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Воспоставувањето механизам за
плаќање екосистемски услуги (ПЕУ) е
утврдено како еден од приоритетите во
Националната стратегија за заштита
на природата, но исто така се спомнува
и во ревидираната Национална
стратегија за биолошка разновидност и
придружниот Акциски план.
Екосистемската услуга е доста значајна
за економската валоризација на
природните вредности, а оттука и за
функционирањето и управувањето на
заштитените подрачја, но исто така
ќе ѝ помогне на земјата да ги исполни
обврските за заштита и зачувување
на природата што произлегуваат од
различните меѓународни документи
(конвенции и договори) ратификувани
од нашата земја и ЕУ директивите за
живеалишта и птици.

За таа цел, Програмата за зачувување
на природата во Северна Македонија
ќе го поддржи Министерството
за животна средина и просторно
планирање (МЖСПП) во изработка на
механизам за плаќање екосистемски
услуги, вклучувајќи и методологија и
упатство за примена на механизмот
за ПЕУ. Паралелно со изработката
на упатството, Програмата ќе даде
поддршка за јакнење на капацитетите
за екосистемски услуги за клучните
чинители. Покрај тоа, механизмот за
ПЕУ, во рамките на Програмата, ќе се
тестира барем во едно пилот-подрачје
во Источниот плански регион, кој е
целен регион на оваа Програма. Се
очекува резултатите од тестирањето
да помогнат при идна изработка на
правилник за ПЕУ од страна на МЖСПП.

Голема пиштарка (Tachymarptis melba)

ШТО СЕ ЕКОСИСТЕМ
И ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ?
Концептот на екосистеми, како и услугите што ги нудат тие, станува сѐ
почесто употребуван модел за да се нагласи нивната важност во процесот на
донесување одлуки поврзани со заштитата на природата. Според препораките
на Милениумската проценка на екосистемите (Millennium Ecosystem Assessment
– MEA, 2005), иницијатива на Обединетите нации во која учествувале повеќе
од 1.300 научници од речиси 100 земји, екосистемските услуги се дефинираат
како „придобивки што луѓето ги добиваат од екосистемите“.

Екосистем е интерактивна целина
составена од биотските (живи) и абиотските
(неживи) елементи во дефинирано подрачје,
кое може да биде со различна површина
и од различен тип. Со воведување
на концептот на екосистем, многу
истражувања се посветени на поврзаноста
на човекот со екосистемите и она што тие
го нудат за негова благосостојба. На тој
начин е воведен и терминот екосистемски
услуги со цел да се опишат и проценат
придобивките од екосистемите.
Во денешно време, екосистемските услуги
(ЕСУ) сѐ повеќе го наоѓаат своето место
во политички иницијативи на глобално,
регионално и национално ниво. Таков
пример е основаната Меѓувладина
платформа за биодиверзитет и
екосистемски услуги (IPBES), Стратегијата
на Европската унија (ЕУ) за биодиверзитет
до 2020 година, како и проценките на
екосистемските услуги спроведувани на
национално ниво. Аичи целите 1 и 2 од
Глобалната стратегија за биодиверзитет
се особено фокусирани на ЕСУ, што е добар

почеток и стимул за формално воведување
на концептот за ЕСУ во националните
стратегии за биолошка разновидност.
Примери од Европа и светот сведочат и
за сѐ почести вреднувања и економски
проценки на екосистемските услуги со цел
да се дојде до избор на разумно бизниссценарио и решение што нема да ѝ штети на
природата. Ова докажува дека концептот
на ЕСУ е практичен начин за балансирање
на економскиот развој или за достигнување
одржлив развој во една земја.

КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ
Во Националната стратегија за биолошка разновидност со Акциски план (2018-2023)
дефинирани се четири групи екосистемски услуги и тоа: снабдувачки, регулирачки,
културолошки и поддржувачки. Сепак, новите трендови во ова поле постепено ги
вметнуваат поддржувачките услуги во останатите три групи и, генерално, сите
официјални класификации опфаќаат три групи екосистемски услуги: снабдувачки,
регулирачки и културолошки.

СНАБДУВАЧКИ
Се однесуваат на биомасата и други ресурси добиени од различните екосистеми што
ги задоволуваат човечките потреби за секојдневен живот.
Храна
Суровини
Свежа вода
Генетски ресурси
Лекови

РЕГУЛИРАЧКИ
Се однесуваат на регулација на разни еколошки процеси што придонесуваат за
функционален екосистем.
Регулација на клима и квалитет
на воздух
Складирање јаглерод
Контрола при природни катастрофи
Прочистување на отпадна вода
Заштита од ерозија и одржување на
плодноста на почвата
Опрашување
Биолошка контрола

КУЛТУРОЛОШКИ
Природните екосистеми се од витално значење и од културен аспект за луѓето
бидејќи обезбедуваат места за рекреација, духовно уживање и естетски вредности.
Оваа категорија се однесува и на есенцијалната вредност на екосистемските услуги
односно дека тие се вредни со самото тоа што постојат.
Рекреација и ментално и физичко здравје
Туризам
Естетска вредност и инспирација за
културата, уметноста и дизајнот
Духовно искуство и чувство за припадност
Вредности на културното наследство

Разни екосистемски услуги
што се добиваат од природата

Регулација
на клима

Рекреација

Квалитет
на вода

Заштита од поплави
Наводнување

Биолошка
разновидност
Опрашување

Одржување плодност
на почвата

Детална и најупотребувана класификација
на екосистемските услуги во рамките
на Европската унија се спомнува во
Општата меѓународна класификација на
екосистемските услуги (Common International Classification of Ecosystem Services—
CICES, www.cices.eu). Оваа класификација
е развиена врз база на долгогодишните
активности што ги спроведува Европската

агенција за животна средина (European
Environment Agency, EEA). Постојат и други
класификации што се користат глобално
и/или регионално, а исто така постојат
земји што имаат развиено нивни сопствен
национален систем за класификација,
проценка и вреднување на екосистемите и
екосистемските услуги.

Среден тек на р. Брегалница

Муволовка
(Drosera rotundifolia)

Сива чапја (Ardea cinerea)
во оризово поле

Кепи бард (Кораб)

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА
НА концептот НА
ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ
Концептот на екосистеми и услугите што
ги обезбедуваат е корисен при анализа
на врските меѓу луѓето и природата.
Поради тоа, екосистемскиот пристап е
одобрен од Конвенцијата за биолошка
разновидност (КБР), а концепциската рамка
на Милениумската оценка на екосистемите
е целосно во согласност со овој пристап.
Конвенцијата за биолошка Разновидност
(КБР) го дефинира екосистемскиот
пристап на следниов начин: користејќи го
екосистемот како пристап се доближуваме
до успешна стратегија за интегрирано
управување со земјиштето, водата
и останатите природни ресурси што
промовираат заштита и одржлива употреба.
Така, примената на екосистемскиот пристап
ќе помогне да се постигне рамнотежа на

Практичната примена на
приодот на екосистемски
услуги се потпира на три
столба

1. Идентификација
2. Квантифицирање
3. Вреднување

Зигена (Zygaena filipendulae)

трите цели на Конвенцијата: зачувување,
одржлива употреба и фер и правично
споделување на придобивките што
произлегуваат од искористувањето на
генетските ресурси.
Анализата на екосистемите, проценката
на нивниот потенцијал за обезбедување
екосистемски услуги е пожелно да се
прави на сите екосистеми утврдени во
една држава. Пристапот за екосистемски
услуги не е особено поврзан со подрачја
што се заштитени со закон или не. Сепак,
доколку се прави споредба на состојбата
на одредени екосистеми што се наоѓаат
во рамките на заштитеното подрачје и
истите екосистеми надвор од границите
на заштитеното подрачје, ќе се наиде на
одредени разлики.

Идентификација
■■ Идентификација и класифицирање на екосистемите;
■■ Картирање на екосистемите;
■■ Идентификација на екосистемски услуги што би можеле да ги
продуцираат екосистемите.
Како производ од оваа фаза, се добива листа на екосистемски типови и нивен
дигитален приказ.

Квантифицирање
■■ Проценка на состојбата на екосистемите (степен на природност,
деградираност и сл.);
■■ Аплицирање и адаптирање на веќе развиени модули за проценка на
екосистемите за обезбедување екосистемски услуги.
Производ од оваа фаза е деталната анализа за состојбата со екосистемите,
врз база на која што се внесуваат соодветни варијабли што даваат увид за тоа
каков е моментниот статус на екосистемите во однос на нивниот потенцијал за
обезбедување снабдувачки, регулирачки или културолошки екосистемски услуги.

Вреднување
■■ Пазарно (монетарно) и непазарно (немонетарно) вреднување на
екосистемските услуги преку употреба на расположливи алатки и
методологии;
Производ од оваа фаза е конверзија на вредноста на одредени екосистемски
услуги во пари. На овој начин, со овие добиени информации, во процесот на
аплицирање на концептот за ЕСУ се добива податок во монетарна вредност, што
значително помага при донесување одлуки на високо политичко ниво.

Активности во пчеларник

ПРИМЕРИ

од достапни разработени алатки и
методологии за идентификација/
картирање/вреднување на ЕСУ
Постојат неколку алатки и модели што
се користат при идентификацијата,
картирањето и вреднувањето на
екосистемските услуги (на пример, добри
прирачници за оваа намена може да се
најдат на www.oppla.eu, www.guideToEs.eu,
www.es-partnership.org/services/guidelines-

toolkits/). Пред да се започне со изборот
на алатките и моделите што сакаме да
ги користиме, најдобро е претходно да
се направи анализа на побарувањата и
очекувањата што ги има субјектот којшто
нарачува за да се започне со процесот на
апликација на концептот на ЕСУ.

Неколку клучни прашања
што се добар водич во изборот
на алатките и моделите

1

Ако селектираме одреден модел или алатка, потребно е да се разгледа
дали би можеле да ги користиме со експертизата што ја поседуваме.

2

Дали имаме финансиски средства за употреба на посакуваниот модел
(дали е бесплатен за користење или треба да се откупи лиценца)?

3

Кои екосистемски услуги сме заинтересирани да ги анализираме
(колку и од која категорија)?

4

Дали би сакале да одиме до фаза каде монетарно ќе ги вреднуваме ЕСУ?
Кои се можните ризици или кочници што би се појавиле во текот на оваа
фаза и дали имаме решение за нив?

5

Дали би сакале да ги картираме сите податоци со кои што ќе
располагаме после анализата?

6

Дали би сакале да ја користиме алатката или моделот за потребите на
донесување на некоја важна одлука која засега одреден екосистем?

7

Дали би сакале да изработиме повеќе сценарија/опции за идни
развојни активности?

ПрEглед на неколку алатки и модели кои се користат
за идентификација, картирање и вреднување на ЕСУ
Јавно
достапно

Монетарно
вреднување

Дали
продуцира
карти?

Да слободен
пристап

Не

Не

Да слободен
пристап

Да

Да

Да слободен
пристап

Да

Не

Не

Сеуште не

Да

5. Tool for valuing conservation measures
(Алатка за вреднување мерки за зачувување)

Да слободен
пристап

Да

Не

6. InVest

Да слободен
пристап

Да

Да

Да слободен
пристап

Не

Не

1. The Corporate Ecosystem Services Review (ESR)
(Преглед на корпоративни екосистемски услуги)
https://docs.wbcsd.org/2012/01/ESR-Guidelines
ForIdentifyingBusinessRisks.pdf

2. CostingNature
http://www.policysupport.org/costingnature

3. TESSA
http://tessa.tools/

4. QuickScan
http://www.quickscan.pro/sites/default/files/inline-files/
QuickScanGuidelines(January2016).pdf

https://naturalcapitalproject.stanford.edu/invest/

7. Тhe Protected Areas Benefits (Придобивки
од заштитени подрачја)
https://www.iucn.org/content/protected-areas
-benefits-assessment-tool

Букова шума (Малешевски Планини)

Аџина река, НП Маврово

ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ
и заштитените подрачја
Концептот на екосистемски услуги може
да се користи како алатка за подобрување
на поврзаноста помеѓу заштитените
подрачја и нивните управувачки тела со
донесувачите на одлуки, бизнис заедницата,
владините институции (на различни нивоа)
и граѓаните. Со засилување на оваа врска,
се придонесува кон подобро разбирање
на природата и нејзина заштита, па дури и
подобро генерирање финансиски средства
за оваа цел.
Но, праксата и искуствата покажуваат дека
не е лесно управувачите на заштитените
подрачја да ги утврдат екосистемските
услуги што одредено заштитено подрачје
ги обезбедува и да го нагласат нивното
значење. Ова се појавува како предизвик
особено при изборот на најсоодветна мерка
или акција за управување при изработка
на плановите. Дополнителен предизвик е и
отпочнување комуникација со посетителите
или населението што гравитира околу
заштитените подрачја во врска со самите
екосистемски услуги и нивните вредности.

Најсилна причина за овие нови предизвици
е недостатокотод податоци, знаење и
капацитет кај управувачите на заштитените
подрачја, кои што би требало да ги преточат
постојните научни податоци од оваа област
во практични и конкретни аргументи.
Според европската студија „Економските
придобивки од Натура 2000 мрежата“,
економските придобивки од
екосистемските услуги обезбедени од
подрачјата Натура 2000 е пресметано дека
се движат од 200 до 300 милијарди евра
годишно. Од посетителите што уживаат
во рекреациските услуги што ги нудат
подрачјата Натура 2000, пресметано е дека
се добива приход од 5 до 9 милијарди евра
годишно. Ова укажува дека подрачјата
Натура 2000 како и другите заштитени
подрачја се од огромно значење за
развој на локалната, па и националната
економија. Затоа, од големо значење е да
се почне со интегрирање на овој концепт во
изработката на планови за управување со
заштитените подрачја.

Опрашувањето е дел од регулирачките
екосистемски услуги. Пчелите се сметаат
за економски најважните опрашувачи и
намалувањето во бројноста на нивната
популација негативно влијае како на
биодиверзитетот, така и на економијата.

ИСКУСТВА

ОД ПРИМЕНА НА ПРИОДОТ НА
ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Концептот на екосистемски услуги и нивна
економска проценка се обработува во
следните студии:
„Валоризација на природните вредности
на Шар Планина и проценка на нивната
пазарна вредност“ (Меловски и др. 2008).
„Економско вреднување на заштитените
подрачја- Плаќање екосистемски
услуги: опции за Македонија“ од 2009
година, изработена во рамките на

проектот „Зајакнување на еколошката,
институционалната и финансиската
одржливост на системот на заштитени
подрачја во Македонија“ (UNDP/МЖСПП).
„Нови постигнувања во конзервацијата
во Република Македонија: економски
аргументи за долгорочна заштита на паркот
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Оваа брошура е изработена во рамки на Програмата за зачувување на природата во
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