. Лумија, Туртел, Во истражувањата беа вклучени над 40
учесници од кои околу 35 студенти и седум експерти од програмскиот тим. Во
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тек на истражувањата беше собран богат материјал од биолошката
разновидност на планината Плачковица;
• Во месец октомври 2014 година тимот за крупни и ситни цицачи вклучувајќи и
лилјаци во неколку наврати го посети подрачјето за регистрирање на видови;
• Заеднички терен е спроведен од тимот за габи и птици на 21ви и 29ти октомври
2014 година;
• Од 22ви-26ти октомври 2014 година беше спроведен повеќедневен терен од
страна на експертите за флора, живеалишта, предели и безрбетници.

Слика 9 Дел од употребуваната опрема и наодите на истражувачките тимови

Истражувањата за биолошката разновидност продолжија со интензивни
теренски истражувања и во текот на 2015 година. Во овој период (од јануари до
октомври 2015 година) истражувачките тимови (од биолошка и пределска
разновидност, агробиолошка разновидност, шумски екосистеми, екосистемски услуги
и искористување на природните ресурси) имаа дефинирана работна методологија,
соодветна теренска опрема и воспоставена динамика на теренски истражувања (Сл.
10).
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Слика 10 Дел од наодите за време на теренски истражувања (слики горе – 01.04.2015 година
Слан дол и с. Уларци, слики долу 29.03.2015 година во с. Пенуш и 05.12.2015 година с. Неокази)

Соодветно на временските услови, во втората фаза од спроведувањето на
Проектот, најинтензивни теренски истражувања се остварени во месеците јули 2014
година (со вкупно 95 остварени терени) и јули 2015 година (со вкупно 85 остварени
терени). Најактивните истражувачки месеци се во периодот март-август, што
соодветствува со вегетациската зона и зголемената активност на животните, покрај
поволните временски услови за истражување. Во овој период, најактивни теренски
истражувања беа спроведени од групите за инсекти, влечуги и птици. Распоредот на
теренските истражувања по групи во целиот период на спроведување на проектните
активности се прикажани на графикон 1.
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Преглед на денови работа на терен според групи
јули 2014 - октомври 2015
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Графикон 1 Преглед нa теренски истражувања во периодот јули 2014 година - октомври 2015 година

3.4 Работа со бази на податоци
Со цел усогласување на методолошкиот пристап на собирање податоци од
теренските истражувања беа користени таблет-компјутери. На таблет-компјутерите
беше инсталиран соодветен софтвер за ГПС навигација (Orux maps), бази на податоци
(МЕМЕНТО) и ГИС, кои беа тестирани при теренските активности во првите месеци од
спроведувањето на Проектот (Сл. 12). Истражувачките тимови и клучните експерти
добија обука за ефикасно користење на истите. Тековно, со акумулација на податоците
се вршеше конверзија на ГПС податоците од терен (траектории на движење и
маркирани локации) во ГИС формат. А собраните податоци од МЕМЕНТО базата на
податоци се акумулираа во карта на распространетост на видовите (Сл. 13).
Подготвителниот процес, кој го опфати креирањето и персонализацијата на
базите на податоци наменети за истражување на биолошката разновидност, како и
обуката за нивно користење на сите истражувачки тимови, беше завршен во текот на
јануари 2015 година. Во истиот период беше изработена прегледна карта на
истражуваното подрачје со топографски карти во размер 1:100000 како подлоги, која
ги вклучува границите на сливот на реката Брегалница и Источниот плански регион,
како и преглед на заштитените, предложените подрачја за заштита според
Просторниот План на Република Македонија или новоидентификувани предложени
подрачја за заштита според Репрезентативната мрежа на заштитени подрачја.
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Дополнително, беше работено на измени на структурата во дел од вкупно 13те бази на
податоци кои беа користат, согласно потребите на секоја од истражувачките групи,
утврдени од теренската работа.

Слика 11 Изглед на базата (МЕМЕНТО) - дел за
внес на податоци, инсталирана на теренски
таблет-компјутер

Слика 12 Изглед на софтверот OruxMaps,
инсталиран на теренски таблет-компјутер

Заклучно со октомври 2015 година, направени се скоро 4.000 записи во сите
МЕМЕНТО бази на податоци кои беа користени од истражувачките групи (Сл. 11). Често
се забележуваше појавата, експертите да внесуваат информации во сопствените бази
на податоци кои се релевантни за другите групи. Оваа синергија, покрај широките
познавања на дел од експертите, беше овозможена и поради заедничкиот дел од
структурата на секоја од базите на податоци. Вкупната бројка на податоци за
биолошка, пределска, шумска и агробиолошка разновидност е околу 20.000 податоци
– вклучувајќи ги податоците директно забележани на терен од овие теренски
истражувања, поранешни истражувања и литературни податоци.
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Слика 13 Користење на МЕМЕНТО базите на податоци во истражувањата на сливот на Брегалница

Забележителни беа значителни разлики во интензитетот на користење на
МЕМЕНТО базите на податоци на терен, што пред сè се должи на различните потреби
и специфичноста со која се изведуваат теренските истражувања кај различните
експертски групи. Имено, една од главните предности на користењето електронски
уреди со ГПС, при теренските истражувања, е токму можноста за прецизно лоцирање
на информациите од интерес и намалување на потребното време за нивно
евидентирање, а дел од истражувачките групи или имаат потреба од мал број на
записи, или имаат мал број на локации за кои се врзани информациите од интерес,
поради што се губат предностите од користењето на методологијата. Од друга страна,
дел од истражувачките групи не беа во можност директно да добиваат информации од
интерес (идентификација на микроскопски видови и сл.) на терен, туку собраните
материјали од определени локации ги идентификуваа лабораториски. Иако е
забележано дека базите на податоци беа користени од сите истражувачки групи,
евидентно е дека за дел од истражувањата постојат поадекватни методи. Согласно
кажаното, евидентни беа разликите кај групите кои работат на проучување на
разновидноста на видовите и истите можат да ги идентификуваат на терен (цицачи,
без’рбетници, флора, херпетофауна, птици и сл.), чии бази имаат од 120 - 880 записи
по група, додека останатите групи (живеалишта, пределна екологија, алгологија,
макроинвертебрати, агробиолошката разновидност и сл.) имаат значително помал
број на записи (16 – 80).
Површините на особено значајните живеалишта беа детално картирани, додека
останатите типови живеалишта и заедници беа означени само како поединечни
точкасти локации, кои по потреба беа користени во процесот на картирање.
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Изработени се повеќе тематски карти за биолошка, пределска, шумска и
агробиолошка разновидност, искористени при изработката на картата за еколошка
сензитивност и Студијата за природно наследство на Источен плански регион.
Изработените карти вклучуваат: карта на почвите во истражуваното подрачје, карта за
геолошките подлоги, карта за капацитетот, балансот и побарувачката-потрошувачката
на екосистемски услуги, карта на CORINE живеалишта, карта на заштитени подрачја и
предложени подрачја за заштита, карта на меѓународно значајни подрачја.

3.5 Нови принципи, иновативни пристапи и примена на добри
интернационални практики
Изработката на карта за еколошка сензитивност на сливното подрачје на реката
Брегалница беше основната задача за оваа проектна активност. Експертите кои ја
реализираа оваа проектна активност прв пат употребија и направија прилагодби на
state-of-the-art методологија за изработка на карта за еколошка сензитивност.
Прилагодбите се направени заради:
-

специфичноста на регионот на истражуваното подрачје (кој е комбинација
од сливно подрачје и административно подрачје и како такво се нарекува
подрачје од интерес) и
за надминување на проблемот со нерамномерната дистрибуција на
податоци и познавања за биолошката разновидност ва подрачјето од
интерес.

Параметрите кои се користат при употреба на оваа методологија се:
структурни (специфични аспекти од поставеноста на теренот на подрачјето од
интерес), композициски (кои содржат податоци за биолошка разновидност) и
абиотички ризици.
Повеќе детали за изработката на картата за еколошка сензитивност,
користената методологија и користените параметри, се претставени во извештајот
Карта на еколошка сензитивност со толкувања.
Дополнително, утврдување на значајноста на пределените и коридорите од
аспект на конективноста на живеалиштата е уште една методологија која за прв пат е
употребена при анализа на податоците за пределска разновидност во Македонија.
Употребата на апликацијата МЕМЕНТО како база за стандардизиран начин на
собирање податоци од терен е уште една иновација која беше воведена при
спроведувањето на активностите по оваа проектна активност.
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4 СОРАБОТКА СО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Соработката со другите програмски активности во рамките на „Програмата за
зачувување на природата во Македонија” беше постојан дел од спроведувањето на
активностите. Секако, во тек на реализирање на Проектот, раководниот тим водеше
грижа за одржување и зајакнување на соработката не само со горенаведената
програма, туку со сите клучни засегнати страни кои делуваат во целното сливно
подрачје. Размената на информации за подобро спроведување на различните
програми беше од особено значење за дефинирање на состојбата со природните
вредности во подрачјето и затоа координативниот тим континуирано се консултираше
и советуваше со сите засегнати страни, а особено со Агенцијата за планирање на
просторот и Центарот за развој на Источниот плански регион.
Особено важна за оваа проектна активност, но и за Проектот-Управување со
речниот слив на реката Брегалница, спроведувана од SECO - State Secretariat for
Economic Affairs, беше блиската комуникација и размена на информации помеѓу
тимовите кои работеа во подрачјето – особено податоците кои се однесуваат на
сливното подрачје, а беа важни за дефинирање на картата за еколошка сензитивност.
Затоа, раководниот тим преку соработката со Фармахем и Центарот за развој на
Источниот плански регион делуваше кон навремено доставување на податоци од и до
националните институции, локалните самоуправи и организации кои работеле во
регионот. Границите на истражуваното подрачје долж сливот на реката Брегалница
беа усогласени со границата која е користена при истражувањата на проектот „ План за
управување со речниот слив на реката Брегалница“, со цел полесно и усогласено да се
водат податоците чиј корисник е ИПР.
Во оваа насока, со МЖСПП беше остварена добра соработка во однос на
обезбедување податоци за Брегалничкиот слив кои беа значајни за утврдување на
системот на идни заштитени подрачја во сливното подрачје.
Дополнително, со цел усогласеност и соработка помеѓу сите програмски
активности, се оствари меѓусебен договор оваа програмска активност своите наоди за
биолошката и пределската разновидност и предлог подрачјата кои ќе бидат
идентификувани како значајни за заштита да им ги достави на МЖСПП и Агенцијата за
планирање на просторот пред да бидат изработени секотрските студии потребни за
креирање на Просторниот план на Источниот плански регион.
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4.1 Соработка со останатите проектни активности од
“Програмата за заштита на природата” и други програмски
активности во регионот
Раководниот тим постојано соработуваше и ги координираше активностите од
оваа програмска активност со останатите програмски активности, во рамките на
„Програмата за зачувување на природата во Македонија“, поддржана од страна на
Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC).
Транспарентно беа претставувани сите активности и резултати пред вклучените
организации и институции во оваа програма како: Фармахем ДООЕЛ Скопје, Центарот
за развој на Источен плански регион, Фондацијата ОХО, SECO - State Secretariat for
Economic Affairs со проектот „ПУРС – Управување на речниот слив на река Брегалница”
и IDEAО.К (изработувачи на „Студијата за состојбата со потенцијалите за развој на
туризмот во Источниот плански регион“).
Оваа проектна активност има свој придонес во дефинирање на студијата и
стратегијата за развој на туризмот во ИПР, со давање насоки и податоци за вклучување
на природните вредности и ресурси како потенцијал за идниот развој на туризмот во
овој регион. IDEAО.К и Центарот за развој на Источен плански регион организираа три
работни состаноци за изработка на Стратегијата за развој на туризмот во Источниот
плански регион со акционен план (одржани соодветно на 31.10.2014 година, на
05.06.2015 година и завршниот настан на 15.10.2015 година во Штип). Покрај
раководниот тим на оваа и други програмски активности, на овие работилници
учествуваа локалните самоуправи, приватни бизниси, стопанственици, регионални
владини агенции и невладини организации – со цел заеднички да се изготви овој
стратешки документ.
Дополнително, Центарот за развој на Источен плански регион на 21.11.2014
година ја претстави Програмата за развој на Источен плански регион (2015 – 2019), од
која дел од планираните активности се земаа предвид при дефинирањето на идните
предлог заштитени подрачја во сливното подрачје и/или потенцијалните закани за
истите.
SECO - State Secretariat for Economic Affairs со програмската активност „ПУРС –
Управување на речниот слив на река Брегалница” организираа неколку јавни
презентации и работилници за спроведувањето на активностите (јавна презентација на
програмската активност во декември 2014 година и завршна презентација во ноември
2015 година). Преку работилницата на Групата за национален дијалог за политиките на
тема “Потреби за подобрување на капацитетите за управување со водите”, одржана во
декември 2015 година се установи директната поврзаност и можност за взаемна
соработка меѓу овие две програмски активности. Истата резултираше со директна
соработка преку размена на ГИС податоци помеѓу SECО и раководниот тим.
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Соработката со Фармахем раководниот тим ја оствари уште со самото
планирање на опсегот на оваа проектна активност. Фармахем директно го следеше
прогресот на овој Проект, имајќи предвид дека тие се националните координатори на
„Програмата за зачувување на природата во Македонија“ (Сл. 14). Дополнително,
преку објавата на Вториот повик за мали грантови во септрември 2015 година,
Македонско еколошко друштво ја продолжи својата директна вклученост преку
наградениот мал грант за „Патеката на клукајдрвчето“. Проектот е планиран да се
спроведува до средината на 2016 година, и претставува директна конзервациска
активност преку воспоставување едукативна патека, која е планирано да се постави во
близина на Пониква, Осоговските Планини.

Слика 14 Претставници од Фармахем, ЦРИПР и Helvetas присутни на четвртиот експертски состанок

Фондацијата ОХО има сопствена проектна активност во рамките на
„Програмата за зачувување на природата во Македонија“ насочена кон едукативни
активности во сливното подрачје на реката Брегалница. На барање на Фондацијата, во
февруари 2015 година беше воспоставена соработка со Македонското еколошко
друштво, преку обезбедена помош при дефинирање на значајни видови дрвја и птици
кои се среќаваат на територијата на сливот на река Брегалница. Македонското
еколошко друштво коментираше по научните аспекти на пакетот, доставен и изготвен
од страна на фондацијата ОХО и на крај направи увид во финалната верзија од истиот.
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4.2 Соработка со други невладини организации и клучни
чинители
За време на спроведувањето на Проектот „Деконс-Ема“ ја продолжи својата
соработка и со други невладини организации, кои на некој начин беа поврзани со
проектната активност. Дел од раководниот и истражувачкиот тим, беше и
Македонското еколошко друштво (МЕД) кои го дадоа својот удел во спроведување на
Проектот, користејќи ги сопствените експертски и технички капацитети. Со своето
искуство во организирање на комплексни теренски истражувања во регионот, МЕД ја
даде техничката и стручна поддршка за реализација на оваа проектна активност. Се
покажа дека искуството на МЕД, стекнато за време на имплементација на
повеќегодишниот проект за заштита на Осоговските Планини и проектите за
проучување на Овче Поле и Долна Брегалница, како и податоците од независни
истражувања на територијата на сливното подрачје на река Брегалница, беа од голема
помош при дефинирање на природните вредности во сливот на Брегалница и ИПР.
Во целиот период на имплементација на проектната активност беа ангажирани
млади експерти и помошници за реализација на теренските истражувања – како начин
да се зајакнат сопствените експертски капацитети на МЕД и ДЕКОНС-ЕМА, но и на
младите истражувачи. Дополнително, МЕД обезбеди пристап до картографски
информации и бази на податоци за биолошката разновидност за сливот на реката
Брегалница. Експертските и техничките аспекти од спроведувањето на оваа активност
беа реализирани низ мноштво консултативни и договарачки состаноци (вкупно 7 во
2014 година – при поставување на методологијата, дефинирање на специфичните
активности и само два состанока во 2015 година).
Преку директна соработка со локалните власти во Источниот плански регион (а
со тоа и на сливното подрачје), раководниот тим имаше презентација на резултатите и
сознанијата од истражувањата за време на состанокот на Советот на градоначалници
на ИПР одржан во јули 2015 година. Конкретниот заклучок од оваа средба беше дека
локалните власти го гледаат економскиот развој во Регионот како приоритет и дека
концептот за заштитени подрачја првично звучи контрапродуктивно, односно како
можност да ги спречи или закочи некои развојни проекти. Ова сознание е еден од
идните предизвици и поставени цели за работа во сливното подрачје и ИПР – како да
се искористат продуктите од овој Проект (Студија за природно наследство и Картата на
еколошка сензитивност) при работа со клучните чинители од локалните самоуправи
при воспоставување на заштитените подрачја во Брегалничкиот слив заради ефикасно
зачувување на биолошката разновидност, од една страна и обезбедување на развој на
регионот, од друга страна. Односно да се определат стратешките цели на регионот,
кои ќе се реализираат низ програмските активности на секоја локална самоуправа.
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4.3 Соработка со Агенцијата за просторно планирање
Во периодот август-ноември 2015 година, раководниот тим интензивно
соработуваше со Агенцијата за планирање на просторот, со цел консолидирање на
активностите и резултатите од заеднички интерес. Таа соработка вроди со плод со
изработка на Сепаратна студија за природното наследство, која ќе биде дел од пакетот
на сепаратни студии, кој Агенцијата ќе ги искористи за подготовка на Просторниот
план за Источниот плански регион. Резултатите од валоризацијата на биолошката,
пределната, шумската и агробиолошката разновидност, кои беа производ од Проектот
„Анализа на недостатоци во еколошки податоци и изработка на карта на еколошка
сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница“, се совпаднаа со потребите
на Просторниот план и соодветно се надополнија. Заради усогласување на постапките
при реализација на двата паралелни проекти и наодите, договорено беше да се забрза
изработката на картата за еколошка сензитивност и Студијата за природно наследство
на ИПР, со цел истите да се вклучат во Просторниот план на ИПР. Со тоа се постигна
една од најзначајните цели на Проектот – директна инкорпорација на резултатите од
истражувањето на биолошката разновидност во стратешки регионален документ.

4.4 Соработка со Министерство за животна средина и
просторно планирање
Од страна на раководниот тим и Министерството за животна средина и
просторно планирање беа организирани два состаноци помеѓу Фармахем, Агенцијата
за просторно планирање и Центарот за развој на Источен плански регион (одржани
соодветно на 12.03.2015 година и 20.03.2015 година, во Скопје), кои беа посветени на
планираните активности во двата комплементарни проекти. На првиот состанок беше
договорено Проектот-„Анализа на недостатоци во еколошки податоци и изработка на
карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница“ да даде
придонес во изработка на Студијата за природни вредности на ИПР (документ кој ќе
биде потребен при креирање на Просторниот план на ИПР од страна на Агенцијата за
просторно планирање). На вториот состанок со Секторот за природа од МЖСПП беше
предложено да се формира Управен комитет со претставници од општините од ИПР и
да се комуницира и информира локална самоуправа. Дополнително, договорено беше
преку крајната студија, резултат од овој Проект, да се вклучат и информации за
геолошки подрачја и карактеристики и истите да се споделат со Македонскиот
информативен центар при МЖСПП.
Директна соработка беше остварена со МЖСПП (поконкретно со Секторот за
природа), преку споделување на информации од теренските истражувања долж
сливот на река Брегалница, како и активно учество во теренските истражувања. Посета
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на дел од значајните локалитетите, заедно со претставници од МЖСПП, беше
реализирана на почеток на месец јуни 2015 година, кога со дел од експертите беа
посетени следните локалитети: Гладно Поле – значаен степолик локалитет каде се
откриени неколку нови видови; Слан Дол во близина на село Пенуш, каде се наоѓаат
добро претставени крајречни врбово-тополови шуми, степски живеалишта, солени
бари и потоци; потоа клисурата на Злетовска Река, Беjаз Тепе и Картал каде има
природни борови состоини во букова шума.
По одржување на последниот експертски состанок во рамките на Проектот,
беше реализиран уште еден состанок со Секторот за природа при Министерството со
цел да се разгледаат поединечно сите заштитени подрачја (постоечки, предложени и
ново идентификувани) и да се дефинираат приоритети и насоки за спроведување
постапки за нивно прогласување за заштитени подрачја, во иднина.

4.5 Соработка и вклучување на студенти
Соработката со студентски организации и вклучување на студенти во
истражувањето беше една од целите на овој Проект и задачите на кои работеше
тимот.
Во периодот 07-22.07.2014 година, во соработка со Истражувачкото друштво на
студенти биолози, беше спроведена 15-дневна истражувачка акција на планината
Плачковица (Сл. 15). Во текот на теренските активности беа посетени локалитети кои
припаѓаат на сливното подрачје на р. Брегалница: Лисец, долина на р. Лумија, Туртел.
Во истражувањата беа вклучени над 40 учесници од кои околу 35 студенти и седум
експерти (С. Христовски, Љ. Меловски, Љ. Томовиќ, Б. Стеријовски, К. Русевска, Н.
Меловска, Д. Јовановска и З. Левков) од проектниот тим. Во текот на истражувањата
беше собран богат материјал од биолошката разновидност на планината Плачковица.
По спроведувањето на теренски истражувања, студентите под супервизија на тимот на
експерти го анализираа собраниот материјал. Овие резултати се искористени за
проценка на биолошката разновидност во сливот на реката Брегалница.
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Слика 15 Работа со студентите од Истражувачкото друштво на студенти биолози на
Плачковица

Соработката со Истражувачкото друштво на студенти биолози продолжи и во
2015 година, преку организација на повеќе еднодневни истражувачки акции
(Пехчевска река и Слан Дол) и една двонеделна истражувачка акција на Клепало,
беровско. Во текот на двонеделните теренски истражувања беа спроведени терени на
следниве локалитети: Клепало, Рамни Рид, Чаушица, Арамиски Рид, Дивна, Беровско
Езеро, Мурите, Ќерамижџен, Амбарите, Ченгино Кале, Гола Чука, Дабевски Поток,
Клепалска Река, Бреза и Караулник, кои покриваат широк опсег на живеалишта и
видови (Сл. 16 и 17).
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Слика 16 Специфични живеалишта низ сливното подрачје на река Брегалница (елови шуми на Мурите,
екстракции за песок кај с. Ќоселари, ерозивни релјефни форми - Слан Дол, тресетиште со широколисна
муволовка – Ченгино Кале)

31

Интегрален извештај за спроведувањето на проектната активност

Слика 17 Специфични видови низ сливното подрачје на река Брегалница (Sorex araneus кај Пониква,
ларва од пеперутката Cerura vinula, стадо крави на Ченгино Кале и широколисна муволовка)

Во истражувањата беа вклучени вкупно 36 учесници од кои 20 студенти, 6
средношколци, и 10 домашни и странски експерти (Љ. Меловски, Д. Меловски, Н.
Меловска, Д. Јовановска, И. Лозановска, Д. Китанова, Д. Узунова, М. Велевски, Љ.
Томовиќ, И. Дедов). Студентите и средношколците учествуваа во сите теренски
истражувања, го обработуваа и анализираа собраниот материјал под водство на
експертите (Сл. 18). Во истражувањата се веќе вклучени и други студенти и
постдипломци кои помагаат во реализација на истражувањата од различни области:
ентомологија,
орнитологија,
мамологија,
агробиолошката
разновидност,
идентификација на шуми со висока природна вредност, итн.
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Слика 18 Работа со студентите од Истражувачкото друштво на студенти биолози на Клепало

Исто така, и овие податоци, собрани на теренски истражувања се вклучени во
валоризацијата на биолошката, пределската, агробиолошката и шумската
разновидност на сливното подрачје на Брегалница.

4.6 Трансверзални теми во имплементација на активностите
Во спроведувањето на оваа проектна активност директно беа вклучени
различни профили на учесници: од експерти до волонтери, кои беа вклучени по
различен основи со специфична задача. Вкупно беа вклучени околу 85 учесници, кои
поделени според различен пол и според улогата која ја имале во активностите се
поделени на следниот начин, прикажани на сликите 19 и 20.
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женски

ИДСБ

истражувачки тим

раководен тим

Слика 19 Преглед на учеснички во различни групи од спроведување на активностите

машки

ИДСБ

истражувачки тим

раководен тим

Слика 20 Преглед на учесници во различни групи од спроведување на активностите

Според податоците за различните групи, кои учествуваа во спроведување на
активностите (ИДСБ, истражувачки и раководен тим) во раководниот тим доминираше
женскиот пол (14%) – од 2% мажи како раководители, споредено со истражувачкиот
тим, каде побројни се мажите (53%) од жените, кои беа застапени со 47%.
Подетален преглед на нивото на експертиза во спроведувањето на
активностите, односите според различни полови се прикажани подолу (Сл. 21 и 22).
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женски

експерти

асистенти

студенти/средношколци

волонтери

Слика 21 Преглед на учеснички во спроведување на активностите, според експертиза

машки

експерти

асистенти

студенти/средношколци

волонтери

Слика 22 Преглед на учесници во спроведување на активностите, според експертиза

Од аспект на експертиза, во спроведувањето на оваа проектна активност
повеќето од експертите биле мажи (31%), додека само 16% експерти биле жени.
Учесничките-жени почесто биле вклучени како асистенти на експерти (до 32%), а од
мажите само 5% биле асистенти на експерти. Од студентите/средношколци, претежно
доминираа мажите (45%), во споредба со жените (39%).
Иако постои делумна доминација на машкиот пол помеѓу учесниците во оваа
активност, сепак не станува збор за големи разлики.
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5 ГЛАВНИ ПРОДУКТИ ОД ПРОЕКТОТ
Резултат на активностите, спроведени во рамките на Проектот „Анализа на
недостатоци во еколошки податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за
подрачјето на сливот на река Брегалница“ беа бројни документи, кои се резултат на
обработка на собраните податоци за биолошката, шумската, пределската и
агробиолошката разновидност во сливното подрачје на река Брегалница. Списокот на
овие документи е прикажан подолу.

5.1 Завршни извештаи
1.1 Биолошка разновидност во сливот на реката Брегалница
1.1.1 Завршен експертски извештај #1 - Живеалишта во сливот на
реката Брегалница
1.1.2 Завршен експертски извештај #2 - Растителен диверзитет во
сливот на реката Брегалница
1.1.3 Завршен експертски извештај #3 - Габите во сливот на реката
Брегалница
1.1.4 Завршен експертски извештај #4 - Дијатомејската флора во
сливот на реката Брегалница
1.1.5 Завршен експертски извештај #5 - Макроинвертебратите во
сливот на реката Брегалница
1.1.6 Завршен експертски извештај #6 - Вилински коњчиња во сливот
на реката Брегалница
1.1.7 Завршен експертски извештај #7 - Диверзитет на тркачите
(Coleoptera, Carabidae) во сливот на реката Брегалница
1.1.8 Завршен експертски извештај #8 - Дневни пеперутки
(Lepidoptera, Papilionoidea) во сливот на реката Брегалница
1.1.9 Завршен експертски извештај #9 - Батрахо- и херпетофауна во
сливот на реката Брегалница
1.1.10 Завршен експертски извештај #10 - Птиците во сливот на реката
Брегалница
1.1.11 Завршен експертски извештај #11 - Цицачи во сливот на реката
Брегалница
1.1.12 Завршен експертски извештај #12 - Растителен агробиолошката
разновидност во сливот на реката Брегалница
1.1.13 Завршен експертски извештај #13 - Биолошка разновидност кај
домашните животни во сливот на реката Брегалница
1.1.14 Завршен експертски извештај #14 - Шумите во сливот на реката
Брегалница
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1.2
1.3
1.4
1.5

1.1.15 Завршен експертски извештај #15 - Екосистемски услуги во
сливот на реката Брегалница
Пределска разновидност во сливот на реката Брегалница
Биолошка разновидност во сливот на река Брегалница
Извештај за состојбата со заштитените подрачја во сливот на реката
Брегалница
Карта на еколошка сензитивност со толкувања

5.2 Периодични извештаи
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

Прв и втор експертски извештај #1 за ГИС и бази на податоци
Прв и втор експертски извештај #2 за живеалишта
Прв и втор експертски извештај #3 за васкуларни растенија
Прв и втор експертски извештај #4 за габи
Прв и втор експертски извештај #5 за цицачи
Прв и втор експертски извештај #6 за птици
Прв и втор експертски извештај #7 за водоземци и влекачи
Прв и втор експертски извештај #8 за вилински коњчиња (Odonata)
Прв и втор експертски извештај #9 за тркачи (Coleoptera, Carabidae)
Прв и втор експертски извештај #10 за дневни пеперутки (Rhopalocera,
Lepidoptera)
Прв и втор експертски извештај #11 за биолошката разновидност на
водните екосистеми
Прв и втор експертски извештај #12а за агробиолошка разновидност –
растителна компонента
Прв и втор експертски извештај #12б за агробиолошка разновидност –
животинска компонента
Прв и втор експертски извештај #13 за шуми
Прв и втор експертски извештај #14 за пределска разновидност
Прв и втор експертски извештај #15 за екосистемски услуги и
искористување на природни ресурси
Прв и втор експертски извештај #16 за заштитени подрачја
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6 ПРИЛОЗИ
6.1 Прилог 1 Листа на учесници во Проектот, со контакти

Раководен тим

Список на контакти од лицата, вклучени во проектната активност: Пристап и методологија за изработка на aнализа на недостатоци во
еколошки податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница.
Име и Презиме
Менка Спировска
Виолета Стојановска
Ана Деспотовска
Софија Трајковска
Славчо Христовски
Деспина Китанова

Истражувачки тим

Данка Узунова
Владо Матевски
Митко Костадиновски
Катерина Русевска
Методија Велевски
Димче Меловски
Ѓорѓе Иванов
Александар Стојанов

Улога во активноста
Координација на активностите
Техничка и административна поддршка
Техничка и административна поддршка
Техничка и административна поддршка
Раководење на програмски тим и активности
(координатор на истражувачка група за без'рбетници)
Поддршка при спроведување на програмските
активности (дел од истражувачка група за
без'рбетници)
Техничко водење на програмските активности (дел од
истражувачката група за птици)
Клучен експерт за флора габи и живеалишта
Живеалишта
Габи
Клучен експерт за фауна (со посебен осврт на
птиците )
Координатор на група за цицачи (со посебен осврт на
крупни цицачи)
Копитари
Ситни цицачи и лилјаци

E-mail
m.spirovska@ema.com.mk
v.trajanovska@ema.com.mk
a.despotovska@ema.com.mk
s.trajkovska@ema.com.mk

Контакт Тел.
078 252 676
078 252 680
071 530 575

slavco_h@pmf.ukim.mk

078 450 049

kitanova@mes.org.mk

078 317 639

uzunova@mes.org.mk

070 908 131

vladom@pmf.ukim.mk
kmitko@hotmail.com
krusevska@pmf.ukim.mk

070 398 085
078 454487
070 423 684

velevski@mes.org.mk

070 782 826

melovskid@mes.org.mk

078 393 436

ivanov@mes.org.mk
stojanov@mes.org.mk

078 349 111
077 572 273
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Име и Презиме
Валентина Славевска
Стаменковиќ
Златко Левков
Љиљана Томовиќ
Богољуб Стериојовски
Ана Арсовска
Ксенија Путилин
Робертина Брајаноска
Соња Ивановска
Владимир Џабирски
Евгенија Јордановска
Александра
Тодоровска
Николчо Велковски
Светлана Пејовиќ
Наталија Меловска
Иван Лозановска
Љупчо Меловски
Даниела Јовановска
Васко Авукатов
Александар Саров

Улога во активноста

E-mail

Контакт Тел.

Макрозообентос

vstamen@yahoo.com

070 382 685

Алги
Координатор на група за влечуги и водоземци
Влечуги и водоземци
Птици
Птици
Клучен есперт за заштитени подрачја, екосистемски
услуги, агробиолошката и шумската разновидност
Координатор на група за агробиолошка разновидност
(со посебен осврт на растителна компонента)
Агробиолошка разновидност - животинска
компонента
Агробиолошка разновидност - растителна компонента
Агробиолошка разновидност - животинска
компонента
Координатор на група шумска разновидност
Шумска разновидност
Екосистемски услуги
Екосистемски услуги
Клучен експерт за предели
Предели
Координатор на група за дигитална обработка на
податоци, картирање и одржување на бази на
податоци
Дигитална обработка на податоци, картирање и
одржување на бази на податоци

zlevkov@pmf.ukim.mk
lili@bio.bg.ac.rs
sterijovski@mes.org.mk
a.arsovska@mes.org.mk
putilin@mes.org.mk

072 204 433
00381638672058
071 232 181
070 999 859
070 364 254

brajanoska@mes.org.mk

078 347 981

s_ivanovska@yahoo.com

070 355566

vdzabirski@yahoo.com

071 212 163

jordanovska@mes.org.mk

075 496 494

todorovska@mes.org.mk

071 605 645

nikolcovelkovski@gmail.com
arsovska@mes.org.mk
angelova@mes.org.mk
lozanovska@mes.org.mk
melovski@pmf.ukim.mk
jovanovska@mes.org.mk

072 228 819
078 226 749
078 303 029
078 420 281
071 714 985
078 370 705

avukatov@mes.org.mk

070 434 280

sarov@mes.org.mk

077 857 411
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6.2 Annex 2. Participants of the 2-week-long field work orgnaized
by biology Students' Research Society on Plachkovica, 2014
1. Zlatko Levkov
2. Aleksandar Pavlov
3. Elena Jovanovska
4. Magdalena Petkova
5. LJupco Melovski
6. Natalija Angelova
7. Daniela Jovanovska
8. Maja Mladenova
9. Elena Minova
10. Martin Trpevski
11. Katerina Misirkova
12. Lozenka Ivanova
13. Mitko Karadelev
14. Katerina Rusevska
15. Aneta Lambevska
16. Nenad Petrovski
17. Todor Tokov
18. Marjan Komenov
19. Ana Marija Atanasovska
20. Slavco Hristovski
21. Dime Melovski
22. Emilija Bozinovska
23. Kiril Arsovski
24. Georgi Hristov, Bugarska akademija na naukite
25. Sandra Mateska
26. Bogoljub Sterijoski
27. Danka Uzunova
28. Bisera Vlahova
29. Oliver Paunovski
30. Vasko Avukatov
31. Aleksandar Stojanov
32. Andrej Gonev
33. Trajce Mitev
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6.3 Прилог 3. Учесници во двонеделна акција на Истражувачко
друштво на студенти биолози – Клепало 2015 година

1. Кирил Арсовски
2. Магдалена Петкова
3. Маја Младенова
4. Елена Минова
5. Мартина Марковска
6. Пане Камчев
7. Весна Трпчевска
8. Оливер Пауновски
9. Моника
10. Филип Киселовски
11. Ненад Петровски
12. Васко Авукатов
13. Алексеј Ановски
14. Ванчо Ѓорѓиев
15. Бисера Влахова
16. Андреј Гонев
17. Гала Матевска
18. Сандра Матевска
19. Ангела Климовска
20. Марија Питошеска
21. Славе Накев
22. Дејан Рајковски
23. Диме Меловски
24. Наталија Меловска
25. Данка Узунова
26. Ивана Лозановска
27. Даниела Јовановска
28. Стефани Ордевска
29. Љупчо Миленковски
30. Ивајло Дедов
31. Драган Чобанов
32. Славчо Христовски
33. Љупчо Меловски
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