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1 Впвед 
 

Република Македпнија сеущте гп упптребува традиципналнипт пристап кпн 

защтитата на прирпдата. Главната алатка за защтита се заснпва на впсппставуваое на 

защтитени ппдрашја, иакп наципналната мрежа на защтитени ппдрашја не е целпсна. 

Закпнпт за защтита на прирпдата прппищува и други прпактивни мерки за управуваое 

вп наспка на зашувуваое на биплпщката разнпвиднпст, нп пвие се кпристени самп вп 

пдделни прпекти ппради щтп не мпже да се сметаат какп дел пд наципналнипт систем 

на пплитики за зашувуваое. Другите сектпрски пплитики, какп щтп се закпните за 

щумарствп, лпвствп, рибарствп и други, се истп така важни за защтитата на прирпдата 

вп Македпнија, нп тие ппвеќе се фпкусираат кпн искпристуваое на прирпдните 

ресурси, пткплку кпн нивна защтита. 

Вп ппследните некплку декади неадекватнпста на пплитиките за зашувуваое на 

прирпдата e јаснп забелeжлива вп Еврппа, тие се спсема спрптивни на растешките 

притиспци врз живптната средина и пптребата да се псигура пдржуваоетп на 

биплпщката разнпвиднпст (Pecci 2010). Наушната литература дп пред некплку гпдини 

главнп се занимавала сп мерки за зашувуваое на биплпщката разнпвиднпст, нп 

прпактивнптп планираое за защтита станува сè ппважнп ппради ппјавата на маспвни 

закани пп биплпщката разнпвиднпст, какп и ппради пгранишените финансиски ресурси 

(Pecci 2010). 

Сппред мнпгу дпсегащни студии, зашувуваоетп на пппулациите на видпвите, 

заедниците и екпсистемите не мпже да биде пгранишенп самп на впсппставуваое на 

защтитени ппдрашја и бипсферни резервати, пспбенп дпкплку се рабпти за изплирани 

или мали ппдрашја. Ппради тпа, пптребнп е да се земат предвид екплпщките прпцеси 

щтп се пдвиваат вп ппщирпки размери пд пние кпи се вклушени вп еднп защтитенп 

ппдрашје (Pecci 2010). Биплпщката разнпвиднпст какп прирпднп наследствп на една 

земја, не вклушува самп ппдрашја кпи пфицијалнп се защтитени, нп истп така ги 

вклушува и сите прирпдни пдлики на еден предел, кпи, иакп се надвпр пд границите на 

защтитенптп ппдрашје, играат стратещка улпга вп пдржуваое на истите. Оспбенп 

важнп е спзнаниетп дека истрајнпста/издржливпста на биплпщката разнпвиднпст е вп 

кпнтраст сп растешката фрагментација на прирпдните и пплуприрпдните предели, и 

дека биплпщката разнпвиднпст мпже да се зашува самп преку сппдветнп планираое 

на намената на земјищтетп щтп ќе се аплицира на целпкупнипт предел (Pecci 2010). Од 

пваа гледна тпшка, пдржуваоетп на физишката теритприја какп и кпнтинуитетпт на 

екплпщката функципналнпст меду прирпдните и пплуприрпдните предели се смета 

какп ефективна стратегија сп цел да се ублажат ефектите пд фрагментацијата на 

пппулациите и заедниците (Pecci 2010). 

Република Македпнија ја има израбптенп свпјата наципнална екплпщка мрежа 

– МАК-НЕН. Ппд ппимпт екплпщка мрежа се ппдразбира систем на пдржливп 

управувани ппдрашја кпи се јадра на пппулациите на знашајни видпви, медусебнп 

ппврзани сп кпридпри кпи на прганизмите им пвпзмпжуваат леснп мигрираое пд 
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еднп вп другп јадрпвп ппдрашје, сп щтп се пбезбедува генетска ппврзанпст и виталнпст 

на нивните пппулации. Спздаваоетп на една кпхерентна екплпщка мрежа пд јадрпви 

ппдрашја, кпридпри, защтитни ппјаси и ппдрашја за ревитализација, какп нпв мпдел за 

защтита на биплпщката разнпвиднпст, се смета за една пд најефикасните мерки за 

нејзина защтита кпја истпвременп дава мпжнпст за пдржливп искпристуваое на 

прирпдата. Дппплнителнп, екплпщката мрежа придпнесува вп ублажуваоетп на 

ефектите пд климатските прпмени. Главна улпга вп имплементацијата на екплпщката 

мрежа игра прпстпрнптп планираое кпе претставува средствп за впсппставуваое 

рамнптежа ппмеду спцијалните, екпнпмските и екплпщките пптреби вп 

искпристуваоетп на земјищтетп. Гплем предизвик за успещна имплементација на 

МАК-НЕН е нејзинптп вклушуваое вп Прпстпрнипт план на Република Македпнија, какп 

пснпвен стратещки дпкумент за планираое на искпристуваоетп на земјищтетп. За жал, 

МАК-НЕН сеущте не е усвпена пд страна на Владата на Република Македпнија и не 

претставува закпнска пбврска. Нп, МАК-НЕН е визија (карта на мпжнпсти), кпнцепт за 

зашувуваое на живптната средина и треба да се вметне вп сите ппри вп Македпнскптп 

ппщтествп. За нејзина имплементација пптребна е желба/вплја за нејзинп кпристеое 

пд страна на разлишни институции и прганизации при израбптка на разлишни анализи, 

студии, спрпведуваое прпцедури за пценка на влијаниетп на пдредени прпекти врз 

живптната средина итн. (Брајанпска и спр. 2011). 

Одржуваоетп на кпнтинуитетпт на екплпщките прпцеси вп живптната средина 

дпвеле дп развпј на пдреденп ппдрашје вп ппглед на прпстпрните планпви, фпрмирани 

екплпщки мрежи, аплицираое на алатки и мерки за кпнтрпла при кпристеое на 

земјищтата, управуваоетп и защтитата. Екплпщките мрежи вп денещнп време се 

дпбар фпкус вп пплитиките за живптна средина, впведувајќи прпграми и иницијативи 

кпи кпресппндираат сп принциппт на интеграција (т.е. мрежа) меду пдделни акции 

ппврзани сп живптната средина. Знаеоата за екплпщките мрежи, ппкрај тпа щтп се 

дпбиени преку прппищаните правила, се делумнп стекнати и практишнп, при 

прпцесите на планираое. Овие знаеоа се вклушени и вп медунарпдните кпнвенции 

(Еврппска кпнвенција за предели, 2000), закпнпдавствптп на Еврппската унија (ЕУ), 

Пан-еврппската стратегија и вп наципналните прирашници (Pecci 2010). 

Директивата за зашувуваое на дивите птици (2009/147/ЕС ex. 79/409/EEC) кпја 

прппищува назнашуваое на Специјални защтитени ппдрашја (SPAs-Special Protection 

Areas) и Директивата за живеалищта (92/43/EEC), кпја има за цел да пдреди 

Специјални ппдрашја за защтита (SACs-Special Areas of Conservation) се дпста знашајни 

вп ппглед на защтитата на прирпдата вп Еврппа. Овие директиви претставуваат 

закпнска пснпва за фпрмираое на НАТУРА 2000 мрежа, кпја претставува најважнипт 

прпект вп пднпс на защтитата на прирпдата и мпнитпринг на биплпщката 

разнпвиднпст вп сите земји шленки на Еврппската унија. Мрежата НАТУРА 2000 

ппдрашја е важна и за Македпнија какп земја кандидат за пристап кпн ЕУ. Оснпвната 

цел на пваа мрежа е да се защтити биплпщката разнпвиднпст преку правилнп 

упавуваое сп защтитените ппдрашја впведувајќи ги сите мерки прппищани сп 

Директивата за птици и Директивата за живеалищта (Pecci 2010). 
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Дппплнителнп, НАТУРА 2000 мрежата пвпзмпжува фпрмираое на 

функципнален систем пд медусебнп ппврзани защтитени ппдрашја. Мрежата НАТУРА 

2000 не придава важнпст самп на ппдрашјата сп исклушителна прирпдна вреднпст, нп 

истп така и на ппдрашјата кпи имаат улпга на кпридпри (ппврзуваши) меду защтитените 

ппдрашја щтп се пд сущтинскп знашеое затпа щтп ги ппврзуваат ппдрашјата кпи се 

пддалешени физишки, нп се слишни пд екплпщка гледна тпшка. Медутпа, не е важна 

самп пптребата пд защтита и управуваое на систем пд пдделни защтитени ппдрашја. 

Од исклушителна важнпст е пбезбедуваоетп на ресурси, знаеоа и искуства щтп се 

дпбиваат преку впведуваое на разлишните мпдели на управуваое сп НАТУРА 2000 

защтитените ппдрашја, и истите треба да се разменуваат ппмеду земјите кпи ја имаат 

впсппставенп НАТУРА 2000. Преку пва се пвпзмпжува успещна медусебна спрабптка 

щтп нпси ппзитивни прпмени и успврщуваое на нашините на управуваое сп системпт 

на защтитени ппдрашја вп една земја. Натура 2000 е пример за щирпк еврппски прпцес 

на изградба на екплпщка мрежа вп земјите шленки на ЕУ. Преку вклушуваое на сите 

релевантни засегнати страни - земјпсппственици, искпристуваши на земјищтетп, 

лпкални, наципнални и еврппски надлежни пргани - вп сите сектпри, Натура 2000 

мрежата има за цел да пбезбеди защтита на биплпщката разнпвиднпст и надвпр пд 

наципналните граници (Brajanoska et al. 2009). 

Метпдплпгијата кпристена за израбптка на картата на екплпщка сензитивнпст 

пвпзмпжи селектираое на т.н. "жещки тпшки" (пднпснп екплпщки критишни 

тпшки/пбјекти/ппдрашја или делпви пд ппдрашја). Опщтата екплпщка цел на пваа 

метпдплпгија е да селектира и предлпжи некпи статистишки алатки кприсни за 

зашувуваое на биплпщката разнпвиднпст. Оваа цел не ги вклушува самп ппдрашјата кпи 

се пфицијалнп защтитени или предлпжени за защтита, нп, истп така, ги вклушува и сите 

пстанати прирпдни пдлики на пределпт, кпи щтп, иакп се надвпр пд границите на 

защтитените ппдрашја, играат стратещка улпга вп пдржуваое на истите. 

Од пваа гледна тпшка, се предлага пптребата за надминуваое на непбишната ппставена 

"граница" на пснпвните екплпщки истражуваоа, преку упптреба на дпбиените 

резултати кпи се пплеснп разбирливи и упптребливи, не самп за струшните ппзнаваши, 

туку и за дпнесувашите на пдлуки. Ова е пспбенп важнп, затпа щтп шестп се слушува 

дпнесувашите на пдлуки да се вклушени вп разгледуваое на акции кпи влијаат врз 

критишните ппдрашја. 

Бидејќи практишнп секпја пд пплитиките за живптна средина е изразена преку 

распплпжливите средства вп спстав на лпкалните административни единици, се јавува 

пптреба пд метпдплпгии за идентификуваое на критишните екплпщки тпшки сп цел да 

им се ппмпгне на јавните шинители при распределбата на финансиските средства кпга 

навистина е пптребнп. Истп така, пптребнп е да се интегрираат екплпщките ппдатпци 

вп спципекпнпмскипт кпнцепт, сп цел да се ублажат пценките за живптната средина и 

да се дадат сеппфатни наспки за защтита и управуваое. Защтитата е прпцес кпј се 

темели на наушни ппдатпци, нп тпј е теснп ппврзан сп, и зависи пд шпвекпвите пптреби 

и пднесуваоа (Pecci 2010). 
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Важнпста на пределите вп наспка на биплпщката разнпвиднпст вп мпментпв е 

щирпкп признаена вп напприте за зашувуваое на биплпщката разнпвиднпст вп светпт. 

Пример за пва е еднпгласната изјава на впдешките светски прганизации за защтита на 

прирпдата пд 1999 гпдина (Мелпвски и спр. 2015): "Од клушнп знашеое е 

впведуваоетп на интегрирани планпви и прпграми за защтита и развпј на ппщирпкп и 

сестранп нивп. Вп мпментпв защтитата на прирпдата се фпкусира на прпщируваое на 

кпнцептпт сп цел да ги ппфати и пределите и спрабптката сп клушните засегнати 

страни. Сп пва се придпнесува кпн ппефикаснп вклушуваое на ппщирпките спцијални, 

екпнпмски и пплитишки фактпри кпи се пд клушнп знашеое за пдржуваое на 

благпспстпјбата на шпвекпт и функципналнпста на екпсистемите". 

Картата на екплпщка сензитивнпст на Брегалнишкипт слив јаснп ги ппкажува 

„жещките тпшки“и другите ппдрашја кпи се знашајни за управуваое сп прирпдните и 

пплуприрпдните екпсистеми. Ппдатпците щтп ги прикажува картата се спвпадаат сп 

предлпзите за защтитени ппдрашја дп пдреден степен. Треба да се има предвид дека 

мрежата на защтитени ппдрашја не се заснпва самп на ппдатпци за прирпдните 

вреднпсти и биплпщката разнпвиднпст, туку вклушува и субјективнп прпценети 

вреднпсти, какп щтп се естетските карактеристики и прирпдните реткпсти. Мислеоетп 

на лпкалните засегнати страни и генералнипт став на ппщтествптп, истп така, игра 

важна улпга вп прпцеспт на дизајнираое на системпт на защтитени ппдрашја. Картата 

на екплпщка сензитивнпст ги надминува пвие недпстатпци на традиципналните 

системи на защтитени ппдрашја, и какп щтп е веќе наведенп, пвпзмпжува защтита 

надвпр пд защтитените ппдрашја. Медутпа, македпнскптп закпнпдавствп сѐ ущте се 

залага за впсппставуваое на традиципнален систем на защтитени ппдрашја, нп пвпј 

кпнцепт ќе мпра да се прпмени сп текпт на времетп, бидејќи картата на екплпщка 

сензитивнпст пбезбедува спвремени и верпјатнп едни пд најефикасните алатки за 

зашувуваое на прирпдата и биплпщката разнпвиднпст. 
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2 Метпдплпгија на рабпта 
 

 Екплпщката сензитивнпст на живеалищтата (хабитати) се дефинира какп ппдлпжнпст 

на живеалищтата на прпмени, какп резултат на кпмбинација пд внатрещни и надвпрещни 

фактпри (Nilsson and Grelsson, 1995; Ratcliffe, 1977). За ефективнп да се развие вакпв 

мултидимензипнален кпнцепт, вп пваа студија кпристени се 18 индикатпри, групирани вп 4 

критериуми (Табела 1). Сите кпристени индикатпри се вп кпрелација сп ризикпт и/или 

ппследиците пд пщтетуваоетп на живеалищтата, пднпснп сп ризикпт за губеое на нивнипт 

идентитет, пднпснп интегритет. Применетата метпдплпгија е адаптација на ппстпешка 

метпдплпгија, кпја е искпристена вп некплку регипни вп Италија, за пткриваое на “жарищта” 

за биплпщка разнпвиднпст и рангираое на регипните сппред припритет за преземаое на 

мерки за защтита (Rossi, 2005).  

 

Табела 1. Критериуми и индикатпри кпристени при израбптката на картата на екплпшка 

сензитивнпст вп сливпт на реката Брегалница и Истпчнипт Плански Регипн на 

Република Македпнија 

Критериуми Индикатпри 

1. Структурни аспекти 

1.1 Кпефициент на кпнвплуција (спиралпвиднпст) на хабитатните петна (FCP) 

1.2 Кпмпактнпст на хабитатните петна (CRA) 

1.3 Прпсешен наклпн на теренпт 

2. Кпмппзициски 
аспекти 

2.1 Присуствп на знашајни растителни видпви 

2.2 Присуствп на знашајни живптински видпви 

2.3 Присуствп на знашајни хабитати 

3. Абиптишки ризици 

3.1 Индекс за ризик пд свлешищта 

3.2 Индекс за пптенцијален ризик пд ппжари (FPI) 

3.3 Ориентација на теренпт вп пднпс на главнипт правец на ветрпвите 

4. Изплација на 
јадрпвите петна 

4.1 Присуствп и знашајнпст на кпридпри за щумски видпви 

4.2 Кпнективнпст на хабитатни петна за щумски видпви 

4.3 Присуствп и знашајнпст на јадрпви петна за щумски видпви 

4.4 Присуствп и знашајнпст на кпридпри за степски видпви 

4.5 Кпнективнпст на хабитатни петна за степски видпви 

4.6 Присуствп и знашајнпст на јадрпви петна за степски видпви 

4.7 Присуствп и знашајнпст на кпридпри за виспкппланински видпви 

4.8 Кпнективнпст на хабитатни петна за виспкппланински видпви 

4.9 Присуствп и знашајнпст на јадрпви петна за виспкппланински видпви 
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2.1 Валпризација на критериумите и индикатприте кпристени при израбптката на 

картата на сензитивнпст 

2.1.1 Критериум 1: Структурни аспекти на живеалиштата 

2.1.1.1 Индикатпр 1.1: Кпефициент на кпнвплуција (спиралпвиднпст) на хабитатните петна 

(Fractal Coefficient of Perimeter - FPC) 

FPC гп пдразува степенпт на кпнвплуција (спиралпвиднпст) на секпе хабитатнп петнп, 

каде ниски вреднпсти имаат петната шија фпрма се дпближува дп кружната, и какп такви се 

сметаат за ппмалку ппдлпжни на надвпрещни влијанија. Кпефициентпт се пресметува сп 

фпрмулата FCP = [2 * ln(Perimetar) / ln(Povrshina)], и има вреднпсти вп ппсегпт [1 - 2]. Петната сп 

ппмалку правилни граници имаат ппвиспка сензитивнпст, бидејќи се ппвеќе излпжени на 

надвпрещни фактпри, пднпснп има ппвиспк ризик за губеое на нивнипт интегритет. 

Вреднпста на пвпј индикатпр вп картата на сензитивнпст (Слика 1) се пресметува какп 

сума пд прпизвпди на FCP на хабитатните петна, и ппврщините сп кпи секпе пд нив влегува вп 

дадена клетка (квадрат) пд UTM кппрдинатната мрежа, кпја има резплуција пд 1 км2. 

Вреднпстите на сите FCP индекси се претхпднп намалени за 1, за сите петна, пднпснп се 

ппставени вп ппсегпт [0 - 1]. 

 

Слика 1. Карта на вреднпсти на индикатпрпт 1.1. - кпефициент на кпнвплуција 
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2.1.1.2 Индикатпр 1.2: Кпмпактнпст на хабитатните петна (Circularity Ratio of the Area - CRA) 

CRA, слишнп какп и FPC е структурна карактеристика на хабитатните петна, кпја гп 

пдразува степенпт на излпженпст на петната на надвпрещната пкплина. Виспки вреднпсти се 

пресметуваат за петната шија фпрма се дпближува дп кружната, щтп е пшекуванп сп пглед на 

тпа дека кпефициентпт се пресметува какп пднпс на ппврщината на петнптп сп ппврщината на 

негпвата минимална ппищана кружница, т.е.: CRA = PovrshinaPETNO / PovrshinaKRUZHNICA. Петната 

кпи имаат ппкпмпактна фпрма имаат минимизирана периметарска излпженпст на 

надвпрещни влијанија и ппгплема верпјатнпст за задржуваое на хабитатните ресурси. Сп 

пресметките се дпбиваат вреднпсти за CRA вп ппсегпт [0 - 1]. Петната сп ппмалку правилни 

граници имаат ппвиспка вреднпст за сензитивнпста, бидејќи се ппвеќе излпжени на 

надвпрещни фактпри, пднпснп има ппвиспки ризик за губеое на нивнипт идентитет. 

Вреднпста на пвпј индикатпр, вп картата на сензитивнпст се пресметува какп сума пд 

прпизвпди на вреднпстите (1 - CRA) на хабитатните петна (сп пглед на тпа дека ппмалку 

кпмпактните петна се ппсензитивни), и ппврщините сп кпи секпе пд нив влегува вп дадена 

клетка пд UTM кппрдинатната мрежа, сп резплуција пд 1 км2 (Слика 2). 

 

Слика 2 - Карта на вреднпсти на индикатпрпт 1.2 - кпмпактнпст на хабитатните петна 

 

2.1.1.3 Индикатпр 1.3: Прпсечен наклпн на теренпт 

Наклпнпт на теренпт влијае на квалитетпт и длабпшината на ппшвите, и какп такпв мпже 

да се кпристи какп индикатпр за интегритетпт на хабитатните петна. 

Искпристени се ппдатпци пд Дигитален Елеваципнен Мпдел - ASTER GDEM, сп 

резплуција пд 1 гепграфска секунда (~30m х 24m вп истражуванптп ппдрашје), на кпј претхпднп 
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му беще изврщенп прпмена на гепграфската прпекција пд WGS84 вп UTM кппрдинати, и беа 

генерирани ппдатпците за наклпнпт, вп резплуција пд 24 х 24 м.  

Вреднпстите за пвпј индикатпр се дпбиени сп пресметуваое на средната вреднпст за 

наклпнпт вп секпја клетка пд UTM кппрдинатната мрежа, кпја пптпа е ппделена сп 90, за да се 

нпрмализираат вреднпстите вп ппсегпт [0 - 1] (Слика 3). 

 

 

Слика 3 - Карта на вреднпсти на индикатпрпт 1.3 - прпсечен наклпн на теренпт 

 

2.1.2 Критериум 2: Кпмппзициски аспекти на живеалишта (значајни живеалишта 

[Индикатпр 2.1), растителни (Индикатпр 2.2) и живптински видпви) (Индикатпр 

2.3)] 

Сите три индикатпри пд пвпј критериум беа анализирани заеднишки, а какп резултат 

беще пресметана единствена вреднпст - индикатпр за знашеое на биплпщката разнпвиднпст 

(Слика 4), сп вреднпсти кпи беа лпгаритмирани пред да бидат нпрмализирани вп ппсегпт [0 - 

1]. Ппради групираоетп на вреднпстите на трите индикатпри вп еден, вп крајната пресметка за 

вреднпстите на картата на екплпщка сензитивнпст, вреднпста на заеднишкипт индикатпр е 

ппмнпжена сп фактпр 3. 

За израбптка на индикатпрпт за знашеое на биплпщката разнпвиднпст, ппдатпците за 

видпвите и живеалищтата беа нанесени на UTM кппрдинатна мрежа сп резплуција пд 1 км2, и 

прикажани какп присуствп, пднпснп птсуствп на видпвите или живеалищтата на таа ппврщина. 
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Визуелнп, пва впди кпн картпграфски приказ сп намалена резплуција, нп е единствен нашин да 

се прикажат ппгплем брпј ппдатпци за релативнп гплема ппврщина на карта. 

Вп втприпт шекпр, секпј пд видпвите или живеалищтата беще валпризиран сппред 

медунарпдни и наципнални критериуми: црвените листи, директиви на Еврппската унија, 

медунарпдни дпгпвпри, закпнпдавствп на Република Македпнија, ендемишнпст, реткпст, 

екпнпмска вреднпст и знашеое на регипнпт за негпвп зашувуваое.  

Вп прпдплжение е даден принциппт на пценуваое на секпј пд видпвите или 

живеалищтата: 

o Светска црвена листа на IUCN – кпристенп е најнпвптп дппплнуваое на 

црвената листа пд 19ти нпември 2015 гпдина (IUCN, 2015). За исшезнатите 

видпви не се дпделувани бпдпви, затпа щтп не секпгащ мпжеме да бидеме 

сигурни дали ппдрашјетп на кпе се среќавале и денес ги испплнува услпвите 

пптребни за нивни ппстанпк. Прикажаната скала на бпдуваое (Табела 2) 

верпјатнп прави пптценуваое на вреднпста на квадрантите, ппсебнп заради 

гплемипт брпј непценети видпви (NE – Not Evaluated) и за видпвите без 

ппдатпци (DD – Data Deficient) (Bland et al., 2014). 

Табела 2. Бпдуваое на присуствптп на видпви сппред статуспт на загрпзенпст пд Светската 

црвена листа на IUCN 

Категприја Вреднпст 

CR - Critically endangered 4 

EN - Endangered 3 

VU - Vulnerable 2 

NT - Near Threatened 1 

EX - Extinct 0 

EW - Extinct in the wild 0 

LC - Least Concern 0 

DD - Data Deficient 0 

NE – Not Evaluated 0 

 

o Еврппски црвени листи – израбптени се самп за некпи такспнпмски или 

екплпщки групи, при щтп пд знашеое за Македпнија се пние за: впдпземци 

(Temple and Cox, 2009), влекаши (Cox and Temple, 2009), птици (BirdLife 

International, 2015), цицаши (Temple and Terry, 2007), пеперутки (van Swaay 

et al., 2010), пшели и бумбари (Nieto et al., 2014), ксилпфагни инсекти (Nieto 

and Alexander, 2010), вилински кпошиоа (Kalkman et al., 2010) и 

слаткпвпдни и кппнени мекптели (Cuttelod et al., 2011). Кпн категприите на 

загрпзенпст е дпдадена и категпријата “Регипналнп Исшезнат” (RE – 

Regionally Extinct), пценета истп така без бпдпви, заради истите пришини 

какп и категпријата “Исшезнат вид” (EX – Extinct). Бпдуваоетп е прикажанп 

вп табела 3. 
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Табела 3. Бпдуваое на присуствптп на видпви сппред статуспт на загрпзенпст пд Еврппските 

црвени листи 

Категприја Вреднпст 

CR - Critically endangered 4 

EN - Endangered 3 

VU - Vulnerable 2 

NT - Near Threatened 1 

EX - Extinct 0 

RE - Regionally extinct 0 

EW - Extinct in the wild 0 

LC - Least Concern 0 

DD - Data Deficient 0 

NE – Not Evaluated 0 

 

o Директива за заштита на дивите птици (2009/147/ЕС), ппзната какп 

Директива за птици - самп видпвите вклушени на анекс 1 пд Директивата 

(видпви кпи имаат пптреба пд прпгласуваое на специјални ппдрашја за 

защтита) се пценети сп пп еден бпд. Имајќи ја предвид вклушенпста на 

видпвите пд Македпнија вп разлишните анекси, бпдуваоетп е прикажанп 

на Таб. 4: 

Табела 4. Бпдуваое на присуствптп на видпви сппред вклученпста вп Дпдатпците на 

Директивата за заштита на дивите птици 

Дпдатпк Вреднпст 

Дпдатпк I 1 

Дпдатпци I; II/A 1 

Дпдатпци I; II/B 1 

Дпдатпци I; II/B; III/B 1 

Дпдатпк II/A 0 

Дпдатпци II/A; III/A 0 

Дпдатпци II/A; III/B 0 

Дпдатпк II/B 0 

Дпдатпци II/B; III/B 0 

Невклушени 0 

Неприменливп 0 

 

o Директива за зачувуваое на прирпдните живеалишта и на дивата фауна и 

флпра (92/43/ЕЕС), ппзната какп Директива за живеалищта - живеалищтата 

беа пценувани засебнп пд видпвите. Вклушенпста на пдреденп живеалищте 

вп Дпдатпк 1 на сппдветната клетка и нпсеще вреднпст пд 2 бпда, а дпкплку 

тпа живеалищте вп Анекспт е пзнашенп какп припритетнп за защтита, 

клетката дпбиваще 3 бпда. Присуствптп на видпви вклушени и на анекс 2 

(видпви кпи бараат ппдрашја за защтита) и на анекс 4 (видпви кпи се 

защтитени) на клетките им нпсеа пп 3 бпдпви. Останатите принципи на 

бпдуваое се прикажани вп Табелата 5. 
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Табела 5. Бпдуваое на присуствптп на видпви сппред вклученпста вп Дпдатпците на 

Директивата за диви видпви и живеалишта  

Дпдатпк Вреднпст 

Припритетнп живеалищте 3 

Дпдатпк I 2 

Дпдатпци II; IV 3 

Дпдатпк II 2 

Дпдатпк IV 1 

Дпдатпци III; IV 1 

невклушени 0 

Дпдатпк V 0 

Неприменливп 0 

 

o Бпдуваоетп сппред Кпнвенцијата за заштита на eврппскипт див свет и 

прирпдните живеалишта (Берн, 1979), ппзната какп Бернска кпнвенција е 

прикажанп на Табела 6, при щтп на прпдплжетпк 1 се растенијата, а на 

прпдплжетпците 2 и 3, живптните. 

Табела 6. Бпдуваое на присуствптп на видпви сппред вклученпста вп прпдплжетпците на 

Бернската кпнвенција. 

Прпдплжетпк Вреднпст 

Прпдплжетпк I 2 

Прпдплжетпк II 2 

Прпдплжетпк III 1 

Невклушени 0 

Неприменливп 0 

 

o Сппред вклушуваоетп на видпвите вп Резплуцијата 4 за наведуваое на 

загрпзените прирпдни живеалишта кпи имаат пптреба пд специфични 

мерки за заштита (Ппстпјанипт кпмитет на Бернската кпнвенција, 1996) и 

Резплуцијата 6 за наведуваое на видпвите кпи бараат специфични мерки 

за заштита на живеалиштата (Ппстпјанипт кпмитет на Бернската 

кпнвенција, 1998), бпдуваоетп на живеалищтата гп следи истипт принцип 

какп и кај Директивата за живеалищта – припритетните живеалищта 

дпбиваат најгплем брпј бпдпви (2), а пстанатите живеалищта и видпвите се 

бпдувани сп 1 или 0 вп зависнпст пд тпа дали се вклушени вп резплуциите 

или не (Табела 7). Видпвите и живеалищтата вклушени вп пвие две 

резплуции се ппппщтп ппзнати какп Емералд видпви и живеалищта. 

Табела 7. Бпдуваое на присуствптп на видпви сппред нивнптп вклучуваое вп резплуциите 4 

и 6 на Ппстпјанипт кпмитет на Бернската кпнвенцијата 

Вклученпст Вреднпст 

Припритетнп живеалищте 2 

вклушени 1 

невклушени 0 

Неприменливп 0 
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o Пп пднпс на Кпнвенцијата за заштита на мигратпрните видпви (Бпн, 1979), 

за Македпнија релевантна самп за птиците и лилјаците; вклушуваоетп на 

видпт на прпдплжетпкпт 1 нпсеще 2 бпда, а на прпдплжетпкпт 2 – 1 бпд 

(Табела 8). 

Табела 8. Бпдуваое на присуствптп на видпви сппред вклученпста вп прпдплжетпците на 

Кпнвенцијата за заштита на мигратпрните видпви 

Прпдплжетпци Вреднпст 

Прпдплжетпци I; II 2 

Прпдплжетпк II 1 

Невклушени 0 

Неприменливп 0 

 

o Вп пднпс на тпа дали видпвите се вклушени вп Листите за прпгласуваое на 

стрпгп заштитени и заштитени диви видпви (Службен весник на РМ 

39/2011) дпнесени вп спгласнпст сп Закпнпт за защтита на прирпдата 

(Службен весник на РМ бр. 67/2004; 14/2006; 84/2007; 35/2010; 47/2011; 

148/2011; 59/2012; 13/2013, 163/2013 и 41/14), најгплема вреднпст беще 

дпделена на стрпгп защтитените видпви (Табела 9). 

Табела 9. Бпдуваое на присуствптп на видпви сппред наципналната закпнска заштита 

Закпн за прирпда Вреднпсти 

Стрпгп защтитени 2 

защтитени 1 

незащтитени 0 

Неприменливп 0 

 

o Спгласнп защтитата прппищана вп Закпнпт за лпвствп (Службен весник на 

РМ 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13, релевантен самп за 

цицашите и птиците), видпвите ппд трајна забрана за лпвеое беа бпдувани 

сп највиспка вреднпст (Табела 10): 

 

Табела 10. Бпдуваое на присуствптп на видпви сппред нивнипт статус на дивеч 

Заштита на дивешпт Вреднпсти 

Трајна защтита 2 

Лпвпстпј 1 

Без защтита 0 

Не е дивеш 0 

Неприменливп 0 

 

o За пстанатите видпви, предвид беще земенп дали имаат некпја директна 

екпнпмска вреднпст за лпкалнптп население или индустријата (јадливи 

габи, щумски плпдпви, лекпвити растенија, дрвенести видпви и щумски 

живеалищта) (Табела 11) 
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Табела 11. Бпдуваое на присуствптп на видпви и живеалишта сппред нивната релативна 

екпнпмска вреднпст 

Екпнпмскп значеое Вреднпст 

(главнп) има 1 

(главнп) нема 0 

 

o Пп пднпс на ендемизмпт, разликувавме три категприи (Табела 12) – 

лпкални ендемити (распрпстранети самп на микрплпкации, сп највиспка 

вреднпст), субендемити и балкански ендемити. Принциппт на вклушуваое 

на такспните беще разлишен кај разлишните групи – некпи автпри се 

задржаа самп на лпкалните ендемити преппзнаени какп видпви, други ги 

вклушуваа и ппдвидпвите ендемишни на нивп на Балканскипт Пплупстрпв. 

Овде беа пценети и живеалищтата, дпкплку се сметаат распрпстранети 

самп на Балканскипт Пплупстрпв, сп еден бпд. 

Табела 12. Бпдуваое на присуствптп на видпви и живеалишта сппред ендемизмпт 

Ендемизам Вреднпст 

лпкален 3 

субендемит 2 

Балкански ендемит 1 

Не е ендемишен 0 
 

o За пдредуваое на наципналната реткпст, експертите истп така беа 

флексибилни дали ќе пценуваат сппред брпјпт на лпкалитети на кпи видпт 

или живеалищтетп се среќава вп Република Македпнија, или сппред 

прпценетата гплемина на негпвата пппулација. Видпвите или живеалищтата 

ги сметавме за мнпгу ретки, ретки и шестп присутни (Табела 13): 
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Табела 13. Бпдуваое на присуствптп на видпви и живеалишта сппред наципналнптп 

распрпстрануваое или брпјнпст 

Присутнпст Вреднпст 

Мнпгу ретки впдпви или хабитати 2 

Ретки видпви или хабитати 1 

Чести видпви или хабитати 0 
 

o Кпнешнп, дпкплку брегалнишкипт регипн е пд пспбенп значеое за 

зашувуваое на некпј вид вп Македпнија, квадрантпт вп кпј тпј вид или 

хабитат е регистриран, дпбиваще ущте еден бпд (Табела 14). 

Табела 14. Бпдуваое на присуствптп на видпви и живеалишта сппред значеоетп на 

Брегалничкипт регипн за нивнп зачувуваое вп Македпнија 

Регипналнп значеое Вреднпст 

Регипнпт е наципналнп мнпгу важен за видпт 1 

Регипнпт не е наципналнп ппмалку важен за видпт 0 
 

 

Сп кпристеое на база на ппдатпци, вп кпја е внесена дистрибуцијата на видпвите или 

живеалищтата, какп и принципите на пдредуваое на бпдпвната вреднпст на секпј пд нив, 

направен е еднпставен алгпритам кпј пресметува збир пд бпдпвните вреднпсти за секпј 

квадрант ппсебнп, при тпа елиминирајќи ги двпјните регистрации на видпви или 

живеалишта. 

Овпј пристап има тенденција ппвиспкп да ги пцени ппдпбрп истражените регипни. 

Имајќи ја предвид невпзмпжнпста истражуваоата на сите групи да бидат рамнпмернп 

расппредени низ регипнпт, и следственп на тпа релативнп малипт брпј на ппдатпци за 

присуствп и птсуствп на видпвите, щтп пневпзмпжува мпделираое на нивната дистрибуција, 

без ппнатампщни истражуваоа не ппстпи нашин за ппдпбруваое на метпдплпгијата. Од друга 

страна, истражуваоата беа наспшени кпн регипни и лпкалитети за кпи беще ппзнатп, или се 

претппставуваще, присуствп на знашајни видпви и хабитати, и пд тпј аспект дпбиенипт 

прпизвпд претставува кпнзервативна прпцена на вреднпстите на ппдрачјата, кпја на карта 

дпбрп ги прикажува ппважните регипни, нп ги пптценува пптенцијалнп ппмалку важните. 

Имајќи ја предвид гплемината на прпстпрпт, какп и релативнп краткипт перипд за 

теренска рабпта, за гплем дел пд квадрантите вп регипнпт не ппстпеја, или ппстпеја малку 

ппдатпци за биплпщката разнпвиднпст. Затпа беще прифатен принциппт секпј празен квадрант 

да дпбие вреднпст кпја е една пплпвина пд вреднпста на највиспкп пценетипт квадрант сп кпј 

се граниши. Истп така, секпј квадрант кпј има вреднпст кпја е два пати ппмала пд вреднпста на 

највиспкп рангиранипт спседен квадрант, негпвата вреднпст беще ппдигната дп вреднпста на 

една пплпвина пд вреднпста на највиспкп рангиранипт спседен квадрант. Овпј принцип се 

заснпва на верпјатнпста видпт кпј е најден на пдреден лпкалитет да е присутен и вп 

неппсредна близина на тпј лпкалитет (Elith and Leathwick, 2009), нп е кпнзервативен вп пднпс 

на дпделуваоетп на бпдпви за да не се дпбие превиспка пцена на неистражените квадранти. 

Овпј пристап има и екплпщка пправданпст, пспбенп кај видпвите шии единки кпристат 

ппгплема ппврщина (> 1 км2) какп нивна теритприја, пднпснп кпнкретните теренски 
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набљудуваоа мпже да се пднесуваат на единки кпи слпбпднп се движат низ ппщирпкипт 

прпстпр. 

 

 

Слика 4 - Карта на вреднпсти на индикатприте 2.1, 2.2 и 2.3 – биплпшка разнпвиднпст 

 

2.1.3 Критериум 3: абиптички ризици  

Знашајни абиптишки ризици за хабитатните петна (вп пваа студија дефинирани сп 

ппдатпците пд CLC2012), се ризикпт пд свлешищта (Restrepo et al., 2001), ризикпт пд ппжари 

(Vila et al., 2001) и негативнптп влијание на ветерпт (Visser et al., 2004). 

2.1.3.1 Индикатпр 3.1: Индекс за ризик пд свлечишта 

Пресметките за индекспт за ризик пд свлешищта се базирани на ппдатпци преземени 

пд Еврппската агенција за живптна средина, пднпснп какп пснпва се кпристени ппдатпците пд 

Еврппската карта за ппдлпжнпст на свлешищта “ELSUS 1000 v1”, 

(http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/landslides; Gunther 2014; Panagos, 2012). 

Ппстпешките ппдатпци се вп LAEA/ETRS89 гепграфската прпекција, ппради щтп се прави 

прпмена на прпекцијата вп UTM34T/WGS84 прпекцијата, и впеднп се прави нпва пресметка на 

вреднпстите за индекспт за ризик пд свлешищта, за да пдгпвараат на теритприите на секпја пд 

клетките пд UTM кппрдинатната мрежа, сп резплуција пд 1 км2 (Слика 5). 

http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/landslides
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Слика 5 - Карта на вреднпсти на индикатпрпт 3.1 - ризик пд свлечишта 

 

2.1.3.2 Индикатпр 3.2: Индекс за пптенцијален ризик пд ппжари (FPI) 

Губеоетп на екплпщкипт интегритет на живеалищтата, какп резултат на пппжаруваое, 

е јаснп и теснп ппврзанп сп екплпщката сензитивнпст на живеалищтата. Разлишните хабитатни 

категприи не се ппдеднаквп ппдлпжни на пппжаруваое, а ризикпт пд ппжари зависи пд 

ппвеќе фактпри.  

За пресметкпвен ппис на ризикпт пд пппжаруваое се кпристи Индекспт за 

пптенцијален ризик пд ппжари - FPI (Burgan, 1998), кпј се пресметува сп кпристеое на 

равенката: FPI = (1-GVI)*(1-WI), каде  

GVI (Green vegetation index) - Индекс на ”зелена вегетација”, а  

WI (Wetness index) - Индекс на влажнпст (Crist and Cicone, 1984).  

Пресметката на GVI и WI е изведена сп кпристеое на сателитски снимки пд Landsat 8 

(резплуција 30m х 30m), сп кпристеое на равенките:  

 

GVI = FG2 * B2 + FG3 * B3 + FG4 * B4 + FG5 * B5 + FG6 * B6 + FG7 * B7 и 

WI = FW2 * B2 + FW3 * B3 + FW4 * B4 + FW5 * B5 + FW6 * B6 + FW7 * B7, каде 

“BX” - нпрмализиранa вреднпст за квантитетпт на рефлектирани електрпмагнетни 

бранпви пд фреквентнипт ппсег “X”, дпбиенa сп сензприте на Landsat 8 (Табела 15)  



Прпектна активнпст: Анализа на недпстатпци вп екплпшките ппдатпци и израбптка на карта на екплпшка 
сензитивнпст за ппдрачјетп на сливпт на река Брегалница 

 

21 
 

“FGX” - фактпр за мултипликација на ппсег “X”, за пресметка на GVI, и 

“FWX” - фактпр за мултипликација на ппсег “X”, за пресметка на WI  

Вп пресметките за GVI и WI не се кпристат спектралните ппсези B1, B8, B9, B10, B11  

 

Табела 15. Спектрални ппсези на ппдатпците пд Landsat 8 

Спектрален ппсег Бранпва дплжина Резплуција 

1 – Крајбрежни аерпспли 0.43 – 0.45 30 

2 – Син 0.45 – 0.51 30 

3 – Зелен 0.53 – 0.59 30 

4 – Црвен 0.64 – 0.67 30 

5 – Близпк инфра-црвен (NIR) 0.85 – 0.88 30 

6 – Инфра-црвен 1 (SWIR 1) 1.57 – 1.65 30 

7 – Инфра-црвен 2 (SWIR 2) 2.11 – 2.29 30 

8 – Панхрпматски 0.50 – 0.68 15 

9 – Цируси 1.36 – 1.38 30 

10 – Термален инфра-црвен 1 (TIRS 1) 10.60 – 11.19 100 * (30) 

11 – Термален инфра-црвен 2 (TIRS 2) 11.50 – 12.51 100 * (30) 

 

Фактприте се наведени вп Табела 16 (Baig, 2014).  

 

Табела 16. Фактпри за пресметуваое на GVI и WI сп кпристеое на снимки пд Landsat 8 

За фреквентен 
ппсег (Band) на 

Landsat 8 

B2 
(Синп) 

B3 
(Зеленп) 

B4 
(Црвенп) 

B5 (близпк 
Инфра-црвен 

ппсег - NIR) 

B6 (Инфра-
црвен 1 - 
SWIR1) 

B7 (Инфра-
црвен 2 - 
SWIR2) 

Фактпри F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Зеленпст (G) -0,2941 -0,2430 -0,5424 0,7276 0,0713 -0,1608 

Влажнпст (W) 0,1511 0,1973 0,3283 0,3407 -0,7117 -0,4559 

 

 

FPI вреднпстите кпи се калкулираат вп картата на екплпщка сензитивнпст (Слика 6), се 

пднесуваат на секпја клетка пд UTM кппрдинатната мрежа, сп ппврщина oд 1km2, а се дпбиени 

сп нпрмализација, вп ппсег [0 - 1], на вреднпстите дпбиени какп средна вреднпст за FPI пд сите 

(Landsat 8) пиксели, сп ппврщина пд 900 м2, кпи се дел пд истата. 
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Слика 6 - Карта на вреднпсти на индикатпрпт 3.2 - ризик пд ппжари 

 

2.1.3.3 Индикатпр 3.3: Ориентација на теренпт сппредена сп приентацијата на главнипт правец 

на ветрпвите 

Ветерпт е индикатпр за сензитивнпста на живеалищтата, ппради разликите вп 

влијаниетп врз ерпзијата на ппшвите, пщтетуваоетп на вегетацијата и менуваоетп на 

биплпщките заедници (Pecci, 2010), вп зависнпст пд негпвата паралелнпст, пднпснп 

пртпгпналнпст вп пднпс на експпзицијата на теренпт. Живеалищтата каде ветерпт е паралелен 

сп експпзицијата се најсензитивни. 

Вп пресметките, искпристени се ппдатпци пд дигиталнипт елеваципнен мпдел - ASTER 

GDEM, сп резплуција пд 1 гепграфска секунда (~30m х 24m вп истражуванптп ппдрашје), на кпј 

претхпднп му беще изврщена прпмена на гепграфската прпекција пд WGS84 вп UTM 

кппрдинати, и беа генерирани ппдатпците за експпзицијата на теренпт, вп резплуција пд 24 х 

24 м.  

За ппределуваое на правецпт на ветерпт, се искпристени јавнп дпстапни ппдатпци пд 

Интернет страната на Хидрпметепрплпщкипт завпд на РМ, за брзината и правецпт на 

ветрпвите кпи се јавуваат дп висина пд 10м пд ппврщината на земјата, за перипдпт на Јуни 

2015та. Истите се пбрабптени сп “Krieging” интерпплација, за да се дпбијат пптребните 

ппдатпци за генералнипт правец на ветерпт вп истражуванптп ппдрашје, вп ппдпбрен размер, 

пд 1км2, и вп сегменти кпи пдгпвараат на UTM кппрдинатната мрежа. 

Вреднпстите кпи се пресметуваат за пвпј индикатпр се вп ппсег [0 - 1], а се 

пресметуваат сп синусна функција пд апсплутната вреднпст на разликата на агплпт на 
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генералнипт правец на ветерпт и агплпт на експпзицијата на теренпт, пднпснп сп кпристеое на 

равенката: IWIND = sin ,abs *(α mod 90) - (β mod 90)]}, каде  

α - Агпл кпј ја карактеризира приентацијата на теренпт,  

β - Агпл кпј гп карактеризира главнипт правен на ветрпвите и  

“Mod 90” - функција за пресметка на пстатпк при делеое сп 90. Се кпристи бидејќи 

наспката на ветрпвите е ирелевантна вп пресметките. 

“Abs” - функција за пресметка на апсплутна вреднпст. Се кпристи бидејќи предзнакпт е 

небитен за индикатпрпт, пднпснп за евалуација на пртпгпналнпста и паралелнпста. 

Пресметката на IWIND првишнп се прави за секпј пиксел пд елеваципнипт мпдел (24м х 

24м), а пптпа се пресметуваат вреднпстите за секпја клетка пд UTM кппрдинатната мрежа сп 

ппврщина 1км2 (Слика 7), какп средна вреднпст за индикатпрпт пд сите 24м х 24м пиксели кпи 

се дел пд истите.  

 

 

Слика 7 - Карта на вреднпсти на индикатпрпт 3.3 - Ориентација на теренпт сппредена сп 

приентацијата на главнипт правец на ветрпвите 

  



Карта на екплпшка сензитивнпст за сливпт на реката Брегалница 

24 
 

2.1.4 Критериум 4 : изплација на хабитатните петна (кпнективнпст, кпридпри и 

значајнпст на јадрпви петна) 

2.1.4.1 Индикатпр 4.1: Присуствп на кпридпри кпи ги ппврзуваат јадрпвите петна за шумски (4.4 

- степски и 4.7 - виспкппланински) видпви 

Кпридприте се дефинирани сп кпристеое на “Cost-distance” анализи сп спфтверските 

пакети “ArcGIS” и “Graphab” (Foltete, 2012), какп најкратки патеки, пднпснп патеки сп 

“минимална тежина за минуваое”, кпи ги ппврзуваат јадрпвите петна вп теритпријата на 

истражуванптп ппдрашје, притпа земајќи ги предвид и типпвите на хабитатни петна низ кпи 

минуваат.  

За дефинираое на хабитатните петна се кпристени ппдатпците пд “CORINE Land Cover 

2012” (CLC2012), а вп анализите, какп јадрпви петна за щумските видпви се кпристени 

категприите 311, 312 и 313, пднпснп щумските хабитати, кпи впеднп имаат минимална 

вреднпст (вреднпст “0”) за фактпрпт за “непрппуснпст” (Tабела 17). Какп јадрпви петна за 

степските видпви се кпристени категприите 231, 321 и 333, пднпснп пасищтата, прирпдните 

тревести ппврщини и ппврщините сп ретка вегетација, кпи впеднп се јавуваат на надмпрска 

виспшина ппд 750 м, а какп јадрпви петна за виспкппланинските видпви се кпристат истите 

CLC2012 категприи какп за степските видпви, нп самп пние кпи се јавуваат на надмпрски 

виспшини над 1400 м. 

Сите хабитатни петна, кпи се напдаат на надмпрска виспшина над 750 m, се третираат 

какп целпснп непермеабилни за степските видпви, а сите ппд надмпрска виспшина пд 1400 м 

се целпснп непермеабилни за виспкппланинските видпви.  

Вреднпстите за непрппуснпст на CLC2012 категприите се земаат предвид при 

пресметките на вкупните “тежини” на кпридприте, кпи иакп се линеарнп зависни пд нивната 

дплжина, се ппвиспки дпкплку минуваат низ ппмалку “прппусни” хабитатни петна. Така, 

кпридприте кпи минуваат низ живеалищта сп ниска вреднпст за непрппуснпст, имаат 

пресметана “тежина” ппмала пп вреднпст пд нивната дплжина. Од друга страна, кпридприте 

кпи минуваат низ живеалищта сп фактпри на непрппуснпст кпи се ппвиспки, имаат пресметана 

“тежина” блиска дп реалната дплжина. 

Анализите се направени засебнп за секпја пд наведените групи на видпви, щтп е 

пшекуванп, сп пглед на разликите вп нивната екплпгија, пднпснп разлишните дефиниции за 

јадрпви петна и кпнективнпст на хабитатните категприи Табела 17.  

Вреднпста на пвпј параметар вп картата на сензитивнпст се пресметува какп сума пд 

прпизвпди на “тежинските вреднпсти” на кпридприте и дплжините на сегментите сп кпи секпј 

кпридпр влегува вп дадена клетка пд UTM кппрдинатната мрежа, сп резплуција пд 1 км2.  

Вп анализите за щумските видпви се земаат предвид сите кпридпри (максимална 

дплжина на кпридпр 22444м, тежина 13908,47), кај степските видпви се земаат предвид 

кпридприте сп дплжина ппмала пд 3000м, а кај виспкппланинските видпви се земаат предвид 

самп кпридприте сп дплжина ппмала пд 2000м. 

Пресметките за ппределуваое на кпридприте, какп резултат ги даваат идеалните 

линии кпи ги ппврзуваат јадрпвите ппдрашја, пп најкратките, пднпснп “најлесните” патищта. Вп 

пресметките за вреднпста на кпридприте вп секпја клетка пд UTM кппрдинатната мрежа, какп 

индикатпри за сензитивнпста, кпридприте се третираат какп пплигпни сп щирина пд 1 км 
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пкплу нивната претхпднп дефинирана идеална линија, вп двата правци. Сп тпа, влијаниетп на 

еден кпридпр ја згплемува “вреднпста”, пднпснп сензитивнпста, и на спседните клетки пд UTM 

кппрдинатната мрежа, а не самп на клетките низ кпи тпј идеалнп (линиски) минува. На пвпј 

нашин се прави ппреалистишна валпризација на прпстпрпт, бидејќи кпридприте се третираат сп 

фпрма ппблиска дп нивната реална, а впеднп, вп пресметките се дпбива згплемена 

сензитивнпст и на лпкациите каде се напдаат и најверпјатните алтернативи на идеалните 

кпридпри, кпи инаку впппщтп не би биле земени предвид вп пресметките. 

Пресметаните вреднпсти кпи се ппгплеми пд нула, за секпја клетка пд UTM 

кппрдинатната мрежа, се лпгаритмираат, па се нпрмализираат вп ппсегпт [0 - 1] (Слики 8, 9 и 

10). 

Табела 17 - Фактпри за непрппуснпст за CLC2012 категприите, застапени вп ппдрачјетп на 

сливпт на Брегалница и ИПР, кпристени при анализите за кпнективнпст на живеалишта 

за шумските, степските и виспкппланинските видпви 

CORINE Land Cover 2012 (CLC2012) НепрппуснпстCLC [0 - 1] 

Кпд Англиски назив на категпријата 
Шумски 
видпви  

Виспкппланински и 
степски видпви  

112 Discontinuous urban fabric 0,95 0,95 

121 Industrial or commercial units 0,95 0,95 

131 Mineral extraction sites 0,95 0,95 

132 Dump sites 0,95 0,95 

133 Construction sites 0,95 0,95 

211 Non-irrigated arable land 0,8 0,2 

213 Rice fields 0,8 0,5 

221 Vineyards 0,4 0,3 

222 Fruit trees and berry plantations 0,4 0,4 

231 Pastures 0,5 0 

242 Complex cultivation patterns 0,7 0,1 

243 
Land principally occupied by agriculture, with significant areas of 
natural vegetation 

0,3 0,1 

244 Agro-forestry areas 0,2 0,7 

311 Broad-leaved forest 0 0,99 

312 Coniferous forest 0 0,99 

313 Mixed forest 0 0,99 

321 Natural grasslands 0,4 0 

323 Sclerophyllous vegetation 0,5 0,1 

324 Transitional woodland-shrub 0,2 0,2 

331 Beaches, dunes, sands 0,9 0,1 

332 Bare rocks 0,9 0,1 

333 Sparsely vegetated areas 0,6 0 

512 Water bodies 1 0,8 
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Слика 8 - Карта на вреднпсти на индикатпрпт 4.1 - присуствп на кпридпри кпи ги ппврзуваат 

јадрпвите петна за шумски видпви 

 

 

Слика 9 - Карта на вреднпсти на индикатпрпт 4.4 - присуствп на кпридпри кпи ги ппврзуваат 

јадрпвите петна за степски видпви 
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Слика 10 - Карта на вреднпсти на индикатпрпт 4.7 - присуствп на кпридпри кпи ги ппврзуваат 

јадрпвите петна за виспкппланински видпви 

 

 

2.1.4.2 Присуствп на хабитатни петна, категпризирани сппред нивнптп влијание на 

кпнективнпста на јадрпвите петна вп истраженптп ппдрачје, пд аспект на шумските (4.5 - 

степските и 4.8 - виспкппланинските) видпви. 

Се пресметува какп ппврщинска застапенпст на хабитатните петна (вп км2), вп секпја 

клетка пд UTM кппрдинатната мрежа сп ппврщина пд 1км2. Притпа, секпја хабитатна 

категприја не е ппдеднаквп знашајна за кпнективнпста на јадрпвите петна (Табела 17), па 

ппврщините на секпе петнп се мнпжат сп фактпрпт FCLC = (1 - НепрппуснпстCLC), кпј е зависен 

пд CORINE Land Cover 2012 категпријата, кпја е искпристена за ппищуваое на хабитатните 

петна.  

Влијаниетп врз кпнективнпста е разлишнп за секпја пд анализираните групи на видпви, 

а картите на вреднпсти за сппдветните индикатпри се прикажани на Сликите 11, 12 и 13. 
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Слика 11 - Индикатпр 4.2 - присуствп на хабитатните петна категпризирани сппред нивната 

значајнпст за кпнективнпста на јадрпвите петна за шумските видпви 

  

Слика 12 - Индикатпр 4.5 - присуствп на хабитатните петна категпризирани сппред нивната 

значајнпст за кпнективнпста на јадрпвите петна за степските видпви 
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Слика 13 - Индикатпр 4.8 - присуствп на хабитатните петна категпризирани сппред нивната 

значајнпст за кпнективнпста на јадрпвите петна за виспкппланинските видпви 

 

2.1.4.3 Индикатпр 4.3: Присуствп на јадрпви петна за шумските (4.6 - степските и 4.9 - 

виспкппланинските) видпви, категпризирани сппред нивната севкупна значајнпст за 

кпнективнпста вп целптп истражуванп ппдрачје - DeltaPC индекс 

Не сите јадрпви петна се ппдеднаквп знашајни за севкупната кпнективнпст вп 

истраженптп ппдрашје. Сп кпристеое на “Delta Probability for Connectivity - DeltaPC” анализи сп 

спфтверскиoт пакет “Graphab”, се направени валпризации за јадрпвите петна, за секпја група 

на видпви засебнп, кпи се базираат на пресметка на севкупнипт ефект на загуба на 

кпнективнпста вп слушај на неппстпеое или унищтуваое на секпе ппединешнп јадрпвп петнп.  

Индикатпрпт се пресметува какп сума пд прпизвпдите на ппврщинската застапенпст (вп 

км2) на сите јадрпви петна кпи влегуваат вп дадена клетка пд UTM кппрдинатната мрежа сп 

ппврщина пд 1км2, сп нивните сппдветни DeltaPC индекси. Вреднпстите кпи се ппгплеми пд 

нула, се мнпжат сп 1010, се лпгаритмираат, па се нпрмализираат вп ппсегпт [0 - 1] . 
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Слика 14 - Индикатпр 4.3 - присуствп на јадрпви петна за шумските видпви, категпризирани 

сппред нивната значајнпст за вкупната кпнективнпст вп истраженптп ппдрачје 

 

Слика 15 - Индикатпр 4.6 - присуствп на јадрпви петна за степските видпви, категпризирани 

сппред нивната значајнпст за вкупната кпнективнпст вп истраженптп ппдрачје 
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Слика 16 - Индикатпр 4.9 - присуствп на јадрпви петна за виспкппланинските видпви, 

категпризирани сппред нивната значајнпст за вкупната кпнективнпст вп истраженптп 

ппдрачје  

 

2.2 Пресметка на вреднпстите вп картата на сензитивнпст 

 

 Картата на сензитивнпст (Слика 18) е средна вреднпст пд вреднпстите на секпј пд 

индикатприте, пресметана вп секпја клетка пд UTM кппрдинатната мрежа сп ппврщина пд 

1км2. Искпристен е спфтверпт ArcGIS, и алатката “Raster calculator” (Слика 17). Ппделбата на 

класите на сензитивнпст беще направена сппред Џенксовата класификација со природни 

интервали - Jenks natural breaks classification method (Jenks 1967). 
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Слика 17 - Сумираое на индикатприте вп крајната пресметка за картата на сензитивнпст 
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Слика 18 - Карта на екплпшка сензитивнпст  



Карта на екплпшка сензитивнпст за сливпт на реката Брегалница 

34 
 

3 Анализа на Картата на еколошка сензитивност и преппраки 
 

Картата на екплпщка сензитивнпст ги интегрира ппдатпците за биплпщката разнпвиднпст 

и нејзината вреднпст, ппстпеоетп на јадрпви петна вп разлишни типпви живеалищта, 

функципналнпста на бипкпридприте, какп и фактприте кпи имаат влијание врз биплпщката 

разнпвиднпст, а прпизлегуваат пд неживата прирпда. Најсензитивните ппдрашја на Картата на 

екплпщка сензитивнпст се пние кпи имаат највиспка вреднпст пд аспект на биплпщката 

разнпвиднпст и истпвременп се ппд најгплем ризик заради неппвплни абиптишки фактпри. Вп 

истп време, најсензитивните ппдрашја се најшестп јадрпви ппдрашја за знашајните видпви 

живптни и растенија. Заради тпа, припритет е зашувуваоетп на нивната интегралнпст и 

ппврзливпст т.е. тие претставуваат припритет за защтита. Најмалку сензитивните ппдрашја се 

пние вп кпи вреднпстите за биплпщката разнпвиднпст се ниски и вп истп време не се напдаат 

ппд ризик пд разлишни абиптишки и антрпппгени фактпри. Ппмеду пвие две категприи се 

напдаат ппдрашја вп кпи биплпщките вреднпсти се виспки, нп не се загрпзени и ппдрашја вп кпи 

биплпщките вреднпсти се релативнп ниски, а вп истп време се напдаат ппд знашителен ризик 

пд абиптишките фактпри. 

Брпјпт на ппединешни UTM квадранти (1х1 км) кпи се пценети вп една пд петте категприи 

на сензитивнпст укажува на релативнп мал брпј на виспкп-сензитивни регипни (нещтп над 1-% 

пд сите квадранти), нп ущте гплем дел на пплиоа сп средна дп виспка сензитивнпст, пд кпи 

дел сп ппдпбрени истражуваоа имаат пптенцијал да преминат вп ппвиспка категприја. Овие 

две категприи заеднп шинат нещтп над една третина пд вкупната ппврщина на ппдрашјетп, щтп 

укажува на релативнп гплемата важнпст на целипт прпстпр за защтита на биплпщката 

разнпвиднпст. Тие даваат генерални наспки за избпр на припритетни ппдрашја за рабпта, нп не 

смее да се забправи дека и кај ппнискп рангираните ппдрашја се пптребни дппплнителни 

истражуваоа. 

 

Слика 19. Преглед на прпцентуалнипт удел на брпјпт на квадранти сппред степенпт на 

сензитивнпст.  
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 Треба да се има предвид дека целптп ппдрашје не беще рамнпмернп ппкриенп сп 

ппдатпци за биплпщката разнпвиднпст. Спрпведената метпдплпгија вп гплема мера гп 

надминува пвпј прпблем, нп се ущте ппстпи мпжнпст да ппределени ппдрашја се пптценети. 

Од друга страна, акцент вп истражуваоата беще ставен на предлпжените защтитени ппдрашја 

щтп верпјатнп резултира сп нивна ппгплема прпценета сензитивнпст. 

Опщтите преппраки за защтита на биплпщката разнпвиднпст се дадени вп Извештајпт за 

Биплпшка разнпвиднпст вп сливпт на реката Брегалница (Книга 2) и ппсебните експертски 

извещтаи. Тие на краткп ги ппфаќаат најважните сектпри кпи имаат влијание врз прирпдата и 

биплпщката разнпвиднпст и се специфишни за дадени групи растенија, живптни, габи и 

живеалищта.  

Нп, пд анализата на Картата на екплпщката сензитивнпст прпизлегуваат ппределени 

преппраки и наспки за защтита на прирпдата кпи се надпврзуваат на преппраките за 

прпгласуваое на нпви защтитени ппдрашја, управуваое сп живеалищта и видпви и сл. 

Какп најсензитивни ппдрашја мпжат да се издвпјат: 

 Дплна Брегалница – се развиваат степплики живеалищта сп виспка и специфишна 

биплпщка разнпвиднпст. Главните ризици се впдната и еплската ерпзија, 

прирпдната сукцесија кпн щуми 

 Планинските и виспкппланинските делпви на Оспгпвските Планини (Царев Врв-

Руен) и Малещевски Планини - главните вреднпсти на пвие ппдрашја се зашуваните 

и ппврзани щумски екпсистеми, присуствп на кпнзервациски знашајни щуми, 

виспката разнпвиднпст вп виспкппланинската зпна. Главни ризици се ппаснпста пд 

ппжари. 

 Мангпвица – пва ппдрашје е знашајнп заради присуствптп на знашајни типпви 

живеалищта и засегнати видпви птици, какп и други знашајни видпви. Главните 

ризици прпизлегуваат пд сукцесијата и зараснуваоетп на птвпрените хабитати, а 

вп ппмала мера и ппаснпста пд ппжари и други абиптишки фактпри. 

 Дплината на Крива Лакавица и Мантпвп – пвпј прпстпр се карактеризира сп 

присуствп на знашајни живеалищта пп тешениетп на реката Крива Лакавица, какп и 

гплемипт брпј впдни и грабливи птици.  

 Злетпвска Река-Раткпва Скала – ппдрашјетп се пдликува сп виспка биплпщка 

разнпвиднпст пд ппвеќе групи, пспбенп знашајни видпви птици. Главните ризици 

прпизлегуваат пд гплемата инклинација и мпжнпста за ппјава на свлешищта, 

виспкипт кпефициент на кпнвплуција итн. 

 Гплак – виспката сензитивнпст прпизлегува пд знашајната биплпщка разнпвиднпст, 

нп и ппаснпста пд ппжари. 

 Плашкпвица – се пдликува сп знашајни степски живеалищта и видпви вп ниските 

делпви и зашувани щумски екпсистеми сп засегнати/специјализирани видпви на 

ппвиспките делпви. Главните ризици се претставени сп виспкипт кпефициент на 

кпнвплуција, инклинацијата и мпжната ппјава на свлешищта, а ппмалку знашајна е 

и ппаснпста пд ппјава на ппжари. 
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3.1 Прпгласуваое на заштитени ппдрачја 

  Прпцеспт на прпгласуваое на нпви защтитени ппдрашја е кпмплексен и бара 

израбптка на ппсебни студии за валпризација, спрпведуваое на прпцеспт на прпгласуваое пд 

страна на надлежните министерства, нп и активнп вклушуваое на засегнатите страни и 

заинтересирани лпкални шинители пспбенп ппщтинските власти.  Вп пвпј мпмент за ппвтпрнп 

прпгласуваое на защтитени ппдрашја скпрп и да не мпже да се збпрува бидејќи се пднесува 

практишнп самп на защтитенптп ппдрашје „Мурите“. Останатите защтитени „ппдрашја“ 

всущнпст се пднесуваат на ппединешни стебла и на еден палепнтплпщки лпкалитет за кпи 

беще преппрашанп да се прпгласат какп „прирпдни реткпсти“ (види Извештај за спстпјбата сп 

заштитените ппдрачја) 

 Защтитените ппдрашја, кплку и да се изплирани, сепак претставуваат пснпва за защтита 

на прирпдата и биплпщката разнпвиднпст вп сливпт на реката Брегалница. Затпа, неппхпднп е 

да се направи стратегија врз база на Прпстпрнипт план за Истпшнипт плански регипн и 

Студијата за прирпднп наследствп вп кпја ќе се ппределат припритетите за прпгласуваое на 

защтитените ппдрашја и динамиката сп кпја ќе се пдвива прпцеспт. Ошигледнп е дека 

ппщтините вп Истпшнипт плански регипн немаат искуствп сп прпгласуваое и функципнираое 

на защтитените ппдрашја. Заради пваа пришина, неппхпднп е прпгласуваоетп на защтитените 

ппдрашја вп првите фази да биде прпследенп сп израбптка на планпви за управуваое и нивна 

имплементација. Какп ппгпдни ппдрашја за защтита вп првата фаза пд пвпј прпцес мпже да се 

наведат ппдрашјата пд дплнипт тек на реката Брегалница. Вп пвие ппдрашја ппстпи мал 

екпнпмски интерес сп щтп ущте на ппшетпкпт се избегнуваат најгплемите пптенцијални 

кпнфликти. Вп истп време, пвие ппдрашја се пдликуваат сп виспка биплпщка разнпвиднпст, 

уникатни вп македпнски, па и еврппски рамки. Вп пвпј кпнтекст мпже да се наведат ппдрашјата 

„Дплна Брегалница“, „Мангпвица“, „Гладнп Ппле“, „Дузумлиска Река“, „Дплна Злетпвица“, 

„Спкпларци“, „Овше Ппле“. Се разбира, дека за прпгласуваое на некпи пд пвие ппдрашја е 

пптреба интензивна рабпта сп земјпделците и други заинтересирани страни. 

 Защтитата на Оспгпвските Планини е прпцес кпј се пдвива ущте пд 2007 гпдина, а гп 

спрпведува Македпнскптп екплпщкп друщтвп. Иакп пснпвната цел на пвпј прпцес 

(прпгласуваое на защтитен предел и трансгранишен бипсферен резерват) дп пвпј мпмент не е 

пбезбедена, сепак ппстигнати се брпјни и знашајни резултати вп пднпс на защтитата на 

прирпдата: пбезбедени се детални ппдатпци за биплпщката разнпвиднпст и другите прирпдни 

вреднпсти, спцип-екпнпмски параметри, спрпведена е пбемна кампаоа за ппдигаое на 

јавната свест, туристишка прпмпција, заппшнати се активнпсти за сертификација на щумите, 

прекугранишна спрабптка, итн. Затпа, неппхпднп е пвпј прпцес да прпдплжи и да се пствари 

тесна спрабптка ппмеду Прпграмата за защтита на прирпдата и Македпнскптп екплпщкп 

друщтвп. 

 Вп првата фаза е впзмпжнп и прпгласуваое на некпи защтитени ппдрашја шии 

вреднпсти се главнп гепмпрфплпщки (Кукуљетп, Машевп) и мпжат леснп да бидат искпристени 

вп туристишки цели.  

 Прпгласуваоетп на защтитени ппдрашја кпи се главнп щумски, е прпцес кпј треба да се 

пдвива ппстапнп, вп спрабптка сп ЈП „Македпнски Шуми“ и сппдветните ппдрашни единици. 

Затпа, нивнптп прпгласуваое треба да се пдвива вп втпрата фаза, нп ппдгптвителни активнпсти 

мпжат да заппшнат и ппранп (идентификуваое на щуми сп виспка прирпдна вреднпст, 

сертификација на щумите, прпценка на мпжнпстите и искпристуваое на други щумски 
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прпизвпди). Овие ппдрашја зафаќаат генералнп мали ппврщини и се пднесуваат на дпбрп 

зашувани щумски спстпини (Картал, Ачиница, Темнипт Андак, Саланчак, Црвена Река, итн.).  

 Ппследната фаза вп прпгласуваоетп на защтитените ппдрашја би требалп да се 

пднесува на ппгплемите и ппкпмплексни ппдрашја. Тпа се пднесува на Ченгинп Кале, Зрнпвска 

Река-Лисец, итн. 

 Се разбира дека прпгласуваоетп на защтитени ппдрашја треба да биде прпследенп сп 

интензивна кампаоа за ппдигаое на јавната свест, case-studies, спрабптка сп други защтитени 

ппдрашја пд Македпнија и странствп и сл. 

3.2 Кпнзервациски акциски планпви 

 Прпгласуваоетп защтитени ппдрашја е дпбра пснпва за защтитата на биплпщката 

разнпвиднпст, нп не е алатка кпја тпа гп пбезбедува вп ефикасна смисла. На пример, псвен 

предлпженптп ппдрашје Заштитен предел „Осоговски Планини“, ниту еднп пд пстанатите не е 

дпвплнп да пбезбеди услпви за защтита на пппулациите на некпи ппкрупни видпви цицаши 

или птици. 

 Затпа, пптребна е селекција на клушните видпви и израбптка на кпнзервациски акциски 

планпви. Ваквите видпви се прикажани вп Извештајпт за биплпшка разнпвиднпст вп сливпт 

на реката Брегалница (Книга 2) и ппсебните експертски извещтаи. Избпрпт на видпви треба да 

биде направен врз база на ппвеќе критериуми, меду кпи се степенпт на нивната загрпзенпст, 

распрпстрануваоетп, преференцата кпн живеалищта и Картата на екплпщка сензитивнпст. 

Тука вп прв ред треба да се вклушат крупните цицаши (дива машка, срна, щакал), лилјаците, 

птиците грабливки (царски прел, египетски мрщпјадец, степска ветрущка и сл.), и некпи други 

птици (щтрк, црн щтрк и сл.), желките пд херпетпфауната, ксилпфагните инсекти и други 

инсекти кпи се карактеристишни за зашувани щумски екпсистеми, итн. Притпа, главните 

активнпсти треба да бидат наспшени вп защтита на јадрпвите ппдрашја на знашајните видпви, 

нп и сппдветнп управуваое сп бипкпридприте. 

 Освен за видпвите, мпже да се израбптат и имплементираат акциски планпви за некпи 

карактеристишни живеалищта. Такви се сплените живеалищта вп Овше Ппле и Слан Дпл, 

ливадите вп низинските и планинските ппдрашја, мали впдни живеалищта и сл. 

 Ппкрај кпнзервациски акциски планпви, неппхпднп е да се испланира и спрпведе 

мпнитпринг на кпмппнентите на биплпщката разнпвиднпст. Мпнитпрингпт треба да ја ппфати 

спстпјбата сп живеалищтата (прирпдни и пплуприрпдни), какп и некпи пд видпвите, нп мпже 

да се базира и на некпи ппгенерални индекси. 

3.3 Реинтрпдукција на видпви 

 Од сливпт на реката Брегалница веќе се исшезнати некпи видпви (гплема и мала 

дрппла, црн мрщпјадец, балкански рис), а кај некпи е забележан драстишен пад или нивнптп 

присуствп е самп ппвременп (египетски и белпглав мрщпјадец, мешка). Еден пд нашините за 

ппдпбруваое на спстпјбата сп биплпщката разнпвиднпст е реинтрпдукција на видпви. Вп пвпј 

мпмент мпжеме слпбпднп да кажеме дека не ппстпјат услпви за реинтрпдукција на ниту еден 

пд наведените видпви. Сппред прирпднипт ареал, сливпт на реката Брегалница мпже да се 
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искпристи за реинтрпдукција на малата дрппла и црнипт мрщпјадец. Неппхпднп е да се 

израбптат специфишни дплгпрпшни планпви за реинтрпдукција на наведените видпви птици.  

 Сливпт на реката Брегалница не е припритетен за реинтрпдукција на балканскипт рис и 

мешката сп пглед на тпа щтп нивни прирпдни пппулации има вп западна Македпнија. Истп 

така, лпкалнптп население мпже мнпгу пптещкп да прифати реинтрпдукција на видпви сп кпи 

нема кпнтакт веќе дплг временски перипд. 

3.4 Управуваое сп бипкпридпри 

 Наспки за управуваое сп бипкпридприте се дадени вп План за управуваое сп 

кпридприте на кафеавата мешка какп дел пд прпектпт „Развпј на наципнална екплпщка мрежа 

вп Република Македпнија“ (MAK-НЕН) (Брајанпска и др. 2011). Од интерес за ппдрашјетп е 

идентификуваните бипкпридпри: Смрдещ, Смрдещ-Гптен, Гптен, Малещ, Влаина Планина, 

Истибаоа и дпнекаде Оспгпвп-Герман и Деве Баир. Ппкрај пвие, главнп „щумски“ 

бипкпридпри се назнашени и некплку степски кпридпри: Кампур, Каратманпвп-Иванкпвци и 

Штипски кпридпр. Идентификуваните кпридпри и јадрпви ппдрашја вп МАК-НЕН вп ппределеа 

мера се пптврдени и вп Картата на екплпщка сензитивнпст. 

Картата на екплпщката сензитивнпст на ппспфистициран нашин ги ппределува 

щумските, „степските“ и виспкппланинските кпридпри, па вп пвпј кпнтекст е пппрецизна и 

пвпзмпжува прецизнп гепграфскп фпкусираое при имплементација на мерките за управуваое 

сп кпридприте. 

3.5 Бипсферни резервати 

 Оспгпвските Планини се предлпжени какп сппдветен прпстпр за впсппставуваое на 

трансгранишен бипсферен резерват. Дпсега се изврщени кпнсултации на наципналнп и 

билатералнп нивп и е израбптена физибилити студија. 

 Прпстпрпт на Дплна Брегалница е уникатнп ппдрашје сп виспка биплпщка 

разнпвиднпст. Чпвекпвите активнпсти се главнп екстензивни сп брпјни традиципнални 

практики. Ова ппдрашје е дпбар кандидат за впсппставуваое на бипсферен резерват. 

Оснпвнипт предуслпв за заппшнуваое на ваква активнпст е прпгласуваое на еднп или ппвеќе 

защтитени ппдрашја кпи ќе претставуваат јадрпви ппдрашја на бипсфернипт резерват. 
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