МАЛЕШЕВСКИТЕ ПЛАНИНИ
ЗАСЛУЖУВААТ ДА СЕ ДЕЛ ОД ЕВРОПСКАТА
МРЕЖА НАТУРА 2000
“НАТУРА 2000...ЗА ПРИРОДАТА...ЗА ЛУЃЕТО”

приоритетни живеалишта и видови во предлог
селектирано Натура 2000 подрачје Mалешевски Планини

Што е Натура 2000
Натура 2000 е најголемата мрежа на подрачја избрани за да
се обезбеди долгорочен опстанок на највредното природно
наследство на загрозени видови и живеалишта во Европа.
Натура 2000 мрежата произлегува од Европските директиви
за живеалишта и диви птици. Земјите-членки избираат
подрачја според прецизни, научни критериуми, кои се
однесуваат на типовите живеалишта и видовите кои се
наведени во Европската Директива за живеалишта и
Директивата за птици.

Приоритетни живеалишта и видови во
предлог селектираното Натура 2000
подрачје „Малешевски Планини“
Во текот на теренските истражувања спроведени во 2018 и
2019 година од страна на експерти од 13 таксономски групи
во Малешевски Планини се евидентирани 3 приоритетни
типови на живеалишта и 2 приоритетни видови. Ова е
показател дека Малешевските планини заслужуваат да
бидат дел од европската мрежа на Натура 2000 подрачја.

Со воспоставување на Натура 2000 мрежата се обезбедува
зачувување на широк спектар на ретки, загрозени и
ендемични растителни и животински видови и околу 200
ретки и карактеристични типови на живеалишта кои се во
фокусот за зачувување на земјите членки во Европската
Унија.

Што се приоритетни живеалишта и
приоритетни видови?
Приоритетните живеалишта и видови се дефинирани во
Директивата за живеалишта, каде пишува дека: „Со оглед на
заканите, одредени типови природни живеалишта и
одредени видови, неопходно е да се дефинираат како
„приоритетни“ со цел да се фаворизира рано спроведување
на мерките за нивно зачувување“. Оттука во селекција на
Натура 2000 подрачја предност за заштита имаат
приоритетните живеалишта и видови кои се на листите
(Анекс I и Анекс II) на оваа директива.
Во рамките на Програмата за зачувување на природата во
Северна Македонија изминативе две години се спроведоа
истражувања на видови во три подрачја во брегалничкиот
слив со цел собирање на податоци за идно воспоставување
на Натура 2000 подрачја во земјава, процес којшто треба да
е завршен пред државата да стане полноправна членка на
Европската Унија.

Поплавена шума во близина на Панчарево
Фото: Дејан Манџуковски

Псевдостепи со треви и едногодишни
растенија Thero-Brachypodietea
Брдското пасиште познато како Јудови Ливади близу
Пехчево претставува псевдостепа со необичните степски
карактеристики. Овој тип на живеалиште се сретнува во
најголем дел од субмедитеранските земји и умерените
делови на Европа, каде што на големи простори е присутна
силикатна геолошка подлога. На Национално ниво
локалитетите на Јудови Ливади и Пехчевска река се
единствените наоѓалишта на инсектојадното растение,
Муволовката (Drosera rotundifolia).

Сточарство на Јудови Ливади
Фото: Тони Стојановски

Ретки шумски тресетишта на
Малешевските Планини
Ова ретко живеалиште за нашата земја е регистрирано на
поширокиот дел од Влаина планина, односно на локалитетот
Еленско Блато како и на локалитет во сливот на Пехчевска
Река.
Шумите на тресетишта се живеалишта карактеристични за
средните и северните европски земји како Германија,
Шведска, Финска, Русија, Чешка и Полска. Сепак, изолирани
локалитети се забележани на Родопските Планини во
Бугарија, а како истурени делови од крајниот јужен ареал на
ова живеалиште може да се сметаат неколкуте наоѓалишта
во Северна Македонија.

Еленско Блато
Фото: Владо Матевски

Поплавени шуми на „алувијални терени со евла и јасен“ на Малешевските Планини
Поплавените шуми се преубави ретки сцени кои нудат
живописна слика на природата. Овие приоритетни
живеалишта се забележани на Малешевските Планини во
близина на Беровско Езеро и Панчарево.
Специфични се по тоа што ги придружуваат планинските

реки во вид на тесен појас не поголем од 10 -15 метри во
широчина. Само наместа по течението на реките се јавуваат
пошироки локалитети бидејќи за развој на евлата е потребно
подостапна количина на светлина, која што најчесто
резултира со бујна развиена вегетација во приземниот кат.

Кафеава мечка – скриен и редок жител
на Малешевските Планини
Кафеавата мечка (Ursus arctos) е приоритетен вид за заштита
согласно ЕУ Директивата за живеалишта и знаменосен вид.
На Малешевските Планини мечката е забележана во неколку
случаеви во изворишните делови на Рамна Река. Таа е една
од најголемите животни од редот ѕверови. Во нашата земја
овој вид најчесто се среќава во планинските масиви во
западните и југозападните делови. Мечката е животно кое
најчесто ги избира густите стари шуми каде човековото
влијание е минимално.

Кафеава мечка (Ursus arctos)
Фото: MЕД архива

Чистите реки на Малешевските
Планини – дом за речниот рак
(Austropotamobius torrentium)
Овој приоритетен вид е забележан во Заменичка Река,
Длабок Поток, Клепалска Река, Пехчевска Река, река
Желевица, Амбарска Река и Виничка Река.
Најчесто може да се најде во потоци и реки кои имаат
богата крајречна вегетација, но може да биде присутен и
во езера. Тој копа засолништа во бреговите, но исто така
избира засолништа под корења и камења.
Покрај приоритетните типови на живеалишта,
Малешевските Планини се дом на повеќе диви видови кои
се од европско значење како на пример: ливадската плава
пеперутка, балканското златно прстенесто вилино коњче,
македонската пастрмка, македонскиот мрморец, ридската
желка, змијата ждрепка, сивиот сокол, белоглавиот
мршојадец, волкот, долгоушестиот лилјак и многу други.
Присуството на овие уникатни типови живеалишта и диви
видови се причина Малешевските Планини да бидат идно
Натура 2000 подрачје.

Поточен рак (Austropotamobius torrentium) од Заменичка Река
Фото: Валентина Стаменковиќ

Натура 2000 во пракса
Натура 2000 не е дизајнирана да биде систем на строго
заштитени подрачја што работи со исклучување на различна
употреба на земјиште (како што се земјоделство, шумарство,
риболов). Тоа им овозможува на овие стопански гранки да
продолжат сè додека не го загрозат опстанокот на
живеалиштата и видовите во и надвор од мрежата.
Натура 2000 има позитивен придонес за заедницата, затоа
што им носи корист на луѓето, природата и локалната
економија. За да се овозможи континуираното постоење и
поволна состојба на зачуваност на приоритетните
живеалишта и дивите видови, неопходни се земјоделски,
сточарски и шумарски активности кои преку одржливо
управување ќе обезбедат заеднички бенефит за луѓето и за
природата. Дополнително, ова ќе преставува поттик за
економијата и ќе биде добра основа за развој на локално и
регионално ниво.

Шумите се од круцијално значење за Натура 2000 и обратно.
Некои од шумите во Натура 2000 подрачјата, може да се
управуваат со цел да се постигнат повеќе функции, на
пример обезбедување на екосистемски услуги.
Натура 2000 отвора нови можности за развој на екотуризмот
и руралниот туризам. Овој процес делува стимулативно на
постојниот туризам и ќе помогне во неговата промоција,
правејќи го одржлив од една страна, а ќе подржува заштита
на видовите и живеалиштата од друга страна.

Земјоделството дава голем придонес во биолошката
разновидност, благодарение на вековните разновидни
земјоделски традиции, што резултира со создавање на
различни живеалишта низ пределите. Овие живеалишта се
дом на разнообразни видови на растенија и животни.
Од аспект на земјоделството, Натура процесот подржува:
доцно косење за да се заштитат гнездата на птиците и да се
поттикнат дивите растенија; ограничување на користење на
нивото на пестициди и вештачки ѓубрива; прилагодување на
термините на пасење за да се спречи премногу или
премалку пасење во брдските или високите планински
пасишта; употребување на ротациско земјоделство со
мешани култури што овозможува одржување на хранливоста
на почвите; одржување мозаична структура на земјиштето со
што се обезбедува разнообразност во живиот свет;
одржување на традиционалните овоштарници.
Старо борово стебло на Чалмачица
Фото: Богољуб Стеријовски

Муволовка (Drosera rotundifolia) на Еленско Блато
Фото: Владо Матевски

Кампањата за промоција на бенефитите од трите предложени Натура 2000 подрачја во сливот на река Брегалница ја
спроведува Македонско еколошко друштво, а корисник е Министерството за животна средина и просторно планирање.
Кампањата е дел од Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија, проект на Швајцарската агенција за
развој и соработка (SDC), координиран од Фармахем, Скопје.
Фото на насловна: Богољуб Стеријовски, Стaра букова шума - изворишен дел на Рамна Река
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