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Голема благодарност до групата на засегнати страни (Табела 2), кои се вложија во селекцијата на 

услугите и оценувањето на матриците, со што дадоа својот придонес во овој значаен процес. 
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КРАТЕНКИ 

 

CICES Common International Classification of Ecosystem Services 

CIF Common Implementation Framework 

CORINE Coordination of Information on the Environment 

EUNIS European nature information system 

GIS Geographic Information System 

IPBES 
The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services 

MAES Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services  

MEA Millennium Ecosystem Assessment 
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ТЕЕВ The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
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ГЗС Група на засегнати страни 

ЕСУ Екосистемски услуги 
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МЕД Македонско еколошко друштво 

МЖСПП 
Министерство за животна средина и просторно планирање на 
Република Северна Македонија 

ПЕУ Плаќање на екосистемски услуги 

ПЗП Програма за зачувување на природата во Северна Македонија  
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1 Вовед 

1.1 Основни цели на Програмата за зачувување на природата  

Според Националната стратегија за заштита на природата, изработена во првата фаза од 

ПЗП, воспоставување механизам за плаќање екосистемски услуги (ПЕУ) е утврдено како добра 

можност за обезбедување на средства за финансирање на заштитените подрачја. Проценката 

на екосистемските услуги е доста значајна за економската валоризација на природните 

вредности, а оттука и за функционирањето на заштитените подрачја. Во таа насока, ПЗП фаза 

2 го поддржува МЖСПП во исполнување на целите на Националната стратегија за заштита на 

природата, 2017-2027 (МЖСПП 2016) и Националната стратегија за биолошка разновидност, 

2018-2023 (МЖСПП 2018) преку подготовка и тестирање на мехaнизам за ПЕУ дефиниран како 

Потцел 1.1. на ПЗП. 

Согласно програмскиот документ на ПЗП фаза 2, главни активности за реализација на 

потцел 1.1. се: 

• Пренос на знаења и меѓународни практики за плаќање екосистемски услуги (ПЕУ) кон 

МЖСПП и други клучни чинители; 

• Спроведување анализа на состојбата на главните типови екосистеми во Северна 

Македонија и нивниот потенцијал да обезбедат екосистемски услуги; 

• Утврдување на важните екосистемски услуги на национално ниво и картирање на 

побарувачката за одредени услуги на екосистемот; 

• Подготовка на методологија и прирачник за оценка и проценка на екосистемските 

услуги и примена на мехaнизмот за ПЕУ на национално ниво и 

• Тестирање на мехaнизмот за ПЕУ во едно пилот подрачје. 

Резултатите прикажани во овој извештај следат по спроведената анализа на состојбата на 

екосистемите која е поврзана со нивниот потенцијал за обезбедување определени 

екосистемски услуги. Активноста за утврдување на важните екосистемски услуги на 

национално ниво и картирање на побарувачката за одредени услуги на екосистемот како 

целина, генерално опфаќа два типа на анализи:  

1. Анализа на национално ниво 

2. Анализа на локално ниво 

Пред секоја анализа претходи процес на селекција на значајни екосистемски услуги 

според CICES класификацијата. 

Резултатите во овој извештај ги опфаќаат процесите на селекција и анализа на значајни 

екосистемски услуги на национално ниво. За реализација на овие активности беше направен 

национален тим од 18 експерти, поделени во работни групи според типовите на екосистеми. 

Во процесот, дополнително беа вклучени претставници од МЖСПП и Фармахем, а за 

определени аспекти беше вклучена и претходно дефинирана хетерогена група на засегнати 

страни (ГЗС). 
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1.2 Рамка за проценка на екосистемските услуги и досегашни активности 

Акцијата 5 од Стратегијата за биолошка разновидност на ЕУ до 2020 година ги повикува 

земјите членки да ја проценат и картираат состојбата на екосистемите и нивните услуги на 

нивната национална територија со помош на Европската комисија. Резултатите од ова 

картирање и проценка имаат за цел да го поддржат одржувањето и обновувањето на 

екосистемите и услугите кои ги обезбедуваат. За таа цел, Европската комисија формира 

Работна група за картирање и проценка на екосистемите и нивните услуги (MAES) во рамките 

на Заедничката рамка за спроведување (CIF), за поддршка на ефективно спроведување на 

Стратегијата за биолошка разновидност на ЕУ до 2020 година. Целта на Работната група на 

MAES е да ја поддржи имплементацијата на Акцијата 5 од страна на земјите членки на Унијата. 

Првото задолжение на Работната група беше развивање на кохерентна аналитичка рамка што 

треба да се примени од ЕУ и нејзините земји членки, за да се обезбеди употреба на 

конзистентен пристап. Согласно концептуалната рамка на МАЕS (Maes et al. 2013), развиената 

оперативна рамка за проценка и картирање на екосистемите и екосистемските услуги се 

состои од 4 главни чекори: (i) Картирање на екосистемите; (ii) проценка на состојбата на 

екосистемите; (iii) Проценка на услугите што ги дава екосистемот; и (iv) Интегрирање на 

проценката на состојбата и услугите на екосистемот. Кон крајот на 2019 година Европската 

Комисија, преку донесување на Европскиот Зелен Договор како широка рамка за активности 

за борба против климатските промени, постави цел за остварување на климатски неутрална 

економија до 2050 година. Овој договор всушност претставува една нова стратегија за развој 

која треба да ја трансформира ЕУ во фер и просперитетно општество, со модерна, ресурсно-

ефикасна и компетитивна економија без нето емисии на стакленички гасови во 2050 година 

и каде економскиот раст е одвоен од користењето на ресурсите. Опфаќа 9 области на 

делување, преку биолошка разновидност, одржливи системи на исхрана, одржливо 

земјоделство, чиста енергија, одржлива индустрија, почист градежен сектор, одржлив и 

паметен транспорт до брзо и ефикасно намалување на загадувањето и климатското 

дејствување. Во моментов е изработена листа на акции со временска рамка за значајни 

документи или настани што треба да се реализираат до 2021 година, за да почне овој Договор 

да функционира. Еден од тие значајни документи, а кој се однесува на областа биолошка 

разновидност, е и новата Стратегија за биолошка разновидност на ЕУ (2020-2030) година, чиј 

акциски план допрва детално ќе се разработува и во која клучните елементи се зголемување 

на површините под заштитени подрачја и реставрација на деградираните екосистеми во 

Европа.  Во таа насока, Европскиот Зелен Договор и новата ЕУ Стратегија за биолошка 

разновидност ќе изискуваат итна надградба на напорите за обновување на деградираните 

екосистеми со цел зголемување на биолошката разновидност и обезбедување на широк 

спектар на екосистемски услуги кои придонесуваат кон заштита и одржување на здравјето и 

благосостојбата на луѓето. 

Имплементацијата на насоките од прирачниците на МАЕS (Maes et al. 2013, 2014, 2016) 

во Северна Македонија отпочна со спроведување на анализи за картирање и проценка на 
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состојбата на екосистемите на национално ниво (МЕД 2020). На овој начин, државата 

воспостави први чекори за проценка на екосистемите и екосистемските услуги со национален 

пристап. Со тоа, се доближува до реализација на активностите и целите од Стратегијата за 

биолошка разновидност на ЕУ, заедно со сите членки на унијата. Овој чекор е исклучително 

значаен и за заштитата на природата земајќи предвид дека едно од основните начала во 

концептот за екосистемски услуги е синергијата и балансот помеѓу екосистемите и социо-

економските системи. По проценката и картирањето на екосистемите, следен чекор од 

оперативната рамка на МАЕS е проценка на услугите што произлегуваат од екосистемите. За 

оваа фаза беше дефинирано да се определи капацитетот на екосистемите за обезбедување 

ЕСУ за претходно селектирани екосистемски услуги на национално ниво. Целта на овој 

пристап беше да се направат првични анализи од ваков тип тргнувајќи од пошироката слика. 

Координативниот тим во соработка со МЖСПП, дефинираше листа на контакт лица 

препознаени како засегнати страни кои беа контактирани за учество во процесот. Впрочем, 

една од улогите на МАЕS е да ја истакне значајноста на поврзувањето на различни засегнати 

страни, чија дејност има некаква конекција со концептот за екосистемски услуги. Исто така и 

двете национални стратегии (Националната стратегија за заштита на природата (2017-2027) и 

Националната стратегија за биолошка разновидност со акциски план (2018-2023))  во себе 

интегрираат интердисциплинарни и интеринституционални аспекти. Земајќи ги предвид овие 

факти, се реши дека во оваа фаза е значајно да се вклучат различни засегнати страни, со цел 

нивно запознавање со концептот и работата во компонентата, но и директно вклучување т.е. 

давање на нивен придонес во процесот. Соодветно на селектираната методологија (Поглавје 

3, стр. 11) беше дефинирано дека ГЗС и експертскиот тим заеднички ќе спроведат: 

1. Селекција на значајни екосистемски услуги на национално ниво; 

2. Проценка на капацитетот на сите типови екосистеми за обезбедување на 

селектираните екосистемски услуги на национално ниво. 

2 Екосистемски услуги и нивна класификација 

Постојат повеќе дефиниции за тоа што претставуваат екосистемските услуги. Сите тие се 

слични меѓу себе и ги обединува бенефитот што луѓето го имаат од екосистемите. Според 

Милениумската проценка на екосистемите (Millennium Ecosystem assessment 2005), која 

претставува 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“. Според концептуалниот модел на МАЕS, тие произлегувaaт како 

„продукт“ од процесите, структурата и функцијата на екосистемите. Човечката благосостојба 

зависи од природниот капитал кој обезбедува витални услуги, вклучувајќи плодна почва, 

свежа вода, опрашување, природна заштита од поплави, регулирање на климата итн. Па така, 

ЕСУ се употребуваат и од страна на социо-економските системи.  
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Проценката и картирањето на екосистемските услуги претставува процес во кој се 

идентификуваат услугите, а воедно можат да бидат и квантифицирани. Покрај тоа, анализите 

можат да се однесуваат на тоа колкав е капацитетот на определени екосистеми да ги 

обезбедуваат идентификуваните екосистемски услуги, колкава е нивната побарувачка или 

колкава е реалната употреба. Карти на екосистемски услуги, како и впрочем самите анализи 

се прават за повеќе намени: визуелизација на резултати од различни анализи, проценка на 

екосистемот, воспоставување различни приоритети при носење на одлуки, дефинирање 

мерки при изработка на планови за управување, дизајнирање на инструменти или алатки при 

управување со подрачја/ресурси, економска одговорност, научна просторна анализа итн. 

Квалитетот на анализите и картите е ограничен од достапноста на податоци и ресурси, но и е 

дефиниран од ризикот тие да бидат земени како основа за донесување разни одлуки 

(Burkhard and Maes 2017). 

Постојат повеќе начини за поделба, но и неколку меѓународни системи за класификација 

на екосистемските услуги. Сите тие пристапуваат кон класификацијата на различен начин, 

вклучуваат различни перспективи и дефиниции, со што ја отежнува нивната споредливост. 

Најистакнати се Милениумската проценка на екосистемите (Millennium Ecosystem assessment 

2005), Економија на екосистеми и биолошка разновидност (Sukhdev and Kumar 2008) и 

Општата меѓународна класификација на екосистемските услуги (CICES, хttps://cices.eu/).  

2.1 Општа меѓународна класификација на екосистемски услуги (CICES) 

CICES класификацијата е дизајнирана со цел да помогне во унифицирана проценка на 

екосистемските услуги. Таа е широко употребувана во студиите за екосистемски услуги при 

селектирање на индикатори, проценка или картирање на услугите (Хaines-Young and Potscхin 

2018). Исто така, оваа класификација е препорачана за следење и според МАЕS прирачниците.  

Првата верзија на CICES (V.4.3) е објавена во 2013 година, додека втората верзија (V. 5.1) 

во 2016 (CICES, хttps://cices.eu/ 2020). Надградбата на CICES претставува доказ дека оваа 

платформа, како и сите останати аспекти на концептот за ЕСУ, исто така се унапредува 

постојано. Концептуалната рамка на CICES е претставена со т.н каскаден модел (Хaines-Young 

and Potscхin 2018). Услугите се дефинирани како „добра и бенефити“, со што веднаш се 

препознава хибридноста на CICES во однос на МА (Millennium Ecosystem assessment 2005) и 

ТЕЕВ (Sukхdev and Kumar 2008). Најистакнатата предност кај CICES претставува хиерархиската 

структура или подреденост на дефинираните екосистемски услуги. На највисокото ниво се т.н 

секции во кои се претставени три од четирите категории кои се употребени во МА:  

1. снабдувачки,  

2. регулирачки и поддржувачки и  

3. културолошки ЕСУ.  
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Под секциите, во хиерархиската структура следуваат оддели, групи и класи (Слика 1). Со 

ваквата структура, овој класификациски систем овозможува дефинирање на голема 

специфичност на ЕСУ, а сепак и нивно „вгнездување“ во соодветните поголеми категории.  

 
Слика 1 Хиерархиска структура на екосистемските услуги во CICES 

 

2.1.1 Снабдувачки услуги 

Секцијата на снабдувачки услуги ги вклучува сите хранливи, нехранливи природни 

материјали и енергетски ресурси добиени од живите системи, но и од неживата природа 

(вклучувајќи ја и водата). Тука се услуги кои се однесуваат на: храна, суровини, свежа вода за 

пиење, лекови, вода за друга употреба, генетски материјал итн. 

2.1.2 Регулирачки услуги 

Во оваа секција се вклучени екосистемски услуги кои се однесуваат на сите начини на 

кои живите организми (заедно со абиотичката компонента) влијаат или ја менуваат животната 

средина, а тоа понатаму влијае врз човековото здравје, комфор или безбедност. 

Поконкретно, тие се однесуваат на регулација на еколошките процеси кои придонесуваат за 

функционални екосистеми. Пример за такви услуги се: регулација на клима и квалитет на 

воздух, складирање на јаглерод, контрола на ерозија и одржување на плодноста на почвата, 

заштита од пожари, опрашување, биолошка контрола итн. 

2.1.3 Културолошки услуги 

Секцијата културолошки услуги ги вклучува сите нематеријални и неконзумативни 

продукти на екосистемите (од биотичката и абиотичката компонента) кои влијаат на 

физичката и менталната состојба на луѓето. Екосистемите се од витално значење и од 

културен аспект за луѓето, бидејќи обезбедуваат места за рекреација, духовно уживање и 

естетски вредности. Оваа секција се однесува и на есенцијалната вредност на ЕСУ, т.е. 

истакнува дека тие се вредни со самото тоа што постојат. Пример за културолошки 
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екосистемски услуги се: туризам, рекреација, духовно или религиозно чувство, чувство за 

припадност, вредности на културно наследство итн.  

2.2 Национална класификација на екосистемски услуги 

Во Националната стратегија за биолошка разновидност, 2018-2023 е следен принципот на 

МА (Millennium Ecosystem assessment 2005), па екосистемските услуги се дефинирани во 

четири секции: 

1. снабдувачки 

2. регулирачки 

3. поддржувачки  

4. културолошки 

При отпочнувањето на имплементацијата на пристапот за екосистемски услуги на 

национално ниво, беше одлучено дека ќе бидат следени препораките од МАЕS 

прирачниците. Од овие причини, во сите активности и анализи беше преземена поделбата по 

CICES класификацијата која што е препорачлива по МАЕS, но и најшироко употребувана. Тоа 

претставува и основа за споредба со останати анализи и студии на случај. Всушност, малата 

модификација направена во CICES класификацијата е фактот дека поддржувачките услуги се 

вметнати во регулирачките, па така наместо четири, се дефинирани три секции ЕСУ во 

класификацискиот систем: 

1. снабдувачки 

2. регулирачки и поддржувачки 

3. културолошки 

3 Селекција и проценка на екосистемски услуги на национално 
ниво 

По направената идентификација и картирање на типовите екосистеми во Северна 

Македонија, беше проценета нивната состојба на национално ниво (МЕД 2020). Процесот на 

селекција на значајни екосистемски услуги и нивна проценка, беше планиран како 

систематско воспоставување на активности од поширок кон потесен размер. Анализите на 

национално ниво, главно се однесуваат на: 

- селекција на значајни екосистемски услуги за сите типови екосистеми; 

- проценка на капацитетот на сите типови екосистеми за обезбедување на 

селектираните екосистемски услуги; 
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- подетална анализа на капацитетот на шумските екоситеми за обезбедување на 

селектираните екосистемски услуги на национално ниво (Поглавје 4). 

Селекцијата и проценката на капацитетот на екосистемите за обезбедување на 

екосистемските услуги беше направена со ГЗС кои беа активно вклучени во процесот на 

селектирање и оценување. 

3.1 Селекција на екосистемски услуги за сите типови екосистеми на 
национално ниво  

Од обемната хиерархиска платформа на CICES (V. 5.1), беше дискутирано и одлучено 

дека како и во повеќето студии на случај во литературата, ќе бидат користени класите на EСУ. 

Следствено на тоа, беа изземени сите екосистемски услуги кои не се соодветни за нашето 

поднебје, т.е оние кои незначително или воопшто не се обезбедуваат од нашите екосистеми 

или пак произлегуваат од екосистеми кои не се присутни во државата. На овој начин, 

координативниот тим оформи прелиминарна листа на класи екосистемски услуги од 

соодветните секции (Табела 1). Финалната селекција на екосистемските услуги беше 

направена со вклучување на групата на засегнати страни (Табела 2).  
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Табела 1 Прелиминарна листа на класи екосистемски услуги од трите секции (снабдувачки, регулирачки и 
културолошки) според CICES V.5.1. 

Секција Код  Класа на ЕСУ 

Снабдувачки 
(биотичка 
компонента на 
екосистемите) 

1.1.5.1 
Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и алги) кои се 
користат за исхрана 

1.1.5.2 
Влакна и други материјали од диви растенија за директна употреба или 
преработка (со исклучок на генетски материјал) 

1.1.6.1 Диви животни (копнени и водни) кои се користат за прехранбени цели 

1.1.6.2 
Влакна и други материјали од диви животни за директна употреба или 
преработка (со исклучок на генетски материјал) 

Снабдувачки 
(абиотичка 
компонента на 
екосистемите) 

4.2.1.1 Површинска вода за пиење 

4.2.1.2 Површинска вода што се користи како материјал (не се користи за пиење) 

4.2.1.3 Површинска вода што се користи како извор на енергија 

4.2.2.1 Подземна вода за пиење 

4.2.2.2 Подземна вода што се користи како материјал (не се користи за пиење) 

4.3.2.3 Ветерна енергија 

4.3.2.4 Соларна енергија 

4.3.2.5 Геотермална енергија 

Регулирачки 
(биотичка 
компонента на 
екосистемите) 

2.1.1.2 
Филтрација/секвестрација/складирање/акумулација од микроорганизми, 
алги, растенија и животни 

2.2.1.1 Контрола на ерозија 

2.2.1.3 
Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода (вклучително и 
контрола на поплави) 

2.2.1.5 Заштита од пожари 

2.2.2.1 Опрашување 

2.2.3.2 Контрола на болести 

2.2.4.2 
Процеси на распаѓање/разградување и фиксација и нивно влијание врз 
квалитетот на почвата 

2.2.5.1 
Регулирање на хемискиот состав на водата како последица на животни 
процеси 

2.2.6.2 
Регулирање на температурата и влажноста, вклучително и вентилација и 
транспирација 

Регулирачки 
(абиотичка 
компонента на 
екосистемите) 

5.1.1.3 
Процеси на хемиска или физичка регулација (на пр. филтрација, 
секвестрација, складирање или акумулација) 

Културолошки 
(биотичка 
компонента на 
екосистемите) 

3.1.2.2 Карактеристики на живите системи кои овозможуваат образование и обука 

3.1.2.3 
Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со своето културно 
или природно наследство 

4.3.2.5 
Карактеристики на живите системи кои овозможуваат спроведување на 
научни истражувања или создавање на фундаментални еколошки знаења 

3.1.2.4 Карактеристики на живите системи кои овозможуваат естетски искуства 

3.2.1.1 Елементи на живите системи кои имаат симболично значење 

3.2.1.3 Елементи на  живите системи што се користат за забава или промоција 

3.2.2.2 
Елементи или карактеристики на живите системи со исклучителни 
вредности 

Културолошки 
(абиотичка 
компонента на 
екосистемите) 

6.1.1.1 
Природни абиотички карактеристики на природата кои овозможуваат 
активни или пасивни физички и искуствени интеракции (eкотуризам) 
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Табела 2 Листа на засегнати страни поканети на работилниците за селекција и проценка на ЕСУ 

Заинтересирана страна Сектор/одделение/организација 
Присутни 
учесници 

МЖСПП 
Сектор за природа 
Сектор за води 
Сектор за животна средина 

3 
0 
0 

МЗШВ 
Сектор за ловство и шумарство 
Сектор за рурален развој 

0 
0 

Министерство за економија Сектор за туризам и угостителство 0 

Јавни претпријатија 
ЈП „Национални шуми“ 
ЈП за стопанисување со пасишта 
ЈП за патишта 

1 
0 
0 

Заштитени подрачја 

Езерани и Преспанско Езеро 
НП Пелистер 
НП Галичица 
НП Маврово 
СП Пешна 
СП Вевчански извори 
СП Матка 
СП Маркови Кули 
СП Смоларски водопад 
СП Куклици 
СП Охридско Езеро 
Град Скопје 

1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 

Агенции 
Агенција за туризам (подрачна единица Делчево) 
Агенција за планирање на просторот 

0 
0 

Асоцијација Национална асоцијација на сопственици на приватни шуми 1 

Планинарски друштва Планинарски клуб „Љуботен“ 1 

Невладини организации 

Истражувачко друштво на студенти биолози 
Македонски зелен центар 
Друштво за заштита на природата 
Биоеко 
Македонско миколошко друштвo 
ОРТ 
ДЕМ 
CeProsArd 
Information and Nature Conservation 
Собирачи на шумски производи 
Меден исток 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 

Научни институтции 

Природно научен музеј Струга 
Институт за политичко, правни и социолошки работи 
Природно-математички факултет 
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и 
екоинженеринг „Хaнс Ем“ 
Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје 
ЈНУ Хидробиолошки завод, Охрид 

1 
1 
3 
2 
 

2 
1 

Управи Управа за културно наследство 0 

Приватни компании Деконс ЕМА 2 

Други проекти/донатори 
УНЕП 
WWF Adria  
UNDP  

2 
1 
1 
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За селекција на екосистемските услуги, беше организирана виртуелна работилница на 

платформата Zoom, која се одржа на 12.05.2020 година. На работилницата присуствуваа 

претставници на различни институции од ГЗС, како и членовите на експертскиот тим и други 

заинтересирани лица. Во селекцијата на услугите учествуваа 36 лица. Присутните беа 

воведени во концептот и беше објаснето како тие, како претставници на различни 

организации, институции, заштитени подрачја, планинарски клубови итн. имаат поврзаност 

со концептот. Им беше презентирана прелиминарната листа на екосистемски услуги (Табела 

1). Финалната селекција беше направена по принцип на индивидуално бодување (од 1 до 5) 

за секоја услуга посебно, со употреба на Google Forms прашалник (линк до прашалникот). Се 

внимаваше да бидат застапени сите секции на екосистемски услуги подеднакво (снабдувачки, 

регулирачки и културолошки). Па така, во крајниот резултат беа земени петте прворангирани 

екосистемски услуги од секоја секција, со што се оформи финалната листа на 15 значајни ЕСУ 

на национално ниво, независно од типовите на екосистемите (Табела 3). 

Табела 3 Финална листа на значајни ЕСУ на национално ниво според CICES V.5.1. 

Секција 
Код во 
CICES 

(V.5.1) 
Класа на ЕСУ 

Снабдувачки 

1.1.5.1 
Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и алги) кои се користат за 
исхрана 

4.2.1.2 Површинска вода што се користи како материјал (не се користи за пиење) 

4.3.2.4 Соларна енергија 

1.1.5.2 
Влакна и други материјали од диви растенија за директна употреба или 
преработка (со исклучок на генетски материјал) 

4.2.1.1 Површинска вода за пиење 

Регулирачки 

2.2.2.1 Опрашување 

2.2.3.2 Контрола на болести 

2.2.1.5 Заштита од пожари 

2.2.1.1 Контрола на ерозија 

2.2.1.3 
Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода (вклучително и 
контрола на поплави) 

fКултуролошки 

3.1.2.3 
Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со своето културно или 
природно наследство 

6.1.1.1 
Природни абиотички карактеристики на природата кои овозможуваат активни 
или пасивни физички и искуствени интеракции (eкотуризам) 

3.1.2.2 Карактеристики на живите системи кои овозможуваат образование и обука 

3.2.2.2 Елементи или карактеристики на живите системи со исклучителни вредности 

4.3.2.5 
Карактеристики на живите системи кои овозможуваат спроведување на научни 
истражувања или создавање на фундаментални еколошки знаења 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1YR_xk-SbLF8eqIRHWPjQDO7euXjxgXiuyhPk_ETT_0c/edit
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3.2 Методологија за проценка на капацитетот на екосистемите на национално 
ниво за селектираните екосистемски услуги и нивно картирање 

По направената селекција на значајни екосистемски услуги, вториот чекор 

претставуваше проценката на капацитетот на екосистемите на национално ниво во однос на 

обезбедувањето на овие 15 екосистемски услуги. За оваа цел, повторно беше организирана 

заедничка работилница со ГЗС на 15.05.2020. Нивното активно учество беше при оценувањето 

на матриците каде секоја селектирана ЕСУ беше бодувана со оценка од 1 до 5. По 

работилницата, беа организирани уште два експертски состаноци со помал експертски тим, 

каде беше направена анализата на снопови и подеталната анализа со фокус на шумските 

екосистеми (Поглавје 4). 

3.2.1 Буркхaрд (Burkхard) матрици 

За проценка и картирање на екосистемски услуги се користат различни методи. Еден 

од методите е предложен од Б. Буркхaрд (Burkхard and Maes 2017), кој претставува 

методологија со употреба на матрица на која се аплицираат вредности за екосистемски услуги 

врз база на селектирани индикатори, од каде пак се продолжува кон картирање. Сепак, 

честопати се случува квалитетот на податоците за индикаторите да биде незадоволителен 

или пак тие да се оскудни, фрагментирани или да не се јавно достапни. Во вакви случаи, 

стручното знаење може да претставува достапен извор или помошник при проценка на 

екосистемски услуги (Campagne and Rocхe 2018).  

Во националната анализа беше користен „Тier 1“ пристапот (Grêt-Regamey et al. 2015) 

со употреба на т.н „look up tables“ или Буркхaрд матрица. Следејќи ги насоките од Campagne 

and Rocхe (2018), беа пополнети 33 индивидуални матрици од страна на експертски тим и ГЗС 

(Табела 2). Во матриците беа внесени селектираните екосистемски услуги и типовите 

екосистеми и се однесуваа на национално ниво. Бодувањето беше направено на скала од 0 

до 5, каде 0 претставува дека соодветниот екосистем нема или има незначителен капацитет 

да ја обезбеди дадената екосистемска услуга, 1 - мал, 2 - умерен, 3 - добар, 4 - голем, 5 -  

најголем капацитет. Покрај бодувањето на екосистемите во однос на екосистемските услуги, 

дополнително секој пополнувач направи бодување од 1 до 3 (1 најмалку самоуверен, 2 

умерено, 3 најмногу самоуверен) на т.н индекс на самодоверба. Овој индекс беше бодуван за 

секоја екосистемска услуга и за секој тип на екосистем.  

3.2.2 Направени анализи 

Од вкупно 33 пополнети матрици, беше пресметана средната вредност за секоја 

дадена оценка. На овој начин се доби една матрица, во која се претставени финалните оценки 

од сите индивидуални матрици, преку просечните вредности (Табела 4). Покрај тоа, беше 

пресметана стандардната девијација и средните вредности на индексите на самодоверба. 

Оваа финална матрица претставува основа за понатамошната анализа, дискусија и картирање 



Селекција на екосистемски услуги, проценка и картирање на капацитетот за нивно обезбедување 

17 
 

на резултатите за проценката на екосистемските услуги на национално ниво. За секој тип 

екосистем, беше изготвен формулар кој се однесуваше на добиените оценки (од матрицата) 

за секоја од 15-те екосистемски услуги. Помал експертски тим беше поделен по различни 

типови екосистеми со што соодветно беа пополнувани и формуларите (Прилог 6.2). 

Резултатите од оваа анализа беа претставени и визуелно, со 19 карти (Прилог 6.1). На овие 

карти е претставена информацијата за просторната дистрибуција на секоја екосистемска 

услуга на национално ниво, а уште повеќе и каде има концентрација на најдобрите оценки од 

соодветната услуга. Дополнително беше направен приказ за сумарните оценки на сите 

екосистемски услуги (Слика 2), а беа претставени и различните секции екосистемски услуги. 

Покрај ова, беше направена и т.н “анализа на снопови”, со што резултатите графички 

се прикажаа за секој тип екосистем посебно. Анализата на снопови (Campagne&Roche, 2018) 

е репликувана алатка со цел да се добие повидлив приказ на сумираните оценки за ЕСУ. Во 

принцип резултатите од пополнетите матрици графички се претставуваат во снопови, каде 

секој сноп го претставува капацитетот на соодветниот екосистем за обезбедување на 

селектираните 15 ЕСУ. Колку е подолг снопот во самиот график, толку е подобар капацитетот 

за обезбедување на екосистемската услуга или класа на екосистемски услуги на соодветниот 

екосистем. Во прилозите се наведени толкувања за сите добиени „снопови“ за секој од 

екосистемите.  

За разлика од овој приказ, погоре споменатите карти се однесуваат на преглед на 

поединечни услуги во комбинација со сите типови екосистеми.  

    

 

 



 
 

 
 

Табела 4 Матрица со средни оценки за капацитетот на екосистемите за обезбедување на 15 селектирани екосистемски услуги на национално ниво и 
индекси на самодоверба 

 

 

  

Диви 

растенија 

(копнени и 

водни, 

вклучително и 

габи и алги) 

кои се 

користат за 

исхрана

Површинска 

вода што се 

користи 

како 

материјал 

(не се 

користи за 

пиење)

Соларна 

енергија

Влакна и 

други 

материјали 

од диви 

растенија за 

директна 

употреба 

или 

преработка 

Површинска 

вода за 

пиење

Опрашување
Контрола на 

болести

Заштита од 

пожари

Контрола на 

ерозија

Регулација на 

хидролошкиот 

циклус и 

протокот на 

вода 

(вклучително 

и контрола на 

поплави)

Карактеристики 

на живите 

системи кои се 

истакнуваат со 

своето културно 

или природно 

наследство

Природни абиотички 

карактеристики на 

природата кои 

овозможуваат 

активни или пасивни 

физички и искуствени 

интеракции (спорт, 

рекреација, 

екотуризам)]

Карактеристики 

на живите 

системи кои 

овозможуваат 

образование и 

обука

Елементи или 

карактеристики 

на живите 

системи со 

исклучителни 

вредности 

(зачувување за 

идните 

генерации)

Карактеристики 

на живите 

системи кои 

овозможуваат 

спроведување на 

научни 

истражувања или 

создавање на 

фундаментални 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Низински блата 2,3 3,1 1,6 3,0 1,7 3,0 2,5 3,6 2,4 3,9 3,6 2,6 3,9 4,4 4,7 1,9

Планински блата 2,0 2,2 1,8 2,4 1,4 2,9 1,9 3,4 2,3 3,4 3,5 2,3 3,8 4,3 4,6 1,9

Големи реки 2,1 4,7 1,0 1,8 4,3 1,9 2,8 4,5 1,9 4,2 4,2 4,4 4,2 4,4 4,3 2,2

Тектонски езера 2,0 3,8 1,2 2,2 3,2 1,5 2,4 4,2 1,7 3,7 4,6 4,6 4,4 4,6 4,5 2,1

Глацијални езера 1,3 2,5 1,0 0,8 2,8 1,4 1,7 3,8 1,1 2,8 4,3 4,2 4,1 4,5 4,4 2,0

Вештачки езера 1,7 4,5 1,5 2,3 3,7 1,6 2,3 4,4 2,1 3,9 2,6 4,5 3,2 3,3 3,4 2,1

Низински рипариски 

шуми
3,5 2,0 1,1 3,3 1,6 3,7 3,2 2,6 4,1 4,2 3,2 2,9 4,0 4,2 4,1 2,1

Листопадни шуми 4,5 1,7 1,1 4,2 2,2 4,3 3,3 1,8 4,7 3,9 4,2 4,4 4,5 4,6 4,5 2,3

Зимзелени шуми 4,2 1,8 1,0 4,3 2,3 4,2 3,3 1,8 4,7 3,9 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 2,3

Пасишта (планински 

тревести екосистеми)
4,1 1,3 4,2 3,7 1,6 4,6 2,8 2,1 3,2 2,6 3,6 3,9 3,9 4,2 4,3 2,3

Низински тревести 3,7 1,2 4,2 3,8 1,3 4,5 2,8 2,0 2,9 2,4 3,3 3,2 3,7 3,8 3,9 2,0

Екосистем на карпести 

предели и камењари
1,4 0,8 3,5 1,2 1,2 2,5 1,4 3,3 1,9 1,4 3,5 4,0 3,6 3,8 3,9 2,0

Пештери 0,5 1,9 0,1 0,3 2,1 0,7 1,6 2,1 1,1 1,8 4,3 4,5 4,0 4,3 4,3 1,9

Планински грмушки 3,7 1,1 2,4 2,8 1,3 3,9 2,6 1,4 3,8 2,5 2,5 2,7 3,6 3,2 3,7 2,0

Низински грмушки 3,5 1,1 2,4 2,8 1,0 3,9 2,6 1,4 3,3 2,3 2,3 2,4 3,5 3,3 3,4 2,0

2,3 2,4 1,9 1,9 2,5 2,3 1,8 2,1 2,4 2,4 2,5 2,8 2,5 2,5 2,6

Матрица за капацитетот на екосистемите 

во обезбедување на екосистемски услуги 

на национално ниво

Снабдувачки Регулирачки Културолошки

1 Блата

Грмушести 

екосистеми

Индекс на самодоверба (1 = Имам најмалку знаење/самодоверба  - 2 = Се чувствувам средно самоуверен - 3= Многу сум самоуверен/а)

И
н

д
ек

с 
н

а 
са

м
о

д
о

ве
р

б
а 

(1
-3

)

2 Води

3 Шуми

4
Тревести 

екосистеми

5

Екосистеми 

без или со 

ретка 

вегетација

6



 
 

 
 

3.2.3 Картирање на екосистемски услуги 

Картографските прикази за капацитетот на екосистемите за обезбедување на 

екосистемски услуги беше изведен за сите екосистеми, и тоа на ниво на 1) поединечни ЕСУ, 2) 

на групи од ЕСУ и 3) на сите (селектирани) ЕСУ. При изработката на картите се користени 

податоците за дистрибуцијата на сите природни и полу-природни екосистеми на национално 

ниво во ГИС векторски формат, како и вредностите од финалната матрица, односно средните 

вредности за секоја дадена оценка за капацитетот за обезбедување на ЕСУ, прикажани во 

Табела 4. Во Прилог 6.2 се визуелизирани капацитетите за поединечните ЕСУ со помош на 

картите кои се изработени со директен приказ на средните оцени на капацитетите на сите 

поединечни  ЕСУ, за секој од екосистемите. Во Прилог 6.1 се визуелизирани капацитетите на 

секој од екосистемите за регулирачките, снабдувачките и културолошките групи на 

екосистемски услуги, кои се пресметани со сумирање на вредностите за капацитетите на 

соодветните поединечни ЕСУ, за секоја од групите. На сличен начин е направена пресметката 

за сумарните оцени на ЕСУ на национално ниво, прикажана на Слика 2, каде секој од 

екосистемите е оценет со сумарната оцена за капацитетите на сите ЕСУ за тој екосистем. Сите 

легенди во картите за приказ на капацитетот на ЕСУ, се изработени со користење на поделба 

на вредностите на оцените со „еднаков интервал”, во 5 категории. Во картите за 

поединечните ЕСУ (Прилог 6.2) е користен целиот теоретски опсег на оцените (0-5), додека во 

картите на кои се прикажани капацитетите на групите ЕСУ (Прилог 6.1.), како и во картата со 

сумарните оцени за капацитетите на сите ЕСУ (Слика 2), опсезите се дефинирани со користење 

на соодветните пресметани максимални вредности. Класификацијата користена кај 

поединечните ЕСУ овозможува истите да бидат соодветно (визуелно) споредувани една 

наспроти друга ЕСУ. Искористената класификација на оцените за капацитетот на групните ЕСУ 

и сумарните оцени за сите ЕСУ, овозможува нешто подобар преглед на разликите во 

капацитетот за обезбедувањето ЕСУ помеѓу екосистемите, меѓутоа и покрај користењето на 

ваква адаптирана класификација, во повеќето карти не се забележливи/присутни најниските 

2-3 категории, поради релативно изедначените капацитети за обезбедување на ЕСУ на 

екосистемите. 

ЕСУ во шумските екосистеми се дополнително анализирани, со цел да се добие 

претстава на локално/регионално ниво за нивниот капацитет. За таа цел, покрај средните 

оцени за капацитетите за обезбедување на ЕСУ на шумските екосистеми на национално ниво, 

земени се предвид и локалните карактеристики на шумските екосистеми, односно нивната 

состојба, оценета на 10*10km УТМ квадранти (прикажани на Сликите 6,7 и 8) за трите шумски 

екосистеми.  



 
 

 
 

 

Слика 2 Сумарни оценки за сите ЕСУ на национално ниво 



 
 

 
 

3.3 Резиме на резултатите од проценка на капацитетот на екосистемите на 
национално ниво за селектираните екосистемски услуги и нивно 
картирање 

Согласно добиените резултати, регулирачките екосистемски услуги се највисоко 

оценети за шумските екосистеми, а најниско за пештерите. Според описите во 

индивидуалните формулари, може да се заклучи дека регулирачките екосистемски услуги се 

потешко разбирливи за групата на засегнати страни. Земајќи предвид дека самата 

методологија препорачува хетерогена група (не само експерти од научната јавност), 

неопходно е подетално запознавање на оценувачите со секоја екосистемска услуга за даден 

екосистем без притоа да се влијае на објективноста. Интересно е дека за сите екосистемски 

услуги во секцијата, средните вредности покажуваат тенденција за дадени повисоки оценки 

за речиси сите типови екосистеми. Тоа алудира дека ГЗС ја препознаваат значајноста на 

регулирачките услуги, но нема јасна дистинкција помеѓу различните класи во даден тип на 

екосистем. Исто така, оваа група екосистемски услуги е специфична затоа што директно 

произлегува главно од процесите во екосистемите. Па така, општата селекција на регулирачки 

екосистемски услуги на ниво на цела држава и за сите екосистемски услуги, веројатно 

елиминираше важни екосистемски услуги за определени екосистеми (на пример 

секвестрацијата на јаглерод). Од овие причини, за сите типови екосистеми во формуларите 

беа наведени и можеби посоодветни екосистемски услуги за дадениот екосистем што не биле 

земени предвид во оваа анализа, а би требало да се земат предвид во некои следни анализи. 

На Слика 3 е прикажана просторната дистрибуција на регулирачките екосистемски услуги на 

национално ниво.  
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Слика 3 Картографски приказ на сумарните оценки за регулирачките екосистемски услуги 
 

Снабдувачките екосистемски услуги се највисоко оценети за планинските тревести 

екосистеми, а најниско повторно за пештерите. Просечната оценка за сите типови екосистеми 

е 2,3 т.е рефлектира умерен капацитет на екосистемите на национално ниво да обезбедуваат 

определени снабдувачки екосистемски услуги. Екосистемската услуга „Диви растенија 

(копнени и водни, вклучително и габи и алги) кои се користат за исхрана“ е највисоко 

рангирана за сите типови екосистеми, во споредба со останатите во секцијата. Просторната 

дистрибуција на оваа секција според сумарните оценки не дава големи разлики од онаа на 

регулирачките (Слика 4). 
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Слика 4 Картографски приказ на сумарните оценки за снабдувачките екосистемски услуги 
 

Културолошките екосистемски услуги се убедливо највисоко оценувани за сите 

екосистеми и за сите класи. Земајќи предвид дека како секција се директно тесно поврзани 

со социолошките интеракции на човекот со природата, разбирливо е да бидат повисоко 

оценети. Па така, сите три секции екосистемски услуги во очите на ГЗС се релативни меѓусебе, 

исто како и типовите екосистеми. Културолошките екосистемски услуги се единствена секција 

каде просечните оценки за сите типови екосистеми се над 3, а дури седум типови екосистеми 

имаат просечни оценки над 4. Шумските екосистеми се повторно идентификувани како 

екосистеми со највисоки оценки, а пештерите имаат најниски.  Тоа е воочливо и на  Слика 5 

што е комплементарно на дистрибуцијата на шумските екосистеми во државата. 
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Слика 5 Картографски приказ на сумарните оценки за културолошките екосистемски услуги 
 

Со примена на матрицата за проценка на екосистемските услуги, резултатите може да 

бидат разгледувани од две перспективи: 

- Добиени вредности за секоја екосистемска услуга посебно (или за трите секции 

екосистемски услуги) во корелација со сите типови екосистеми (картографски 

приказ) 

- Добиени вредности за сите 15 анализирани екосистемски услуги во корелација со 

еден тип екосистем (анализа на снопови) 

Дополнително, резултатите од двете перспективи можат да бидат вкрстени и повторно 

дискутирани. Во индивидуалните формулари (Прилог 6.2) од страна на експертите беа 
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наведени повеќе детали како и опис на секоја од анализираните екосистемски услуги за секој 

тип екосистем посебно. Битно е да се напомене дека при оваа подетална анализа, заклучокот 

за сите типови екосистеми е дека резултатите од проценката на услугите се пред сѐ релативни 

меѓусебе, но уште поважно треба да се земе предвид дека селекцијата на екосистемските 

услуги кои беа анализирани не е специфична за даден тип екосистем. Тоа значи дека доколку 

во иднина се примени поинаква методологија на проценка, или уште повеќе, доколку се 

анализираат специфично екосистемски услуги поврзани и релевантни само за даден тип 

екосистем, резултатите би биле подетални и поконкретни. На пример, согласно направените 

анализи (анализата на снопови), се заклучува дека секцијата на културолошките екосистемски 

услуги најмногу се обезбедува (во споредба со другите две) од шумските екосистеми. Треба 

да се земе предвид дали експертите/засегнатите страни кои ја прават селекцијата на услугите 

имаат доволно познавање на типот на екосистемот, но и на екосистемската услуга во 

дадениот екосистем. Затоа, при толкување на резултатите за сите анализирани екосистемски 

услуги важно е да се потенцира дека повеќе фактори можат да влијаат на проценката.  

Предноста во ваквите проценки е фактот дека тие секогаш треба и можат да се подобрат 

повеќе или помалку, во зависност од размерот на кој се работи. Добиените резултати можат 

да послужат за преглед на просторната дистрибуција на определена екосистемска услуга (или 

секција), дополнително и капацитетот на дадениот екосистем да ја обезбеди (голем-мал) 

истата. Самите анализи овозможија визуелизација на резултатите и главно треба да послужат 

за дефинирање методологија за подетални проценки кои пак од своја страна можат да 

послужат за воспоставување различни приоритети при носење на одлуки, дефинирање мерки 

при изработка на планови за управување, дизајнирање на инструменти или алатки при 

управување со подрачја/ресурси, економска одговорност, научна просторна анализа итн. 

Квалитетот на анализите и картите е ограничен од достапноста на податоци и ресурси, но и е 

дефиниран од ризикот тие да бидат земени како основа за донесување разни одлуки 

(Burkхard and Maes 2017). Исто така, значајно е да се напомене дека проценката на услугите 

се базира само на оценките од ГЗС, додека состојбата на екосистемите не интерферира во 

самата проценка. Значаен обид беше воспоставувањето на кумулативен индекс за вкрстување 

на состојбата и проценката на услугите, со цел да се добијат избалансирани резултати. 

Ваквите поврзувања, што се впрочем дел од последниот, четврт чекор според оперативната 

рамка на MAES, се сѐ уште речиси целосно изоставени од различните теоретски пристапи на 

проценката на екосистемите и нивните услуги, од страна на европската научна јавност. 
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4 Проценка на капацитетот на шумските екосистеми за 
обезбедување на селектираните екосистемски услуги 

Во однос на анализите, беше направена малку подетална анализа за шумските 

екосистеми на национално ниво. Целта беше да се направи поврзување на резултатите од 

состојбата на шумските екосистеми и бодувањето на екосистемските услуги од матриците. 

Четвртиот чекор од оперативната рамка на МАЕS (МАЕS 2013) се однесува на интегрирана 

анализа т.е поврзување на проценката и картирањето на состојбата на екосистемите и 

проценката на екосистемските услуги. Од сите останати чекори, овој претставува најмалку 

разработен и практикуван во Европа. Во однос на тоа, најголем дефицит на литература и 

примери е токму ова поле. Земајќи го предвид малиот број објавени трудови и извештаи за 

ваков тип анализа, се обидовме да направиме карти кои ќе ја прикажат врската на двете 

анализи (состојбата и капацитетот). Исто така, беа дискутирани повеќе точки поврзани со 

шумските екосистеми и екосистемските услуги, чии заклучоци би имале примена и во 

понатамошна имплементација на овој концепт од различни аспекти.  

4.1 Состојба на шумските екосистеми на национално ниво 

Во претходната фаза од проектот беше извршена типификацијата на шумските 

екосистеми и определување на нивната состојба. Во следниот текст е прикажано кратко 

резиме со главните заклучоци и резултати. 

Шумските екосистеми во Северна Македонија (следејќи ја типификацијата според 

МАЕS), се поделени до трето ниво: зимзелени, листопадни и низински рипариски шуми.  

Состојбата на екосистемот е дефинирана како ефективен капацитет на еден екосистем 

за обезбедување на екосистемски услуги, релативен на потенцијалниот капацитет (МА, 2005).  

За проценка на состојбата на шумските екосистеми беше направено оценување на 

селектирани индикатори и параметри со соодветни скали. Состојбата на екосистемите е 

прикажана визуелно на посебни карти за секој екосистем (Слика 6-8). На картите се истакнати 

полигоните на анализираниот тип екосистем и клетките од 10х10 km. Оние клетки каде се 

наоѓа анализираниот тип екосистем, се обоени со соодветна шема на бои кои соодветствуваат 

на добиените оценки.  
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Слика 6 Карта на состојба на екосистемот на листопадни шуми 

 

 

 
Слика 7 Состојба на екосистемите на зимзелени шуми на национално ниво 
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Слика 8 Карта на состојба на екосистемот на рипариски шуми 

 

4.2 Капацитет на шумските екосистеми за обезбедување екосистемски услуги 

Согласно добиените резултати за ЕСУ кај шумските екосистеми, може да се истакне 

дека шумите кои се во границите на подрачјата со одреден степен на заштита или подрачјата 

предложени за добивање со статус на заштита, се карактеризираат со највисок капацитет за 

ЕСУ. 

Во однос на другите екосистеми на национално ниво, застапени на помали површини, 

за шумските екосистеми може да се каже дека имаат далеку поголем капацитет за ЕСУ и дека 

истиот капацитет е, главно, препознаен од стручната и пошироката јавност.  Од друга страна, 

утврдените притисоци и закани врз шумските екосистеми кои можат да доведат до 

влошување на нивната состојба и намалување на капацитетот за ЕСУ, треба да бидат 

соодветно анализирани и таргетирани во сите активности на локалната и централната власт, 

со цел истите да се намалат или спречат и да се обезбеди долгорочно одржливо 

стопанисување со шумските екосистеми на национално ниво. 
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Слика 9 Приказ на состојбата на шумските екосистеми и нивниот капацитет за обезбедување снабдувачки, 

регулирачки и културолошки екосистемски услуги 

 

Кај шумските екосистеми, според мислењето на пошироката експертска група, 

највисоки оцени имаат културолошките екосистемски услуги (Формулар 9-11), што 

претставува одличен резултат наспроти традиционалното вреднување на шумските 

екосистеми преку количината и вредноста на дрвото кое произлегува од нив.  

Отстапувањата во оцените и реалниот капацитет за екосистемски услуги помеѓу 

зимзелените и листопадните шумски екосистеми се незначителни, но постои одредена 
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разлика во однос на овие два шумски екосистеми со екосистемот на крајречните (рипариски) 

шуми. 

 
Слика 10 Приказ на состојбата на шумските екосистеми и нивниот капацитет за обезбедување регулирачки 

екосистемски услуги 
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Слика 11 Приказ на состојбата на шумските екосистеми и нивниот капацитет за обезбедување снабдувачки 

екосистемски услуги 
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Слика 12 Приказ на состојбата на шумските екосистеми и нивниот капацитет за обезбедување културолошки 

екосистемски услуги 

 

Изработени се четири карти (Слика 10, Слика 11, Слика 12) на кои се истовремено 

прикажани состојбата на екосистемите и нивниот капацитетот за обезбедување на 

екосистемските услуги од интерес. Состојбата на екосистемите е идентична на сите 4 карти, а 

разликите се во изборот на групите ЕСУ чиј капацитет е прикажан, односно на 3 карти се 

прикажани капацитетите за посебните секции: регулирачки, културолошки и снабдувачки 

ЕСУ, а на четвртата е прикажана сумата на капацитетот на сите анализирани ЕСУ. За 

картографските прикази беше искористена „дводимензионална” легенда, односно беа 

користени по две палети на бои во легендата, каде со 4 нијанси на сината боја се означени 

разликите во состојбите на екосистемите, а со 3 (2 кај културолошките) нијанси на зелената 

боја се означени разликите во капацитетите за обезбедување на ЕСУ. Па така посветлите 
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нијанси означуваат полоша состојба или помал капацитет за обезбедување на ЕСУ, а 

потемните – подобра состојба и поголем капацитет за обезбедување на ЕСУ на екосистемите. 

Класификацијата на состојбата на екосистемите е направена на четири еднакви 

интервали, поделени на секои 25%, од минималната до максималната теоретска вредност за 

индикаторите за соодветните екосистеми, односно, доколку се пресметаат средните 

вредности на индикаторите, за секој од шумските екосистеми, поделбата по класи одговара 

на следните опсези (оцени): [1-2], [2-3], [3-4] и [4-5]. 

Од друга страна, иако е препорачливо, користењето на слична класификација за 

капацитетот за обезбедување на ЕСУ, во оваа ситуација би било непрактично. Од една страна 

треба да се има предвид типот на достапните податоци, каде поединечните шумски 

екосистеми имаат униформни вредности проценети на национално ниво, а од друга, добиени 

се блиски вредности за капацитетите за обезбедување на ЕСУ на трите шумски екосистеми, 

па на картографскиот приказ не би постоеле разлики, поради групирање на вредностите за 

два или за сите три екосистеми, во некоја од категориите, во секоја од картите. За да бидат 

забележителни и разликите помеѓу капацитетите за обезбедување на ЕСУ на екосистемите, 

картографскиот приказ е направен без дополнителна категоризација, односно со директно 

користење на добиените вредности за капацитетот на екосистемите за обезбедување на ЕСУ. 

4.3 Управување со шумските екосистеми во Северна Македонија и примена 
на концептот на екосистемски услуги 

За интегрирање на концептот на екосистемски услуги во Република Северна 

Македонија, прикажано е моменталното (традиционално) управување со шумските 

екосистеми и можноста за промени во иднина. Во следниот текст се прикажани управувачите 

(главните чинители) на шумските екосистеми, просторната организација (шумско-стопански 

единици) и моменталните принципи во управувањето, со анализа на недостатоците. 

4.3.1 Управувачи со шумските екосистеми во Северна Македонија 

Со шумите и шумското земјиште во државна сопственост управува Владата на Република 

Северна Македонија преку следните надлежни институции: Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство (МЗШВ), Министерство за животна средина и просторно 

планирање (МЖСПП), Јавно претпријатие (ЈП) за стопанисување со шуми „Национални шуми” 

- Скопје, Јавни установи (ЈУ) Национални паркови, Јавно претпријатие за управување со 

повеќенаменско подрачје „Јасен” - Скопје, единици на локалната самоуправа и др. 

Активностите поврзани со управувањето со шумските екосистеми се дефинирани со 

Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ брoj 64/2009, 24/11, 53/11, 

25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16) и со Законот за заштита 

на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2004, 14/2006; 84/2007; 

35/2010; 47/2011; 148/2011 ,59/2012, 13/2013 и 63/16). 
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Согласно Законот за шумите, планирањето на управувањето и стопанисувањето со 

шумите и шумското земјиште се остварува преку: Посебни планови за стопанисување со 

шумите, Програма за стопанисување со шумите и Годишни планови за стопанисување со 

шумите.  

За шумите во заштитените подрачја се изработуваат Посебни планови за одгледување и 

заштита на шумите кои ги одобрува Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство, а се донесуваат со соодветно мислење од Министерството за животна 

средина и просторно планирање. Согласно Законот за заштита на природата за заштитените 

подрачја се изработуваат планови за управување со заштитени подрачја и оцена на 

влијанието врз природата од определени стратегии, планови и програми, како и Годишни 

програми кои се донесуваат заради спроведување на плановите за управување со 

заштитените подрачја. 

Со приватните шуми управуваат приватните сопственици на шумата. Шумите кои ги 

поседуваат верските заедници имаат карактер на приватна сопственост и со нив управуваат 

самите верски заедници согласно Законот за шумите. Со најголем дел од шумите во државна 

сопственост управува ЈП „Национални шуми” - Скопје, кое преку своите 30 подружници е 

распространето на целата територија на Република Северна Македонија и стопанисува со 

околу 90% од површините под шума.  

Сите активности поврзани со одгледувањето, заштитата и користењето на дивечот и 

неговите делови се регулирани со Законот за ловството (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 

83/18). Владата на Република Северна Македонија во согласност со Просторниот план на 

Република Северна Македонија востановува ловишта и се одредуваат неговите граници, 

површината и намената. Според својата намена ловиштата се делат на ловишта за крупен и 

ловишта за ситен дивеч. Дивечот во ловиштата на користење - концесија на домашни и 

странски правни лица кои се регистрирани за вршење дејност ловство го дава Владата на 

Република Северна Македонија по пат на Јавен конкурс. Крупниот дивеч на користење - 

концесија се дава во период од 20 години, додека ситниот дивеч на период од 10 години. За 

секое ловиште се донесува Посебна ловностопанска основа со траење од 10 години која ја 

одобрува Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а во која се пропишани 

одгледувањето, размножувањето, заштитата, ловењето и користењето на дивечот и неговите 

делови. 

4.3.2 Преглед на шумско – стопански единици  

Шумите на територијата на Република Северна Македонија, од аспект на планирањето 

и стопанисувањето, се поделени на помали површини, наречени шумско-стопански единици 

(Слика 13). Согласно Законот за шумите, шумско-стопанска единица преставува дел од 

шумската област која по правило ја сочинува просторната целина од шума и шумско земјиште, 

а опфаќа цел шумски комплекс или само еден негов дел. Таа претставува основна единица за 
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планирање и претставува природна и стопанска целина утврдена според орографските и 

хидрографските карактеристики, сообраќајниците и другите природни и економски услови за 

управување и стопанисување со шумите и шумската инфраструктура. 

Шумско-стопанските единици  се територијални целини на шума и шумско земјиште 

кои опфаќаат шумски комплекси или делови од нив. Ваквата поделба е направена со цел тие 

да имаат дефинирана површина, дрвна маса, прираст и други параметри што ќе послужат за 

поточно и навремено планирање и евидентирање, како и за поефикасно, целосно, планско, 

трајно и одржливо стопанисување со шумите. Шумско-стопанската единица е составена од 

помали плански целини т.е оддели и пододдели. Големината на одделите е утврдена 

законски и кај високостеблените насади изнесува до 60 хa, а кај нискостеблените до 100 ха. 

Шумско-стопанската единица опфаќа шуми на еден сопственик или корисник со 

површина од 100 до 10 000 ха.  По исклучок, шумско-стопанска единица може да се формира 

и од шуми на повеќе сопственици и корисници, доколку тие заедно не поседуваат помалку од 

100 ха шуми и шумско земјиште.  Во исклучителни случаи површината на шумско-стопанската 

единица може да изнесува и над 10 000 ха, ако истата не може да претставува посебна 

географска целина, но не повеќе од 15% од законски утврдената површина. На територијата 

на државата издвоени се над 190 шумско-стопански единици за кои на секои 10 години се 

изработуваат нови Посебни планови за стопанисување или Посебни планови за одгледување 

и заштита на шумите, согласно Законот за шуми и согласно Правилникот за содржината на 

содржината на Посебниот план за стопанисување со шумите во приватна сопственост над 30 

ха, начинот на нивна изработка, донесување и одобрување. 
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Слика 13 Шумско-стопански единици во Република Северна Македонија (разликите во обојувањето се 
индиција за дрвната маса) 

4.3.3 Осврт на плановите за стопанисување – принципи на планирање и опфатени 
компоненти 

Националната шумарска политика се остварува преку Стратегијата за одржлив развој 

на шумарството. Стратегијата за одржлив развој на шумарството е плански документ што го 

уредува проширувањето на квалитетот и заштитата на шумскиот фонд согласно со 

Просторниот план на Република Македонија, мултифункционално стопанисување со шумите 

и одржлив развој на шумарството, зголемување на придонесот на шумите и на другите 

поврзани добра и услуги во квалитетот на животот во руралните области, зголемување на 

јавните и социјалните функции на шумите и шумарството преку заедничка стратегија за 

развој, со севкупна валоризација на нејзините општокорисни функции и социјални функции и 

зголемување на свеста за еколошките и социјалните вредности на шумите. Стратегијата за 

одржлив развој на шумарството ја донесува Владата за период од 20 години. Во 2006 година 

од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е донесена 

Стратегија за одржлив развој на шумарството во Република Македонија, според која 

приоритетите на делувањето на шумарството во идниот период се насочени кон 
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општокорисните функции на шумите, како и кон заштитата, биодиверзитетот и грижата за 

природата и животната средина. 

Според член 24, став 1 од Законот за шумите, предвидено е поделба/разграничување 

на шумите по намена, производни и заштитни, да се утврдува врз основа на општиот план. 

Истиот не е донесен од страна на Собранието на РСМ, иако е предмет на интерес на 

Стратегијата за одржлив развој на шумарството во РСМ и останати програмски документи на 

МЗШВ. Во став „(2) во општиот план за стопанисување со шумите во Република Северна 

Македонија се прикажува и анализира состојбата на шумскиот фонд (шумите), се 

одредуваат функциите на шумите, се одредува намената на шумите, се дефинира 

функционалната, просторната и еколошката целина, главните цели на развојот, целите 

и мерките за унапредување на шумите, одржување и унапредување на општокорисните 

функции на шумите и заштитата на шумите, одредување на методите/начините на 

стопанисување со шумите, како и одгледувачките и уредувачките мерки”. 

Недонесувањето на општиот план е на одреден начин хендикеп за планирање во 

шумарството.  

Понатаму, стопанисувањето со шумите за стопанска намена се одредува во Посебните 

планови за стопанисување со шуми според член 29 од Законот за шуми и Правилникот објавен 

во Службен Весник бр.248 од 2019 година.  

План за стопанисување со шуми се носи за шуми кои се со површина од најмалку 30 

ха. План за стопанисување се носи на ниво на шумско-стопанска единица која е дефинирана 

во член 27 од Законот за шумите. Во пракса тоа значи дека во една орографска целина, планот 

на пример се однесува само на шумите во државна сопственост, не и за приватна сопственост 

(став 4).  

Содржината на Посебните планови за стопанисување со шумите (ППСШ) е одредена во 

самиот Правилник. Посебните планови за стопанисување со шумите се донесуваат за сите 

шуми кои се опфатени со шумско-стопански единици и истите се со важност од десет години. 

Посебните планови ги ревидира и одобрува Комисија при Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија. 

Сепак, постојното планирање и покрај интенцијата за одржливо стопанисување со 

шумите, главно е насочено кон остварување на економски и социјални придобивки, а многу 

помалку кон зачувувањето на еколошките вредности. Пристапот во планирањето во 

шумарството сѐ уште е базиран на потребите на традиционалното шумарство кое ги третира 

шумските ресурси од аспект на производ - суровина за индустријата и снабдување на 

населението со дрво, се осврнува на моменталната состојба на шумите и адекватно на тоа 

поставува цели на идното стопанисување.  

Сите останати влијанија од управувањето со шумскиот екосистем не се анализирани со 

поголема сериозност и подлабока анализа, во смисла:  
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- Какви се одредбите од Планот за просторно уредување за даденото подрачје; 

- Задолжителна проверка за плановите кои се носат на општинско ниво и евентуалната 

потреба од меѓусебна координација на корисникот/сопственикот на шумата и 

локалните власти;   

- Какво е влијанието на шумскиот екосистем во регулација на водниот режим 

(вклучително и вода за извори и вода за пиење, наводнување итн). Во таа смисла даден 

е само опис на постојната хидрографска мрежа, количини на врнежи преземна од 

постојните податоци итн;   

- Влијанието на видовите во однос на транспирација и адекватно на тоа предлозите за 

пошумување; 

- Какви се потребите за заштита од ерозија; 

- Нема одредување на количини на недрвни производи од шума (ароматични билки, 

бобинки, печурки) и дозволените количини за собирање, базирано на јасен 

методолошки пристап;   

- Не се осврнува на пејзажните вредности и детерминација на евентуални културни, 

спиритуални, здравствени вредности на шумата; 

- Можностите за синергија со постојните шумски ресурси во иницирање на руралниот 

развој (можност за туризам и негова поддршка, вработување); 

- Кои видови на птици и цицачи живеат во шумскиот екосистем (перманентно или 

повремено) и нивните коридори на движење, потреби за размножување, исхрана итн; 

- Какво е влијанието од спроведувањето на активностите за користење на шумските 

ресурси и изградбата на шумската инфраструктура по околната животната средина 

(EIA, SEA). 

За разлика од Правилникот кој беше во сила од 1998 до 2019 година, во овој правилник во 

член 34 има и одредба за заштитни шуми.   

При спроведувањето на пилот сертификацијата на шумите во Малешевски Планини 1, 

беа идентификувани голем број на недостатоци во самиот План за стопанисување со шумите 

и затоа, беа подготвени поголем број на Анекси за да се донесе во согласност Планот за 

стопанисување со барањата на националниот стандард за сертификација на шумите.    

За шумите во заштитените подрачја се подготвува Посебен план за одгледување и 

заштита на шумите во заштитените подрачја. За него важат дел од одредбите за стопанските 

шуми. Главно е да се напомене дека во овие шуми акцентот се дава на преземање на 

обновителни и одгледувачки работи во шумата (обнова, прореди, мелиорација, индиректна 

конверзија на деградирани шуми итн).  

Генерална забелешка е дека пристапот во планирањето не е мултифункционален и не 

може да обезбеди интегрирано управување со ресурсите во подрачјето, па така и не може да 

придонесе кон целосна поддршка на екосистемските услуги кои ги обезбедува шумскиот 
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екосистем. Едно од излезните решенија за подобро планирање во шумарството е изработка 

на општ план за стопанисување со шумите во кој би се вклучиле поголем број на институции 

(МЗШВ, МЖСПП, Хидрометеоролошки завод, научни институции) за да се обезбеди добра 

основа за изработка на ППСШ кои во никој случај не би смееле да бидат во конфликт со 

содржината на општиот план. 

4.3.4 Процес на сертификација на шуми 

Сертификацијата на шумите како во светот така и во Европа е доброволен процес. Во 

светот во функција се два признаени системи за сертификација на шумите:  

1. PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) и  

2. FSC (Forest Stewardsхip Council).  

И двата системи се водени од невладини организации кои пропишуваат глобални 

барања за ОСШ, а менаџерите ги исполнуваат. Проверката на исполнувањето се врши од 

страна на специјализирани ревизорски куќи – тела за сертификација. Разликата во двата 

системи е во тоа што пристапот на PEFC е воден повеќе од долу кон горе, т.е. дозволува 

локална интерпретација на барањата за одржливост кои понатака се проверуваат во PEFC 

Council и одат на ревизија и прифаќање од страна на сите членки на PEFC (во PEFC 51 членува 

национално тело). Според најновите податоци на PEFC, според овој систем се сертифицирани 

325 милиони хектари шума во светот, од кои во Европа се 117 мил. ха шума и тоа: Австрија 

3.190.820 ха, Белорусија 8.777.949 ха, Чешка 1.776.882 ха, Естонија 1.294.304 ха, Финска 

18.271.894 ха, Франција 5.631.526 ха, Германија 7.640.508 ха, Норвешка 7.380.750 ха, Полска 

7.155.791 ха, Руска Федерација 30.794.452 ха, Словачка 1.219.434 ха, Словенија 293.133 ха, 

Шпанија 2.311.218 ха, Шведска 15.847.125 ха, Велика Британија 1.581.008 ха итн. Во базата на 

податоци на FSC нема приказ по земји, туку  е даден податок дека вкупно 210 милиони 

хектари се сертифицирани по овој систем (постои GIS мапа од која може да се влечат 

податоци). 

Во Северна Македонија на сила е PEFC национален систем за сертификација на шумите 

кој е признаен од  PEFC во 2018 година. Истиот е моментално во процес на ревизија со 

регионален пристап (изработка на Балкански стандард за Словенија, Северна Македонија и 

Босна и Херцеговина (Република Српска)).  

Според скромните искуства, моменталната шумарска пракса во Северна Македонија 

не ги исполнува барањата за сертификација. Во пилотното сертифицирање на шумско – 

стопанска единица Малешевски Планини 1 за Национални Шуми – Подружница Равна Река 

во Пехчево, имаше потреба од низа адаптации во ППСШ (додавање на карти и документи), 

изработка на внатрешна регулатива и обука и прилагодување на терен. Најголем проблем 

претставува поимањето на сертификацијата како непотребен трошок (и оттаму разбирањето 

ако платам - ќе добијам сертификат) отколку како мехaнизам за подобро управување со 

шумите, поголема отчетност и транспарентност, алатка за подобар пристап кон пазарите 
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(зелени јавни набавки, општествена одговорност на купувачи) и конечно одговорност кон 

целокупното општество за менаџментот со толку важен ресурс за сите. Самиот процес на 

сертификација сѐ уште нема широка поддршка ниту во МЗШВ, ниту во ЈП „Национални Шуми“, 

ниту во преработувачката индустрија. Напротив, познавањето на проблематиката е сериозно 

ниско.   

4.3.5 Пилот Регионален план за унапредување на шумите во Малешевскиот регион  

Во 2019 година за првпат во Република Северна Македoнија е изработен Пилот 

Регионален план за унапредување на шумите во Малешевскиот регион (Берово и Пехчево), 

со Акциски план 2020-2025. Истиот е подготвен во рамки на  Програмата за зачувување на 

природата во Северна Македонија – фаза 2 (ПЗП), проект на Швајцарската агенција за развој 

и соработка (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC), координиран од 

„Фармахем” од Скопје, а со активна вклученост на голем број заинтересирани страни 

континуирано вклучени во процесот и подготовката на документот. 

Во овој план по примерот на некои европски земји со развиено шумарство е направен 

обид за  регионално просторно планирање и управување со природните вредности на ниво 

на предел и сливно подрачје согласно Пан-европските критериуми и индикатори. Во основа 

целта на ова регионално планирање е посовремено и одржливо користење на природните 

ресурси во согласност и интерес на сите засегнати страни. 

Она што овој Регионален план го прави посеопфатен за разлика од постојните Посебни 

планови за стопанисување со шумите, покрај регионалниот просторен опфат и можноста за 

детектирање на активности за финансирање, е утврдувањето на основи за обезбедување и 

вреднување  и на другите екосистемски услуги во шумите. Ова планирање  не е насочено само 

на вреднување на дрвната маса туку ги зема предвид, покрај економските, и социјалните и 

еколошките придобивки од шумите. Во преден план е зачувувањето на сите природни 

вредности, биолошката и пределска разновидност и животната средина. Со залагањето за 

одржлив развој на шумарството со примена на активности и практики кои се еколошки 

прифатливи се овозможува зачувување, заштитата и унапредување на животната средина. 

Ваквиот концепт придонесува за стабилни и одржливи шумски екосистеми кои се одликуваат 

со богата биолошка и пределска разновидност. Посебен акцент се дава на зачувувањето на 

водните ресурси и заштитата од елементарни непогоди и природни катастрофи со предлог на 

превентивни мерки и активности. 

 Треба да се истакне дека и покрај тоа што во постојната национална законска 

регулатива не е предвидено задолжително изработување на Регионални планови за 

управување со шумите, сепак изработката на такви планови е корисна и овозможува 

поцелосно и посовремено гледање на природните ресурси и можност за нови визии и 

стратегии во интерес на природата и луѓето. Ваквото планирање е стратешко и дава можност 

за обезбедување на средства со кои може да се финансираат одредени активности во 

шумарството и животната средина. Впрочем, и во некои европски земји, каде овој тип на 
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планирање не е обврзувачко со законски акти, тие ги изработуваат на доброволна основа 

поради предностите и бенефитите од ваквите регионални планови. 

 Посебна вредност на Регионалниот план за унапредување на шумите во 

Малешевскиот регион (Берово и Пехчево) е тоа што за сите разработени поглавја се дадени 

препораки и мерки со кои се даваат предлози за подобрување на состојбите со управувањето 

на природните вредности во регионот. Во акцискиот план пак, разработени се повеќе 

активности и мерки со кои ќе се постигнат целите за унапредување на шумите во 

Малешевскиот регион со соодветно утврдени индикатори, прецизна временска рамка и 

можни извори на финансирање.     

Искуството од изработката на овој прв Пилот Регионален план за унапредување на 

шумите во Малешевскиот регион (Берово и Пехчево) со Акциски план 2020-2025 на 

територијата на Северна Македонија е позитивно и е добра основа за развивање на такви 

планови и во другите региони во државата. Овие планови може да бидат и добра основа кон 

исполнување и на законската обврска за изработка на Општ План за стопанисување со шумите 

во државата, обврска која ја има во законот за шуми, а подолго време не е исполнета. 

4.3.6 Заклучок: можности за интегрирање на концептот за ЕСУ во управувањето на 
шумите  

Концептот на екосистемски услуги кој може да вклучува и модел за нивно наплаќање, 

е прилично нов за методи на управување како што се спроведуваат во шумарството, пред сѐ 

во шумите со стопанска намена. На Балканот, Северна Македонија е можеби и во 

порелаксирана позиција во однос на побарувањето за дрвни ресурси, особено од 

индустријата. Тоа не е така во другите земји, каде извозниот потенцијал на шумарството е 

прилично голем (во Хрватска таа индустрија е извозна гранка број еден, во Босна и 

Херцеговина шумарството учествува со двоцифрен број во БДП, во Србија и Бугарија има 

сериозен извозен потенцијал - повеќе од 50-100 пати од извозот кој го реализира Северна 

Македонија).  

Веројатно е дека прифатливоста на концептот за ЕСУ во планирањето на 

стопанисување со шумите во ЈП и ЗП би била поголема доколку е тоа официјална постапка 

пропишана во согласност со законски барања. Притоа, треба да се земе предвид отпорот кој 

постои во ЈПНШ во однос на промена на постојниот режим на управување и уште повеќе кога 

ресурсите со кои управува ги презема друг субјект. Тајната на успехот за поддршка на ЕСУ е 

да се изнајдат мехaнизми за исплата на услугите кон менаџерите на подрачјето или 

сопствениците на шуми. Логично е ако има побарувачка за екосистемска услуга таа и да се 

плаќа, доколку не е дел од некој поширок општествен интерес како право на вода за пиење, 

чист воздух, движење итн.   

Сумирано, имплементацијата на концептот во шумарскиот сектор би претставувал 

огромен предизвик во иднина земајќи го предвид моменталното управување со овие 

екосистеми. Треба да се направи поопсежна анализа во насока на тоа до каде може државата 
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да ги регулира овие односи и да обезбедува поддршка (субвенции од рурален развој, 

останата поддршка од други државни фондови како што е зелениот фонд во Хрватска и сл.), 

но и до каде и приватниот сектор може да обезбеди поддршка (билет за влез во заштитено 

подрачје, износ за наплата во редовните сметки за вода, билет за влез за спортување, 

екотуризам, итн.). 
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6 Прилози 

6.1 Картографски приказ на капацитетот на сите типови екосистеми за 15-те 
селектирани екосистемски услуги 

6.1.1 Снабдувачки екосистемски услуги 
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6.1.2 Регулирачки екосистемски услуги 
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6.1.3 Културолошки екосистемски услуги 
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6.2 Формулари за анализа на екосистемските услуги на национално ниво во 
одделните типови екосистеми  

6.2.1 Планински грмушки, 53-65 

6.2.2 Низински грмушки, 66-76 

6.2.3 Планински пасишта, 77-87 

6.2.4 Низински тревести екосистеми, 88-97 

6.2.5 Планински блата, 98-109 

6.2.6 Низински блата, 110-123 

6.2.7 Карпести предели и екосистеми со оскудна вегетација, 124-131 

6.2.8 Пештери, 132-143 

6.2.9 Листопадни шуми, 144-157 

6.2.10 Иглолисни шуми, 158-172 

6.2.11 Низински рипариски шуми, 173-182 

6.2.12 Големи реки, 183-193 

6.2.13 Тектонски езера, 194-205 

6.2.14 Глацијални езера, 206-216 

6.2.15 Aкумулации, 217-228 

 

 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

 Планински грмушести екосистеми 

  

Славчо Христовски1 

1 Природно-математички факултет, Скопје 
 
 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска 
услуга 

Планински грмушести екосистеми 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 

Диви растенија 
(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) кои 
се користат за 
исхрана 

Оценка: добар капацитет (3,7) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Екосистемите на планинските грмушки имаат 
добар капацитет за продукција на растителна храна. Во тој контекст се мисли пред сѐ на 
плодови од грмушестите растенија: боровинки, брусница, сина смрека, мечкино грозје, итн. 
Дел од овие растенија се користат за исхрана, а дел за производство на чаеви. Значењето на 
габите е ниско.  
 
Притисоци/закани: Овие екосистеми не се под значителни закани. Природните процеси на 
сукцесија резултираат со губење на овие екосистеми заради зараснување во шума. 
 
Побарувачка: Побарувачката е очигледно значителна, но треба да се квантифицира преку 
теренски истражувања. 

Површинска 
вода што се 
користи како 
материјал (не се 
користи за 
пиење) 

Оценка: мал капацитет (1,1) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е пониска од реалната. Веројатно, ГЗС имала предвид 
екосистеми кои се транзициски стадиум помеѓу шуми и пасишта без поголемо значење. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Планинските грмушести екосистеми имаат многу 
значајна улога во формирањето површинска вода. Голем дел од извориштата на реките се 
наоѓаат во зоната на вриштините. 
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Екосистемска 
услуга 

Планински грмушести екосистеми 

Притисоци/закани: Вештачки акумулации, хидроцентрали, каптирање на извори, 
загадување од сточарски фарми и бачила.  
 
Побарувачка: Површинската вода се користи за потребите на сточарството во планинските 
области. 

Соларна 
енергија 

Оценка: умерен капацитет (2,4) 
 
Коментар кон оценката: ? 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Не учествува во создавање на соларна енергија, 
ниту е погоден за нејзино искористување. 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: Нема/ниска. 

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка: умерен капацитет (2,8) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е реална. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Овие екосистеми произведуваат растителни 
материјали кои можат да се користитат во прехранбената индустрија (пр. плодовите од 
боровинките и сината смрека). Постојат неколку научни трудови и извештаи кои го 
квантифицираат капацитетот на вриштините за оваа ЕСУ. 
 
Притисоци/закани: прекумерно искористување, несоодвени методи на собирање плодови 
и листови,  
 
Побарувачка: Постои значителна побарувачка, која треба да се квантифицира преку 
теренски истражувања. 

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: мал капацитет (1,3) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е пониска од реалната. Веројатно, учесниците во ГЗС не 
ги поврзуваат грмушестите екосистеми со хидролошки појави. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Иако ГЗС, проценила дека овие екосистеми имаат 
мал капацитет, можеме слободно да кажеме дека овие екосистеми имаат добар до голем 
капацитет. Имено, голем дел од извориштата на реките се наоѓаат токму во зоната на 
вриштините и другите типови планински грмушести екосситеми. 
 
Притисоци/закани: Каптирање на извори, загадување од сточарски фарми и бачила. 
 
Побарувачка: Побарувачката е сигурно значителна. Можеме да претпоставиме дека 
определен број села и туристички населби се снабдуваат со вода преку каптирање на 
изворите од екосистемите на планинските грмушки. 

 

  



55 
 

 

Екосистемска 
услуга 

Планински грмушести екосистеми 

Р
ЕГ

У
Л

И
Р

А
Ч

К
И

 

Опрашување 

Оценка: добар капацитет (3,9) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е веројатно нешто повисока од реалната. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Опрашувањето е ЕСУ која може да се поврзе со 
планинските грмушести екосистеми. Во овие екосистеми се наоѓаат бројни ентомофилни 
растенија, како и полинатори од различни групи инсекти.  
 
Притисоци/закани: Недоволно познавање на инсектите полинатори. 
 
Побарувачка: Опрашувањето е значајна ЕСУ за природните екосистеми. Значењето на 
опрашувањето за земјоделските површини и пчеларството е исто така значително, особено за 
грмушестите екосистеми во шумските вегетациски појаси. 
 

Контрола на 
болести 

Оценка: умерен капацитет (2,6) 
 
Коментар кон оценката: ? 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Планинските грмушести екосистеми немаат 
директна улога во контролата на болести. Индиректно, тие се значајни заради 
прочистувањето на водата, спречувањето ерозија, итн. 
 
Притисоци/закани: Деградација 
 
Побарувачка: Ниска 

Заштита од 
пожари 

Оценка: мал капацитет (1,4) 
 
Коментар кон оценката: Веројатно пониска во вистинската бидејќи не се земени предвид 
сите типови планински грмушести екосистеми. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Некои од планинските грмушки со смреки се 
подрложни на пожари и учествуваат во нивното ширење. Но, капацитетот на вриштините е 
веројатно повисок бидејќи овие екосистеми не се подложни на пожари, а со тоа имаат 
заштитна функција. 
 
Притисоци/закани: Зараснување со други грмушести и дрвенести видови. 
 
Побарувачка: Вриштините имаат заштитна функција од пожари. 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: добар капацитет (3,8) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Планинските грмушести екосистеми се развиваат 
на терени кои се подложни на ерозија (стрмни падини, претходно уништена шумска или 
тревеста вегетација) и имаат значајна улога во стабилизирањето на почвата, создавањето на 
почвената органска материја, а со тоа и контрола на ерозијата. 
 
Притисоци/закани: опожарување, изградба на патишта, лизгалишта. 
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Екосистемска 
услуга 

Планински грмушести екосистеми 

 
Побарувачка: Функцијата на планинските грмушести екосистеми во контрола на ерозијата е 
многу важна за населбите и инфраструктурните објекти кои се наоѓаат на планините или во 
нивното подножје. Ваквиот тип вегетација се користи (ретко) за стабилизирање на некои 
лизгалишта. 

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: умерен капацитет (2,5) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е веројатно пониска од реалната 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Како што беше образложено во делот за 
снабдувачките услуги, улогата на планинските грмушести екосистеми во хидролошкиот 
циклус е многу значајна, а со тоа нивниот капацитет е добар до голем. 
 
Притисоци/закани: Прекумерно искористување, каптирање на извори, загадување од 
сточарски фарми и бачила.  
 
Побарувачка: Контролата на поплави (заедно со обезбедувањето површинска вода и вода за 
пиење) е една од најзначајните ЕСУ на планинските грмушести екосистеми за добробитта на 
човечктие населби и инфраструктурата.  

 

Екосистемска 
услуга 

Планински грмушести екосистеми 

К
У
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ТУ
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Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: умерен капацитет (2,5) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е веројатно реална. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Планинските грмушести екосистеми не се 
поврзуваат со значјни аспекти на културното наследство, освен со традиционалното 
сточарење и производство на храна. Сепак, овие екосистеми имаат определено значење 
од аспект на природното наследство, кое досега не е високо вреднувано. 
 
Притисоци/закани: Прекумерно искористување, изградба на инфраструктурни објекти. 
 
Побарувачка: 

Природни 
абиотички 
карактеристики 
на природата кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни физички 
и искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам)] 

Оценка: умерен капацитет (2,7) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е веројатно реална. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Планинските грмушести екосистеми имаат 
умерен капацитет за ЕСУ кои овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам). Во пределите на вриштините се одвиваат 
различни рекреативни и спортски активности (планинарење, скијање). 
 
Притисоци/закани: Прекумерно искористување, изградба на инфраструктурни објекти. 
 
Побарувачка: Вриштините се користат како простори за рекреативни и спортски 
активности на повеќето од нашите високи планински масиви. 
 

Карактеристики Оценка: добар капацитет (3,6) 
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Екосистемска 
услуга 

Планински грмушести екосистеми 

на живите 
системи кои 

овозможуваат 
образование и 

обука 

 
Коментар кон оценката: Оценката е веројатно повисока од реалната.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Планинските грмушести екосистеми се добри 
објекти за илустрација на значајни еколошки процеси: создавање на пионерска 
вегетација, педогенеза, контрола на ерозија, хидролошки циклуси, сукцесија, итн. 
 
Притисоци/закани: Недоволно познавање 
 
Побарувачка: Во последните неколку години се спроведени повеќе проекти за едукација 
и обука за рационално искористување на природните ресурси кои произлегуваат од 
планинските грмушести екосистеми. 
 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: добар капацитет (3,2) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е реална или нешто повисока. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Некои од планинските грмушести екосистеми 
имаат повисоко конзервациско значење. Тоа особено се однесува на заедниците во 
субалпската и алпската зона на високите планини (заедници во кои се среќаваат видови 
како Empetrum hermaphroditum, Salix spp., Loiseleuria procumbens, итн.).  
 
Притисоци/закани: климатски промени. 
 
Побарувачка: Досега не се спроведени директни активности за заштита и зачувување на 
планински грмушести екосистеми, туку тие се интегрален дел на поголеми простори за 
заштита. Во поголемите заштитени подрачја (национални паркови, Јасен) се среќаваат 
гоелми површини со планински грмушести екосистеми, дел од нив и  во зоните за строга 
заштита. 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
спроведување на 
научни 
истражувања или 
создавање на 
фундаментални 
еколошки знаења 

Оценка: добар капацитет (3,7) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е реална или нешто повисока. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Планинските грмушести екосистеми се 
интересни објекти за спроведување научни истражувања. Нивната екологија е многу 
интересна, но во Македонија слабо истражувана 
 
Притисоци/закани: Недоволно познавање на екологијата на овие екосистеми,  
 
Побарувачка: Во последните години се спроведени научни истражувања за продукцијата 
на овие екосистеми (вриштини на Осогово, Пелистер, Шар Планина). 
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на 
снопови 

 

 
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со 
своето културно или природно наследство 

Природни абиотички карактеристики на природата кои 
овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам)] 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
спроведување на научни истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и 
алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не се 
користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна 
употреба или преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода 
(вклучително и контрола на поплави) 

 
 
 
 
 
 
 

  



59 
 

 
Коментар кон снопјето за регулирачки услуги:  
Планинските грмушести екосистеми имаат исклучително значење за регулирачки ЕСУ. Дел од нив се 
потценети од страна на ГЗС, особено ЕСУ поврзани со регулацијата на хидролошкиот циклус.  
Во CICES класификацијата се наоѓаат уште две интересни и релеватнни ЕСУ за грмушести екосистеми: 
Regulation of the chemical condition of salt waters by living processes и Weathering processes and their 
effect on soil quality кои би можеле да бидат искористени во некои идни анализи. 
 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги: 
Снабдувачките ЕСУ се многу значајни за планинките грмушести екосистеми. Тие се базираат најмногу 
на производството на хранливи продукти според ГЗС. ЕСУ кои се однесуваат на обезбедување 
површинска вода и вода за пиење се многу потценети и сметаме дека е потребно да се изврши 
корекција на овие оценки. 
 
Коментар кон снопјето за културолошки услуги: 
Иако културолошките ЕСУ се оценети со повисок капацитет, сепак тие се веројатно помалку важни 
отколку снабдувачки и особено регулирачките ЕСУ 
 

 

Општ коментар за целиот график: 

Планинските грмушести екосистеми се недоволно познати екосистеми за нестручната јавност. Тоа 

се екосистеми кои не биле примарен предмет на истражување дури ни во научно-истражувачките 

проекти. Заради овие причини сметаме дека капацитетот за регулирачките и некои од 

снабдувачките ЕСУ е потценет и неопходна е корекција. Физиогномијата на грмушестите 

екосистеми не е привлечна за повеќето луѓе, но овие екосистеми имаат многу важни еколошки 

функции и обезбедуваат специфични ЕСУ. 

Разновидноста на живеалиштата и заедниците во планинските грмушески екосистеми е 

извонредно голема што претставува дополнителна причина за неточното оценување на нивните 

капацитети за ЕСУ.  
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 

Заедница со Bruckenthalia spiculifolia (Осогово, Царев Врв) 

 

 

Заедница со Arctosaphylos uva-ursi во шумска чистина (Бело Гротло, Ниџе) 
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Заедница со Salix reticulata 

 

 

Сина боровинка (Vaccinium myrtillus) 
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Брусница (Vaccinium vitis-idaea) на Беласица 

 

Изворишни делови на Каменичка Река во зоната на вриштини (Осоговски Планини) 
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Намерно горење на смректите заради спречување на зараснување на пасиштата (Шар Планина) 

 

 

Chamaecytisus heuffeli (Јакупица) 
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Genista fukarekiana – ендемичен вид за Осоговските Планини 

 

Rhododendron myrtifolium (Јакупица) 
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Empetrum hermaphroditum (Враца, Шар Планина) 

 

 

Теренски истражувања на продукцијата на боровинките на Осогово 

 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Низински грмушести екосистеми 

Славчо Христовски1 

1 Природно-математички факултет, Скопје 
 

 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска 
услуга 

Низински грмушести екосистеми 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 

Диви растенија 
(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) кои 
се користат за 
исхрана 

Оценка: добар капацитет (3,5) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е веројатно повисока од реалната 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Екосистемот на низински грмушки обезбедува 
растителна храна, но со умерен капацитет. Тука се мисли на различни видови плодови (Rosa, 
Rubus, Cotoneaster) и некои лековити растенија кои се користат за чаеви. Покрај тоа, овие 
екосистеми обезбедуваат и храна за добиток (ограничен капацитет). 
 
Притисоци/закани: Опожарување, пошумување со алохтони видови. 
 
Побарувачка: Определена ниска до умерена побарувачка постои, но во овој момент таа не 
може да се квантифицира. 
 

Површинска 
вода што се 
користи како 
материјал (не се 
користи за 
пиење) 

Оценка мал капацитет (1,1) 
 
Коментар кон оценката: Веројатно пониска од реалната (претпоставуваме дека 
оценувањето од ГЗС е водено од аридноста на овие екосистеми). 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Екосистемот на низински грмушки учестува во 
регулација на хидролошкиот циклус, а со тоа обезбедува површинска вода која може да се 
користи во различни цели (наводнување, сточарство, создавање мали акумулации). 
 
Притисоци/закани: Пошумување со алохтони иглолисни видови (чемпреси, црн бор) 
 
Побарувачка: Оваа ЕСУ се користи, особено за потребите на сточарството во зимскиот 
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Екосистемска 
услуга 

Низински грмушести екосистеми 

период (зимски пасишта), постојат бројни акумулации кои служат за наводнување, итн. 
 

Соларна 
енергија 

Оценка: умерен капацитет (2,4) 
 
Коментар кон оценката: ? 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Екосистемот на низински грмушки не учествува во 
создавање на соларна енергија, ниту има голема моќ за нејзино искористување (споредено 
со шуми, ливади и пасишта). Од друга страна, ваквиот тип екосистеми е привлечен за 
искористување на соларната енергија заради општото (погрешно) мислење дека ваквите 
екосистеми имаат мало значење.  
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: / 

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка: умерен капацитет (2,8) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е веројатно повисока од реалната 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Овие екосистеми имаат ниско значење за исхрана 
на добиток (кози, овци). Не ни се познати материјали кои имаат директно значење за 
градежништво или некакво производство. 
 
Притисоци/закани: Пожари, деградација, интензивно сточарство 
 
Побарувачка: Ниска 

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: мал капацитет (1,0) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е пониска од реалната 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Екосистемите на низински грмушки имаат 
определен капацитет за површинска вода за пиење.  
 
Притисоци/закани: Пошумување со алохтони видови, каптирање на водите 
 
Побарувачка: Можеме да претпоставиме дека руралните населби во централните делови на 
Македонија користат вода за пиење која е резултат на еколошките процеси во екосистемите 
на низински грмушки. 

 

 

Екосистемска 
услуга 

Низински грмушести екосистеми 

Р
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Опрашување 

Оценка: добар капацитет (3,9) 
 
Коментар кон оценката: Оценката на ГЗС се чини реална. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Екосистемот на низински грмушки се 
карактеризира со присуство на висок диверзитет цветни зоофилни растенија, како и 
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Екосистемска 
услуга 

Низински грмушести екосистеми 

(веројатно) голем број видови опрашувачи. 
 
Притисоци/закани: Прскање (особено авионско) за контрола на „штетници“ 
 
Побарувачка: Полинацијацијата како ЕСУ е значајна за природните екосистеми, но и 
земјоделските површини со култури за кои е неопходно опрашување од страна на инсектите. 
Исто така, оваа ЕСУ е значајна за пчеларството. 

Контрола на 
болести 

Оценка: умерен капацитет (2,6) 
 
Коментар кон оценката: Реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Екосистемот на низински грмушки, како и сите 
природни екосистеми има улога во контролата на болести. 
 
Притисоци/закани: Деградација на екосистемот на низински грмушки. 
 
Побарувачка: / 

Заштита од 
пожари 

Оценка: мал капацитет (1,4) 
 
Коментар кон оценката: Реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Екосистемите на низински грмушки се релативно 
подложни на пожари и лесно ги пренесуваат. Иако не поседуваме веродостојни статистички 
показатели, сепак можеме да кажеме дека пожарите во овој тип екосистеми се честа појава и 
зафаќаат големи површини. 
 
Притисоци/закани: Пошумување со алохтони видови (обичен и аризонски чемпрес) кои ја 
золемуваат подложноста на пожари. 
 
Побарувачка: / 
 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: добар капацитет (3,3) 
 
Коментар кон оценката: Реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Овој тип екосистем се развива на терени кои се 
подложни на ерозија и имаа значајна улога во контролата на ерозија. Оваа ЕСУ е значајна за 
населените места во сливовите на реките Вардар и Струмица. 
 
Притисоци/закани: Уништување со пожари, пошумување со алохтони видови (обичен и 
аризонски чемпрес) 
 
Побарувачка: 

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 

Оценка: умерен капацитет (2,3) 
 
Коментар кон оценката:  Реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Низинските грмушки имаат умерен капацитет во 
регулирање на протокот на вода и спречување поплави преку задржување на водата во 
почвата, транспирација итн. 
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Екосистемска 
услуга 

Низински грмушести екосистеми 

поплави)  
Притисоци/закани: Деградација, опожарување. 
 
Побарувачка: Оваа ЕСУ е значајна за населените места во сливовите на реките Вардар и 
Струмица. 

 

Екосистемска 
услуга 

Низински грмушести екосистеми 

К
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Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: умеренкапацитет (2,3) 
 
Коментар кон оценката: Сметаме дека оценката на ГЗС е пониска од реалната. Таа оценка 
веројатно се должи на нивната физиогномија, не земајќи ги предвид биолошките 
карактеристики. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Низинските грмушести екосистеми изобилуваат 
со медитерански и субмедитерански живеалишта и видови. Покрај тоа, на истите 
простори се познати голем број археолошки населби (Стоби, Исарот кај Марвинци, 
Вардарски Рид) кои нераскинливо биле поврзани со ваквите екосистеми. 
 
Притисоци/закани: деградација, пожари, пошумување со алохтони видови, конверзија, 
итн. 
 
Побарувачка: Во овој момент, побарувачката е ниска. 

Природни 
абиотички 
карактеристики 
на природата кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни физички 
и искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам)] 

Оценка: умерен капацитет (2,4) 
 
Коментар кон оценката: Реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Во ареалот на екосистемот на низински 
грмушки се среќаваат најразновидни геоморфолошки појави (суводолици, фосилни речни 
долини, ерозивни форми, итн.) кои имаат умерен потенцијал за развој на екотуризам. 
 
Притисоци/закани: Деградација на природните екосистеми, создавање вештачки 
акумулации, површински рудници. 
 
Побарувачка: Побарувачката е ниска.  

Карактеристики 
на живите 

системи кои 
овозможуваат 
образование и 

обука 

Оценка: добар капацитет (3,5) 
 
Коментар кон оценката: Реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Биолошката разновидност на екосистемот на 
низинки грмушки е специфична и релативно богата со видови и живеалишта. Тука се 
среќаваат различни ксеротермофилни заедници со бројни пирофитни видови растенија. 
Исто така, фауната е уникатна со интересни термофилни видови. Карактеристиките на 
заедниците и видовите се добри примери за еколошка едукација. 
 
Притисоци/закани: деградација, пожари, пошумување со алохтони видови, конверзија, 
итн. 
 
Побарувачка: Побарувачката е ниска. Познати ни се само неколку изведени теренски 
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Екосистемска 
услуга 

Низински грмушести екосистеми 

настави за студенти. Не постојат достапни фондови за евидентирање на точниот 
образовен потенцијал на овие екосистеми. 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: добар капацитет (3,3) 
 
Коментар кон оценката: Релна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Описот на претходната ЕСУ е важечка и во овој 
случај. Од друга страна, на ваквите екосистеми им се придавало помало значење во 
минатото од аспект на заштитата на природата. 
 
Притисоци/закани: недоволно познавање на биолошките вредности, деградација, 
пожари, пошумување со алохтони видови, конверзија, итн. 
 
Побарувачка: Во последно време се одвиваат некои активности за дефинирање на 
предлози за заштитени подрачја (во сливот на реката Брегалница), како и евидентирање 
на потенцијални Натура 2000 подрачја. 
 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
спроведување на 
научни 
истражувања или 
создавање на 
фундаментални 
еколошки знаења 

Оценка: добар капацитет (3,4) 
 
Коментар кон оценката: Реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Капацитетот за научни истражувања се базира 
на вредностите кои се презентирани за претходните две ЕСУ. 
 
Притисоци/закани:  
 
Побарувачка: Ниска. Научни истражувања во последно време се одвиваат во 
Брегалничкиот слив во рамките на проектот „Програма за зачувување на природата во 
Република Северна Македонија“. 
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на 
снопови 

 
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со 
своето културно или природно наследство 

Природни абиотички карактеристики на природата кои 
овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам)] 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
спроведување на научни истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и 
алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не се 
користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна 
употреба или преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода 
(вклучително и контрола на поплави) 

 
 
Анализа на снопови за капацитетот на 
екосистемски услуги од екосистемот на низински 
грмушки. 
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Коментар кон снопјето за регулирачки услуги:  
По две од оценуваните регулирачки имаат умерен до добар капацитет. Само заштитата од пожарите 
има мал капацитет. Групата на регулирачки услуги во овој екосистем треба да е позначајна во однос 
на снабдувачките и културолошките услуги. Тоа донекаде го покажува и оценувањето од страна на ГЗС. 
Во CICES класификацијата се наоѓаат уште две интересни и релеватнни ЕСУ за грмушести екосистеми: 
Regulation of the chemical condition of salt waters by living processes и Weathering processes and their 
effect on soil quality кои би можеле да бидат искористени во некои идни анализи. 
 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги:  
Сите проценети снабдувачки ЕСУ имаат низок до умерен капацитет според оценувањето од страна на 
ГЗС. Ваквата просечна оценка го отсликува нискиот капацитет на екосистемот на низински грмушки за 
снабдувачки ЕСУ. 
 
Коментар кон снопјето за културолошки услуги: 
Селектираните и консеквентно оценуваните културолошки ЕСУ се многу блиски и меѓусебно се 
преклопуваат. Сепак, просечната оценка на ГЗС за културолошките услуги (3,0) покажува дека 
екосистемот на низински грмушки има добар капацитет за екотуризам, едукативни активности, научни 
истражувања и конзервациски активности 

 

Општ коментар за целиот график: 

Со највисок капацитет се проценети културолошките и регулирачките ЕСУ во екосистемот на 

низински грмушки. Најнизок капацитет (очекувано) овие екосистеми имаат за снабдувачки ЕСУ. Во 

секој случај, побарувачката за културолошките ЕСУ е помала од капацитетот на овие екосистеми. 
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 

Заедница со Eurotia ceratoides која се разива на солени почви (с. Ќоселери) 

 

Заедница со Camphorosma monspeliaca која се разива на солени почви (с. Овче Поле) 
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Заедница со Cistus (Валандово) 

 

Заедница со Astragalus parnassi (Криволак) 
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Заедница со Genista hassertiana на серпентинити (с. Рогачево, Тетово) 

 

Hedysarum macedonicum – ендемично растение 
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Capparis sicula – ентомофилно геофитно растение 

 

 

 



ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Високопланински пасишта 

Владимир Џабирски1,2, Среќко Ѓорѓиевски1 и Рената Ќуштеревска2,3 

1 Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје 
2 Македонско еколошко друштво, Скопје 
3Природно-математички факултет, Скопје 
 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска услуга Високопланински пасишта 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 

Диви растенија 
(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) 
кои се користат 
за исхрана 

Оценка: голем капацитет (4,1) 
 
Коментар кон оценката: реално висока  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:   
Растителни видови и/или нивни делови за медицинска намена, Gentiana lutea, 
Primula vulgaris, Thymus ssp., Sideritis scardica, Satureja montana, Helichrysum italicum 
берба на плодови (бобинки), како Vaccinium myrtillus, Juniperus communis кои се 
користат како свежи или сушени. Високопланинските пасишта се користат за летна 
испаша.  
 
Притисоци/закани: Прекумерно искористување од берачи, зараснување со 
вриштини  
Побарувачка: Висока, заради нивното природно потекло 
 

Површинска 
вода што се 
користи како 
материјал (не 
се користи за 
пиење) 

Оценка: мал капацитет (1,3) 
 
Коментар кон оценката: Оправдано ниска  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Искористување на задржана површинска 
(локви, вирчиња)  вода за напојување на добиток. Хидраулички потенцијал, како 
извор на енергија. 
Притисоци/закани: Ниски 
Побарувачка: Ниска 

Соларна 
енергија 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката: Реална. Но вака висока оценка на овој тип на услуга 
произлегува од капацитетот, а не од побарувачката и користењето на овој тип на 
обновлив извор во нашата земја. 
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Екосистемска услуга Високопланински пасишта 

 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Добивање на енергија од незагадувачки 
извори.  
 
Притисоци/закани: Не се познати големи закани, освен естетско визуелни промени 
на пределот, микроклиматски промени, рефлексија, евентуални огради на 
фотоволтаични панели се бариера за разни видови животи (птици). Можностите за 
поставување на технолошките уреди на некои високопланински пасишта е не 
изводлива, поради тешко пристапни терени, без пат за возила. 
 
Побарувачка: ниска 

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка:  добар капацитет (3,7) 
 
Коментар кон оценката: релативно висока 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Искористувањето на свежата и сушена тревната маса од високопланиските пасишта 
преку напасување на добитокот.  
  
Притисоци/закани: Прекумерно напасување преку зголемен број на добиток 
 
Побарувачка: Висока, заради евтиниот ресурс  

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: мал капацитет (1,6) 
 
Коментар кон оценката: Оправдано ниска 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Глечерски езера, како дел од екосистемот 
кои се потенцијал за питка вода, како и водотеци кои насочуваат и  доведуваат до 
корисниците (трла, мандри) на вода за пиење. 
 
Притисоци/закани:Климатски промени, ерозивни процеси на пасиштата 
 
Побарувачка: Ниска 
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Екосистемска 
услуга 

Високопланински пасишта 

Р
ЕГ

У
Л

И
Р

А
Ч

К
И

 

Опрашување 

Оценка: голем капацитет (4,6) 
 
Коментар кон оценката: Оправдано висока 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Пасиштата се живеалишта богати со растителни видови и растителни заедници го 
одржуваат и го зголемуваат изобилството и разновидноста на други видови преку 
обезбедување изворни живеалишта за многу важни видови опрашувачи на 
растенија (пчели, пеперутки, молци, бубачки, муви, птици и лилјаци). 
 
Притисоци/закани: Деградација и промена на флористичкиот состав, загуба на 
живеалиштата, фрагментација, интензивирање на пасиштата. 
 
Побарувачка: Висока 

Контрола на 
болести 

Оценка: умерен капацитет (2,8) 
 
Коментар кон оценката: Средна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Се намалува инциденцата на појава на 
болести и штетници како и инвазивни видови преку биолошка борба својствена за  
постојан и стабилен екосистем. Одредени болести како бруцелоза и lumpy skin 
disease 
 
Притисоци/закани:Нарушување на составот на заедниците во екосистемот 
 
Побарувачка: Ниска 

Заштита од 
пожари 

Оценка: умерен капацитет (2,1) 
 
Коментар кон оценката: Реално релативно ниска 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Се состoи во капацитетот на екосистемот 
за  намалување на инциденцата, интензитетот или брзината на ширење на пожарот 
заради присуство на ниска вегетација со мала запаливост на отворен простор, во 
вид на појаси помеѓу шумите. 
 
Притисоци/закани: Сукцесија на пасиштата со дрвенести растенија 
 
Побарувачка: Средна 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: добар капацитет (3,2) 
 
Коментар кон оценката: средно висока  
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Екосистемска 
услуга 

Високопланински пасишта 

 
Опис на услугата во дадениот екосистем: 
Контрола на стапките на ерозија, спречување на загуба на почвата, заради 
стабилизирачките ефекти на присуството на растенија односно способноста на 
вегетацијата за да се спречи или намали инциденцата на ерозија на почвата. 
 
 

Притисоци/закани: Пасиштата се ранливи на прекумерна ерозија на почвата затоа 
што тие обично се наоѓаат на закосени земјишта. Деградацијата на пасиштата од 
прекумерно напасување добиток. 
 
 
Побарувачка: Висока 

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: умерен  капацитет (2,6) 
 
Коментар кон оценката: Реално средна 
 
 Опис на услугата во дадениот екосистем: 
Регулирање на протокот на вода врз основа на хемиските и физички 
карактеристики на екосистемот, што помага во управувањето  користењето на 
хидролошки системи, ги ублажува или спречува потенцијалните штети по  здравјето 
или безбедноста, како и штетите настанати како резултат на зачестеност на поплави 
или невреме. 
Сето тоа  е овозможено преку капацитетот на вегетацијата на пасиштата да задржи 
вода и полека, да ја ослободува.  
 
Притисоци/закани: Ерозивни процеси на пасиштата  
 
Побарувачка: Средна 

 

Екосистемска услуга Високопланински пасишта 

К
У
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ТУ

Р
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И
 Карактеристики 

на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: добар капацитет (3,6) 
 
Коментар кон оценката: средна и соодветна 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Претставата за планинските пасишта им 
помагаат на луѓето да се идентификуваат со историјата, потеклото или да го 
препознаат нивното културното наследство и неговиот диверзитет. Тоа е од 
исклучително духовно значење и придонесува за поголемо почитување кон 
историското минато  со голема симболика (планинска пасторала, овци, бачила), 
често пати употребувана во локалната орнаментика. Високопланинските пасишта 
со присуството на бореалните видови се сведоци на последната глацијација при 
која голем дел од европските растенија нашле засолниште тука. 
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Екосистемска услуга Високопланински пасишта 

  
Притисоци/закани: Намалување на традиционалните сточарски активности на 
планинските пасишта и губење на трагите од минатото 
 
Побарувачка: Ниска 

Природни 
абиотички 
карактеристики 
на природата 
кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни 
физички и 
искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам)] 

Оценка: добар капацитет (3,9) 
 
Коментар кон оценката: висока и оправдана  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Рекреација во природа, подобрување 
на менталното здравје, со туристичка понуда на различни активности поврзани со 
пешачење, јавање, изворна кујна, учество во секојдневни операции на бачилата, 
набљудување и проучување на живиот свет и тн.   
 
Притисоци/закани: Сукцесија на пасиштата, мали вложувања во условите и во 
масовноста на понудата 
 
Побарувачка: Средна 

Карактеристики 
на живите 

системи кои 
овозможуваат 
образование и 

обука 

Оценка: добар капацитет (3,9) 
 
Коментар кон оценката: Висок и делумно раеален 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карактеристикте на пасишниот 
екосистем, преку и богатство на видови и интеракција меѓу нив,  овозможува 
услови за создавање на традиционално еколошко знаење. Така,  примената на  
образовни практики како развој на способности во услови на situ учење 
придонесуваат на обука во делот на  доброволни активности во заштитата на 
природата. Процесот на рефорестрација на некогаш спуштената горна шумска 
граница во функција за добивање на поголеми површини под планински пасишта, 
сега може да послужи како сукцесивен процес со кој се повраќаат површините 
под шумите. 
 
Притисоци/закани: Незначителен интерес и слаби практични наставни програми 
во сите ниво на образование  
 
Побарувачка: Ниска 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката: Висока реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Зачувувањето на загрозените видови и 
живеалишта, принципите на нивната конзервација,  одржување на особеностите 
и  карактеристики на видовите и екосистемите, естетското доживување на 
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Екосистемска услуга Високопланински пасишта 

идните 
генерации) 

природните убавини, се елементи кои безусловно треба да  преминуваат и на 
идните генерации. Од бројните живеалишта кои се среќаваат на 
високопланинските пасишта, постојат приоритени како на пр. 6230* : Тревни 
површини богати со видот Nardus, на силикатни подлоги во планински подрачја (и 
подпланински области во континентална Европа) 
7220* : Извори кои петрифицираат со формација на варовнички депозит/туф 
(Cratoneurion), истите се среќаваат на ограничени подрачја или им прети 
опасност. 
  
Притисоци/закани: Незначителен интерес и слаби практични наставни програми 
во сите ниво на образование 
 
Побарувачка: Ниска 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
спроведување 
на научни 
истражувања 
или создавање 
на 
фундаментални 
еколошки 
знаења 

Оценка: голем капацитет (4,3) 
 
Коментар кон оценката: Висок, реален 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карактеристики на системот 
овозможуваат научни истражувања или утврдување на  еколошкото знаење. 
Преку фитоценолошките истражувања се утврдува флористички состав и 
филогенија, степен на зачуваност, закани, а согласно тоа се мониторира и прави 
план за нивно управување.   
 
Притисоци/закани: Локални урбанистички планови 
 
Побарувачка: Ниска 
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на снопови 

  
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се 
истакнуваат со своето културно или природно 
наследство 
Природни абиотички карактеристики на природата 
кои овозможуваат активни или пасивни физички и 
искуствени интеракции (спорт, рекреација, 
екотуризам)] 

Карактеристики на живите системи кои 
овозможуваат образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните 
генерации) 

Карактеристики на живите системи кои 
овозможуваат спроведување на научни 
истражувања или создавање на фундаментални 
еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и 
габи и алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не 
се користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за 
директна употреба или преработка (со исклучок на 
генетски материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на 
вода (вклучително и контрола на поплави) 
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Коментар кон снопјето за регулирачки услуги: Освен опрашувањето, кое реално е оценето високо, дел 
од екосистемските услуги се пониско оценети, односно нудат повеќе можности од добиената оценка. 
Така на пример, високопланинските пасишт имаат значително повисока улога во заштита од пожари. 
Во оваа екосистемска услуга конретен проблем што, сточарите намерно ги палат пасиштата, за да ги 
уништат смреките и боровинките и да добијат поголема површина на пасишта, со тоа наместо да има 
висока оценка, од антропогени причини, овие пожари некогаш излегуваат од контрола и дури 
претставуваат причина да се запалат соседните шуми. 
Во делот на регулирачки услуги сметаме дека изборот на услугите е соодветен. 
 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги: Екосистемот нуду многу можности, кои во нашата земја 
не се доволно искористени. Таков пример е и соларната енергија, која е вреднувана со висока 
вредност, но побарувачката е мала, односно никаква и наместо истата да се искористи реално, 
посебно во период кога има се поголема побарувачка на енергија, оваа услуга е потценета. 
Во делот на снабдувачки услуги сметаме дека изборот на услугите е соодветен, но исто така 
високопланинските пасишта нудат одлична услуга и за енергија добиена од ветер 4.3.2.3, која во 
нашата земја е крајно потценета. 
 
Коментар кон снопјето за културолошки услуги: Овој тип на услуги се повисоко оценети од другите две 
групи. Причината е што високопланинските пасишта поседуваат високи природни вредности, потоа 
нудат можности за активни или пасивни физички и искуствени интеракции (спорт, рекреација, 
екотуризам) која во нашата земја е препознаена и ценета од планинари, алпинисти, парагвајдеристи и 
организирани тури со странски државјани.  
 

 

Општ коментар за целиот график:  

Според добиениот радијален приказ за високопланинските пасишта проценето е дека тие имаат 

највисок капацитет за културолошките услуги, потоа следуваат регулирачките, додека најнисоко 

се оценети снабдувачките услуги. Знаејќи дека снабдувачките меѓудругото се однесуваат за храна, 

а високопланинските пасишта имаат висок капацитет на продукција на биомаса истата може да 

претставува основна храна за сточниот фонд, кој во изминатиот период драстично се намалува и 

поради тие причини не се доволно искористени. Ова можеби е и главна причина што оценувачите 

дале пониски вредности, земајќи ги предвид побарувачката, а не капацитетот на оваа услуга. 
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 

Берово: Клепало, косена високопланинска ливада (фото Р. Ќуштеревска) 

 

Кадиица, високопланинско пасиште (фото Р. Ќуштеревска) 
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Шар Планина, Смрека (фото В. Џабирски) 
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Маврово: Лера, високопланинско пасиште со приоритетно живеалиште со Nardus stricta (фото Р. 

Ќуштеревска) 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Низински тревести екосистеми 

 

Владимир Џабирски1,2, Среќко Ѓорѓиевски1 и Рената Ќуштеревска2,3 

1 Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје 
2 Македонско еколошко друштво, Скопје 
3Природно-математички факултет, Скопје 
 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска услуга Низински тревести екосистеми 
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Диви растенија 
(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) 
кои се користат 
за исхрана 

Оценка: добар капацитет (3,7) 
 
Коментар кон оценката: реалнa 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Растителни видови и/или нивни делови 
за медицинска намена, чаеви, берба на плодови (бобинки), кои  се користат како 
свежи или сушени. Голем дел од полуприродните низински тревести екосистеми се 
претворени во обработливо земјиште на кое се одгледува најголемиот извор на 
храна. Ливадите се косат и се користат како сточна храна.  Добар извор на биомаса 
која се користи за испаша. 
 
 
Притисоци/закани: Прекумерно искористување од берачи  
Побарувачка: Висока, заради нивното природно потекло 
 

Површинска 
вода што се 
користи како 
материјал (не 
се користи за 
пиење) 

Оценка: мал капацитет (1,2) 
 
Коментар кон оценката: Оправдано ниска 
 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Искористување на задржана површинска 
(локви, вирчиња)  вода за напојување на добиток. 
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Екосистемска услуга Низински тревести екосистеми 

 
Притисоци/закани: Ниски 
 
Побарувачка: Ниска 

Соларна 
енергија 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката: Потенцијални можности поради конфигурацијата и 
можноста за физички надзор 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Добивање енергија од незагадувачки 
извори 
 
Притисоци/закани: Локални урбанистички планови 
 
Побарувачка: Висока за одредени региони 

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка:  добар капацитет (3,8) 
 
Коментар кон оценката: релативно висока 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Искористувањето на свежата и сушена 
тревната маса од пасиштаta преку напасување на добитокот и косење. Употреба на 
влакнодајни култури во текстилната индустрија. Суви растенија, семенки за пелети 
за греење. 
 
 
Притисоци/закани: Прекумерно напасување преку зголемен број на добиток 
 
Побарувачка: Висока, заради евтиниот ресурс 

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: мал капацитет (1,3) 
 
Коментар кон оценката: не оправдано ниска 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Зафати на водотеци, кои обезбедуваат 
напој на добитокот 
 
Притисоци/закани: Климатски промени, ерозивни процеси на пасиштата, локални 
урбанистички планови 
 
Побарувачка: Висока 

 

  



90 
 

 

Екосистемска 
услуга 

Низински тревести екосистеми 
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Опрашување 

Оценка: голем капацитет (4,5) 
 
Коментар кон оценката: Оправдано висок 
 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Пасиштата се живеалишта богати со 
растителни видови и растителни заедници, го одржуваат и го зголемуваат 
изобилството и разновидноста на други видови преку обезбедување изворни 
живеалишта за многу важни видови опрашувачи на растенија (пчели, пеперутки, 
молци, бубачки, муви, птици и лилјаци). Капацитетот на екосистемот за оваа услуга, 
најмогу зависи од флористичкиот состав, а со тоа и на опрашувачите. 
 
 
Притисоци/закани: Деградација и промена на флористичкиот состав, загуба на 
живеалиштата, фрагментација пренамена во обработливи површини, пошумување, 
интензивирање на пасиштата, локални урбанистички планови 
 
Побарувачка: Висока 

Контрола на 
болести 

Оценка: умерен капацитет (2,8) 
 
Коментар кон оценката: Средна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Се намалува инциденцата на појава на 
болести и штетници како и инвазивни видови преку биолошка борба својствена за  
постојан и стабилен екосистем.  
 
 
Притисоци/закани: Нарушување составот на заедниците во екосистемот, Локални 
урбанистички планови, користење на пестициди кои влијаат на биодиверзитетот 
 
Побарувачка: Ниска 

Заштита од 
пожари 

Оценка: умерен капацитет (2,0) 
 
Коментар кон оценката: Релативно ниска 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Се состoи во капацитетот на екосистемот 
за  намалување на инциденцата, интензитетот или брзината на ширење на пожарот 
заради присуство на ниска вегетација со мала запаливост на отворен простор, во 
вид на појаси помеѓу дрвенестата вегетација. Традиционалното палење на 
пасиштата знае и да има позитивен ефект, во намалување на зараснувањето и 
уништување на инвазивните видови. 
 
 
Притисоци/закани: Сукцесија на пасиштата со дрвенести растенија, Локани 
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Екосистемска 
услуга 

Низински тревести екосистеми 

урбанистички планови 
 
Побарувачка: Средна 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: умерен капацитет (2,9) 
 
Коментар кон оценката: Реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Контрола на стапките на ерозија, 
спречување на загуба на почвата, заради стабилизирачките ефекти на присуството 
на растенија односно способноста на вегетацијата за да се спречи или намали 
инциденцата на ерозија на почвата.  
 
 
Притисоци/закани: Деградацијата на пасиштата од прекумерно напасување 
добиток, или ископи на земјишта. Локални урбанистички планови. Подрачјата каде 
тревестите екосистеми се претворени во аграрна површина, драстично ја имаат 
намалено способноста за спречување на ерозија, поради намалената покровност. 
 
 
Побарувачка: Средна 

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: умерен капацитет (2,4) 
 
Коментар кон оценката: Реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Регулирање на протокот на вода врз 
основа на хемиските и физички карактеристики на екосистемот, што помага во 
управувањето  користењето на хидролошки системи, ги ублажува или спречува 
потенцијалните штети по  здравјето или безбедноста, како и штетите настанати како 
резултат на зачестеност на поплави или невреме. 
Сето тоа зависи од почвата и капацитетот  на вегетацијата на пасиштата да задржи 
вода и полека, да ја ослободува.  
 
 
Притисоци/закани: Ерозивни процеси на пасиштата, локални урбанистички 
планови 
 
Побарувачка: Средна 
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Екосистемска услуга Низински тревести екосистеми 
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Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: добар капацитет (3,3) 
 
Коментар кон оценката: Реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Претставата за низиските пасишта им 
помагаат на луѓето да се идентификуваат со историските традиции, потеклото или 
да го препознаат нивното културното наследство и неговиот диверзитет. Тоа е од 
исклучително духовно значење и придонесува за поголемо почитување кон 
минатото со голема симболика, често пати употребувана во локалната 
орнаментика. 
 
Притисоци/закани: Намалување на традиционалните сточарски активности на 
низиските пасишта и губење на трагите од минатото 
 
Побарувачка: Ниска 

Природни 
абиотички 
карактеристики 
на природата 
кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни 
физички и 
искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам)] 

Оценка: добар капацитет (3,2) 
 
Коментар кон оценката: Реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Рекреација во природа, подобрување 
на менталното здравје, со туристичка понуда на различни активности поврзани со 
пешачење, јавање, изворна кујна, учество во секојдневни операции на бачилата, 
набљудување и проучување на живиот свет и тн.   
 
 
Притисоци/закани: Сукцесија на пасиштата, мали вложувања условите и во 
масовноста на понудата, локални урбанистички планови 
 
 
Побарувачка: Ниска 

Карактеристики 
на живите 

системи кои 
овозможуваат 
образование и 

обука 

Оценка: добар капацитет (3,7) 
 
Коментар кон оценката: Делумно висок 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карактеристикте на пасишниот 
екосистем, преку и богатство на видови и интеракција меѓу нив,  овозможува 
услови за создавање на традиционално еколошко знаење. Така, примената на  
образовни практики како развој на способности во услови на situ учење 
придонесуваат на обука во делот на  доброволни активности во заштитата на 
природата.  
 
 
Притисоци/закани: Незначителен интерес и слаби практични наставни програми 
на сите нивоа на образование 
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Екосистемска услуга Низински тревести екосистеми 

Побарувачка: Ниска 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: добар капацитет (3,8) 
 
Коментар кон оценката: Релативно висока 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Широката употреба и традиционалното 
управување ги прават низинските тревести екосистеми да се високо ценети како 
културно наследство. Традиционалното управување со пасиштата во однос на 
косењето имало важна улога како социјална кохезија меѓу селаните и сè уште 
има. 
Сточарството по овие екосистеми исто така игра важна улога во културно-
економската историја. Зачувувањето на загрозените видови и живеалишта, 
принципите на нивната конзервација, одржување на особеностите и  
карактеристики на видовите и екосистемите, естетското доживување на 
природните убавини, се елементи кои безусловно треба да  преминуваат и на 
идните генерации.  
 
 
Притисоци/закани: : Се помал интерес за традиционално управување со 
пасиштата и ливадите и слаби практични наставни програми на сите нивоа на 
образование 
 
 
Побарувачка: Ниска 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
спроведување 
на научни 
истражувања 
или создавање 
на 
фундаментални 
еколошки 
знаења 

Оценка: добар капацитет (3,9) 
 
Коментар кон оценката: Релативно висока 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карактеристики на системот кои 
овозможуваат научни истражувања или создавање на фундаментални  еколошко 
знаења, кои би дале основа за идни еколошки акции. Дел од тие истражувања се 
однесуваат на продуктивност, диверзитет, интеракција, сукцесија, заштита, 
реставрација, искористување и др. 
 
 
Притисоци/закани:Локални урбанистички планови 
 
Побарувачка: Ниска 
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на снопови 

  
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се 
истакнуваат со своето културно или 
природно наследство 
Природни абиотички карактеристики на 
природата кои овозможуваат активни или 
пасивни физички и искуствени интеракции 
(спорт, рекреација, екотуризам)] 
Карактеристики на живите системи кои 
овозможуваат образование и обука 
Елементи или карактеристики на живите 
системи со исклучителни вредности 
(зачувување за идните генерации) 
Карактеристики на живите системи кои 
овозможуваат спроведување на научни 
истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, 
вклучително и габи и алги) кои се користат 
за исхрана 
Површинска вода што се користи како 
материјал (не се користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви 
растенија за директна употреба или 
преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и 
протокот на вода (вклучително и контрола 
на поплави) 
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Коментар кон снопјето за регулирачки услуги: Оправдано високо оценување на услугата опрашување и 
нејзино издвојување во однос на другите од оваа категорија. Дадената оценка за услугата за заштита 
од пожари е многу пониска од реалната. Низинските тревести екосистеми имаат поголем капацитет во 
заштита од пожари. Но, поради праксата овој екосистем намерно да се пали, понекогаш може да биде 
и причина за започнување на пожар предизвикан од човечки фактор. 
 
Во делот на регулирачки услуги сметаме дека изборот на услугите е соодветен. Покрај оценуваните 
регулирачки услуги, за низинските тревести екосистеми особено важен е и следниот 2.2.4.2 Процеси на 
распаѓање/разградување и фиксација и нивно влијание врз квалитетот на почвата. Оваа услуга особено 
се применува во ливадите и аграрното земјиште, каде на одреден период намерно се сади со 
легуминозни растенија, кои ја подобруваат плодноста на почвата. 
 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги: Генерално, реално оценети услуги. Екосистемот нуди 
многу снабдувачки можности, кои во нашата земја не се доволно искористени. Таков пример е и 
соларната енергија, која е вреднувана со висока вредност, при што оценувачите најверојатно го земале 
предвид капацитетот, но не и искористеноста. Иако побарувачката за овој тип на услуга е голема, во 
нашата земја е недоволно искористена. Дивите растенија како услуга заслужено се високо оценети, 
бидејќи и капацитетот и побарувачката се големи. 
Во делот на снабдувачки услуги сметаме дека изборот на услугите е соодветен, но исто така 
низинските тревести екосистеми нудат одлична услуга и за услугата 1.1.1.1 Одгледувани копнени 
растенија (вклучувајќи габи, алги) одгледувани за исхрана, бидејќи најголемиот извор на храна, доаѓа 
токму од овој тип на екосистем; енергија добиена од ветер 4.3.2.3, која во нашата земја е крајно 
потценета, исто така и 4.3.2.5 Геотермална енергија, која како обновлив извор на енергија кај нас е на 
сам почеток на искористување. 
 
 
Коментар кон снопјето за културолошки услуги: Оправдано висока оценка за сите културолошки 
услуги. 
Овој тип на услуги се повисоко оценети од другите две групи. Причината е што низинските тревести 
екосистеми поседуваат високи природни вредности, потоа нудат можности за активни или пасивни 
физички и искуствени интеракции (спорт, рекреација, екотуризам) и претставуваат лесно пристапен 
простор за едукација на млади како и за реализирање на бројни научно-истражувачки активности. 
 

 

Општ коментар за целиот график:  

Според добиениот радијален приказ за низинските тревести екосистеми проценето е дека тие 

имаат највисок капацитет за културолошките услуги, потоа следуваат снабдувачките, додека 

најнисоко се оценети регулирачките услуги. За разлика од високопланинските тревести 

екосистеми снабдувачките типови на услуга се повисоко оценети и над регулирачките. Ваквите 

оценки се оправдани, од причини што најголемиот извор на храна доаѓа токму од овој тип на 

екосистеми. 
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 

Дојран, пред Нов Дојран (фото Р. Ќуштеревска) 

  
Преспа, низинска ливада со Calamagrostis epigeios (фото Р. Ќуштеревска) 
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Долна Брегалница, брдско пасиште, ass. Astragalo-Morinetum (фото Р. Ќуштеревска) 

 

Галичица- Маргарина, брдско пасиште, аss. Siderito montanae-Trifolietum dalmaticae (фото Р. 

Ќуштеревска) 

 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Планински блата 

Марија Тренчева1,2 и Славчо Христовски1,2 

1 Природно-математички факултет, Скопје 
2Македонско еколошки друштво 
 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска 
услуга 

Планински блата 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 

Диви растенија 
(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) кои 
се користат за 
исхрана 

Оценка: умерен капацитет (2,0) 
 
Коментар кон оценката: соодветна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Најрепрезентативни површини со планински блата се среќаваат на високите планини и се 
повеќе застапени во западните делови на државата. Во најголем број се помали површини, 
изолирани и расфрлани на повисоки надморски висини. Заради нивната изолираност и 
големини не се користат како ресурс на храна иако имаат умерен потенцијал за определени 
видови лековити растенија.  
 
Притисоци/закани:  
Заради слабата искористливост на оваа екосистемска услуга, нема директна закана.  
 
Побарувачка:  
Индивидуална употреба, главно мала побарувачка. Тоа може да се должи на малиот 
капацитет за ваков тип услуга, непознавањето на овие видови растенија и нивните својства, 
но и недостапноста на голем дел од овие екосистеми. 

Површинска 
вода што се 
користи како 
материјал (не се 
користи за 
пиење) 

Оценка умерен капацитет (2,2) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е пониска од реалната 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Планинските блата се хранат со вода од преципитација, подземни води и директен влив од 
потоци и реки. Во зависност од тоа за кој тип на вода го храни блатото, кај некои 
површинската вода излегува од блатото. Оваа вода има потенцијал да се користи за разни 
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Екосистемска 
услуга 

Планински блата 

намени. Најчесто во мали количини може да се каже дека спонтано, индиректно се 
употребува како површинска вода во некои бачила за различни намени. 
 
Притисоци/закани:  
Еутрофикација на водата од блатата кои се во близина на бачила. Исто така климатските 
промени и каптирањето на вода придонесуваат до намалување на количлествата, дури и 
исчезнување на самите блата. 
 
Побарувачка:  
Ниска 

Соларна 
енергија 

Оценка: мал капацитет (1,8) 
 
Коментар кон оценката:  
Сончевата енергија не произлегува од екосистемите, па затоа при оценувањето на 
капацитетот на услугата, повеќе се оценува побарувачката и можноста за искористување.  
Но, во насока на можностите за поставување на технолошки уреди, оценката треба да биде 
уште пониска – нема или незначаен капацитет 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Поголем дел од планинските блата имаат мали површини и како екосистеми се непогодни 
за поставување на било какви технолошки уреди за воспоставување систем за генерирање 
на соларна енергија. Иако поголем дел од нив се на отворено, дел се наоѓаат и во шуми. 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка:  
нема 

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка:  умерен капацитет (2,4) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
За разлика од низинските блата, планинските имаат значително помал потенцијал и 
капацитет за ваквата класа екосистемски услуги. Тоа се должи на специфичната вегетација 
која се разбира се разликува од онаа во низинските. Па така на пример, еден од најчесто 
употребуваните растителни видови за различни намени, претставува трската во низинските 
блата, што не е застапена во планинските блата. Блатните растенија можат да имаат 
употреба како сточна храна, но за оваа намена на планините поинтензивно се искористуваат 
пасиштата, па во споредба со нивните површини, блатата се незначителен извор на сточна 
храна. Позначаен ресурс кој може да се користи од планинските блата е тресетот кој е 
застапен со големи количества. 
 
Притисоци/закани:  
Нема некои особени притисоци или закани 
 
Побарувачка:  
Мала т.е речиси нема побарувачка 

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: мал капацитет (1,4) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е далеку пониска од реалната 
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Екосистемска 
услуга 

Планински блата 

 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Планинските блата се хранат со вода од преципитација, подземни води и директен влив од 
потоци и реки. Земајќи ги предвид специфичните функции заради процесите кои се 
одвиваат во почвите, претставуваат екосистеми кои овозможуваат пурификација на водата. 
Со ова, имаат потенцијал за искористување на површинска вода за пиење, но ограничено. 
Водата е неопходна за нормалното функционирање на блатото, така што секоја 
потенцијална екстракција за вакви намени треба да е контролирана. Па така, во 
комбинација со нивните мали површини, капацитетот е генерално умерен. Потенцијалното 
искористување на водата од овие блата треба да е на индивидуално ниво 
 
Притисоци/закани:  
Вистинска закана за планинските блата претставува екстракцијата на вода од извори, потоци 
и реки која комбинирана со ефектите од климатските промени значително го зголемуваат 
притисокот врз влажните станишта. Тие, кај нас, се соочуваат со континуирана тековна, но и 
идна закана преку пренасочување на течението на реките и потоците кои ги хранат со вода, 
заради производство на електрична енергија. На овој начин директно се намалува нивниот 
капацитет и потенцијал за оваа ЕСУ. 
 
Побарувачка:  
Моменталната побарувачка е исклучително мала, иако конкретни примери постојат на 
високопланинските бачила при што водата се користи за стоката. 

 

 

Екосистемска 
услуга 

Планински блата 

Р
ЕГ

У
Л
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Опрашување 

Оценка: умерен капацитет (2,9) 
 
Коментар кон оценката: може да се смета дека е веродостојна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Оваа екосистемска услуга е поврзана со диверзитетот на растителни видови кои се 
специфични за планинските блатни екосистеми. Опрашувачите се привлечени пред сѐ од 
цветните растенија кои се застапени во овие екосистеми, но помалку од влажните ливади во 
низините. Дополнително поспецифичните услови на повисоките надморски висини, пред сѐ 
температурите, го ограничува бројот на видови опрашувачи. Од тој аспект, блатата како 
хабитати се значајни за многу од нив. 
 
Притисоци/закани:  
Закана поврзана со оваа екосистемска услуга се климатските промени кои влијаат негативно 
на планинските блата. Со покачување на температурите се намалуваат количествата на вода и 
тоа придонесува за исчезнување на самите екосистеми. Земајќи го предвид фактот дека 
растенијата во овие блата се директно зависи од водниот режим.  
 
Побарувачка:  
Опрашувањето е многу важна ЕСУ која ја поддржува биолошката разновидност, продукцијата 
и функционалноста на екосистемите. 

Контрола на Оценка: мал капацитет (1,9) 
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Екосистемска 
услуга 

Планински блата 

болести  
Коментар кон оценката: оценката треба да биде умерен капацитет 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Нормалното функционирање на планинските блата ги одржува здрави популациите на 
биотичката компонента кои придонесуваат до задржување на интегритетот на блатото, а со 
тоа и митигација на промените и притисоците врз блатото. Планинските блата се ефикасни 
прочистувачи на водите што придонесува кон контролата на „болести“. 
 
Притисоци/закани:  
Специфичноста на овие екосистеми е дека покрај неколкуте исклучоци не се подлежни 
директно на антропогени влијанија како што тоа е случај со низинските блата. Најголема 
закана во однос на оваа класа екосистемски услуги кон планинските блата се климатските 
промени. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е тешко да се квантифицира. Генерално, планинските блата (како и другите 
функционални екосистеми) се карактеризираат со еколошки процеси кои придонесуваат за 
контролата на болести (пр.: задржување на тешки метали и други загадувачи). 

Заштита од 
пожари 

Оценка: добар капацитет (3,4) 
 
Коментар кон оценката: соодветна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Одликата на планинските блата како екосистеми е присуството на вода во цел или определен 
периодот од годината. Покрај адаптираната вегетација на ваквите услови, специфичен е и 
типот на почва кој е карактеристичен за нив. Едно од значајните физички својства на почвата 
е висока влажност. На овој начин, може да се каже дека планинските блата благодарение на 
овие својства влијаат врз намалување на фреквенцијата и ширењето на пожарите. За разлика 
од низинските блата, планинските не се подложни толку самите на пожари од причина што 
во зимските месеци се најчесто покриени со снег, па нема сува фитомаса која лесно гори. 
Затоа, тие претставуваат ефективни бариери за ширење на пожари, особено шумските 
планински блата. Се разбира малите површини играат улога во нивната помала ефективност 
да спречуваат поголеми пожари. 
 
Притисоци/закани:  
Закана за планинските блата кон обезбедување на оваа екосистемска услуга се пожарите 
подметнати на високопланинските пасишта. Со цел овозможување испаша на овци честопати 
се палат пасиштата при што може да се случи и опожарување и уништување на овие блата.  
 
Побарувачка:  
Ниска 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: умерен капацитет (2,3) 
 
Коментар кон оценката: Оценката треба да биде повисока. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Планинските блата се екосистеми кои не се подложни на ерозија. Блатата претставуваат 
реципиенти на ерозивен материјал бидејќи се формирани во депресии. Специфичните 
функции и својства на компонентите, особено абиотичката компонента на екосистемот 
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Екосистемска 
услуга 

Планински блата 

придонесуваат да имаат улога на индиректна контрола на ерозијата. Генерално, интензитетот 
на ерозија каде се наоѓаат овие екосистеми е помал, па на тој начин не се толку директно 
поврзани со оваа класа екосистемски услуги. 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка:  
Планинските блата значително придонесуваат во контрола на ерозија. 

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: добар капацитет (3,4) 
 
Коментар кон оценката: оценката е соодветна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Со самото тоа што планинските блата се зависни од водата, директно придонесуваат за 
регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода. Во летните месеци топењето на 
снеговите е влив на вода во овие екосистеми која се задржува во нив. Покрај тоа тие се 
хранат со вода и од дождовите, а некои од нив и од подземните води. Со ова придонесуваат 
и за задржување на определени количества вода.  
 
 
Притисоци/закани:  
Најголемите закани поврзани со водата и водниот режим се климатските промени 
 
Побарувачка:  
Мала 

 

Екосистемска 
услуга 

Планински блата 
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Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: добар капацитет (3,5) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката е потценета, треба да биде поголема со оглед на природното наследство кои го 
поседува особено биотичката компонента во планинските блата 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Ендемичните видови растенија, дел од нив и реликтни кои се директно поврзани со овие 
екосистеми претставуваат богато природно наследство. Со цел да се процени подобро 
оваа екосистемска класа на услуги во иднина, неопходни се повеќе научни истражувања 
што ќе го прикажат статусот и состојбата на видовите кои се поврзани со овие екосистеми 
 
Притисоци/закани:  
Со исчезнување на планинските блата како последица од директно деградирање или 
индиректно притисокот од климатските промени, ќе исчезнат и специфичните растенија 
кои живеат во блатата. 
 
Побарувачка:  
Ниска 

Природни 
абиотички 

Оценка: умерен капацитет (2,3) 
 



103 
 

Екосистемска 
услуга 

Планински блата 

карактеристики 
на природата кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни физички 
и искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам) 

Коментар кон оценката: оценката е соодветна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Планинските блата имаат мали површини и во однос на оваа класа екосистемски услуги, 
обезбедуваат само пејзажни вредности во пределот поврзани со површинската вода кај 
дел од нив. 
 
Притисоци/закани:  
Заканите се однесуваат на каптирање на водите што го хранат блатото. 
 
Побарувачка:  
Како дел од планинските предели, блатата се неизоставен дел од планините кои заедно 
со останатите компоненти во пределот обезбедуваат благосостојба кај луѓето кои се 
рекреираат.  

Карактеристики 
на живите 

системи кои 
овозможуваат 
образование и 

обука 

Оценка: добар капацитет (3,8) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката може да биде помала, кон умерен капацитет. Ова главно се должи на фактот 
дека голем дел од планинските блата се на повисоките надморски висини на планините и 
најчесто недостапни.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Сепак постојат неколку примери во државата каде се истакнува капацитетот на 
планинските блата за оваа класа екосистемски услуги. Таков пример се Јудови Ливади кои 
претставуваат и потенцијално заштитено подрачје. На локалитетот се поставени 
информативни табли и се честопати посетувани од локалното население, но и пошироко. 
 
Притисоци/закани:  
Нарушување на природните карактеристики, вознемирување или уништување на 
видовите. 
 
Побарувачка:  
Умерена 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: голем капацитет (4,3) 
 
Коментар кон оценката: оценката е соодветна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Планинските блата во државата се разновидни. Дел од нив, претставуваат тип на 
екосистеми кои се ретки во Јужна Европа и нивните површини постојано се намалуваат. 
Неопходно е вложување во повеќе научни истражувања, за да бидат подобро разбрани 
процесите и видовите. На овој начин би се дефинирале поефективни мерки кои треба да 
обезбедат опстанок на овие екосистеми кои се вредни за зачувување за следните 
генерации. 
 
Притисоци/закани:  
Најголема закана претставуваат климатските промени. Во денешно време сме сведоци 
дека површините на планинските блата континуирано се намалуваат како последица на 
климатските промени, па воедно и исчезнуваат. Оваа закана е и главниот фактор зошто 
дел од нив претставуваат ректост во Јужна Европа. 
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Екосистемска 
услуга 

Планински блата 

 
Побарувачка:  
Според Националната стратегија за биолошка разновидност и акциониот план на нашата 
земја, влажните станишта се сметаат за загрозени хабитати. Тие претставуваат заштитени 
екосистеми според законот за Заштита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ 67/04). За жал, во пракса, не се преземени поголеми мерки за нивна 
директна заштита.  Од тука произлегува потребата за формирање заштитени подрачја, 
активна заштита на видови и заедници поврзани со планинските блата, иницијативи за 
екотуризам итн. 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
спроведување на 
научни 
истражувања или 
создавање на 
фундаментални 
еколошки знаења 

Оценка: голем капацитет (4,6) 
 
Коментар кон оценката: соодветна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Планинските блата претставуваат рефугиуми за реликтни и ендемични видови. 
Специфичните услови во овие екосистеми придонесуваат за опстанок на интересни 
видови карактеристични само за вакви услови. До сега се спроведувани парцијални 
научни истражувања кои во голема мера се застарени, додека подетални истражувања на 
повеќе аспекти и компоненти на екосистемите за жал недостасуваат. Земајќи ја предвид 
нивната значајност и од структурен и од функционален аспект, голем е нивниот капацитет 
и потенцијал за спроведување научни истражувања за нив. 
 
Притисоци/закани:/ 
 
Побарувачка:  
Во моментов не постојат поголеми научни истражувања од оваа област, иако од 2018 
година се започнати иницијални еколошки истражувања на планинските блата на Шар 
Планина.  
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на 
снопови 

 

  
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со 
своето културно или природно наследство 

Природни абиотички карактеристики на природата кои 
овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
спроведување на научни истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и 
алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не се 
користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна 
употреба или преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода 
(вклучително и контрола на поплави) 
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Коментар кон снопјето за регулирачки услуги:  
Најистакнати од групата регулирачки услуги се заштитата од пожари и регулацијата на хидролошкиот 
циклус и протокот на вода. И двете се поврзани со водата, која е значајна компонента на планинските 
блатни екосистеми.  Покрај оценуваните регулирачки услуги, за планинските блата се особено важни и 
следните: 2.2.4.2 Процеси на распаѓање/разградување и фиксација и нивно влијание врз квалитетот на 
почвата, 2.2.5.1 Регулирање на хемискиот состав на водата како последица на животни процеси, 2.2.6.2 
Регулирање на температурата и влажноста, вклучително и вентилација и транспирација, 5.1.1.3 
Процеси на хемиска или физичка регулација (на пр. филтрација, секвестрација, складирање или 
акумулација). 
 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги:  
Од аспект на директно квантитативно обезбедување на оваа група екосистемски услуги оценките се 
очекувано ниски, но не е исклучено дека можат да бидат повисоки доколку се размислува на 
генералниот капацитет на овој екосистем за групата. Битно е да се истакне дека највисоко оценетата 
екосистемска услуга во оваа класа е влакна и други материјали од диви растенија за директна употреба 
или преработка (со исклучок на генетски материјал). Во однос на останатите екосистемски услуги од 
оваа класа кои не се вклучени во ова оценување, а се релевантни за планинските блата се издвојуваат: 
1.2.1.1 Семиња, спори и друг растителен материјал за колекционирање кој би служел за одржување 
или естаблирање на популација, 4.2.2.2 Подземна вода која се користи како материјал (не се користи 
за пиење).   
 
Коментар кон снопјето за културолошки услуги:  
Како група, културолошките услуги се највисоко оценети во споредба со другите две групи што 
веројатно е последица на високите природни вредности кои ги имаат овие екосистеми, а со тоа 
придонесуваат за високи оценки при различните културолошки услуги. За истакнување е услугата 
Природни абиотички карактеристики на природата кои овозможуваат активни или пасивни физички и 
искуствени интеракции (спорт, рекреација, екотуризам) која е веројатно преценета во оценувањето. 
Една причина за тоа може да биде невниманието на оценувачите дека се оценуваат абиотичките 
карактеристики, а не биотичките. Од овие причини, за планинските блата посоодветна би била класата 
екосистемски услуги 3.1.2.4 Карактеристики на живите системи кои овозможуваат естетски искуства. 

 

Општ коментар за целиот график: 

Според добиениот график за планинските блата проценето е дека тие најмалку ги обезбедуваат 

снабдувачките услуги. По нив следат регулирачките, додека највисоко оценети се културолошките 

услуги. Снабдувачките услуги повеќе се однесуваат за директни бенефити како што се храна и 

вода за пиење. Земајќи ги предвид екстремните услови, недостапноста, но и малите површини на 

најголем дел од планинските блата, овој резултат е очекуван. Во однос на екосистемски услуги 

кои не се земени предвид при оценувањето, за истакнување се повеќе од групата на регулирачки 

услуги. Дел од нив се многу специфични и соодветни за планинските блата, а не биле предмет на 

оценување, за разлика од други кои биле а се помалку поврзани со овие екосистеми.  
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 

Планинско тресетиште со цветни растенија кон Јелак, Шар Планина 

 

Планинско тресетиште со површинска вода Турчински Ливади на Шар Планина 
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Луково Поле на Шар Планина со развиена хидрографска мрежа 

 

 

Едукација за планински блата (Аџина Река-Луково Поле на Шар Планина) 
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Спроведување на научни истражувања на планинско блато Јелак во близина на Студена Река, Шар 

Планина 

 

 

Шумско блато Локуф на Дешат. Зараснувањето е предизвикано од бачило кое беше сместено во 

непосредна близина (рудерална вегетација во преден план). Бачилото е дислоцирано. 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Низински блата 

Славчо Христовски1,2 и Марија Тренчева1,2 

1 Природно-математички факултет, Скопје 
2Македонско еколошки друштво 

 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска 
услуга 

Низински блата 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 

Диви растенија 
(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) кои 
се користат за 
исхрана 

Оценка: умерен капацитет (2,3) 
 
Коментар кон оценката: соодветна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Од низинските блата поспецифична екосистемска услуга од оваа класа се лековитите 
растенија кои би можеле директно да се употребуваат за чај или конзумација на нивни 
делови/органи. Тоа се растенија од екофизиолошката група хидро/хигрофити. На пример: 
Symphytum officinale, Mentha aquatica, M. pulegium, Rumex spp., итн. 
 
Притисоци/закани:  
Оваа класа на услуги исклучително слабо се искористуваат од низинските блата, па со оглед 
на тоа немаат конкретни директни закани. 
 
Побарувачка: 
Индивидуална употреба, генерално ниска побарувачка. Тоа може да се должи на малиот 
капацитет за ваков тип услуга или непознавањето на овие видови растенија и нивните 
својства 

Површинска 
вода што се 
користи како 
материјал (не се 
користи за 
пиење) 

Оценка: добар капацитет (3,1) 
 
Коментар кон оценката:  
Земајќи предвид дека се работи за влажни екосистеми, капацитетот може да биде и голем, 
особено за поголемите низински блата. Но, од друга страна, останатите кои се повеќе 
бројни, се со помали површини, па следствено на тоа и со помал капацитет.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
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Екосистемска 
услуга 

Низински блата 

Површинската вода која се однесува на оваа класа на услуга произлегува од повремени и 
постојани стоечки и течечки води (потоци, реки и канали) и извори кои се директно или 
индиректно поврзани со низинските блатни екосистеми. 
 
Притисоци/закани:  
Низинските блата најмногу се искористуваат и користат како извор на вода за наводнување 
на земјоделски површини, а повеќето од нив се мелиорирани и канализирани. Па така, 
интензивното земјоделство и искористувањето на водата честопати е прекумерно. Закана 
поврзана со ова е и силната еутрофикација. 
 
Побарувачка: 
За оваа класа екосистемска услуга може да се каже дека побарувачката е голема. Водата од 
блатата интензивно се користи за наводнување на земјоделските површини во сите 
поголеми низински блата (Белчишко Блато, Моноспитовско Блато, Катлановско Блато) 

Соларна 
енергија 

Оценка: мал капацитет (1,6) 
 
Коментар кон оценката: Сончевата енергија не произлегува од екосистемите, па затоа при 
оценувањето на капацитетот на услугата, повеќе се оценува побарувачката и можноста за 
искористување. Но, во насока на можностите за поставување на технолошки уреди, 
оценката треба да биде уште пониска – нема или незначаен капацитет 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Поголем дел од низинските блата имаат мали површини, но дури и поголемите, како 
екосистеми се непогодни за поставување на било какви технолошки уреди за 
воспоставување систем за генерирање на соларна енергија. Покрај водата, тоа во најголема 
мерка не го дозволува ни вегетацијата. 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка:  
Вообичаено (до сега) не се користи од овој тип екосистем. 

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка: добар капацитет (3,0) 
 
Коментар кон оценката: оценката е соодветна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Од низинските блата поспецифична екосистемска услуга од оваа класа може да се однесува 
на различен тип градежен материјал и изработка на мебел (трски, рогоз), искористување на 
тресетот како материјал со многу мртва органска биомаса од растенијата, искористување и 
преработка на блатните растенија и нивна употреба за сточна храна. 
 
Притисоци/закани:  
Значајна закана кон оваа екосистемска услуга се пожарите и потенцијално прекуумерно 
искористување на трска и рогоз кое што во моментов претставува ниска закана и притисок 
 
Побарувачка:  
Може да се компарира и да се заклучи дека побарувачката за ваква класа екосистемска 
услуга била значително поголема во минатото. Денес постојат иницијативи за користење на 
биомаса како енергетски потенцијал и компост. 

Површинска Оценка: мал (1,7) 
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Екосистемска 
услуга 

Низински блата 

вода за пиење  
Коментар кон оценката:  
Многу пониска оценка од реалната. Особено доколку се направи компарација во истата 
секција (група), ни одблиску не би требало оваа услуга да се изедначи во оценката со 
сончевата енергија на пример. Како екосистеми треба да добијат висока оценка за оваа 
екосистемска услуга, искалибрирана во однос на капацитетот за обезбедување (во 
квантитативна смисла) со малите површини. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Блатата се значаен извор на чиста вода која доколку не е контаминирана дирекно ги 
задоволува критериумите за вода за пиење, а може да биде од различно потекло. Се 
однесува на вода од повремени и постојани стоечки и течечки води (потоци, реки и канали), 
извори. Некои од нив се наоѓаат на места каде има подземни води кои честопати излегуваат 
на површината благодарение на специфичните педолошки својства. 
 
Притисоци/закани:  
Заради блискоста со агроекосистемите, низинските блата се честопати реципиенти на 
загадувачки материи кои доаѓаат од лошите земјоделски пракси (инсектициди, пестициди, 
фунгициди, фертилизатори). На овој начин се контаминира водата која може да се користи 
за пиење. Дополнителен проблем поврзан со земјоделството е сушењето на блатата заради 
фертилноста на почвата, но и канализирањето на водата и нејзино искористување за други 
цели. Како голема закана се и  климатски промени кои со зголемените температури 
придонесуваат за сушење на блатата и флуктуации на нивото на водата.  
 
Побарувачка:  
Во моментов ниска, без некој постоечки систем за водоснабдување вода за пиење од 
низинските блата, но се користи за индивидуални потреби 

 

Екосистемска 
услуга 

Низински блата 

Р
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Опрашување 

Оценка: добар капацитет (3,0) 
 
Коментар кон оценката: оценката може да се смета за веродостојна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Спецификата на низинските блата во насока на поддршка на оваа класа екосистемска услуга 
се високиот растителен диверзитет (влажни ливади) и диверзитет на опрашувачи (инсекти). 
 
Притисоци/закани:  
Најголемата закана кон оваа екосистемска услуга поврзана со низинските блата е 
конверзијата на блатата во земјоделски површини. На овој начин директно се нарушува 
флористичкиот состав, а со тоа и соодветноста на хабитатите за различните опрашувачи. Оваа 
закана води кон намалување на интензитетот на овој процес. 
 
Побарувачка:  
Како значајна екосистемска услуга, опрашувањето на соседни земјоделски површини кои се 
во контакт со ваквите низински блата е исклучително значајно. Дополнително, опрашувањето 
во структурно-функционални блата придонесува за стабилни и здрави популации на пчели 
кои би имале изобилство на храна, а со тоа се поддржува пчеларството. 
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Екосистемска 
услуга 

Низински блата 

Контрола на 
болести 

Оценка: умерен капацитет(2,5) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценувањето би било пореалистично доколку биде оценката барем со добар капацитет во 
однос на оваа екосистемска услуга. Големо влијание претставува поврзувањето кај луѓето на 
низинските блата со маларијата, па нивно толкување како извор на болести. Тоа е последица 
на интензивното сушење на големи површини низински блата од оваа причина во минатото. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Функционални низински блата контролираат појави на различни болести. Дополнително ја 
подобруваат хигиена на населението. Една од најзначајните функции кои тие ја имаат е 
прочистувањето на водата, која доколку е контаминирана а се конзумира за пиење, може да 
придонесе за појава на разни болести кај луѓето. 
 
Притисоци/закани:  
Голема закана претставува намалувањето на количество на вода и континуираниот притисок 
на загадување. Капацитетот за контрола на болестите од страна на блатата директно зависи 
од здравата структура и ненарушените функции. 
 
Побарувачка:  
може да се дефинира како ниска, а тоа е најмногу заради ниската свест (блатата се 
поврзуваат со комарци и маларија) 

Заштита од 
пожари 

Оценка: добар капацитет (3,6) 
 
Коментар кон оценката:  
Високата оценка се должи веројатно на присуството на вода од што се раководеле 
учесниците во ГЗС (група на засегнати страни). Сепак, сметаме дека заштитата од пожари не е 
толку важна карактеристика на низинските блата, особено во тек на есенскиот и зимскиот 
период кога биомасата е сува и подложна на пожари. 

 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
При добра хидролошка состојба низинските блата спречуваат појава и ширење на пожари. 
Голем проблем и чест случај е тоа што во есенски и зимски период (кога биомасата е сува) 
честопати се подложни на пожари (кои се најчество предизвикани од човек) 
 
Притисоци/закани:  
Директна закана за оваа екосистемска услуга е намалувањето на количеството вода во 
блатата, поврзано со тоа е и наменското сушење 
 
Побарувачка:  
ниска 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: умерен капацитет (2,4) 
 
Коментар кон оценката: треба да биде барем добар капацитетот 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Низинските блата се екосистеми кои не се подложни на ерозија. Впрочем блатата 
претставуваат реципиенти на ерозивен материјал. Специфичните функции и својства на 
компонентите, особено абиотичката компонента на екосистемот придонесуваат да имаат 
улога на индиректна контрола на ерозијата. 
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Екосистемска 
услуга 

Низински блата 

 
Притисоци/закани:  
Директни закани претставуваат нарушување на структурата во екосистемот преку 
канализирање на водата, мелиорација итн. 
 
Побарувачка:  
Во однос на побарувачката се препознаени како значајни реципиенти на ерозивен материјал 
од земјоделски површини 

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: добар капацитет (3,9) 
 
Коментар кон оценката: оценката е веродостојна  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Специфичните својства на компонентите во низинските блатни екосистеми придонесуваат за 
директно обезбедување на оваа екосистемска услуга. Низинските блатни екосистеми имаат 
улога во регулацијата на водните текови. Значајни се во функцијата да обезбедуваат заштита 
од поплави земајќи ја предвид високата ретенција на водата. Една од најзначајните функции 
претставува прочистувањето на води заради уникатните услуви во низинските блата кои 
овозможуваат одвивање на специфични трансформации на хемиските соединенија 
 
Притисоци/закани:  
Силни притисоци претставуваат мелиорацијата, канализирањ на водата, климатските 
промени и пожарите 
 
Побарувачка:  
Обезбедувањето на оваа екосистемска услуга од низинските блата е веројатно 
најпрепознаена како значајна  

 

Екосистемска 
услуга 

Низински блата 

К
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 Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: добар капацитет (3,6) 
 
Коментар кон оценката:  
Иако во поголем број е со помали површини, сепак концентрацијата на висока биолошка 
разновидност е исклучително вредна и претставува значајно природно наследство. 
Сочуваноста на нивниот интегритет опаѓа заради нивно уништување, но сепак услугата 
може да биде оценета како голем капацитет 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Низинските блата се одликуваат со специфична биолошка разновидност, со видови кои се 
адаптирани на овие станишта. Покрај тоа имаат висока концентрација на многу видови 
птици, кои гнездат или се хранат во блатата, па се директно зависни од нив. Исто така 
претставуваат значајни мрестилишта за риби. Генерално се екосистеми кои имаат ретки, 
реликтни и ендемични видови и заедници. Од социо-културен аспект, уште од минатото 
се препознаени како вредни екосистеми околу кои се концентрирал животот на луѓето. 
Тие се несомнено поврзани со неговото искористување на разни добра. Ваков пример 
претставуваат палеолитските населби, а денешните низински блата може да се каже дека 
претставуваат културно наследство од тој аспект. 
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Екосистемска 
услуга 

Низински блата 

Притисоци/закани:  
Сите активности кои ги загрозуваат видовите кои живеат во овие блата (лов, риболов) од 
аспект на директно уништување или уништување на нивната храна, како и оние 
активности кои придонесуваат за директна деградација и уништување (конверзија во 
земјоделски површини, мелиорација, загадување) 
 
Побарувачка:  
Ниска, но со висок потенцијал пред се за големите блата (Моноспитовско Блато, Езерани, 
Белчишко Блато, Студенчишко Блато) 

Природни 
абиотички 
карактеристики 
на природата кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни физички 
и искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам) 

Оценка: умерен капацитет (2,6) 
 
Коментар кон оценката: услугата треба да биде оценета со мал капацитет 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Единствена конкретна услуга која се однесува на абиотичките карактеристики на 
низинските блата е пловечката вода 
 
Притисоци/закани:  
Директна закана и континуиран притисок претставува намалувањето на нивото на водата 
како последица на климатските промени, но и директното искористување од страна на 
човекот. 
 
Побарувачка:  
Ниска заради малите површини (за оваа намена единствено се користи Моноспитовското 
Блато) 

Карактеристики 
на живите 

системи кои 
овозможуваат 
образование и 

обука 

Оценка: добар капацитет (3,9) 
 
Коментар кон оценката:  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Низинските блата се екосистеми кои се одликуваат со специфичен биодиверзитет, 
концентрација на птици, ретки, реликтни и ендемични видови и заедници. Сите овие 
факти овозможуваат блатата да имаат и едукативен карактер.  
 
Притисоци/закани:  
Нарашувањето на природните карактеристики и сите претходно наведени закани 
 
Побарувачка:  
Ниска, но со висок потенцијал 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: голем капацитет (4,4) 
 
Коментар кон оценката: оценката е веродостојна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Биогеохемиските процеси кои се одвиваат во блатните екосистеми се важни за 
глобалните биогеохемиски циклуси, вклучувајќи ги глобалното затоплување, 
секвестрацијата на јаглеродот и квалитетот на водата. Како последица на специфичните 
услови, можат значително да влијаат на биогеохемиските процеси кои го ограничуваат 
протокот на органски материи, и важат за глобален резервоар на јаглерод. Исто така, 
претставуваат незаменливи, ефикасни пурфикатори на водите,  благодарение на 
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Екосистемска 
услуга 

Низински блата 

специфичните процеси произлезени од условите кои владеат во нив 
 
Притисоци/закани:  
Нарушување на природните карактеристики и директно уништување на екосистемите 
 
Побарувачка:  
Според Националната стратегија за биолошка разновидност и акциониот план на нашата 
земја, влажните станишта се сметаат за загрозени хабитати. Тие претставуваат заштитени 
екосистеми според законот за Заштита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ 67/04). За жал, во пракса, не се преземени поголеми мерки за нивна 
директна заштита.  Од тука произлегува потребата за формирање заштитени подрачја, 
активна заштита на видови и заедници поврзани со низинските блата, иницијативи за 
екотуризам итн. 
 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
спроведување на 
научни 
истражувања или 
создавање на 
фундаментални 
еколошки знаења 

Оценка: голем капацитет (4,7) 
 
Коментар кон оценката: оценката е веродостојна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Низинските блатни екосистеми се генерално малку истражени. Повеќето научни 
истражувања се однесуваат на педолошките својства и растителните заедници. 
Еколошките аспекти, особено различните функции не се воопшто истражувани. Со оглед 
на стапката на исчезнување на влажните станишта во светски рамки како последица на 
директно уништување или климатските промени, следењето на нивната состојба и 
спроведување на континуирани научни истражувања е од исклучителна важност. 
 
Притисоци/закани:/ 
 
Побарувачка:  
Научните истражувања на низинските блата се составен дел на студии за валоризација 
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на 
снопови 

 

  
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со 
своето културно или природно наследство 

Природни абиотички карактеристики на природата кои 
овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
спроведување на научни истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и 
алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не се 
користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна 
употреба или преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода 
(вклучително и контрола на поплави) 
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Коментар кон снопјето за регулирачки услуги:  
Според групната оценка, низинските блата имаат висок капацитет за регулирачки услуги во споредба 
со регулирачките, но понизок од културолошките. Највисок е капацитетот за услугите како што се 
регулација на хидролошкиот циклус и заштита од пожари.  
Покрај оценуваните регулирачки услуги, за низинските блата се особено важни и следните: 2.2.4.2 
Процеси на распаѓање/разградување и фиксација и нивно влијание врз квалитетот на почвата, 2.2.5.1 
Регулирање на хемискиот состав на водата како последица на животни процеси, 2.2.6.2 Регулирање на 
температурата и влажноста, вклучително и вентилација и транспирација, 5.1.1.3 Процеси на хемиска 
или физичка регулација (на пр. филтрација, секвестрација, складирање или акумулација). 
 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги:  
Според оценката, снабдувачките услуги од низинските блата имаа понизок капацитет од 
културолошките и регулирачките. Со најниски вредности се оценети капацитетот за соларна енергија и 
површинска вода за пиење, а со највисоки површинската вода (како материјал) и ресурсите од диви 
растенија.  
Покрај петте оценувани екосистемски услуги, за проценка на капацитетот на низинските блата 
недостига оценката на капацитетот за екосистемски услуги кои се однесуваат на животинските ресурси 
кои се користат во исхраната (риби, жаби). 
 
Коментар кон снопјето за културолошки услуги: 
Високи оценки за културолошките услуги се однесуваат на обезбедувањето на низинските блата како 
екосистеми на услуги од аспект едукација, а тоа иницира дека оценувачите ги препознаваат високите 
природни вредности на овие екосистеми. Соодветно најниска оценка има класата на екосистемски 
услуги Природни абиотички карактеристики на природата кои овозможуваат активни или пасивни 
физички и искуствени интеракции (спорт, рекреација, екотуризам). 
 

 

Општ коментар за целиот график: 

Низинските блата имаат највисок капацитет за културолошки услуги. Но, во групата на 

културолошки услуги се оценувани пет блиски ЕСУ (често пати услуги кои се преклопуваат) а 

генерално најмногу се однесуваат на проучување, едукација и конзервација. Имајќи ја предвид 

екологијата на низинските блата, би се очекувало највисок капацитет да имаат регулирачките 

услуги. Главна причина за пониските оценки кај регулирачките услуги е фактот дека во листата на 

оценувани услуги недостасуваат голем број услуги кои се позначајни за низинските блата. Од 

снабдувачките потценета е површинската вода за пиење која иако има мала побарувачка, би 

требало да има повисока оценка за капацитетот.   
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 

Студенчишко Блато (Охрид), пролетен аспект 

 

Карстни извори кои го снабдуваат Белчишкото Блато 
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Symphitum officinale, лековито растение (Катлановско Блато) 

 

Активности за ревитализација на Студенчишко Блато 
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Набљудување птици во Моноспитовско Блато 

 

 

Хабитат на трски и инфраструктура за екотуризам во Моноспитовско Блато 
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Чун (шајка) во Моноспитовско Блато, за риболов 

 

 

Влажни ливади со Orchis sp. (значајни за опрашување) 

 



123 
 

 

Osmunda regalis (кралска папрат) реликтна заедница значајна за зачувување 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Карпи и камењари 

Билјана Гичевски1,2 

2 Истражувачко друштво „Урсус Спелеос“, Скопје 

 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска 
услуга 

Карпи и камењари 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 

Диви растенија 
(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) кои 
се користат за 
исхрана 

Оценка: мал капацитет (1,4) 
 
Коментар кон оценката:веројатно оцената треба да има помал капацитет бидејќи карпите и 
камењарите се живеалишта без вегетација или со ретка вегетација, меѓу кои и да нема 
видови кои се користат во исхраната. Сепак, два вида, Sideritis scardica и Sideritis reiseri 
(планински чај) имаат голема комерцијална вредност а често се развиваат на камењари. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Супстрат/продукција за медицински и ароматични 
растенија. 
 
Притисоци/закани: /сукцесија (на екосистемот), прекумерно собирање (на чаевите) 
 
Побарувачка:незначителна/ниска 

Површинска 
вода што се 
користи како 
материјал (не се 
користи за 
пиење) 

Оценка: нема/незначаен капацитет (0,8) 
 
Коментар кон оценката: оцената е соодветна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Земајќи го во предвид фактот дека карпите и 
камењарите претставуваат суви и безводни површини овој екосистем не ги задоволува 
потребите за анализираната ЕСУ.  
 
Притисоци/закани:/ 
 
Побарувачка:/ 

Соларна 
енергија 

Оценка: добар капацитет (3,5) 
 
Коментар кон оценката: Сончевата енергија не произлегува од екосистемите, па затоа при 
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Екосистемска 
услуга 

Карпи и камењари 

оценувањето на капацитетот на услугата, повеќе се оценува побарувачката и можноста за 
искористување. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:/  
 
Притисоци/закани:/ 
 
Побарувачка: Карпите и камењарите до сега не се користат за соларна енергија 

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка: мал капацитет (1,2) 
 
Коментар кон оценката: Бидејќи овој екосистем е живеалиште без вегетација или со ретка 
вегетација можеби оценката треба да биде со незначителен капацитет 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карпите и камењарите немаат капацитет за 
задоволување на потребите на оваа ЕСУ.  
 
Притисоци/закани:/ 
 
Побарувачка:Овој екосистем не се користи за анализираната ЕСУ 

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: мал капацитет (1,2) 
 
Коментар кон оценката: Генерално, површината на карпите и камењарите е гола и 
безводна, па затоа оцената треба да биде со незначителен капацитет  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карпите и камењарите зафаќаат мала територија 
кои на површината се суви и безводни. Од нив не се обезбедува површинска вода за пиење.  
 
Притисоци/закани:/ 
 
Побарувачка:/ 

 

 

Екосистемска 
услуга 

Карпи и камењари 

Р
ЕГ

У
Л

И
Р

А
Ч

К
И

 

Опрашување 

Оценка: умерен капацитет (2,5) 
 
Коментар кон оценката: Оцената е релевантна.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Овој екосистем влијае позитивно врз 
опрашувањето преку релативно високиот диверзитет на опрашувачи (инсекти) 
 
Притисоци/закани: 
 
Побарувачка: ниска 

Контрола на 
болести 

Оценка: мал капацитет (1,4) 
 
Коментар кон оценката:  
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Екосистемска 
услуга 

Карпи и камењари 

Опис на услугата во дадениот екосистем:  
 
Притисоци/закани: 
 
Побарувачка: ниска 

Заштита од 
пожари 

Оценка: добар капацитет (3,3) 
 
Коментар кон оценката: Оцената е соодветна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карпите и камењарите влијаат врз спречување и 
ширење на пожари. Оголената карпеста површина на камењарите (точила и сипари) и 
чакалестите брегови го намалуваат влијанието на пожарот. Но, при непогодни метеоролошки 
појави (пр. ветер) овој екосистем (посебно литиците и карпестите отсеци) има намалена улога 
врз ширење и спречување на пожари.  
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: Веројатно карпите и камењарите се препознаени како значајна побарувачка во 
заштита од пожари. 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: мал капацитет (1,9) 
 
Коментар кон оценката: оценката е веродостојна  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карпите и камењарите се силно подложни на 
ерозија. Колебањето на дневните температури, појавата на мраз и врнежи имаат силно 
ерозивно влијание врз карпестата подлога која е без вегетација или со ретка вегетација. Овој 
екосистем речиси и да нема никакво влијание врз заштита од ерозија. 
 
Притисоци/закани:/ 
 
Побарувачка: ниска 

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: мал капацитет (1,4) 
 
Коментар кон оценката: оценката е релевантна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карпите и камењарите речиси и да немаат улога во 
регулација на речните текови и протокот на вода. Воедно, тие не обезбедуваат заштита од 
поплави. Исклучок претставуваат чакалестите брегови кај кои за време на поплави 
површинската вода понира. 
 
Притисоци/закани: антропогените активности (особено сепарациите покрај чакалестите 
брегови) имаат директна закана врз контролата на поплави 
 
Побарувачка: ниска 
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Екосистемска 
услуга 

Карпи и камењари 

К
У

Л
Т

У
Р

О
Л

О
Ш

К
И

 

Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: добар капацитет (3,5) 
 
Коментар кон оценката: ? 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карпите и камењарите се одликуваат со 
специфична биолошка разновидност, со видови кои се адаптирани на овие станишта и 
како такви се атрактивни за професионалците и аматерите од областа на природата, 
односно може да привлечат одреден број на туристи. 
Карпите, иако тешко пристапни места, во минатото претставувале локации на кои се 
граделе верски објекти кои денес имаат значајна културна вредност. Голем број културни 
објекти се изградени од природни материјални-камења извадени од околните карпести 
екосистеми. Нормално, појавата е присутна и кај населените места, кои често се 
одликуваат со специфична архитектура точно заради користењето на камен (пример, 
селата во Мијачкиот крај или Мариово), или на друг начин се користат во придружни 
објекти (бачила, трла), давајќи специфичен визуелен впечаток на локалитетот/пределот и 
претставуваат дел од културното наследство. 
 
Притисоци/закани: претежно антропогени активности кои ги директно влијаат на 
биолошката разновидност, вознемирување или напуштање на локалитетите  
 
Побарувачка: мала.  

Природни 
абиотички 
карактеристики 
на природата кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни физички 
и искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам)] 

Оценка: голем капацитет (4,0) 
 
Коментар кон оценката: оценката е веродостојна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: карпите имаат различен геолошки состав, 
цврстина и застапеност на различни видови пукнатини (ова е посебна одлика на 
карбонатните карпи). Ваквите физички карактеристики претставуваат предизвик за 
алпинистички активности. Чакалестите брегови покрај езерата и реките, исто така, 
овозможуваат развој на туризам, рекреација и спортски активности.   
 
Притисоци/закани: Честите посети може да влијаат негативно врз  херпетофауната и 
птиците преку вознемирување, па дури и напуштање на живеалиштата. Поради лесната 
пристапност до чакалестите брегови на езерата и реките зголемен е притисокот од цврст 
отпад. 
 
Побарувачка: Побарувачката е висока на чакалестите брегови покрај Преспанско и 
Охридско Езеро. Карбонатните карпи, литиците и делумно силикатните карпи имаат мала 
побарувачка, но со нагорен тренд. Овие карпи имаат висок потенцијал за алпинистички и 
други вежбовни активности (Зли Дол во НП „Галичица“, Урнат Камен во ПНП „Јасен“, 
алпинистички смерови во Матка, Демир Капија, НП „Маврово“). 

Карактеристики 
на живите 

системи кои 
овозможуваат 
образование и 

обука 

Оценка: добар капацитет (3,6) 
 
Коментар кон оценката: добро оценета услуга 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: специфичен биодиверзитет, карпест материјал 
со различна геолошка старост,  петрографски и тектонски карактеристики 
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Екосистемска 
услуга 

Карпи и камењари 

Притисоци/закани: вознемирување на фауна  
 
Побарувачка: ниска 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: добар капацитет (3,8) 
 
Коментар кон оценката: веродостојна оценка 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
 
Притисоци/закани: директна закана претставуваат човековите активности преку 
нарушување на природните карактеристики. 
 
Побарувачка: мала 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
спроведување на 
научни 
истражувања или 
создавање на 
фундаментални 
еколошки знаења 

Оценка: добар капацитет (3,9) 
 
Коментар кон оценката: соодветна оценка 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Научните истражувања за карпите и 
камењарите се однесуваат на проучување на одликите на карпестиот материјал, флората 
и фауната застапена во нив, како и интеракцијата меѓу двете наведени компоненти. 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: карпите и камењарите се незначително застапени во студиите за 
валоризација 
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на 
снопови 

Во следната табела, дадете го наративно описот на резултатите од анализата на снопови за 

конкретниот тип екосистем. 

 

 
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со 
своето културно или природно наследство 

Природни абиотички карактеристики на природата кои 
овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам)] 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
спроведување на научни истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и 
алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не се 
користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна 
употреба или преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода 
(вклучително и контрола на поплави) 
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Коментар кон снопјето за регулирачки услуги:  Според оценките, регулирачките услуги од екосистемот 
карпи и камењари имаат понизок капацитет во споредба со културолошките услуги. ЕСУ од оваа група 
се оценети со мал, умерен и добар капацитет. Услугите контрола на болести, контрола на ерозија и 
регулација на хидролошкиот циклус и проток на вода имаат најниски оцени што е резултат на 
оголената карпеста површина и ретката вегетација. Највисок е капацитетот за услугата заштита од 
пожари, а веројатно е многу висок и капацитетот за обезбедување на културолошки услуги и помалку 
услуги од алтернативниот природен туризам. 
 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги: Снабдувачките услуги, во споредба со регулирачките и 
културолошките услуги, се оценети со најниски вредности. Најголем дел од снабдувачките ЕСУ имаат 
мал капацитет. Ова произлегува од малата површина која ја зафаќа екосистемот, безводната површина 
и појава на ретка вегетација. Со највисока вредност е оценет капацитетот за соларна енергија. 
 
Коментар кон снопјето за културолошки услуги: Културолошките услуги се оценети со највисоки 
оценки. Сите услуги имаат добар капацитет, а природните абиотички карактеристики кои 
овозможуваат активни и пасивни физички и искуствени интеракции имаат голем капацитет. Поради 
високите природни вредности ГЗС ги издвоила научните истражувања и фундаменталните еколошки 
знаења како препознатлива услуга на овој екосистем.  
 

 

Општ коментар за целиот график: За екосистемот капри и камењари се анализирани три типа на 

ЕСУ: регулирачки, снабдувачки и културолошки. Со најголем капацитет се издвојуваат 

културолошките услуги. Дел од нив, особено спортот, рекреацијата и туризмот се препознаени 

како ЕСУ кои ги нуди овој екосистем. Така, алпинизам и други спортски и рекреативни активности 

на карпа може да се изведуваат на карбонатни и силикатни карпи и на литици, додека 

чакалестите брегови покрај природните тектонски езера и реките нудат можност за развој на 

туризам (посебно летен), спортски и рекреативни активности.  

Со најмал капацитет се оценети снабдувачките ЕСУ. ГЗС оценила дека овој екосистем има добар 

капацитет и можност за услугата соларна енергија. 

Генерален заклучок за екосистемот карпи и камењари е дека има ограничени можности за 

поголем број ЕСУ, во споредба со останатите екоситеми. Ова произлегува од малите и неповрзани 

површини на екосистемот, геолошките и петрографските карактеристики на карпестиот материјал 

и слабото присуство на флора и фауна. Но, и покрај ограничените капацитети карпите и 

камењарите со своите природни абиотички карактеристики овозможуваат активни или пасивни 

физички и искуствени интеракции. 
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 

Вежбовни активности за спасување на планина, Урнат Камен во ПНП „Јасен“ 

 

 

Карпа со карбонатен состав и ретка вегетација, Јакупица 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Пештери 

Билјана Гичевски1,2 & Славчо Христовски2 

1 Истражувачко друштво „Урсус Спелеос“, Скопје 
2 Македонско еколошко друштво, Скопје 

 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска 
услуга 

Пештери 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 

Диви растенија 
(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) кои 
се користат за 
исхрана 

Оценка: нема/незначаен капацитет (0,5) 
 
Коментар кон оценката: Оценката на ГЗС (0,5) е реална. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: поради отсуство на сончева светлина, процесот на 
фотосинтеза во пештерите не е присутен, па затоа нема присуство на растенија. Само кај 
влезовите на пештерите се застапени диви растенија кои не ги задоволуваат потребите за 
оваа ЕСУ. 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка:незначителна/ниска 

Површинска 
вода што се 
користи како 
материјал (не се 
користи за 
пиење) 

Оценка: мал капацитет (1,9) 
 
Коментар кон оценката: Земајќи предвид дека најголем број од пештерите се суви и 
безводни, а мал дел можат да ги задоволат потребите за оваа ЕСУ бидејќи истите најчесто се 
со периодичен карактер и мало количество на вода, оцената е соодветна. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Оваа ЕСУ е поврзана со водата која истекува од 
влезот на изворските/речните пештери, во вид на извор. Најголем дел од водата истекува 
слободно, а само мал дел се употребува за наводнување на земјоделски површини или за 
рибници. Генерално, станува збор за вода со висок квалитет која може да се користи во 
повеќе намени. 
 
Притисоци/закани: Во моментов заканите се ниски бидејќи најголем дел од пештерските 
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Екосистемска 
услуга 

Пештери 

води се незначително искористени како материјал. 

 
Побарувачка: Побарувачката е ниска. Дел од пештерската вода се употребува за потреби на 
рибници (пештера Ѓоновица кај Гостивар) или за наводнување на мали земјоделски парцели 
во близина на пештерата. 

Соларна 
енергија 

Оценка: нема / незначаен капацитет (0,1) 
 
Коментар кон оценката: соодветна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Бидејќи пештерите претставуваат подземни 
релјефни форми, не постои можнист за искористување на соларна енергија. 
 
Притисоци/закани:/ 
 
Побарувачка:нема  

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка:  нема / незначаен капацитет (0,3) 
 
Коментар кон оценката: соодветна оцена 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Во пештерските екосистеми нема услови за развој 
на оваа ЕСУ. 
 
Притисоци/закани:/ 
 
Побарувачка:нема 

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: умерен капацитет (2.1) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карстниот издан претставува најзначаен ресурс за 
водоснабдување, а пештерите претставуваат интегрален дел од овој систем. Сепак, мал е 
бројот на постојани изворски пештери, а уште помал е бројот на оние со поголема 
издашност.   
 
Притисоци/закани: Главна закана по квалитетот на водите од пештерите претставуваат 
антропогените активности (земјоделство, индустрија, депонии, отпадни води) во зоната на 
прихранување на водените пештери. Контаминантите низ карстниот систем се движат многу 
брзо и за краток временски период може да извршат загадување на подземните води кои ги 
прихрануваат изворите за вода за пиење. Дополнителна закана претставува неутвдрената 
зона на прихранување кај повеќето пештери, односно не е утврдено од каде потекнува 
водата која протекува низ пештерите. Климатските промени исто така негативно влијаат врз 
намалување на нивото на подземните води. Некои од пештерите и нивните водотеци се 
преплавени од некои вештачки акумулации (Матка, Козјак, Глобочица, Дебарско Езеро, 
Тивешко Езеро), но за жал нема податоци за природниот проток на вода низ овие пештери. 
 
Побарувачка: Ниска. До сега ниту една пештера не се употребува како ресурс за 
водоснабдување.  
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Екосистемска 
услуга 

Пештери 
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Опрашување 

Оценка: нема / незначаен капацитет (0,7) 
 
Коментар кон оценката: оценката од ГЗС може да се смета за повисока од реалната.. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Пештерите како екосистем речиси и да немаат 
влијание врз опрашувањето.  
 
Притисоци/закани: /  
 
Побарувачка: / 

Контрола на 
болести 

Оценка: мал капацитет (1.6) 
 
Коментар кон оценката: Оценката од ГЗС е веројатно повисока од реалната. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Пештерските екосистеми немаат некоја значајна 
улога во контрола на болестите. Напротив, во некои пештери се среќаваат големи колонии 
лилјаци кои понекогаш создаваат големи количества гвано. И лилјаците и гваното се 
потенцијални извори на некои болести. 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: / 

Заштита од 
пожари 

Оценка: умерен капацитет (2,1) 
 
Коментар кон оценката: Реалната оценка би требало да е пониска од дадената. Можеби ГЗС 
направила поврзување на пештерите со присуство на вода. Сепак, пештерите со површината 
на земјата комуницираат единствено со отворите (кои имаат мала површина) и имаат 
незначително влијание врз заштитата од пожари.   
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Големите пештерски отвори (пр. Пешна), кои се 
ретка појава, вршат заштита од пожари, но само на мала и незначителна територија. 
Изворските пештери може да спречат појава и ширење на пожари, но само под контрола на 
човекот. Дополнително, во сувиот период од годината, кога е најчеста појавата на пожари, 
изворските пештери со помал капацитет на вода пресушуваат и немаат влијание врз 
заштитата.   
 
Притисоци/закани: Закана претставува појавата на екстремно долги сушни периоди која 
влијае карстниот издан да има мали количини на вода кои не успеваат да се искачат на ниво 
на пештерските отвори кои остануваат суви. 
 
Побарувачка: ниска 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: мал капацитет (1,1) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е реална. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Пештерите немаат  влијание врз појавата  на 
ерозија. Напротив, тие се реципиенти на еродираниот почвен супстрат кој низ пукнатините од 
вадозната зона, како и од зоната на прихранување доспева до пештерските канали каде се 
таложи. Доколку низ пештерата поминува речен тек, овој материјал може да изврши 
заматување на подземната вода.   
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Екосистемска 
услуга 

Пештери 

 
Притисоци/закани: нарушување на природниот развој на пештерата доколку ерозијата е 
предизвикана од човек (уништување на шумска покривка, пожар). Ерозијата може да 
предизвика и намалување на квалитетот на подземните карстни води. 
 
Побарувачка: пештерите претставуваат значајни реципиенти на ерозивен материјал од 
зоната на прихранување 

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: мал капацитет (1,8) 
 
Коментар кон оценката: Со оглед на малата површина на пештерите и количеството 
(квантитетот) на вода  што може да помине низ нив, веројатно оценката треба да биде 
умерен капацитет 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Значајна улога за оваа ЕСУ имаат пештерите кои се 
наоѓаат во епифреатска (периодично поплавувана) зона. За време на високи води, низ овие 
пештери протекува големо количество на вода што од една страна може да предизвика и 
целосно поплавување на пештерските канали, но од друга страна обезбедува заштита од 
поплави на површината на теренот. Воедно, водените пештери овозможуваат и 
прочистување/филтрирање на водите. 
 
Притисоци/закани: Закана претставуваат ерозијата и пожарите во зоната на прихранување на 
пештерите. 
 
Побарувачка: ниска 

 

 

 

 

Екосистемска 
услуга 

Пештери 
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 Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: голем капацитет (4.3) 
 
Коментар кон оценката: Повеќето пештери, генерално, зафаќаат помала површина во кои 
има вредна биолошка разновидност и претставуваат значајно природно наследство. Тие 
исто така имаат и значајна културна вредност. Затоа оцената е соодветна. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Пештерите претставуваат движно и недвижно 
културно наследство. Едни се археолошки наоѓалишта (Голема Пеш, Пешна), а други во 
минатото се користеле како засолништа во време на војни и за криење на црковни книги 
(Горна Слатинска Пештера). 
 
Притисоци/закани: директна закана претставуваат несовесните посетители кои вршат 
уништување на пештерскита внатрешност 
 
Побарувачка: ниска, но со висок потенцијал 

Природни Оценка: Голем капацитет (4,5) 
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Екосистемска 
услуга 

Пештери 

абиотички 
карактеристики 
на природата кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни физички 
и искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам)] 

 
Коментар кон оценката: оценката е веродостојна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Пештерите се со различна геолошка старост, 
формирани на различни начини и во карбонатни карпи со различна геолошка старост, во 
нив има голема концентрација на пештерски украси кои се различни според условите на 
формирање, нивната големина и колорит. Некои пештери се одликуваат со постојани или 
периодични речни текови кои имаат формирано водопади, меандри и јасно изразени 
речни страни, а во други пештери има помали пештерски езера.   
 
Притисоци/закани: Закана и притисок врз пештерската микроклима (влажност на воздух и 
температура на воздух) претставуваат големи групи на посетители, честа фрекфенција на 
посетеност и подолг престој. Ова директно влијае врз нарушување на процесот на 
формирање на пештерските украси. Друга закана претставува несовесното однесување на 
посетителите преку кршење пештерски украси, цртање графити на ѕидовите и сл. 
Несоодветно поставената туристичка инфраструктура (осветлување, матиеријал за патека, 
скали) директно влијае врз нарушување на пештерскиот амбиент и еволуцијата на 
пештерата. 
 
Побарувачка: Во пораст. Голем потенцијал имаат веќе адаптираните пештери за 
алтернативен туризам (Врело во Матка, Шаркова Дупка во НП „Маврово“, Самоска Дупка 
во НП „Галичица“, Горна Слатинска Пештера во СП „Слатински Извор“, Голубарница во СП 
„Белешничка Река“, Ѓоновица кај Гостивар, Пешна кај Македонски Брод). Се наметнува 
потреба за едуцирање на соодветен кадар за туристичка промоција на пештерите. 

Карактеристики 
на живите 

системи кои 
овозможуваат 
образование и 

обука 

Оценка: голем капацитет (4,0) 
 
Коментар кон оценката: соодветна оценка 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Пештерите се уникатни екосистеми во кои скоро 
целосно да отсуствуваат продуцентите, а се застапени само консументи и редуценти. 
Покрај тоа, во пештерите се среќаваат различни функционални групи и животни форми, 
како и спефицична биолошка разновидност која изобилува со ендемити и реликти 
 
Притисоци/закани: нарушување на природните одлики на пештерата 
 
Побарувачка: ниска, но со висок потенцијал. 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: голем капацитет (4.3) 
 
Коментар кон оценката: оцената за услугата е соодветна  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Самите пештери (8310 Caves not open to the 
public) се дел од Анекс I на  Директивата за живеалишта на ЕУ. Во пештерите се среќаваат 
десетина видови лилјаци и сите имаат високо конзервациско значење (Глобална црвена 
листа на IUCN, Директива за живеалишта на ЕУ, Бернска конвенција, Бонска конвенција). 
Исклучителноста на пештерите од аспект на биолошката разновидност е присуството на 
троглобионти (високо специјализирани пештерски животински организми) од кои 
најголем дел се ендемични за мал простор.. 
 
Притисоци/закани: Пештерите се специфични екосистеми во кои живиот свет е адаптиран 
на услови без светлина и оскудна храна. Затоа, и најмало нарушување на природните 
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Пештери 

одлики негативно влијае врз целиот екосистем.  
 
Побарувачка: Дел од пештерите се заштитени со законска регулатива. Некои од нив 
претставуваат самостојно заштитени категории, најчесто СП (Млечник кај Струга, Убавица 
(Ѓоновица) кај Гостивар) или природни реткости (Киселичка Пештера кај Делчево, Дона 
Дука кај Рашче), а други пак припаѓаат на територија на заштитени подрачја (Кршална, 
Врело, Над Врело во СП „Кањон Матка“ и ПНП „Јасен“, Убава во СП „Кањон Матка“, 
Арамиска Пештера и пештерна црква Св. Марко во СПР „Тиквеш“, Калина Дупка, Симка, 
Алилица во НП „Матвово и.т.н.). Некои од пештерите имаат физичка заштита, односно 
поставени решеткасти врати според EUROBAT стандарди (Овчарска Пештера, Пурало, 
Горна Слатинска Пештера, Слатинска II во СП „Слатински Извор“, Голубарница во СП 
„Белешничка Река“). Сепак, потребно е продолжување на процесот на заштита на 
пештерите со законска регулатива и нивно вклучување под различни заштитни категории.    

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
спроведување на 
научни 
истражувања или 
создавање на 
фундаментални 
еколошки знаења 

Оценка: голем капацитет (4,3) 
 
Коментар кон оценката: услугата има соодветна оценка 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Пештерските екосистеми во Македонија не се 
доволно истражени. Повеќето досегашни научни истражувања, генерално, се однесуваат 
на основните морфометриски карактеристики или на дел од пештерската фауна. 
Истражувањата спроведени со постојаниот мониторинг и подетални анализи се поретко 
застапени. Имајќи предвид дека дел од пештерите се големи колектори или спроводници 
на вода за пиење, дека преку нивните седименти може да се евидентираат геолошките 
промени во пошироката околина или дека, во поново време, се интересни за туристички 
посети потребни се континуирани научни истражувања и постојан мониторинг во овој 
екосистем. Особен предизвик претставуваат биоспелеолошките истражувања кои имаат 
голем потенцијал. 
 
Притисоци/закани: уништување на пештерите (површински рудници и каменоломи) 
непланско уредување на пештерите, формирање вештачки езера, вознемирување на 
животинските организми 
 
Побарувачка: Научните истражувања за некои пештери претставуваат составен дел од 
студии за валоризација 

 

  



138 
 

2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на 
снопови 

 

 
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со 
своето културно или природно наследство 

Природни абиотички карактеристики на природата кои 
овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам)] 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
спроведување на научни истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и 
алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не се 
користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна 
употреба или преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода 
(вклучително и контрола на поплави) 
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Коментар кон снопјето за регулирачки услуги: Регулирачките услуги на екосистемот пештери се 
оценети со незначителен, мал или умерен капацитет. Само ЕСУ опрашување е вреднувана со 
незначителен капацитет. Најголем дел од услугите се оценети со мал капацитет, а само ЕСУ заштита од 
пожари има највисока оценка и умерен капацитет.  
 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги: Снабдувачките услуги за екосистемот пештери се 
оценети со незначителен, мал или умерен капацитет. Со најниски вредности се оценети услугите кои се 
однесуваат на диви растенија и капацитетот на соларна енергија, што е очекувано, бидејќи пештерите 
се подземни релјефни форми во кои има недостатот на сончева светлина и отсуство на процесот на 
фотосинтеза. Највисоко е вреднувана услугата површинска вода за пиење која е поврзана со 
изворските пештери кои имаат капацитет за оваа услуга. 
 
Коментар кон снопјето за културолошки услуги: Културолошките услуги имаат највисоки оцени во 
споредба со останатите ЕСУ. Сите услуги од овој тип се со оцена повисока од 4,0. Сепак, од страна на 
оценувачите пештерските екосистеми се препознаваат како објекти кои овозможуваат активни или 
пасивни физички и искуствени интеракции (спорт, рекреација, екотуризам).   Исто така, овој екосистем 
овозможува спроведување на научни истражувања поради карактеристиките на природно и културно 
наследство. Треба да се напомене дека селектираните културолошки ЕСУ се преклопуваат помеѓу себе. 
 

 

Општ коментар за целиот график: За екосистемот пештери се анализирани снабдувачки, 

регулирачки и културолошки услуги. Очекувано, со највисок капацитет се истакнуваат 

културолошките услуги. Сите ЕСУ од оваа група имаат голем капацитет. Од ГЗС овој екосистем се 

истакнува со своите природни и културни вредности, па е погоден за едукација и конзервација од 

една страна, но и адаптибилен за спорт, рекреација и екотуризам, од друга страна. 

Спротивно, голем дел од снабдувачките услуги имаат незначителен капацитет (диви растенија, 

соларна енергија) што произлегува од ограничувачките услови кои владеат во екосистемот (мрак, 

голема влажност, отсуство на фотосинтеза, оскудна фауна и сл.). Само водата како ресурс има 

поголем капацитет за оваа група ЕСУ. Ова произлегува од таму што еден дел од пештерите се 

наоѓаат во фреатска (Коритиште) или епифреатска зона (Слатински Извор, Ѓоновица, Крапски 

Понор). 

Регулирачките ЕСУ, генерално, имаат мал капацитет што повторно е резултат од екологијата на 

овој екосистем, како и од малата површина што ја зафаќа.  

Генерално земено, екосистемот пештери е соодветно оценет. Во споредба со останатите 

екосистеми има ограничени можности за ЕСУ. За усвојување на било која ЕСУ за пештерите 

потребно е мониторинг и научни истражувања за да се изврши во исто време конзервација и 

зачувување за следните генерации, но и промоција на вредностите на екосистемот. 
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 

Пештерата Пешна има најголем отвор во РС Македонија 

 

 

Водопад во пештерата Ѓоновица 
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Пештера Пурало 

 

 

Локација на пештерскиот издан Врело, потопен од акумулацијата Матка 
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Голема колонија лилјаци во пештерата Јаорец (Илинска Планина) 

 

 

Leptostagus babunae – ендемичен вид и род тврдокрилец од пештерите на Јакупица 

 



143 
 

 

Туристички уредена пештера (Врело, Матка) 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Листопадни шуми 

Николчо Велковски1,2, Сашо Петровски3 и Борис Најдовски1 

1 Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, Скопје 
2 Македонско еколошко друштво, Скопје 
3CNVP, Скопје 

 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска 
услуга 

Листопадни шуми 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 Диви растенија 

(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) кои 
се користат за 
исхрана 

Оценка: голем капацитет (4,5) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка. Листопадните шуми во Македонија зафаќаат 
значителни површини со широка вертикална и хоризонтална распространетост. Тие се 
одликуваат со голема разновидност и се живеалиште на многу видови диви растенија кои се 
користат за исхрана.   
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Специфична екосистемска услуга од оваа класа 
која ја обезбедуваат листопадните шуми се самоникнатите овошни, лековити и шумски 
растенија, како и габите. Тие наоѓаат широка примена во исхраната на луѓето свежи или со 
преработка (сокови, чаеви, мармалади и сл.), или за подготовка на разни лекови од 
народната медицина. Тука се вбројуваат голем број на лековити билки (Thymus sp. – мајчина 
душица, Hypericum perforatum – жолт кантарион, Centarium erytrаea– црвен кантарион, 
Origanum vulgare – планински чај, Primula sp. – јаглика итн.), диви овошни видови 
(Vaccinummyrthillus – боровинка, Fragaria vesca – шумска јагода, Rubusidaeus – малина, 
Acrostaphyllos uva-ursi – мечкино грозје, Rosa canina – шипка,Juniperus communis – модра 
смрека, Prunus spinosa – трнинка, Cornus mas – дрен, Crataegus monogyna – глог, Coryllus sp. – 
леска) и габи/печурки (Macrolepiota procera – сончарка, Amanita caesarea – булка/јачарка, 
Armillaria mellea – меденка, Boletus edulis – летен вргањ, Cantharellus cibarius – лисичарка, 
Lactarius deliciosus – рујница, Morchella esculenta – смрчка, Pleurotus ostreatus – буковка) и 
др. 
 
Притисоци/закани: 
1.Бесправните сечи се постојана закана за овие екосистеми и стабилноста на обезбедување 
на диви растенија кои се користат за исхрана. Бесправните сечи самите по себе ја менуваат 



145 
 

Екосистемска 
услуга 

Листопадни шуми 

структурата на екоситемот (по видови, вертикална дистрибуција на видови и светлина во 
самиот екосистем, ретенција на вода итн) а кај некои дури се менува и видовиот состав.  
2. Пожарите на отворен простор се исто така закана, при што листопадните шуми имаат 
малку поголема можност за регенерација од иглолисините системи и се малку по витални 
но шумските пожари секојпат прават штета и на овие шуми.  
3. Влијанието на климатските промени долгорочно ќе влијае на дистрибуцијата на видовите 
на еден простор како и можноста за фруктификација на видовите кои се користат во 
исхраната.  
4. Разни патогени како болести, паразити и штетници. 
5. Неодрживите пракси на собирање на диви растенија (корнење на печурки, користење на 
разни прирачни алатки кои се користат за собирање и воедно ги оштетуваат и самите 
растенија).  
6. Лошата социјална соостојба на руралното население кое често пати дополнителен приход 
обезбедува токму од дивите растенија. Во изминатите години евидентирани се и цели 
семејства кои доаѓаат од градските средини и кои дел од годината кога има можност за 
собирање на овие видови се стационираат во шумските екосистеми и интензивно собираат 
диви растенија за да обезбедат дополнителен приход. 
 
Побарувачка: Екосистемските услуги од оваа класа мошне силно се искористуваат во вид на 
собирање на други шумски производи (самоникнати растенија, лековити билки, габи и сл.) 
за кои побарувачката во нашата земја е висока. Интересот за откуп и извоз на видовите диви 
растенија е секогаш актуелен, а приходите кои се остваруваат се значителни. Руралното 
населението кое живее околу листопадните шуми и ги познава видовите секако ги користи 
истите за свои потреби и воедно за дополнителен приход преку продажба на растенија кои 
се собираат од шумските комплекси. Собирањето на другите шумски производи се одобрува 
од управителот на подрачјето  преку издавање на дозволи за собирање. 

Површинска 
вода што се 
користи како 
материјал (не се 
користи за 
пиење) 

Оценка: мал капацитет (1,7) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е несоодветна, далеку помала од реалниот капацитет на 
листопадните шуми за обезбедување на површинска вода. Според наша проценка 
листопадните шуми имаат многу добар капацитет за оваа услуга. Шумите имаат своја улога 
во кружното движење на водата и обезбедувањето и задржувањето на поголеми количини  
вода.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Во листопадните шуми има голем број на извори 
и мали водотеци кои обезбедуваат голема количина на површинска вода како материјал. 
Овие шуми влијаат на водниот режим преку регулација на атмосферските води 
(интерцепција, транспирација, евапорација итн), а со самото тоа и на површинските води. 
Листопаднините шуми вршат функции во водозадржување и евапорација вотекот на 
вегетацискиот период. Тие го успоруваат истекувањето на атмосферските води преку 
задржување на водата во крошните, на гранките и стеблата, а дел од таа вода гравитациски 
оди во подземните слоеви каде подоцна се јавува во вид на извори или пак испарува во 
атмосферата, при што самото испарување условува специфични микроклиматски услови, па 
многу често истото се враќа во вид на врнежи. Шумската простирка игра улога на резервоар 
за атмосферските води, истите ги впива и го успорува нивното истекување, со што ги прави 
подостапни за користење. Доколку атмосферската вода не се филтрира и задржува во 
шумите, истата предизвикува ерозивни процеси и заедно со седиментите истекува со 
поголема брзина во поголемите реципиенти, со што површинската вода станува помалку 
достапна за користење. Исто така, водите кои се заситени со седименти ги пополнуваат 
акумулациите со наноси и го скратуваат векот за нивното користење.   
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Екосистемска 
услуга 

Листопадни шуми 

 
Притисоци/закани:  
1. Бесправните сечи како еден од најголемите фактори за губење на шумската покривка.  
2. Шумските пожари кои ги девастираат шумските ресурси и со тоа ги намалуваат функциите 
на шумата во регулација на водниот режим. 
3. Неадекватните шумски практики (чисти сечи на големи површини, сечи со силен 
интензитет, сечи на стрми и ерозивни терени и сл.). 
4. Разни патогени како болести, паразити и штетници. 
5. Негативни влијанија на климатски промени.   
 
Побарувачка: Побарувачката за површинска не питка вода во листопадните шуми би ја 
оцениле како висока поради големата потребата од оваа површинска вода за 
земјоделството во наводнувањето (полнење на акумулациите кои се изградени за таа 
намена), санитарни потреби како техничка вода и производство на енергија. 

Соларна 
енергија 

Оценка: мал капацитет (1,1) 
 
Коментар кон оценката: Според експертската група оваа оценка треба да е 0, бидејќи 
немаме пример на обезбедена екоситемска услуга соларна енергија од листопадни шуми. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Не може да се направи јасна поврзаност на 
листопадните шуми со обезбедување на соларна енергија. Соларната енергија претставува 
обновлив извор на енергија која екосистемот ја користи индиректно за трансформација на 
хранливите материи од почвата и нивно користење во развојот на растението преку 
процесот на фотосинтеза но листопадните шуми не генерираат таков тип на услуга. 
 
Притисоци/закани: Сончевата енергија не произлегува од екосистемот на листопадните 
шуми, туку претставува обновлив извор на енергија за развој на екосистемот, па со оглед на 
тоа нема конкретни директни закани.  
 
Побарувачка: Побарувачка за соларна енергија постои, но екосистемот  листопадните шуми 
не може да ја обезбеди. 

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката:Соодветна оценка, со мислење дека може да се вреднува и 
повисоко. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Оваа класа на екосистемска услуга од екосистемот 
на листопадните шуми се однесува на користењето на: различни материјали од дрвни 
продукти (суровина, целулоза, биомаса, растителни влакна) во индустриите за производство 
на мебел, хартија, пелети и брикети; самоникнати дрвенести и зелјасти видови растенија за 
искористување од населението (исхрана, чаеви, народна медицина, фуражна храна) или во 
фармацевтската индустрија; шумскиот тресет во градинарско производство и сл.  Истотака 
од овие шуми се обезбедуваат значителни количини на дрво за затоплување на 
домаќинствата и на  голем број  институции  кои дрвото гокористат како енергенс за 
затоплување на просториите. 
 
Притисоци/закани: Екосистемските услуги од оваа класа се искористуваат главно умерено 
преку производството на дрвни сортименти и материјали за разните индустриски гранки, но 
и преку собирање на други шумски производи од населението за повеќе намени. Значајна 
закана кон оваа екосистемска услуга се пожарите и потенцијалното прекумерно користење 
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Листопадни шуми 

на шумите. Други закани се негативните ефекти од климатските промени (сушите, невреме, 
промена на микроклиматски услови), штети од фитопатолошки и ентомолошки карактер. 
 

Побарувачка:Побарувачката би ја оцениле како многу висока. Употребата на дрво од 

листопадните шуми како материјал во индустријата  е висока. Во руралните средини дрвото 
има постојана примена примена во градежништвото, како  и во домаќинствата за 
затоплување. Денес постојат иницијативи за користење на компост и биомаса од шумите 
како енергетски потенцијал. Дефицитот на дрво од листопадни шуми е евидентен поради 
што има увоз од други земји. 

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: умерен капацитет (2,2) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е далеку пониска  од реалната. Според експертскиот тим, 
оценката треба да биде мошне висока. Овој екосистем има голем капацитет за 
обезбедување на површинска вода за пиење.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Површинската вода за пиење во листопадните 
шуми се јавува главно од постојани протечни води (извори, потоци, езера). Екосистемот 
придонесува за регулација на нивото на подземните води и природна филтрација на 
површинските води. Функциите на листопадните шуми во регулација на водниот режим кој 
е цикличен се анализирани и докажани во повеќе истражувања. Шумскиот екосистем е 
најголемиот регулатор на атмосферските води. Развиените крошни и повеќекатовата 
структура на шумите влијаат за поголема интерцепција и поспоро истекување на водите, а 
со тоа се зголемува и капацитетот за апсорпција на водите. Покрај тоа, развиениот коренов 
систем го зголемува почвениот капацитет на апсорпција (макро и мезо пори) на 
атмосферска вода и со тоа директно влијае на водата која се јавува во вид на извори. 
Првичната филтрација на атмосферската вода се реализира во крошните на дрвјата и 
шумската простирка.  
 
Притисоци/закани: Закана за оваа класа на услуга во листопадните шумски екосистеми 
претставува силното антропогено влијание и зголеменото загадување на околината. Во 
случаи на блиско користење на земјиштето за земјоделско производство, површинските 
води кои можат да бидат користени за пиење претставуваат реципиенти на загадувачки 
материи кои доаѓаат од лошите земјоделски пракси (употреба на пестициди). Други закани 
се бесправните сечи како еден од најголемите фактори за губење на шумите и шумската 
покривка, негативното влијание на климатските промени, шумските пожари кои ги 
девастираат шумските ресурси и со тоа ги намалуваат функциите на шумата во регулација на 
водниот режим. Евентуална апликација на пестициди во листопадните шуми за борба 
против разни патогени се исто така фактор на закана.  
 
Побарувачка: Побарувачката на површинската вода за пиење во листопадните шуми би ја 
оцениле како многу висока. Побарувачката на површинската вода за пиење во листопадните 
шуми за индививуални потреби на туристи - посетители е умерено висока, но истата има и 
голема важност за развој на екотуризмот во планинските предели. Поголем дел од 
руралните населени места во шумските области со вода се снабдуваат од локални извори и 
зафати. 
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Опрашување 

Оценка: голем капацитет (4,3) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карактеристика на листопадните шуми во насока 
на поддршка на оваа класа екосистемска услуга се богатиот растителен диверзитет и со тоа и 
диверзитет на опрашувачи (инсекти). Различните флористични видови кои се во состав на 
листопадните шуми, нивната распространетост и разноликост и со тоа природните процеси 
на цветање придонесуваат за присуство на голем број видови кои вршат опрашување и 
придонесуваат за стабилност на нивните популации. 
 
Притисоци/закани: 
1. Апликација на инсектициди при сузбивање на одредени видови на штетници во шумските 
екосистеми. 
2. Негативното влијание на климатски промени: режим на цветање, промена во природната 
дистрибуција на дрвни видови, температурни екстреми итн.  
3. Бесправните сечи како еден од најголемите фактори за губење на шумската покривка.  
4. Шумските пожари кои ги девастираат шумските ресурси и со тоа ги намалуваат функциите 
на шумата во регулација на водниот режим. 
5. Разни патогени како болести, паразити и штетници. 
 
Побарувачка: Побарувачката за оваа екосистемска услуга би ја оцениле како висока. 
Опрашувањето како класа на екосистмска услуга е мошне значајно во случај на блискост на 
листопадните шуми со земјоделски и градинарски површини. Во структурно и функционално 
обезбедени листопадни шуми, опрашувањето придонесува за стабилни и здрави популации 
на пчели, а со тоа се поддржува пчеларството. Исто така е значајно за одржување на 
популации на диви растенија кои се користат за исхрана. 

Контрола на 
болести 

Оценка: добар капацитет (3,3) 
 
Коментар кон оценката: Во оценувањето на оваа услуга најсериозен предизвик би бил 
одредување на мерливи индикатори, така што самата средна оценка може да е и повисока 
(за некого и пониска), но секако ќе мора да се идентификуваат индикатори со кои ќе може да 
ја поткрепиме истата. Сепак сметаме дека е соодветна оценката. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Листопадните шуми имаат имаат умерен капацитет 
за остварување на екосистемски услуги од класата за контрола на болести. Тука пред се би ја 
потенцирале улогата на шумите во поддршка на физичкото и менталното здравје преку 
рекреација (пешачење, планинарење, велосипедизам, набљудување на птици, прошетки). 
Овој екосистем обезбедува чист воздух, заштита од бучава, прав и други патогени. Некои 
листопадни видови поседуваат одредени ароматични материи кои предизвикуваат 
благопријатно чувство кај луѓето и влијаат на намалување на стресот. Би било оправдано да 
се евидентира и третманот на некои заболувања како што се белодробните онаму каде 
шумскиот екосистем нуди таква функција (погодна клима и амбиент за болните). 
 
Притисоци/закани: Сите притисоци и закани кои би го нарушиле амбиеталниот изглед на 
шумите, пејзажот, нивната структура и разновидност, како што се илегалните сечи, шумските 
пожари, негативно влијание на климатски промени итн. Дополнителен антропоген притисок 
врз листопадните шуми претставува користењето на лисната маса (лисничарење) за прехрана 
на добитокот, чистата сеча на големи површини и др. 
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Побарувачка: Условите кои ги обезбедуваат листопадните шуми во поддршката на физичката 
кондиција и менталното здравје на населението не се за занемарување и затоа потребно е да 
се направат напори за обезбедување на зашумени предели со овие видови, соодветно 
според бројот и потребите на населението. Аналогно на тоа побарувачката би ја оцениле како 
висока. 

Заштита од 
пожари 

Оценка: мал капацитет (1,8) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка. Листопадните шуми немаат значаен капацитет за 
заштита од пожари, но истиот е нешто поголем во однос на зимзелените шуми. Во услови на 
проретчен склоп на крошните и високи температури, сувата материја на површината е 
поподложна на пожари. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Појавата на пожари е непосредно поврзана со 
спремноста на горивото (сувост на материјалот) за горење. Во услови на високи летни 
температури и долготрајно периоди без врнежи, сувата вегетација (сува трева и листинец, 
дехидрирани крошни), шумата е всушност активен дел од триаголникот (гориво) кој е 
потребен за да има појава и опстојување на пожар (оган, воздух и гориво). 
 
Притисоци/закани:  
1. Долги и суви периоди, без врнежи кои придонесуваат горивото (сува биомаса) да е 
поподложно на горење.  
2. Неодговорно однесување на поедници и групи.  
3. Неодржливи земјоделски пракси како палење на стрништа. 
 
Побарувачка: Побарувачката од овој екосистем за оваа класа на екосистемски услуги е 
исклучително ниска поради несоодветните еколошки карактеристики на лисјарските видови 
за заштита и спречување на пожари, но не смее да се занемари функцијата на листопадните 
шуми во регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода кои придонесуваат за развој 
на силни и отпорни заедници, како и средини со помал ризик од појава на пожари. На 
подрачја со чести пожари потребно се засадување на т.н пирофитни видови кои имаат силна 
изданкова способност за обновување пр. багрем и др. 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: голем капацитет (4,7) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Функциите на шумата во контрола на ерозијата се 
многубројни. Таа има функција во намалувањето на дождовната, еолската и флувијална 
ерозија. Пред се, шумската вегетација ја намалува кинетичката енергија на дождовните капки 
кои удираат во крошните на дрвјата и со тоа нивната брзина и потенцијал да откинат дел од 
почвата и да го придвижат се намалува. Кореновиот систем густо се испреплетува во почвата 
и истата ја стабилизира, особено на стрмни наклони. Покрај тоа, во почвата се обезбедува 
структура (макро и мезо пори) која може да ја прими атмосферската вода, со што се намалува 
брзината и количина на површинскиот истек на вода од сливното подрачје, а со тоа и 
ерозијата. Со успорувањето на времето на истекување намален е и капацитетот на 
еродирање на водата. Во подрачја кои се подложни на еолска ерозија, шумата е фактор на 
стабилизација на почвата и намалување на брзината на ветерот (полезаштитни појаси).   
Подигнувањето на листопадни шуми на сиромашни и наклонети терени, при соодветни 
еколошки услови за развој на видовите, претставува адекватна мерка за стопирање на 
активни ерозивни процеси и заштита од појава на истите на сиромашни и наклонети терени. 
Во таа насока, `во нашата земја постојат бројни позитивни искуства со примена Robinia 
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pseudoacacia – багрем, Acer pseudoplatanus – горски јавор, Acer obtusatum – црвен јавор,Tilia 
argentea – сребренолисна липа, Pistacia terebinthus – смрдлика и други видови. Добар 
пример се активностите на пошумување кои биле нашироко спроведувани минатиот век се 
до 80-тите години, при што се подигнати насади од листопадни видовикои во целост ја вршат 
функцијата на заштита од ерозија до ден денес. 
 
Притисоци/закани:Илегални сечи, пожари, негативно влијание на климатски промени, 
влијание на разни патогени фактори, изградба на инфраструктура. 
 
Побарувачка: Побарувачката во однос на обезбедување на заштита и спречување на 
ерозивните процеси од листопадните шуми, особено на сиромашни и наклонети терени, се 
оценува како многу висока.  

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: добар капацитет (3,9) 
 
Коментар кон оценката: Сметаме дека оценката би требало да е повисока. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Како што е погоре опишано, не може да се одвои 
функцијата на шумата во регулација на хидролошкиот циклус. Таа е мултифункционална, а 
истекот на водата, контрола на поплавни бранови и контрола на ерозијата се непосредно 
поврзани функции на шумите. Треба да се напомене дека различни видови на дрвја имаат 
различен капацитет на интерцепција (задржување) и евапо-транспирација на атмосферските 
води, па во таа смисла и различни типови на листопадни шуми би имале и различна оценка. 
Генерално гледано, не постои друг тип на ексоситем кој може подобро да го регулира 
водниот режим, истекот на вода и со тоа и контролата од поплави. Секако, можноста за 
контрола од поплави е условена со интензитетот на самата појава (дожд, топење на снег): 
времетраењето, количината на појавата, големината на сливното подрачје итн, но 
листопадните шуми имаат влијание на амортизација на пиковите од истекот на вода и 
поплавни бранови во текот на вегетацискиот период.  
 
Притисоци/закани: Илегални сечи, пожари, негативно влијание на климатски промени, 
влијание на разни патогени фактори, изградба на инфраструктура, узурпација на земјишта. 
 
Побарувачка: Побарувачката за оваа екосистемска услуга од листопадните шуми се оценува 
како висока. 

 

 

Екосистемска 
услуга 

Листопадни шуми 

К
У

Л
Т

У
Р

О
Л

О
Ш

К
И

 Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Листопадните шуми се карактеризираат со 
богатиот растителен диверзитет и диверзитет на амфибии, птици и животни. Уште од 
дамнешни времиња населението се воодушевувало на недопрената природа, градени се 
храмови и манастири среде живописното опкружување и правени се простори за масовни 
посети и престој во природа. Некои подрачја претставуваат непроценливо национално 
богатство поради присуството на недопрени шуми со особени вредности (меморијални 
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шуми, парк шуми, национални паркови и заштитени подрачја). Така, листопадните шуми 
добиваат висока вредност на остварување на оваа екосистемска услуга.  
 
Притисоци/закани: Илегалните сечи, пожари, негативно влијание на климатски промени, 
влијание на разни патогени фактори, изградба на инфраструктура, системи за 
производство на енергија (хидроелектрани), попречување на слободно движење од 
страна на разни концесионери. 
 
Побарувачка: Побарувачката за оваа услуга од листопадните шуми се оценува како 
висока. Новите модерни времиња и брзиот начин на живот оставаат помалку време за 
населението да ужива во недопрената природа. Постои потенцијал за нејзино 
унапредување и промовирање и остварување на повисока побарувачка. 

Природни 
абиотички 
карактеристики 
на природата кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни физички 
и искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам)] 

Оценка: голем капацитет (4,4) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карактеристика на листопадните шуми во 
насока на поддршка на оваа класа екосистемска услуга се обезбедувањето на 
благопријатни услови за пасивен или активен одмор, богатиот растителен диверзитет и 
диверзитет на птици и амфибии. Ваквите средини пружаат одлични услови за пасивен 
одмор, истражување на вегетацијата или набљудување на птици, но исто така може да 
претставуваат и простор со бројни патеки за пешачење, возење велосипед и други 
спортски активности. Сведоци сме на одреден развој во полето на туризмот кој се 
поврзува со активни или пасивни интеракции. Покрај присуството на членовите на 
планинарски и извиднички друштва, се поголем е бројот на корисници на оваа услуга 
преку активности на велосипедизам, пешачење, планинарење, уживање во сместување и 
во локално произведена здрава храна во околина на природен шумски амбиент итн.  
 
Притисоци/закани: За оваа екосистемска услуга од листопадните шуми главен притисок 
претставува присуството на човечкиот фактор во поголем обем. Човечкиот фактор е главна 
причина за појавата на пожари и за зголеменото загадување на листопадните шуми. 
Плановите за развој на екотуризмот треба да содржат анализа за притисокот од 
зголемениот број посетители и стратегија за управување на бројот на посетители и 
комуналниот отпад. Други притисоци се илегалните сечи, пожари, негативно влијание на 
климатски промени, влијание на разни патогени фактори, изградба на инфраструктура, 
системи за производство на енергија (хидроелектрани), попречување на слободно 
движење од страна на разни концесионери. 
 
Побарувачка: Побарувачката на листопадни шуми во насока на обезбедување на 
простори за активени и пасивен одмор на населението се оценува како висока. 
Листопадните шуми се препознаени како изразено благопријатни средини преку 
обезбедувањето на услови за рекреација и релаксација на населението. 

Карактеристики 
на живите 

системи кои 
овозможуваат 
образование и 

обука 

Оценка: голем капацитет (4,5) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Здрави и структурно-функционални листопадни 
шуми претставуваат средини кои се погодни за образование и обука. Недопрената 
природа и процесите кои се одвиваат во неа се практична можност за едуцирање на 
млади кадри, идни инженери и лидери кои ќе донесуваат одлуки за стопанисувањето со 
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Екосистемска 
услуга 

Листопадни шуми 

шумите, заштитата и унапредувањето на животната средина, како и останати научни 
области. Разноликоста на листопадните шумски заедници и состоини обезбедува и широк 
простор за едукација на теми кои се поврзани со разни научни полиња: геологија, 
педологија, биологија, одгледување,  екологија, биолошка разновидност итн.  
 
Притисоци/закани: Закани по оваа класа на услуги од листопадните шуми се 
несоодветното стопанисување, прекумерното користење, шумските пожари, илегалните 
сечи, негативното влијание на климатските промени, разни патогени фактори. 
 
Побарувачка:Побарувачката за оваа класа на услуга од листопадните шуми е висока.  

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: голем капацитет (4,6) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Специфичните услуги кои ги обезбедуваат 
листопадните шуми во оваа класа на услуга се изразуваат преку исклучителното значење 
кое тие го стекнуваат од богатиот растителен и животински диверзитет, регулацијата на 
нивото на подземните води и природна филтрација на површинските води, заштита од 
аерозагадување, ерозија и поплави. Важат за глобален резервоар на јаглерод како 
потенцијал за справување со последиците од глобалното затоплување и климатските 
промени. 
 
Притисоци/закани:Закани по оваа класа на услуги од листопадните шуми се 
несоодветното стопанисување, прекумерното користење, шумските пожари, илегалните 
сечи, негативното влијание на климатските промени, разни патогени фактори. 
 
Побарувачка: Иако капацитетот е голем, побарувачката заостанува и може да се оцени 
како  умерена, што е резултат на недоволно препознавање на повеќето екосистемски 
услуги од оваа класа во пошироката јавност. 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
спроведување на 
научни 
истражувања или 
создавање на 
фундаментални 
еколошки знаења 

Оценка: голем капацитет (4,5) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Листопадните шумски екосистеми се генерално 
добро истражени. Научната фела има направено бројни истражувања за екологијата на 
видовите, заедниците, размножувањето, обновувањето, одгледувањето, користењето и 
управувањето со листопадните шуми. Разноликоста на шумските состоини повлекува и 
разноликост во флората и фауната како и различни интеракции на живиот свет кои се 
предмет на изучување. Сепак, потребни се истражувања за секвестрацијата на јаглерод, 
адаптибилноста на климатски промени и зачувување на националниот генофонд на 
автохтоните лисјарски видови.   
 
Притисоци/закани: Закани по оваа класа на услуги од зимзелените шуми се 
несоодветното стопанисување, прекумерното користење, шумските пожари, илегалните 
сечи, негативното влијание на климатските промени, разни патогени фактори. 
 
Побарувачка: Постои интерес кај научната заедница за продлабочување на научните 
истражувања, но недостатокот на поддршка за научната дејност е главна причина за 
недоволно искористување на овој капацитет.  Побарувачката се оценува како висока. 
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на 
снопови 

 
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со 
своето културно или природно наследство 

Природни абиотички карактеристики на природата кои 
овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам)] 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
спроведување на научни истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и 
алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не се 
користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна 
употреба или преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода 
(вклучително и контрола на поплави) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



154 
 

Коментар кон снопјето за регулирачки услуги:  
Според групната оценка, листопадните шуми имаат висок капацитет за регулирачки услуги во споредба со 
снабдувачките, но понизок од културолошките. Највисок е капацитетот за услугите како што се: контрола на 
ерозија и регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода, што е очекувано со оглед на добро 
познатите функции на листопадните шуми во насока на обезбедување на овие екосистемски услуги. 
Во овој дел сметаме дека изборот на услугите во опрашување и контрола на болести е понесоодветен 
отколку некои други типови на услуги од екосистемите како: 2.2.1.4 Заштита од вертови, 2.2.2.2 
Распространување на семе, 2.2.4.2 Процеси на распаѓање/разградување и фиксација и нивно влијание врз 
квалитетот на почвата, 2.2.6.2 Регулирање на температурата и влажноста, вклучително и вентилација и 
транспирација и 5.1.1.3 Процеси на хемиска или физичка регулација (на пр. филтрација, секвестрација, 
складирање или акумулација). 

 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги: 
Според оценката, снабдувачките услуги од листопадните шуми имаат понизок капацитет од регулирачките и 
културолошките. Со најниски вредности се оценети капацитетот за соларна енергија и површинска вода 
како материјал и за пиење, а со највисоки и ресурсите од диви растенија и влакната и другите материјали од 
дивите растенија. Највисоките оценки за наведените екосистемски услуги се добро истражени и јасно 
утврдени во праксата. Во овој дел не би се сложиле со средните оцени кои произлегоа за снабдување со 
површинска вода која не се користи за пиење како и површинска вода која се користи за пиење. 
Круцијалната улога на листопадните шуми во овој дел е регулирањето на истекувањето на вода од шумите, 
при што брзината на истекување од шумите е помала и подолготрајна во однос на истекувањето од други 
типови на употреба на земјиште (пасишта, обработливо земјиште, камењари). Притоа површинската вода во 
себе има помалку седименти (растворени и транспортирани) споредено со останатите, особено по појава на 
поинтензивни врнежи. Затоа и водите од шумите се подостапни за користење за било која од 
горенаведените намени.  
Во однос на употреба на соларната енергија како една од снабдувачките услуги на екосистемите сметаме 
дека е незаслужено оценувана. Повеќе значај за оценување би имале услугите:1.1.6.1 Диви животни 
(терестрични или акватични) кои се користат за исхрана, 1.2.1.1 Семиња, спори и други растителни 
материјали кои се собираат за одржување или воспоставување на заедниците и 4.2.2.1 Подземна вода за 
пиење. 

 
Коментар кон снопјето за културолошки услуги: 
Очигледно е дека вреднувањето на културолошките услуги е прилично високо и униформно оценето. Како 
што е веќе погоре наведено, некаде е тешко да се подвелече и јасна граница, но ова е секако одличен 
резултат наспроти традиционалното вреднување на шумските екосистеми преку количината и вредноста на 
дрвото кое произлегува од нив. 

 
Општ коментар за целиот график: 
Радијалниот приказ е прилично едноставен за визуелна идентификација на резултатите од оценувањето. 
Листопадните шуми имаат највисок капацитет за културолошки услуги. Со оглед на екологијата на 
лисјарските видови и листопадните шуми кои ги составуваат, очекувани се повисоки оценки за 
капацитетотна регулирачките и снабдувачките услуги. Можеби во некое следно истражување, доколку се 
усвојат предлозите за дополнување на регулирачките и снабдувачките услуги согласно препораките 
изнесени погоре, оценките за капацитетите на овие услуги да претрпат соодветни корекции. При ова 
истражување, во групата на културолошки услуги се оценувани пет блиски екосистемски услугикои често 
пати кои се преклопуваат или надополнуваат (во најголема мера речиси сите се однесуваат на проучување, 
едукација и конзервација), кои уште повеќе имаат влијание при оценувањето поради доброто познавање на 
овие услуги од оценувачите и пошироката јавност во целост. 
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 
Листопадни шуми (есенски аспект) 

 
Едукација на студенти за листопадни шуми 
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Лисничарени шуми 

 
Развој на листопадни видови на сиромашни и наклонети терени 
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Екосистем на листопадни шуми 

 

 
Мајчина дишица (Thymus sp.) – самоникнат вид во листопадни шуми 

 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Зимзелени шуми 

Николчо Велковски1,2& Сашо Петровски3 & Борис Најдовски1 

1 Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, Скопје 
2 Македонско еколошко друштво, Скопје 
3CNVP, Скопје 

 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска 
услуга 

Зимзелени шуми 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 Диви растенија 

(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) кои 
се користат за 
исхрана 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е соодветна. Добро е да се напомене дека зимзелените 
шуми се простираат на помал простор од листопадните шуми. Аналогно на тоа, нивната 
разноликост е помала од листопадните шуми и со тоа капацитетот за снабдување со разни 
видови на диви растенија е помал.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Специфична екосистемска услуга од оваа класа 
која ја обезбедуваат зимзелените шуми се самоникнатите овошни, лековити и шумски 
растенија, како и габите. Тие наоѓаат широка примена во исхраната на луѓето свежи или со 
преработка (сокови, чаеви, мармалади и сл.), или за подготовка на разни лекови од 
народната медицина. Тука се вбројуваат голем број на лековити билки (Thymus sp. – мајчина 
душица, Hypericum perforatum – жолт кантарион, Centarium erytrаea – црвен кантарион, 
Origanum vulgare – планински чај, Primula sp. – јаглика итн.), диви овошни видови (Vaccinum 
myrthillus – боровинка, Fragaria vesca – шумска јагода, Rubus idaeus – малина, Acrostaphyllos 
uva-ursi – мечкино грозје, Rosa canina – шипка, Juniperus communis – модра смрека, Prunus 
spinosa – трнинка, Cornus mas – дрен, Crataegus monogyna – глог, Coryllus sp. – леска) и 
габи/печурки (Macrolepiota procera – сончарка, Amanita caesarea – булка/јачарка, Armillaria 
mellea – меденка, Boletus edulis – летен вргањ, Cantharellus cibarius – лисичарка, Lactarius 
deliciosus – рујница, Morchella esculenta – смрчка). 
 
Притисоци/закани: 
1.Бесправните сечи се постојана закана за овие шуми, како и за стабилното и одржливо 
обезбедување на диви растенија кои се користат за исхрана. Бесправните сечи самите по 
себе ја менуваат структурата на екоситемот (по видови, вертикална дистрибуција на видови 



159 
 

Екосистемска 
услуга 

Зимзелени шуми 

и светлина во самиот екосистем, ретенција на вода итн) а кај некои дури се менува и 
видовиот состав. Кај илегалните сечи во зимзелени состоини карактеристично е тоа што не 
постои обнова од пенушка (вегетативна) така што негативното влијане е поголемо отколку 
кај лисјарските шуми.    
2. Шумските пожари се голема закана за зимзелените шуми. Тие за кратко време може да 
уништат големи површини под шума, како и природна обнова со што се отежнува нивната 
ревитализација.  
3. Влијанието на климатските промени долгорочно  влијае на дистрибуцијата на видовите 
како и можноста за фруктификација на оние кои се користат во исхраната.  
4. Неодрживите пракси на собирање на диви растенија (корнење на печурки, користење на 
разни прирачни алатки кои се користат за собирање и воедно ги оштетуваат и самите 
растенија).  
5. Лошата социјална соостојба на руралното население кое често пати дополнителен приход 
обезбедува токму од дивите растенија. Во изминатите години евидентирани се и цели 
семејства кои доаѓаат од градските средини и кои дел од годината кога има можност за 
собирање на овие видови се стационираат во шумските екосистеми и интензивно собираат 
диви растенија за да обезбедат дополнителен приход.     
 
Побарувачка: Побарувачката е висока. Интересот за откуп и извоз на видовите диви 
растенија е секогаш актуелен, а приходите кои се остваруваат се значителни. Руралното 
населението кое живее околу зимзелените шуми и ги познава видовите, ги користи истите 
за свои потреби и воедно за дополнителен приход преку продажба на растенијата кои се 
собираат од зимзелените шуми.     

Површинска 
вода што се 
користи како 
материјал (не се 
користи за 
пиење) 

Оценка: мал капацитет (1,8) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е мала и е несоодветна со реалниот капацитет на 
зимзелените шуми за обезбедување на површинска вода. Според наша проценка 
зимзелените шуми имаат добар капацитет за оваа услуга.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Во зимзелените шуми има голем број на извори и 
мали водотеци кои обезбедуваат голема количина на површинска вода како материјал. 
Зимзелените шуми влијаат на водниот режим преку регулација на атмосферските води 
(интерцепција, транспирација, евапорација итн), а со самото тоа и на површинските води. 
Генерално зимзелените шуми имаат подобри функции во водозадржување и евапорација 
од листопадните шуми. Нивното влијание сеисполнува во текот на целата година и кога 
вегетацијата мирува и кога е во тек. Тие го успоруваат истекувањето на атмосферските води 
преку задржување на водата во крошните, на гранките и стеблата, а дел од таа вода 
гравитациски оди во подземните слоеви каде подоцна се јавува во вид на извори или пак 
испарува во атмосферата, при што самото испарување условува специфични 
микроклиматски услови, па многу често истото се враќа во вид на врнежи. Шумската 
простирка игра улога на резервоар за атмосферските води, истите ги впива и го успорува 
нивното истекување, со што ги прави подостапни за користење. Доколку атмосферската 
вода не се филтрира во шумите, истата предизвикува ерозивни процеси и заедно со 
седиментите истекува со поголема брзина во поголемите реципиенти, со што површинската 
вода станува помалку достапна за користење. Исто така, водите кои се заситени со 
седименти ги пополнуваат акумулациите со наноси и го скратуваат векот за нивното 
користење.     
 
Притисоци/закани: 
1. Бесправните сечи како еден од најголемите фактори за губење на шумската покривка.  
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2. Шумските пожари кои ги девастираат шумските ресурси и со тоа ги намалуваат функциите 
на шумата во регулација на водниот режим. 
3. Разни патогени како болести, паразити и штетници. 
4. Негативни влијанија на климатски промени.   
 
Побарувачка:Побарувачката би ја оцениле како висока. Потребата од површинска вода која 
не е за пиење е пред се неопходна за земјоделството во наводнувањето (полнење на 
акумулациите кои се изградени за таа намена), санитарни потреби како техничка вода и 
производство на енергија.   

Соларна 
енергија 

Оценка: мал капацитет (1,0) 
 
Коментар кон оценката: Според експертската група оваа оценка треба да е 0, бидејќи 
немаме пример на обезбедена екоситемска услуга соларна енергија од зимзелени шуми.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Не може да се направи јасна поврзаност на 
зимзелените шуми со обезбедување на соларна енергија.Соларната енергија претставува 
обновлив извор на енергија која екосистемот ја користи индиректно за трансформација на 
хранливите материи од почвата и нивно користење во развојот на растението преку 
процесот на фотосинтеза.  
 
Притисоци/закани:нема 
 
Побарувачка: Побарувачка за соларна енергија постои, но екосистемот зимзелени шуми не 
може да ја обезбеди.  

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка: голем капацитет (4,3) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка, со мислење дека може да се вреднува и 
повисоко. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Оваа класа на екосистемска услуга од екосистемот 
на зимзелените шуми се однесува на користењето на: различни материјали од дрвни 
продукти (суровина, целулоза, биомаса, растителни влакна) во индустриите за производство 
на мебел, хартија, пелети и брикети; самоникнати дрвенести и зелјасти видови растенија за 
искористување од населението (исхрана, чаеви, народна медицина, фуражна храна) или во 
фармацевтската индустрија; шумскиот тресет во градинарско производство и сл.  
 
Притисоци/закани:Екосистемските услуги од оваа класа се користат интензивно преку 
производството на дрвни сортименти и материјали за разните индустриски гранки, но и 
преку собирање на други шумски производи од населението за повеќе намени. Значајна 
закана кон оваа екосистемска услуга се пожарите и потенцијалното прекумерно користење 
на шумите. Зимзелените шуми се изложени на ризици од фитопатолошки и ентомолошки 
карактер. Други закани се негативните ефекти од климатските промени (сушите, невреме, 
промена на микроклиматски услови).  
 

Побарувачка: Побарувачката би ја оцениле како многу висока. Употребата на дрво од 

зимзелени шуми како материјал за конструкција  е висока, особено во руралните средини 
каде има секојдневна примена, како и во целата дрвна индустрија. Дефицитот на дрво од 
зимзелени шуми е евидентен и истиот се обезбедува преку увоз од други земји.  

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: умерен капацитет (2,3) 
 



161 
 

Екосистемска 
услуга 

Зимзелени шуми 

Коментар кон оценката: Оценката е ниска, реалната оценка според експертскиот тим е 
многу висока. Овој екосистем има мошне голем капацитет за обезбедување на површинска 
вода за пиење.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:Површинската вода за пиење во зимзелените 
шуми се јавува главно од постојани протечни води (извори, потоци, езера). Екосистемот 
придонесува за регулација на нивото на подземните води и природна филтрација на 
површинските води. Функциите на зимзелените шуми во регулација на водниот режим кој е 
цикличен се анализирани и докажани во повеќе истражувања. Шумскиот екосистем е 
најголемиот регулатор на атмосферските води. Развиените крошни и повеќекатовата 
структура на шумите влијаат за поголема интерцепција и поспоро истекување на водите, а 
со тоа се зголемува и капацитетот за апсорпција на водите. Покрај тоа, развиениот коренов 
систем го зголемува почвениот капацитет на апсорпција (макро и мезо пори) на 
атмосферска вода и со тоа директно влијае на водата која се јавува во вид на извори. 
Првичната филтрација на атмосферската вода се реализира во крошните на дрвјата и 
шумската простирка. 
 
Притисоци/закани: Закана за оваа класа на услуга во зимземелните шумски екосистеми 
претставува силното антропогено влијание и зголеменото загадување на околината. Во 
случаи на блиско користење на земјиштето за земјоделско производство, површинските 
води кои можат да бидат користени за пиење претставуваат реципиенти на загадувачки 
материи кои доаѓаат од лошите земјоделски пракси (пестициди). Други закани се 
бесправните сечи како еден од најголемите фактори за губење на шумската покривка, 
негативното влијание на климатските промени, шумските пожари кои ги девастираат 
шумските ресурси и со тоа ги намалуваат функциите на шумата во регулација на водниот 
режим. Евентуална апликација на пестициди во зимзелените шуми за борба против разни 
патогени се исто така фактор на закана.  
 
Побарувачка: Побарувачката би ја оцениле како многу висока. Побарувачката на 
површинската вода за пиење во зимзелените шуми за индививуални потреби на туристи - 
посетители е умерено висока, но истата има и голема важност за развој на екотуризмот во 
планинските предели. Поголем дел од руралните населени места во шумските области со 
вода се снабдуваат од локални извори и зафати. 
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Опрашување 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карактеристика на зимзелените шуми во насока на 
поддршка на оваа класа екосистемска услуга се богатиот растителен диверзитет и со тоа и 
диверзитет на опрашувачи (инсекти). Различните флористични видови кои се во состав на 
зимзелените шуми, нивната распространетост и разноликост и со тоа природните процеси на 
цветање придонесуваат за присуство на голем број видови кои вршат опрашување и 
придонесуваат за стабилност на нивните популации.   
 
Притисоци/закани: 
1. Апликација на инсектициди при сузбивање на одредени видови на штетници во шумските 
екосистеми. 
2. Негативното влијание на климатски промени: режим на цветање, промена во природната 
дистрибуција на дрвни видови, температурни екстреми итн.  
3. Бесправните сечи како еден од најголемите фактори за губење на шумската покривка.  
4. Шумските пожари кои ги девастираат шумските ресурси и со тоа ги намалуваат функциите 
на шумата во регулација на водниот режим. 
5. Разни патогени како болести, паразити и штетници. 
 
Побарувачка: Побарувачката за оваа екосистемска услуга би ја оцениле како висока. 
Опрашувањето како класа на екосистемска услуга е мошне значајно во случај на блискост на 
зимзелените шуми со земјоделски и градинарски површини. Во структурно и функционално 
обезбедени зимзелени шуми, опрашувањето придонесува за стабилни и здрави популации 
на пчели, а со тоа се поддржува пчеларството. Исто така е значајно за одржување на 
популации на диви растенија кои се користат за исхрана.  

Контрола на 
болести 

Оценка: голем капацитет (3,3) 
 
Коментар кон оценката: Во оценувањето на оваа услуга најсериозен предизвик би бил 
одредување на мерливи индикатори, така што самата средна оценка може да е и повисока 
(за некого и пониска), но секако ќе мора да се идентификуваат индикатори со кои ќе може да 
ја поткрепиме истата.Соодветна оценка. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Зимзелените шуми имаат умерен капацитет за 
остварување на екосистемски услуги од класата за контрола на болести. Тука пред се би ја 
потенцирале улогата на шумите во поддршка на физичкото и менталното здравје преку 
рекреација (пешачење, планинарење, велосипедизам, набљудување на птици, 
прошетки).Овој екосистем обезбедува чист воздух, заштита од бучава, прав и други патогени. 
Некои зимзелени видови поседуваат одредени ароматични материи кои предизвикуваат 
благопријатно чувство кај луѓето и влијаат на намалување на стресот. Би било оправдано да 
се евидентира и третманот на некои заболувања како што се белодробните онаму каде 
шумскиот екосистем нуди таква функција (погодна клима и амбиент за болните). 
 
Притисоци/закани: Сите притисоци и закани кои би го нарушиле амбиеталниот изглед на 
шумите, пејзажот, нивната структура и разновидност, како што се илегалните сечи, шумските 
пожари, негативно влијание на климатски промени итн.  
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Побарувачка: Условите кои ги обезбедуваат зимзелените шуми во поддршката на физичката 
кондиција и менталното здравје на населението не се за занемарување и затоа потребно е да 
се направат напори за обезбедување на зашумени предели со овие видови соодветно според 
бројот и потребите на населението. Аналогно на тоа побарувачката би ја оцениле како 
висока. 

Заштита од 
пожари 

Оценка: мал капацитет (1,8) 
 
Коментар кон оценката: Во смисла на заштита од пожари, зимзелените шуми немаат 
капацитет за заштита од пожари и тој е помал од широколисните шуми.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Појавата на пожари е непосредно поврзана со 
спремноста на горивото (сувост на материјалот) за горење, а зимзелените шуми се многу 
погодни за горење поради содржина на смола во дрвесината и етерични масла во иглиците. 
Значи, во летни услови, сува вегетација (сува трева и листинец, дехидрирани крошни), 
шумата е всушност активен дел од триаголникот (гориво) кој е потребен за да има појава и 
опстојување на пожар (оган, воздух и гориво). 
 
Притисоци/закани: 
1. Долги и суви периоди, без врнежи кои придонесуваат горивото (сува биомаса) да е 
поподложно на горење.  
2. Неодговорно однесување на поедници и групи.  
3. Неодржливи земјоделски пракси како палење на стрништа.   
 
Побарувачка:Побарувачката е исклучително ниска поради несоодветните еколошки и 
квалитативни карактеристики на зимзелените видови за заштита и спречување на пожари.  

Контрола на 
ерозија 

Оценка: голем капацитет (4,7) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е соодветна.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Функциите на шумата во контрола на ерозијата се 
многуслојни. Таа има функција во намалувањето на дождовната, еолската и флувијална 
ерозија. Пред се, шумската вегетација ја намалува кинетичката енергија на дождовните капки 
кои удираат во крошните на дрвјата и со тоа нивната брзина и потенцијал да откинат дел од 
почвата и да го придвижат се намалува. Кореновиот систем густо се испреплетува во почвата 
и истата ја стабилизира, особено на стрмни наклони. Покрај тоа, во почвата се обезбедува 
структура (макро и мезо пори) која може да ја прими атмосферската вода, со што се намалува 
брзината и количина на површинскиот истек на вода од сливното подрачје, а со тоа и 
ерозијата. Со успорувањето на времето на истекување намален е и капацитетот на 
еродирање на водата. Во подрачја кои се подложни на еолска ерозија, шумата е фактор на 
стабилизација на почвата и намалување на брзината на ветерот (полезаштитни појаси).   
Подигнувањето на зимзелени шуми на сиромашни и наклонети терени, при соодветни 
еколошки услови за развој на видовите, претставува адекватна мерка за стопирање на 
активни ерозивни процеси и заштита од појава на истите на сиромашни и наклонети терени. 
Во таа насока, нашата земја постојат бројни позитивни искуства со примена на Pinus nigra – 
црн бор, Pinus silvestris – бел бор, Cupressus arizonica – аризонски чемпрес и други видови. 
Добар пример се активностите на пошумување кои биле нашироко спроведувани минатиот 
век се до 80-тите години, при што се подигнати насади од зимзелени видови, како 
монокултури или мешани насади, кои во целост ја вршат функцијата на заштита од ерозија до 
ден денес. 
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Зимзелени шуми 

Притисоци/закани: Илегални сечи, пожари, негативно влијание на климатски промени, 
влијание на разни патогени фактори, изградба на инфраструктура. 
 
Побарувачка: Побарувачката во однос на обезбедување на заштита и спречување на 
ерозивните процеси од зимзелените шуми, особено на сиромашни и наклонети терени, се 
оценува како многу висока.  

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: добар капацитет (3,9) 
 
Коментар кон оценката: Сметаме дека оценката би требало да е повисока. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Како што е погоре опишано, не може да се одвои 
функцијата на шумата во регулација на хидролошкиот циклус. Таа е мултифункционална, а 
истекот на водата, контрола на поплавни бранови и контрола на ерозијата се непосредно 
поврзани функции на шумите. Треба да се напомене дека различни видови на дрвја имаат 
различен капацитет на интерцепција (задржување) и евапо-транспирација на атмосферските 
води, па во таа смисла и различни типови на зимзелени шуми би имале и различна оценка. 
Генерално гледано, не постои друг тип на ексоситем кој може подобро да го регулира 
водниот режим, истекот на вода и со тоа и контролата од поплави. Секако, можноста за 
контрола од поплави е условена со интензитетот на самата појава (дожд, топење на снег): 
времетраењето, количината на појавата, големината на сливното подрачје итн, но шумата е 
фактор кој влијае на амортизација на пиковите од истекот на вода и поплавни бранови.    
 
Притисоци/закани: Илегални сечи, пожари, негативно влијание на климатски промени, 
влијание на разни патогени фактори, изградба на инфраструктура. 
 
Побарувачка:Побарувачката се цени како висока. 

 

 

Екосистемска 
услуга 

Зимзелени шуми 
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 Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: голем капацитет (4,3) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Зимзелените шуми се карактеризираат со 
богатиот растителен диверзитет и диверзитет на амфибии, птици и животни. Уште од 
дамнешни времиња населението се воодушевувало на недопрената природа, градени се 
храмови и манастири среде живописното опкружување и правени се простори за масовни 
посети и престој во природа. Некои подрачја претставуваат непроценливо национално 
богатство поради присуството на зимзелени шуми со особени вредности (меморијални 
шуми, шуми од национално значење пр. во НП Пелистер  е застапен балканскиот ендемит 
Pinus peuce – Молика). Слично е со Малешевските шуми кои се поврзани со традиција на 
дрварење и преработка на дрво како и специфичен пејзаж, шумите во националните 
паркови, шуми на граница на ареали на распространување пр. најсеверниот ареал на 
дивата фоја (Juniperus Excelsa) во Европа е по текот на реката Пчиња итн.   
 
Притисоци/закани: Илегалните сечи, пожари, негативно влијание на климатски промени, 
влијание на разни патогени фактори, изградба на инфраструктура, системи за 
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Екосистемска 
услуга 

Зимзелени шуми 

производство на енергија (хидроелектрани), попречување на слободно движење од 
страна на разни концесионери.  
 
Побарувачка: Побарувачката би ја оцениле како висока. Новите модерни времиња и 
брзиот начин на живот оставаат помалку време за населението да ужива во недопрената 
природа. Постои потенцијал за нејзино унапредување и промовирање и остварување на 
повисока побарувачка. 

Природни 
абиотички 
карактеристики 
на природата кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни физички 
и искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам)] 

Оценка: голем капацитет (4,4) 
 
Коментар кон оценката: соодветна оценка 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Карактеристика на зимзелените шуми во насока 
на поддршка на оваа класа екосистемска услуга се обезбедувањето на благопријатни 
услови за пасивен или активен одмор. Ваквите средини пружаат одлични услови за 
пасивен одмор, истражување на вегетацијата или набљудување на птици, но исто така 
може да претставуваат и простор со бројни патеки за пешачење, возење велосипед и 
други спортски активности. Сведоци сме на одреден развој во полето на туризмот кој се 
поврзува со активни или пасивни интеракции. Покрај присуството на членовите на 
планинарски и извиднички друштва, се поголем е бројот на корисници на оваа услуга 
преку активности на велосипедизам, пешачење, планинарење, уживање во сместување и 
во локално произведена здрава храна во околина на природен шумски амбиент итн.  
 
Притисоци/закани:За оваа екосистемска услуга од зимзелените шуми главен притисок 
претставува присуството на човечкиот фактор во поголем обем. Човечкиот фактор е главна 
причина за појавата на пожари и за зголеменото загадување на зимзелените шуми. 
Плановите за развој на екотуризмот треба да содржат анализа за притисокот од 
зголемениот број посетители и стратегија за управување на бројот на посетители и 
комуналниот отпад. 
Други притисоци се илегалните сечи, пожари, негативно влијание на климатски промени, 
влијание на разни патогени фактори, изградба на инфраструктура, системи за 
производство на енергија (хидроелектрани), попречување на слободно движење од 
страна на разни концесионери.  
 
Побарувачка:Побарувачката на зимзелени шуми во насока на обезбедување на простори 
за активени и пасивен одмор на населението се оценува како висока. Зимзелените шуми 
се препознаени како изразено благопријатни средини преку обезбедувањето на услови за 
рекреација и релаксација на населението.  

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
образование и 
обука 

Оценка: голем капацитет (4,5) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:Здрави и структурно-функционални зимзелени 
шуми претставуваат средини кои се погодни за образование и обука. Недопрената 
природа и процесите кои се одвиваат во неа се практична можност за едуцирање на 
млади кадри, идни инженери и лидери кои ќе донесуваат одлуки за стопанисувањето со 
шумите, заштитата и унапредувањето на животната средина, како и останати научни 
области.Разноликоста на зимзелените шумски заедници и состоини обезбедува и широк 
простор за едукација на теми кои се поврзани со разни научни полиња: геологија, 
педологија, биологија, екологија, биолошка разновидност итн.     
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Екосистемска 
услуга 

Зимзелени шуми 

Притисоци/закани: Закани по оваа класа на услуги од зимзелените шуми се 
несоодветното стопанисување, прекумерното користење, шумските пожари, илегалните 
сечи, негативното влијание на климатските промени, разни патогени фактори.  
 
Побарувачка:Побарувачката би ја оцениле како висока. 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: голем капацитет (4,5) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Специфичните услуги кои ги обезбедуваат 
зимзелените шуми во оваа класа на услуга се изразуваат преку исклучителното значење 
кое тие го стекнуваат од богатиот растителен и животински диверзитет, регулацијата на 
нивото на подземните води и природна филтрација на површинските води, заштита од 
аерозагадување, ерозија и поплави. Важат за глобален резервоар на јаглерод како 
потенцијал за справување со последиците од глобалното затоплување и климатските 
промени. 
 
Притисоци/закани: Закани по оваа класа на услуги од зимзелените шуми се 
несоодветното стопанисување, прекумерното користење, шумските пожари, илегалните 
сечи, негативното влијание на климатските промени, разни патогени фактори.  
 
Побарувачка: Иако капацитетот е голем, побарувачката заостанува и може да се оцени 
како  умерена, што е резултат на недоволно препознавање на повеќето екосистемски 
услуги од оваа класа во пошироката јавност.  

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
спроведување на 
научни 
истражувања или 
создавање на 
фундаментални 
еколошки знаења 

Оценка: голем капацитет (4,5) 
 
Коментар кон оценката: Соодветна оценка.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Покрај природните автохтони зимзелени шуми 
во Македонија се среќаваат и шумски состоини кои се подгинати по вештачки пат пред 
повеќе од 50 години (црн борови насади, од чемпрес и др.) карактеристични за 
медитерански и субмедитерански подрачја до појасите на субалпски шумски заедници, во 
кои можоста за спроведување на научни истражувања е голема. Разноликоста на 
шумските асоцијации повлекува и разноликост во флората и фауната како и различни 
интеракции на живиот свет кои се предмет на изучување. Научната фела има направено 
бројни истражувања за екологијата на видовите, заедниците, размножувањето, 
обновувањето, користењето и управувањето со зимзелените шуми. Сепак, потребни се 
истражувања за секвестрацијата на јаглерод, адаптибилноста на климатски промени и 
зачувување на националниот генофонд на автохтоните зимзелени видови.   
 
Притисоци/закани: Закани по оваа класа на услуги од зимзелените шуми се 
несоодветното стопанисување, прекумерното користење, шумските пожари, илегалните 
сечи, негативното влијание на климатските промени, разни патогени фактори.  
 
Побарувачка: Постои интерес кај научната заедница за продлабочување на научните 
истражувања, но недостатокот на поддршка за научната дејност е главна причина за 
недоволно искористување на овој капацитет.  Побарувачката би ја оцениле како висока. 
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на 
снопови 

 
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со 
своето културно или природно наследство 

Природни абиотички карактеристики на природата кои 
овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам)] 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
спроведување на научни истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и 
алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не се 
користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна 
употреба или преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода 
(вклучително и контрола на поплави) 

 
 
 
 
 
 
 

  



168 
 

 
 
Коментар кон снопјето за регулирачки услуги:  
Според групната оценка, зимзелените шуми имаат висок капацитет за регулирачки услуги во споредба 
со снабдувачките, но понизок од културолошките. Највисок е капацитетот за услугите како што се: 
контрола на ерозија и регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода, што е очекувано со 
оглед на добро познатите функции на зимзелените шуми во насока на обезбедување на овие 
екосистемски услуги. Во овој дел сметаме дека изборот на услугите во опрашување и контрола на 
болести е понесоодветен отколку некои други типови на услуги од екосистемите како:  
- регулирање на температурата и влажноста, вклучително  вентилација и транспирација;   
- процеси на хемиска или физичка регулација (на пр. филтрација, секвестрација, складирање или 
акумулација); 
- процеси на распаѓање/разградување и фиксација и нивно влијание врз квалитетот на почвата; 
- заштита од ветрови.  
 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги: 
Според оценката, снабдувачките услуги од зимзелените шуми имаат понизок капацитет од 
регулирачките и културолошките. Со најниски вредности се оценети капацитетот за соларна енергија и 
површинска вода како материјал и за пиење, а со највисоки и ресурсите од диви растенија и влакната и 
другите материјали од дивите растенија. Највисоките оценки за наведените екосистемски услуги се 
добро истражени и јасно утврдени во праксата. Во овој дел не би се сложиле со средните оцени кои 
произлегоа за снабдување со површинска вода која не се користи за пиење како и површинска вода 
која се користи за пиење. Круцијалната улога на зимзелените шуми во овој дел е регулирањето на 
истекувањето на вода од шумите, при што брзината на истекување од шумите е помала и 
подолготрајна во однос на истекувањето од други типови на употреба на земјиште (пасишта, 
обработливо земјиште, камењари). Притоа површинската вода во себе има помалку седименти 
(растворени и транспортирани) споредено со останатите, особено по појава на поинтензивни врнежи. 
Затоа и водите од шумите се подостапни за користење за било која од горенаведените намени. Во 
однос на употреба на соларната енергија како една од снабдувачките услуги на екосистемите сметаме 
дека е незаслужено оценувана. Повеќе значај за оценување би имале услугите:  
- диви животни (копнени и водни) кои се користат за прехранбени цели,  
- подземна вода за пиење,  
- семиња, спори и други растителни материјали кои се собираат за одржување или воспоставување на 
заедниците. 
 
Коментар кон снопјето за културолошки услуги: 
Очигледно е дека вреднувањето на културолошките услуги е прилично високо и униформно оценето. 
Како што е веќе погоре наведено, некаде е тешко да се подвелече и јасна граница, но ова е секако 
одличен резултат наспроти традиционалното вреднување на шумските екосистеми преку количината и 
вредноста на дрвото кое произлегува од нив. 
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Општ коментар за целиот график: 

Радијалниот приказ е прилично едноставен за визуелна идентификација на резултатите од 

оценувањето. Зимзелените шуми имаат највисок капацитет за културолошки услуги. Со оглед на 

екологијата на четинарските видови и зимзелените шуми кои ги составуваат, очекувани се 

повисоки оценки за капацитетот на регулирачките и снабдувачките услуги. Можеби во некое 

следно истражување, доколку се усвојат предлозите за дополнување на регулирачките и 

снабдувачките услуги согласно препораките изнесени погоре, оценките за капацитетите на овие 

услуги да претрпат соодветни корекции. При ова истражување, во групата на културолошки услуги 

се оценувани пет блиски екосистемски услуги кои често пати кои се преклопуваат или 

надополнуваат (во најголема мера речиси сите се однесуваат на проучување, едукација и 

конзервација), кои уште повеќе имаат влијание при оценувањето поради доброто познавање на 

овие услуги од оценувачите и пошироката јавност во целост. 
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 

Зимзелени шуми 

 

Едукација на студенти за зимзелени шуми 
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Опожарени стебла од четинарски дрвни видови во мешан насад  

 

 

Развој на зимзелени видови на сиромашни и наклонети терени 
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Екосистем на зимзелени шуми 

 

 

Модра смрека (Juniperus communis) – самоникнат вид во зимзелени шуми 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Низински рипариски шуми 

Славчо Христовски1 

1 Природно-математички факултет, Скопје 
 

 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска 
услуга 

Низински рипариски шуми 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 

Диви растенија 
(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) кои 
се користат за 
исхрана 

Оценка: добар капацитет (3,5) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е веројатно реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Низинските рипариски шуми, како и другите 
шумски екосистеми се одликуваат со бројни растенија кои можат да се користат во 
исхраната. Сепак, со оглед на високата почвена и воздушна влажност, продукцијата на 
растенијата може да биде ограничена. Во рипариските низински шуми се среќаваат 
различни видови од родовите Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus чии плодови се користат во 
исхраната. Во рипариските шуми се среќаваат и голем број видови габи. Исто така, во 
рипариските шуми се среќаваат поголем број видови чии делови можат да се користат за 
чаеви и зачини (различни видови од Lamiaceae). 
 
Притисоци/закани: Главни закани по растителните хранливи ресурси се деградација, 
уништување и конверзија на рипариските шуми, загадување на поплавните води, цврст 
комунален смет, пасење и напојување на стока. Деградацијата на рипарските низински 
шуми се однесува на: искористување на дрвна биомаса (секогаш нелегално), конверзија во 
земјоделско земјиште, изградба на инфрструктурни објекти (линиска инфраструктура, 
индустриски капацитети), особено сепарации за искористување на песок и чакал. 
 
Побарувачка: Побарувачката е веројатно ниска до средна. Луѓето ги искористуваат 
растителните ресурс на екстензивен начин. 

Површинска 
вода што се 
користи како 
материјал (не се 

Оценка умерен капацитет (2,0) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е пониска од реалната 
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Екосистемска 
услуга 

Низински рипариски шуми 

користи за 
пиење) 

Опис на услугата во дадениот екосистем: Рипариските шуми се постојано поплавувани 
заради што во определени периоди од годината (во некои заедници и преку целата година) 
се наоѓа значително количество површинска вода.  
 
Притисоци/закани: Деградација на шумите, промени во хидрологијата на реките и 
изворите, итн. 
 
Побарувачка: Побарувачката е ниска т.е. не ни се познати случаи во кои површинската вода 
од рипариските шуми се користи. 

Соларна 
енергија 

Оценка: мал капацитет (1,1) 
 
Коментар кон оценката: Веројатно реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
 
Притисоци/закани: Екосистемот на низински рипариски шуми не учествува во создавање на 
соларна енергија и има голема моќ за нејзино искористување. Ваквиот тип екосистеми не е 
соодветен за искористување на соларната енергија. 
 
Побарувачка: Нема побарувачка 
 

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка:  добар капацитет (3,3) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е веројатно пониска од реалната. Капацитетот е голем. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Сите шумски екосистеми, вклучително и 
рипариските низински шуми, имаат највисок капацитет за продукција на растителни 
материјали за употреба или преработка. Тоа пред сѐ се однесува на дрвната биомаса од 
различни видови дрвја (Populus, Salix, Platanus, Fraxinus, итн.). Покрај тоа, некои од 
растителните материјали се користеле (или сеуште се користат) во други намени (пример: 
изработки од врба - мебел, кошници). 
 
Притисоци/закани: Деградација, уништување, конверзија, алохтони и инвазивни видови. 
 
Побарувачка: Побарувачка е веројатно умерена. Дел од дрвната биомаса се користи за 
граѓа, помалку за огрев. 
 

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: мал капацитет (1,6) 
 
Коментар кон оценката: Веројатно пониска од реалната. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Рипариските низински шуми не обезбедуваат 
големи количества вода за пиење, особено имајќи го предвид квалитетот на површински 
води (од аспект за пиење). 
 
Притисоци/закани: Загадување на водите, промени во хидрологијата. 
 
Побарувачка: Нема побарувачка. 
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Екосистемска 
услуга 

Низински рипариски шуми 

Р
ЕГ

У
Л

И
Р

А
Ч

К
И

 

Опрашување 

Оценка: добар капацитет (3,7) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е веројатно блиска до реалната. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Опрашувањето е значајна ЕСУ која ја обезбедуваат 
рипариските низински шуми. За тоа сведочат бројните пчеларници покрај рипариските шуми. 
Во составот на рипариските низински шуми се  наоѓаат бројни ентомофилни растенија 
(дрвенести, грмушести и тревести). 
 
Притисоци/закани: Деградација на рипариските шуми, треба да се анализира влијанието на 
алохтоните видови врз полинаторите. 
 
Побарувачка: Умерена заради пчеларството. 
 

Контрола на 
болести 

Оценка: добар капацитет (3,2) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е веројатно блиска до реалната 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Рипариските низински шуми се многу добри 
прочистувачи на загадените води со што ги подобруваат и здравствените карактеристики на 
водите. Од друга страна, во рипариските шуми се среќаваат различни вектори на болести, 
особено комарци. Може да се претпостави дека рипариските низински шуми претставуваат 
линиски биокоридори за некои инвазивни видови и го помагаат нивното ширење (неопходна 
е анализа на овој потенцијален проблем). 
 
Притисоци/закани: Деградација, загадување на водите. 
 
Побарувачка: Тешко е да се процени бидејќи се неопходни истражувања. 
 

Заштита од 
пожари 

Оценка: умерен капацитет (2,6) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е пониска од реалната 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Рипариските низински шуми се екосистеми со 
висока почвена и воздушна влажност, како и висока влажност на растителните органи. 
Ваквите карактеристики претпоставуваат дека рипариските низински шуми имаат голем 
капацитет за заштита од пожари. 
 
Притисоци/закани: Деградација, промени во хидрологијата 
 
Побарувачка: Рипариските низински шуми служат како појаси кои штитат од пожари 
 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: голем капацитет (4,1) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Рипариските низински шуми обезбедуваат низа 
реулирачки ЕСУ, меѓу кои заштитата од ерозија е меѓу позначајните. Всушност, рипариските 
низински шуми го задржуваат ерозивниот материјал од реките од поплавните води. 
Задржувајќи го ерозивниот материјал, рипариските шуми учествуваат во педогенезата. 
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Екосистемска 
услуга 

Низински рипариски шуми 

 
Притисоци/закани: Деградација, промени во хидрологијата. 
 
Побарувачка: Функционална рипарска вегетација е многу важна за контрола на ерозијата. 
 

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е веројатно блиска до реалната, иако можеби треба да е и 
повисока 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Регулацијата на хидролошкиот циклус и протокот 
на водата, како и заштитата од поплави е веројатно најважната ЕСУ од која луѓето имаат 
директна користи.  
 
Притисоци/закани: Деградација, промени во хидрологијата на водотеците. 
 
Побарувачка: Оваа ЕСУ е особено важна во заштитата на човековите населби, 
инфраструктурните објекти и материјалните добра. 
 

 

Екосистемска 
услуга 

Низински рипариски шуми 

К
У

Л
Т
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Л
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Ш
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И

 

Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: добаркапацитет (3,2) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е веројатно нешто пониска од реалната 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Рипариските низински шуми претставуваат 
природно наследство заради нивни еколошки функции и ограниченоста во нивното 
распространување, како и чувствителност на антропогени влијанија. Неопходна е 
дополнителна анализа за евидентирање на културното наследство поврзано со 
рипариские низнински шуми. Можноста за мрестење и на некои видови риби и незиното 
значење (Белчишко Блато) треба дополнително да се анализира.  
 
Притисоци/закани:Деградација, конверзија, фрагментација, алохтони и инвазивни 
видови. 
 
Побарувачка: Ниска 
 

Природни 
абиотички 
карактеристики 
на природата кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни физички 
и искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 

Оценка: умерен капацитет (2,9) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Рипариските низински шуми имаат умерен 
(ограничен) капацитет за искуствени интерации. Единствено поплавните евлови шуми во 
Белчишкото Блато имаат мал капацитет за користење чамци. Од друга страна, 
рипариските низински шуми имаат добар капацитет за развој на екотуризам, па и 
донекаде за спортски риболов. 
 
Притисоци/закани: Промени во хидрологијата, намалување на популациите на 
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Екосистемска 
услуга 

Низински рипариски шуми 

екотуризам)] растителните и животинските организми 
 
Побарувачка: Ниска 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
образование и 
обука 

Оценка: голем капацитет (4,0) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Рипариските низински шуми се одлични 
примери на природни екосистеми со високо значење за регулирачки ЕСУ. Од едукативен 
аспект особено се важни еколошките функции на рипариските шуми: продукција во 
услови на висока влажност, специфичен промет на минералните материи (азот, фосфор, 
сулфур, железо, манган, итн), прочистување на вода, контрола на ерозија, биолошка 
разновидност. 
 
Притисоци/закани: Деградација, алохтони видови, промени во хидрологијата. 
 
Побарувачка: Ниска 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Низинските рипариски шуми имаат 
исклучителни вредност од аспект на нивната екологија, регулација во природата и 
специфичната биолошка разновидност. 
 
Притисоци/закани: Деградација, фрагментација, хидролошки промени 
 
Побарувачка: Во последно време се посветува поголемо внимание во заштитата на 
рипариските шуми. Повеќето од нив може да се сметаат за шуми со висока природна 
вредност. Исто така, рипариските шуми по течението на Брегалница се јадрово подрачје 
на потенцијано Натура 2000 подрачје. 
 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
спроведување на 
научни 
истражувања или 
создавање на 
фундаментални 
еколошки знаења 

Оценка: голем капацитет (4,1) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е реална 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Со оглед на значајните еколошки процеси, 
рипариските низински шуми се интересни објекти за спроведување научни истражувања.  
 
Притисоци/закани: Деградација, промени во хидрологијата, алохтони видови. 
 
Побарувачка: Умерена - во последните неколку години се спроведени истражувања за 
проучување на составот на биоценозите во рипариските низински шуми и биолошката 
разновидност. 
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на 
снопови 

 
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со 
своето културно или природно наследство 

Природни абиотички карактеристики на природата кои 
овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам)] 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
спроведување на научни истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и 
алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не се 
користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна 
употреба или преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода 
(вклучително и контрола на поплави) 
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Коментар кон снопјето за регулирачки услуги:  
 
Регулирачките услуги се најважната група ЕСУ кои ги обезбедуваат рипариските низински шуми (од нив 
произлегуваат анализираните културолошки ЕСУ). Особено се важни ЕСУ кои се однесуваат на 
хидролошкиот циклус. Покрај петте анализирани регулирачки ЕСУ, на CICES класификацијата, за 
рипариските низиннски шуми може да бидат соодветни и други ЕСУ кои би требало да се користат во 
некои идни анализи:  

 Filtration/sequestration/storage/accumulation by micro-organisms, algae, plants, and animals 

 Buffering and attenuation of mass movement 

 Visual screening 

 Maintaining nursery populations and habitats (Including gene pool protection) 

 Pest control (including invasive species) 

 Weathering processes and their effect on soil quality 

 Regulation of the chemical condition of freshwaters by living processes 

 Regulation of chemical composition of atmosphere and oceans 

 Regulation of temperature and humidity, including ventilation and transpiration 
 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги: 
Генерално гледано, рипариските низински шуми имаа понизок капацитет за снабдувачки ЕСУ во однос 
на регулирачките. Сепак, тие се нешто потценети од страна на ГЗС.  
 
Коментар кон снопјето за културолошки услуги: 
Културолошките услуги се високо оценети од страна на ГЗС што веројатно соодветствува со реалноста. 
Како и во случајот со другите анализирани екосистеми, анализираните културолошки услуги меѓусебно 
се преклопуваат.  

 

Општ коментар за целиот график: 

Рипариските низински шуми се исклучителен пример на екосистем со висок капацитет за 

специфични регулирачки ЕСУ. За жал, сите ЕСУ од рипариските низински шуми се слабо познати 

според нивните карактеристики и знаење, а уште помалку од аспект на интензитет/големина на 

тие ЕСУ. Рипариските низински шуми зафаќаат мали површини, чувствителни се на промени и 

често пати се изложени на силно антропогено влијание. Тоа ја наметнува потребата за 

продолжување на анализата на ЕСУ во рипарските низински шуми со цел за нивна заштита и 

подобрување на состојбата.   
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 

Врбови и евлови состоини на Белчишко Блато 

 

Платанови појаси покрај Бабуна 
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Тополови појаси покрај Брегалница 

 

Евлови појаси покра Треска 
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Тополви стебла во Брегалница 

 

Активности за ревитализација на тополовите шуми и појаси покрај Брегалница (с. Софилари) 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Големи реки 

Валентина Славевска-Стаменковиќ1, Јелена Хиниќ1, Данијела Митиќ-Копања1 и Владимир Ставриќ2 

1 Природно-математички факултет, Скопје 
2 независен консултант 

 

1 Подетален опис на услугите 

Пополнете ја табелата во прилог 

Екосистемска 
услуга 

Големи реки 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 

Диви растенија 
(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) кои 
се користат за 
исхрана 

Оценка: умерен капацитет (2,1) 
 
Коментар кон оценката: соодветна 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Согласно предложената CICES класификација, оваа екосистемска услуга првенствено се 
однесува на чаеви, боровинки и други плодови, шумски производи и сл. што се користат 
како храна, не вклучувајќи ги културите. Од големите реки поспецифична екосистемската 
услуга од оваа класа се алгите кои можат да се искористуваат во производството на 
додатоци во исхраната на човекот. Водите на големите реки се природно живеалиште на 
алгите (пр. некои видови од родот Spirulina) чиишто биофилм кој често формира превлака на 
камењата во речното корито се користи во фармацевтската индустрија. 
 
Притисоци/закани:  
Оваа екосистемска услуга исклучително слабо се искористува од големите реки, па со оглед 
на тоа нема конкретни директни закани.  
 
Побарувачка:  
На национално ниво огромното значење на алгите во производството на додатоци во 
исхраната на човекот се уште не е доволно препознаено. Оттука и побарувачката е 
исклучително мала. 

Површинска 
вода што се 
користи како 

Оценка: голем капацитет (4,7) 
 
Коментар кон оценката:  
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Екосистемска 
услуга 

Големи реки 

материјал (не се 
користи за 
пиење) 

Оценката може да се смета за соодветна иако земајќи предвид дека се работи за големи 
реки, екосистемската услуга може да биде оценета и со оценка 5, односно најголем 
капацитет. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Согласно дефиницијата дадена во CICES класификацијата на екосистемски услуги, 
површинска вода што се користи како материјал е онаа вода која се употребува во 
системите за загревање или ладење (индустрија и сл.), вода за наводнување, одржување на 
хигиена во урбани средини итн. Покрај наведените примери дадени во дефиницијата за 
оваа екосистемска услуга, водата од големите реки во голема мера може да се користи и за 
добивање на електрична енергија (мали и големи хидроелектрани и мини турбини за 
сопствена употреба), како и техничка вода во домаќинствата. 
 
Притисоци/закани:  
Големите реки најмногу се искористуваат како извор на вода за наводнување на 
земјоделските површини, а повеќето од нив и за производство на електрична енергија. 
Токму затоа, интензивното земјоделство и неконтролираната експлоатација на големите 
реки за производство на електрична енергија, може да претставува сериозна закана за оваа 
екосистемска услуга. Покрај ова, закана за оваа екосистемска услуга е и силната 
еутрофикација на големите реки. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката на оваа екосистемска услуга е најголема. 

Соларна 
енергија 

Оценка: мал капацитет (1,0) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката не е соодветна. Сончевата енергија не произлегува од големите реки, па како 
резултат на тоа капацитетот на оваа екосистемска услуга за овој тип екосистем може да се 
смета за незначаен. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: / 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка:  
Вообичаено (до сега) не се користи од овој тип екосистем. 

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка:  мал капацитет (1,8) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката е соодветна, имајќи предвид дека бројот на диви растенија од кои може да се 
искористат влакната и другите материјали за директна употреба и преработка е 
исклучително мал (единствено трска). Трската е присутна единствено на одредени делови 
од брегот коишто се ниски, заблатени и обраснати. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Трската се преработува во брикети и пелети, се употребува како градежен материјал и 
материјал во производство на мебел. Своја примена наоѓа и во фармацевтската индустрија. 
 
Притисоци/закани: 
Потенцијалното прекумерно искористување на трската и дрвенестите растенија претставува 
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Екосистемска 
услуга 

Големи реки 

можна закана врз екосистемската услуга, иако во моментот не се забележуваат јасни 
притисоци. 
 
Побарувачка:  
Искористувањето на оваа екосистемска услуга од големите реки, во моментов е мала, што 
најверојатно се должи на релативно малата застапеност на трската долж речното 
крајбрежје. 

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: голем капацитет (4,3) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката е речиси соодветна, но лесно може да го задоволи и критериумот на најголем 
капацитет, односно оценка 5, земајќи предвид дека големите реки изобилуваат со големи 
количини на вода. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Согласно дефинициите дадени во CICES класификацијата, оваа екосистемска услуга се 
однесува на достапната вода за пиење како и водата употребена од снабдувачите. Со оглед 
на тоа дека се работи за големи реки кои изобилуваат со големи количини на вода, тие 
имаат огромен капацитет да обезбедат површинска вода за пиење.  
 
Притисоци/закани: Искористувањето на изворската вода за пиење се јавува како главен 
притисок кој доведува до намалување на количините вода низводно. 
Дополнително големите реки се под силно негативно влијание на отпадните води од 
урбаната и руралната средина со што квалитетот на водата се намалува, а се зголемуваат 
трошоците за нејзина преработка и доведување во стостојба на вода за пиење. 
 
Побарувачка:  
Со оглед на тоа дека водата претставува основен животен ресурс, побарувачката е 
исклучително голема. 

 

 

Екосистемска 
услуга 

Големи реки 
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Опрашување 

Оценка: мал капацитет (1,9) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката не е соодветна. И покрај индиректната инволвираност на големите реки во 
процесот на опрашување, тие имаат незначаен капацитет во обезбедување на оваа 
екосистемска услуга. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Иако големите реки директно не ја обезбедуваат екосистемската услуга опрашување, тие 
сепак поседуваат некои специфични карактеристики во насока на поддршка на оваа 
екосистемска услуга. Пример за тоа се поголем дел од водните инсекти кои како адултни 
единки престојуваат на крајречната вегетација и на тој начин учествуваат во процесот на 
опрашување.  
 
Притисоци/закани: / 
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Екосистемска 
услуга 

Големи реки 

 
Побарувачка:  
Побарувачката не постои што е резултат на незначајниот капацитет на големите реки да ја 
обезбедат оваа екосистемска услуга.  

Контрола на 
болести 

Оценка: умерен капацитет (2,8) 
 
Коментар кон оценката: Дадената оценка за капацитетот на големите реки да контролираат 
болести е несоодветна и треба да биде најниска (оцена 0). Овој тип екосистем нема 
капацитет да ја понуди оваа екосистемска услуга. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: / 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: Побарувачка не постои, што е резултат на неможноста на големите реки да го 
контролираат ширењето на болестите. 

Заштита од 
пожари 

Оценка: голем капацитет (4,5) 
 
Коментар кон оценката: Оценката се смета за соодветна. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: Поаѓајќи од самата дефиниција на оваа 
екосистемска услуга, големото количество на вода во големите реки и големата влажност на 
нивните крајбрежја, можат да го спречат ширењето на пожарот или да ја намалат неговата 
магнитудата.  
 
Притисоци/закани:  
Намалувањето на количеството вода во големите реки, како и намалувањето на влажноста на 
крајбрежните појаси како резултат на високите температури од климатските промени или 
антропогено влијание, може да претставува директна закана за оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка: Побарувачката е висока, пред сè заради големото количество вода во коритата 
на големите реки. 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: мал капацитет (1,9) 
 
Коментар кон оценката:  
Добиената оцена за капацитетот на големите реки во контролата на ерозијата веројатно 
прозилегува од индиректната улога на овој екосистем во контрола на ерозијата. Сепак 
доколку се земе предвид и потенцијалот на крајречната вегетација во регулирањето на 
ерозивните процеси, конечната оцена би можела да биде барем умерен капацитет. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Големите реки како реципиенти на ерозивен материјал имаат индиректна улога во 
контролата на ерозијата, додека намалувањето на интензитетот на ерозија на почвата е 
директно условен од крајбрежната вегетација покрај речните корита. 
 
Притисоци/закани:  
Деградација и фрагментација на крајбрежната вегетација претставуваат директни закани за 
капацитетот на оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
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Екосистемска 
услуга 

Големи реки 

Побарувачката може да се смета како исклучително незначајна, поаѓајќи од фактот дека 
големите реки се препознаени како реципиенти на ерозивен материјал.  
 

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката се смета за соодветна, иако може да биде и повисока (оценка 5). 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Регулацијата на хидролошкиот циклус и протокот на вода претставува исклучително значајна 
екосистемска услуга. Можноста за блага модификација и приспособување на речното корито 
на големите реки, кое опфаќа преусмерување на водата, изградба на брани, насипи, каскади 
и вештачки акумулации придонесува кон големиот капацитет на овој екосистем да го 
регулира протокот на вода и да ги контролира поплавите. Дополнително присутната 
крајречна вегетација, наклонот на теренот, педолошкиот состав на речното корито и 
влажните станишта покрај речното корито значително придонесуваат во задржување на вода 
и нејзино побавно ослободување.  
 
Притисоци/закани:  
Деградацијата и фрагментацијата на крајречната вегетација претставуваат директни закани за 
капацитетот на екосистемот да ја обезбеди оваа екосистемска услуга. Ненавремената или 
неправилната интервенција при модификацијата на речното корито претставува директна 
закана врз контролата на поплави и протокот на вода. 
Дополнителна закана за оваа екосистемска услуга е и прекумерното искористување на водата 
од големите реки за наводнување, водоснабдување, производство на електрична енергија и 
слично.  
 
Побарувачка:  
Побарувачката е огромна, бидејќи големите реки се едни од екосистеми клучни во 
регулирањето на хидролошкиот циклус и протокот на вода. 

 

Екосистемска 
услуга 

Големи реки 
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 Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката:  
Со оглед дека нашата земја има богата хидрографска мрежа во чиишто рамки особено се 
истакнуваат големите реки, оцената на капацитетот на екосистемот во обезбедување на 
оваа екосистемска услуга би можела да биде и највисока. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Поаѓајќи од фактот што нашата земја изобилува со исклучително богата хидрографска 
мрежа во којашто големите реки припаѓаат кон четири речни сливови, истите сами по 
себе претставуваат значајно природно наследство. Покрај својата местоположба и 
уникатни хидролошки карактеристики, големите реки во нашата земја се препознатливи и 
по фасцинантното видово разнобразие во чиишто рамки особено се истакнуваат видовите 
од меѓународно и национално значење за зачувување. Токму заради овие 
карактеристики, овој екосистем нуди исклучително голем капацитет за истакнување со 
своето природно наследство. 
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Притисоци/закани:  
Секоја активност која придонесува за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати во склоп на големите реки се сметаат како закана за оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е умерена, пред сè заради недостатоците во сознанијата за биолошката 
разновидност во големите реки како природно и културно наследство. 

Природни 
абиотички 
карактеристики 
на природата кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни физички 
и искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам)] 

Оценка: голем капацитет (4,4) 
 
Коментар кон оценката:  
Бидејќи повеќето од големите реки во нашата земја образуваат кањони, клисури или 
минуваат покрај пештери, оценката на нивниот капацитет за обезбедување на оваа 
екосистемска услуга може да изнесува и 5. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Конкретни услуги кои се однесуваат на абиотичките карактеристики на големите реки се 
пловечката вода, висината на водниот столб, брзината на течението на реките, протокот 
на вода, наклонот на речното корито, стрмноста на карпести страни на кањоните и сл. 
Благодарение на наведените карактеристики, големите реки обезбедуваат услови за 
спорт, рекреација и екотуризам. 
 
Притисоци/закани:  
Секоја активност која придонесува за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати во склоп на големите реки се сметаат како закана за оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е најголема, но вреди да се напомене дека вкупниот капацитет што го 
нудат големите реки е речиси и неискористен. 

Карактеристики 
на живите 

системи кои 
овозможуваат 
образование и 

обука 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката:  
Пристапноста до големите реки, овозможува набљудување и експериментирање што е од 
исклучителна важност за образовниот процес, како во формалното така и во 
неформалното образование. Токму поради тоа, големите реки нудат најголем капацитет 
во однос на обезбедување на оваа екосистемска услуга (образование и обука). 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: 
Големите реки можат да престставуваат предмет за набљудување и истражување во 
рамки на повеќе науки, како што се: биологија, хемија, географија, хидрографија, 
хидрологија, физика, педологија и сл. Па така, овој тип екосистем може да се искористи за 
едукација на учениците, студентите и локалното население. 
 
Притисоци/закани:  
Сите активности кои придонесуваат за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати во склоп на големите реки се сметаат како закана за оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е умерена, а вкупниот капацитет што го нудат големите реки е речиси и 
неискористен. 
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Екосистемска 
услуга 

Големи реки 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: голем капацитет (4,4) 
 
Коментар кон оценката:  
Заради огромното значење на питката вода од изворите на големите реки, електричниот 
потенцијал кој истите го нудат, како и биолошката разновидност (ендемични, ретки и 
реликтни видови), капацитетот на овој екосистем да понуди елементи или карактеристики 
со исклучителни вредности важни за зачувување за идните генерации е највисок.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Обезбедувањето на чиста вода за пиење, обновлив извор на енергија и природни 
живеалишта за многу видови се главните елементи и карактеристики на големите реки 
кои имаат исклучителна вредност за зачувување за идните генерации. 
 
Притисоци/закани: Прекумерното искористување на оваа екосистемска услуга денес, 
претставува директна закана за нејзината достапност на генерациите кои доаѓаат. 
 
Побарувачка: Побарувачката е најголема. 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
спроведување на 
научни 
истражувања или 
создавање на 
фундаментални 
еколошки знаења 

Оценка: голем капацитет (4,3) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката е веродостојна, иако би можела да биде и повисока. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Големите реки често се наоѓаат во фокусот на многу научни истражувања кои 
овозможуваат фундаментални еколошки знаења. Покрај тоа, овој екосистем, како и 
живите системи во него претставуваат и неизоставен дел од научните активности при 
изготвувањето на националните законски регулативи, дезигнирање на заштитени 
подрачја (IBA, IPA, PBA, Emerald) и еколошки мрежи (Натура 2000). 
 
Притисоци/закани:  
Пресушувањето на големите реки и нивното прекумерно искористување како обновлив 
извор се сериозна закана врз оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Иако побарувачката во светски рамки е најголема, во нашата земја истата сè уште е 
умерена и покрај огромниот капацитет што го нудат големите реки. 
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на 
снопови 

 

  
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со 
своето културно или природно наследство 

Природни абиотички карактеристики на природата кои 
овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам)] 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
спроведување на научни истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и 
алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не се 
користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна 
употреба или преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода 
(вклучително и контрола на поплави) 
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Коментар кон снопјето за регулирачки услуги:  
Според групната оценка, големите реки имаат висок капацитет за регулирачки услуги во споредба со 
снабдувачките, но понизок од културолошките. Просечната оцена на селектираните регулирачки услуги која е 
добиена како аритметичка средина од збирот на селектираните екосистемски услуги покажа дека големите реки 
нудат добар капацитет на регулирачки услуги (3,06).  
Резултатите добиени од пополнувањето на матриците на селектираните ескосистемски услуги и статистичката 
анализа на податоците, покажа дека највисок е капацитетот за услугата заштита од пожари (висок капацитет, 4,5), 
а веднаш по него е и капацитетот за услугата регулација на хидролошкиот циклус и проток на вода (висок 
капацитет, 4,2). Сепак, експертскиот тим за водни екосистеми смета дека големите реки имаат најголем 
капацитет да ја понудат услугата регулација на хидролошкиот циклус и проток на вода, со што истата заслужува 
повисока оцена. 
Што се однесува до капацитетот на големите реки во опрашувањето и контролата на болести, иако статистичката 
анализа на податоците ги оценува овие капацитети како мали (1,9 за опрашување) и умерени (2,8 за контрола на 
болести), сепак реалниот капацитет кој го нуди овој екосистем за овие екосистемски услуги е непостоечки. Од 
друга страна, капацитетот на големите реки за контрола на ерозијата треба да е оценет како умерен, а не како 
мал (1,9), бидејќи големите реки како реципиенти на ерозивен материјал сепак имаат индиректна улога во 
контролата на ерозијата. 
Покрај оценуваните регулирачки услуги, за големите реки е особено важна и оценката на капацитетот за 
следните: 2.2.5.1 Регулирање на хемискиот состав на водата како последица на животни процеси и 2.2.6.2 
Регулирање на температурата и влажноста, вклучително и вентилација и транспирација, кои не се селектирани за 
оценување. 

 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги:  
Според групната оценка (2,78) пресметана врз база на пополнетата матрица на селектирани екосистемски услуги 
и статистичката анализа на податоците, големите реки имаат понизок капацитет за снабдувачките услуги од 
капацитетот за културолошките (4,5) и регулирачките (3,06). Со најниски вредности се оценети капацитетот за 
соларна енергија (мал капацитет, 1,0) и влакна и други материјали од диви растенија за директна употреба или 
преработка (мал капацитет, 1,8), а со највисоки површинска вода што се користи како материјал (голем 
капацитет, 4,7) и површинска вода која се користи за пиење (голем капацитет, 4,3).  
Во однос на селектираните снабдувачки екосистемски услуги, оценувањето изготвено врз база на пополнетата 
матрица на селектирани екосистемски услуги и статистичката анализа на податоците е релевантно. Покрај нив, за 
проценка на капацитетот на големите реки недостига и оценката на капацитетот за екосистемски услуги кои се 
однесуваат на 4.2.1.3 Површинска вода што се користи како извор на енергија и 4.2.2.1 Подземна вода за пиење, 
кои не се вклучени во процесот на оценување. 
 

Коментар кон снопјето за културолошки услуги:  
Пополнетата матрица на селектирани екосистемски услуги и статистичката анализа на податоците покажа дека 
големите реки нудат голем капацитет (4,5) за сите пет културолошки екосистемски услуги. Имајќи предвид дека 
овој екосистем нуди можности за развој на екотуризмот, образованието и  едукацијата, спортските активности и 
рекреацијата, и спроведување на научни истражувања и создавање на фундаментални еколошки знаења, 
експертскиот тим смета дека просечната оценка (4,5) може да биде и поголема. Со други зборови, големите реки 
нудат најголем капацитет (оценка 5) за сите селектирани културолошки екосистемски услуги. Покрај 
селектираните екосистемски услуги, за добивање на уште подетална и релевантна слика за капацитетите на 
големите реки, ќе даде и оценката за капацитетот на овој екосистем да обезбеди и некои други екосистемски 
услуги, како 3.1.2.4 Карактеристики на живите системи кои овозможуваат естетски искуства, која не e вклучена во 
анализата. 
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Општ коментар за целиот график: 

Снопјето на регулирачки, снабдувачки и културолошки екосистемски услуги кои се однесуваат на 
големите реки претставува реален приказ на капацитетот на овој екосистем да ги понуди овие услуги. 
Според анализата, капацитетот на големите реки за културолошките екосистемски услуги е голем и 
неговата просечна оценка изнесува 4,5. Следуваат капацитетот за регулирачките (3,06) и снабдувачките 
услуги (2,78). Средната вредност за сите екосистемки услуги изнесува 3,4 што укажува на фактот дека 
големите реки во Р. Северна Македонија нудат добар капацитет за наведените услуги. Сепак, 
експертскиот тим смета дека заради богатата хидрографска мрежа на нашата земја, како и фактот дека 
водата претставува основен природен ресурс и обновлив извор на енергија, големите реки можат да 
понудат барем најмалку голем капацитет (4,0) за селектираните регулирачки, снабдувачки и 
културолошки екосистемски услуги. 
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 

 

  
Каменичка Река Црн Дрим, с. Добовљане 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат спроведување на научни истражувања или создавање на фундаментални 
еколошки знаења 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат образование и обука 
 

  
Тресонечка Река, с. Тресонче Црн Дрим, по излез од Шпиље 

Површинска вода што се користи како материјал (не се користи за пиење) 
 

 
Црн Дрим, с. Добовљане (трска) 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна употреба или преработка (со исклучок на генетски материјал 

 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Тектонски езера 

Валентина Славевска-Стаменковиќ1, Јелена Хиниќ1, Данијела Митиќ-Копања1 и Владимир Ставриќ2 

1 Природно-математички факултет, Скопје 
2 независен консултант 

 
 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска 
услуга 

Тектонски езера 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 Диви растенија 

(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) кои 
се користат за 
исхрана 

Оценка: умерен капацитет (2,0) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката не е соодветна, бидејќи тектонските езера имаат мал капацитет за да ја поддржат 
оваа екосистемска услуга. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Согласно дефиницијата за оваа екосистемска услуга предложената CICES класификацијата, 
истата првенствено се однесува на чаеви, боровинки и други плодови, шумски производи и 
сл. што се користат како храна, не вклучувајќи ги културите. Од тектонските езера 
поспецифична екосистемската услуга од оваа класа се единствено некои алги кои можат да 
се искористуваат од страна на човекот во фармацевтската индустрија при производство на 
додатоци во исхраната. Високата нутритивна вредност на одредени видови алги чии 
природен хабитат се водите на тектонските езера ги прави овие организми погоден извор на 
витамини и минерали кои ја збогатуваат исхраната на човекот.  
 
Притисоци/закани: 
Искористувањето на некои видови алги од тектонските езера во исхраната на човекот во 
моментов не претставува рутинска пракса првенствено заради малиот капацитет на 
тектонските езера да ја понудат оваа услуга. Токму заради тоа не постојат некои сериозни 
закани за истата. 
 
Побарувачка:  
Иако побарувачката за искористување на нутритивните вредности на алгите во светски 
рамки е голема, во нашата земја таа е мала. 
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Екосистемска 
услуга 

Тектонски езера 

Површинска 
вода што се 
користи како 
материјал (не се 
користи за 
пиење) 

Оценка: добар капацитет (3,8) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката не се смета за соодветна. Големите количества вода во тектонските езера нудат 
најголем капацитет (5) за површинска вода што може да се користи како материјал за 
наводнување и др. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Водата од тектонските езера во нашата земја се користела како вода за наводнување на 
обработливите површини кои се во близина на самите тектонски езера, но во некои случаи и 
во вид на техничка вода за домаќинствата. 
  
Притисоци/закани: 
Прекумерното и неконтролираното исцрпување на водата од тектонските езера претставува 
директна закана врз самата екосистемска услуга. Неодржливото искористување на водата 
од тектонските езера го зголемува ризикот од значително намалување на нивото на 
езерските води што директно го намалува капацитетот на екосистемот за оваа екосистемска 
услуга. Треба да се напомене дека директното користење на езерска вода во последните 
години во нашата земја е се’ поретко. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката може да биде голема, земајќи ја предвид големата површина на 
обработливи земјишта и домаќинства во близина на сите тектонски езера во нашата земја. 

Соларна 
енергија 

Оценка: мал капацитет (1,2) 
 
Коментар кон оценката:  
Иако на прв поглед тектонските езера никако не се поврзуваат со производство на соларна 
енергија, нашата земја располага со три тектонски езера чија отворена површина и те како 
може да биде искористена во оваа насока. Токму поради тоа капацитетот на овој екосистем 
може да се оцени барем како добар (оцена 3). 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Искористувањето на сончевата светлина за добивање на електрична енергија преку соларни 
панели поставени на пловечки платформи во средина на тектонските езера е честа пракса во 
светот, но не и во нашата земја. Големата површина која ја зафаќаат Охридското, 
Преспанското и Дојранското Езеро претставува и повеќе од доволен простор за поставување 
на вакви пловни платформи со соларни панели. 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: 
Во моментов не постои никаква побарувачка за искористување на соларна енергија од 
тектонските езера во нашата земја. 

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 

Оценка:  умерен капацитет (2,2) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката е делумно соодветна, и би била многу пореална кога би била повисока. 
Тектонските езера имаат добар капацитет да понудат влакна и други материјали од диви 
растенија (трска) за директна употреба или преработка. Имајќи предвид дека бројот на диви 
растенија од кои може да се искористат влакната и другите материјали за директна 
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генетски 
материјал 

употреба и преработка е исклучително мал (единствено трска), сепак таа прекрива големи 
крајбрежни површини. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Трската е присутна на големи површини од крајбрежјата на тектонските езера. Таа се 
преработува во брикети и пелети, се употребува како градежен материјал и материјал во 
производство на мебел. Своја примена наоѓа и во фармацевтската и козметичката 
индустрија.  
 
Притисоци/закани: 
Изградбата на плажи и објекти во непосредна близина на тектонските езера секогаш 
започнува со уништување на трската. Токму поради тоа урбанизирањето на крајбрежјата и 
делови од самите езера (платформи за угостителски објекти) има директно негативно 
влијание врз оваа екосистемска услуга. Дополнително, прекуумерено искористување на 
трската за директна употреба и преработка претставува закана врз самата екосистемска 
услуга. 
 
Побарувачка:  
Искористувањето на оваа екосистемска услуга од тектонските езера, во моментов е голема и 
најверојатно се должи на застапеноста на трската долж езерското крајбрежје. 

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: добар капацитет (3,2) 
 
Коментар кон оценката:  
Тектонските езера лесно можат да го задоволат и критериумот на голем капацитет за оваа 
екосистемска услуга, односно оценка 4. Екстремно чистите сублакустрични извори во 
тектонските езера, како и големиот број планински реки и потоци кои се вливаат во нив, го 
зголемува капацитетот на овие екосистеми да пондат површинска вода која може да се 
користи и за пиење. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Согласно дефинициите дадени во CICES класификацијата, оваа екосистемска услуга се 
однесува на достапната вода за пиење како и водата употребена од снабдувачите. 
Постоењето на голем број сублакустрични извори кои се значаен снабдувач на чиста 
површинска вода ги прави тектонските езера екосистем со голем потенцијал за површинска 
вода за пиење. 
 
Притисоци/закани: 
Прекумереното искористување на поршинската вода за пиење се јавува како главен 
притисок кој доведува до закана од сигнификантно намалување на водениот столб на 
тектонските езера. Дополнително можното негативно антропогено влијание може да 
доведе до загадување на тектонските езера, што директно влијае врз оваа екосистемска 
услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е голема, со оглед на тоа дека водата претставува основен животен ресурс. 
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Опрашување 

Оценка: мал капацитет (1,5) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката не е соодветна. И покрај индиректната инволвираност на тектонските езера во 
процесот на опрашување, тие имаат незначаен капацитет во обезбедување на оваа 
екосистемска услуга. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Иако големите реки директно не ја обезбедуваат екосистемската услуга опрашување, тие 
сепак поседуваат некои специфични карактеристики во насока на поддршка на оваа 
екосистемска услуга. Пример за тоа се поголем дел од водните инсекти кои како адултни 
единки престојуваат на крајречната вегетација и на тој начин учествуваат во процесот на 
опрашување.  
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка:  
Побарувачката не постои што е резултат на незначајниот капацитет на тектонските езера да ја 
обезбедат оваа екосистемска услуга. 

Контрола на 
болести 

Оценка: умерен капацитет (2,4) 
 
Коментар кон оценката: Дадената оценка за капацитетот на тектонските езера да 
контролираат болести е несоодветна и треба да биде најниска (оцена 0). Овој тип екосистем 
нема капацитет да ја понуди оваа екосистемска услуга. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: / 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: Побарувачка не постои, што е резултат на неможноста на тектонските езера да 
го контролираат ширењето на болестите. 

Заштита од 
пожари 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката е соодветна, но лесно може да се смета и за повисока (оцена 5). 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Поаѓајќи од самата дефиниција на оваа екосистемска услуга, големото количество на вода во 
тектонските езера и големата влажност на нивните крајбрежја, можат да го спречат 
ширењето на пожарот или да ја намалат неговата магнитудата. Со оглед на тоа што 
тектонските езера се голема површина на вода, тие претставуваат природна бариера која не 
дозволува ширење на пожари. Покрај тоа, тие претставуваат и извор на вода за гасење на 
пожари со помош на специјализирани пропжтивпожарни хеликоптери и авиони. 
 
Притисоци/закани: 
Намалувањето на количеството вода во тектонските езера, како и намалувањето на 
влажноста на крајбрежните појаси како резултат на високите температури од климатските 
промени или антропогено влијание, може да претставува директна закана за капацитетот на 
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тектонските езера да ја понудат оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е висока, пред сè заради големото количество вода, како и големата 
површина на тектонските езера. 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: мал капацитет (1,7) 
 
Коментар кон оценката:  
Добиената оцена за капацитетот на тектонските езера во контролата на ерозијата веројатно 
прозилегува од индиректната улога на овој екосистем во контрола на ерозијата. Капацитетот 
на екосистемот во контрола на ерозијата е мал заради отворените површини во крајбрежната 
зона. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Тектонските езера како реципиенти на ерозивен материјал имаат индиректна улога во 
контролата на ерозијата. 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка:  
Побарувачката може да се смета како исклучително незначајна, поаѓајќи од фактот дека 
тектонските езера се препознаени како реципиенти на ерозивен материјал.  

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: добар капацитет (3,7) 
 
Коментар кон оценката: Оценката не се смета за соодветна и истата треба да изнесува 5. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Регулацијата на хидролошкиот циклус и протокот на вода претставува исклучително значајна 
екосистемска услуга. Тектонските езера преку можноста за блага модификација и 
приспособување на крајбрежјето, кое опфаќа изградба на насипи се директно вклучени во 
контрола на поплавите. 
 
Притисоци/закани: 
Деградацијата и фрагментацијата на крајбрежната вегетација претставуваат директни закани 
за капацитетот на екосистемот да ја обезбеди оваа екосистемска услуга. Ненавремената или 
неправилната интервенција при модификацијата на крајбрежјата претставува директна 
закана врз контролата на поплави и протокот на вода. 
Дополнителна закана за оваа екосистемска услуга е и прекумерното искористување на водата 
од тектонските езера за наводнување и водоснабдување. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е огромна, бидејќи големите реки се едни од екосистеми клучни во 
регулирањето на хидролошкиот циклус и протокот на вода. 
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Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: голем капацитет (4,6) 
 
Коментар кон оценката:  
Со оглед дека нашата земја има богата хидрографска мрежа во чиишто рамки особено се 
истакнуваат трите тектонски езера, оцената на капацитетот на екосистемот во 
обезбедување на оваа екосистемска услуга би можела да биде и највисока. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Со својата местоположба и уникатни хидролошки карактеристики, сите три тектонски 
езера во нашата земја се препознатливи по огромното разнобразие на видови меѓу кои 
особено се истакнуваат видовите од меѓународно и национално значење за зачувување. 
Токму заради овие карактеристики, овој екосистем нуди исклучително голем капацитет за 
истакнување со своето природно наследство. 
 
Притисоци/закани: 
Секоја активност која придонесува за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати во склоп на тектонските езера и нивните крајбрежја се сметаат како закана за 
оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е најголема, пред сè заради големите сознанијата за биолошката 
разновидност презентирани во многубројните научни публикации, како и присуството на 
голем број локалитети кои имаат огромно значење и се сметаат за културно наследство. 

Природни 
абиотички 
карактеристики 
на природата кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни физички 
и искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам)] 

Оценка: голем капацитет (4,6) 
 
Коментар кон оценката:  
Бидејќи сите три тектонски езера во нашата земја се карактеризираат со уникатна 
природа, бистра вода, широки езерски пространства, мирни плажи, чистиот свеж воздух и 
природни езерски извори оценката на нивниот капацитет за обезбедување на оваа 
екосистемска услуга може да изнесува и 5. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Конкретни услуги кои се однесуваат на абиотичките карактеристики на тектонските езера 
се пловечката вода, висината на водниот столб, протокот на вода, длабочината на 
езерото, опколеноста од високи планини, пријатната влажност на воздухот, големата 
зафатнина и сл. Благодарение на наведените карактеристики, тектонските езера 
обезбедуваат услови за спорт, рекреација и екотуризам. 
 
Притисоци/закани: 
Секоја активност која придонесува за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати во склоп на тектонските езера и нивните крајбрежја се сметаат како закана за 
оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е најголема, но вреди да се напомене дека вкупниот капацитет што го 
нудат тектонските езера е различен. Капацитетот на Охридското Езеро во 
искористувањето на активни или пасивни физички и искуствени интеракции е 
прекуумерено искористен, што не е случај и со Преспанското и Дојранското, чии 
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капацитети се само делумно искористени. 

Карактеристики 
на живите 

системи кои 
овозможуваат 
образование и 

обука 

Оценка: голем капацитет (4,4) 
 
Коментар кон оценката:  
Огромното богатство на жив свет во тектонските езера, овозможува набљудување и 
експериментирање што е од исклучителна важност за образовниот процес, како во 
формалното така и во неформалното образование. Токму поради тоа, тектонските езера 
нудат најголем капацитет во однос на обезбедување на оваа екосистемска услуга 
(образование и обука). 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Тектонските езера престставуваат предмет за набљудување и истражување во рамки на 
повеќе науки, како што се: биологија, хемија, географија, хидрографија, хидрологија, 
физика, педологија и сл. Па така, овој тип екосистем може да се искористи за едукација на 
учениците, студентите и локалното население. 
 
Притисоци/закани: 
Сите активности кои придонесуваат за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати и живите системи во склоп на тектонските езера се сметаат како закана за оваа 
екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е најголема, бидејќи тектонските езера отсекогаш се наоѓале во фокусот на 
научните истражувања. 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: голем капацитет (4,6) 
 
Коментар кон оценката:  
Заради огромното значење на тектонските езера како природни екосистеми со 
исклучителни вредности кои изобилуваат со ендемични, ретки и реликтни видови, истите 
се особено важни за зачувување за идните генерации. Па така, иако дадената оценка е 
веродостојна, таа би може да биде и повисока (5). 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Со својата местоположба и уникатни хидролошки карактеристики, сите три тектонски 
езера во нашата земја се препознатливи по огромното разнобразие на видови меѓу кои 
особено се истакнуваат видовите од меѓународно и национално значење за зачувување. 
Токму заради овие карактеристики, од исклучителна важност е овие екосистеми да бидат 
зачувани за идните генерации. 
 
Притисоци/закани: 
Сите активности кои придонесуваат за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати и живите системи во склоп на тектонските езера се сметаат како закана за оваа 
екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е најголема. 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 

Оценка: голем капацитет (4,5) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката е веродостојна, иако би требло да биде повисока. 
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Екосистемска 
услуга 

Тектонски езера 

спроведување на 
научни 
истражувања или 
создавање на 
фундаментални 
еколошки знаења 

 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Тектонските езера често се наоѓаат во фокусот на многу научни истражувања кои 
овозможуваат стекнување фундаментални еколошки знаења. Покрај тоа, овој екосистем, 
како и живите системи во него претставуваат и неизоставен дел од научните активности 
при изготвувањето на националните законски регулативи, дезигнирање на заштитени 
подрачја (IBA, IPA, PBA, Emerald) и еколошки мрежи (Натура 2000). 
 
Притисоци/закани: 
Прекумерното искористување на тектонските езера за наводнување и водоснабдување се 
сериозна закана врз оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Како во светски рамки, така и во нашата земја побарувачката е најголема. 
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на 
снопови 

 

  
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со 
своето културно или природно наследство 

Природни абиотички карактеристики на природата кои 
овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам)] 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
спроведување на научни истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и 
алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не се 
користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна 
употреба или преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода 
(вклучително и контрола на поплави) 
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Коментар кон снопјето за регулирачки услуги:  
 
Според групната оценка, тектонските езера имаат малку повисок капацитет за регулирачки услуги (2,7) 
во споредба со снабдувачките (2,48), но значително понизок од културолошките (4,54). Просечната 
оцена на селектираните регулирачки услуги која е добиена како аритметичка средина од збирот на 
селектираните екосистемски услуги покажа дека тектонските езера нудат умерен капацитет на 
регулирачки услуги (2,7).  
Резултатите добиени од пополнувањето на матриците на селектираните ескосистемски услуги и 
статистичката анализа на податоците, покажа дека највисок е капацитетот за услугата заштита од 
пожари (голем капацитет, 4,2), а веднаш по него е и капацитетот за услугата регулација на 
хидролошкиот циклус и проток на вода (добар капацитет, 3,7).  
Иако според статистичката анализа на податоците тектонските езера имаат мал капацитет за 
опрашување (1,5) и умерен капацитет во контролата на заразни болести (2,4), сепак реалниот 
капацитет кој го нуди овој екосистем за овие екосистемски услуги e непостоечки. Од друга страна, 
капацитетот на тектонските езера за контрола на пожари треба да е оценет како најголем (5), а не како 
голем (4,2), бидејќи тектонските езера со својата голема површина на вода претставуваат природна 
бариера која не дозволува ширење на пожарите. Слична е ситуацијата и со капацитетот на тектонските 
езера за регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода кој иако е оценет како добар (3,7), 
сепак треба да добие оценка 5. 
Покрај селектираните регулирачки услуги за оценување, за тектонските езера се особено важни и 
следните: 2.2.5.1 Регулирање на хемискиот состав на водата како последица на животни процеси и 
2.2.6.2 Регулирање на температурата и влажноста, вклучително и вентилација и транспирација, кои не 
беа селектирани за оценување. 
 
 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги:  
 
Според групната оценка пресметана врз база на пополнетата матрица на селектирани екосистемски 
услуги и статистичката анализа на податоците, тектонските езера имаат најмал капацитет за 
снабдувачките услуги (2,48). Со најниски вредности се оценети капацитетот за диви растенија 
(копнени и водни, вклучително и габи и алги) кои се користат за исхрана (2,0) и соларна енергија 
(1,2), споредбено со влакна и други материјали од диви растенија за директна употреба или 
преработка за која тектонските езера имаат незначително повисок капацитет (2,2). Сепак, експертскиот 
тим за водни екосистеми смета дека тектонските езера имаат поголем капацитет да ја понудат услугата 
соларна енергија, поаѓајќи од фактот дека големата површина која ја зафаќаат Охридското, 
Преспанското и Дојранското Езеро претставува и повеќе од доволен простор за поставување на пловни 
платформи со соларни панели. Во групата снабдувачки екосистемски услуги за кои капацитетот на 
тектонските езера е поголем од дадената оценка, припаѓа и површинската вода што се користи како 
материјал. Заради големите количеста вода со коишто располагаат тектонските езера, оценката за 
нивниот капацитет да ја обезбедат оваа екосистемска услуга од добар (3,8) треба да се зголеми на 
најголем (5). 
За уште пореална проценка на капацитетот на тектонските езера недостига оценката на кпацитетот на 
тектонски езера за екосистемски услуги кои се однесуваат на 1.1.6.1 Диви животни (копнени и водни) 
кои се користат за прехранбени цели и 4.2.2.1 Подземна вода за пиење. 
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Коментар кон снопјето за културолошки услуги:  
 

Пополнетата матрица на селектирани екосистемски услуги и статистичката анализа на податоците 
покажа дека тектонските езера нудат голем капацитет за сите пет културолошки екосистемски услуги. 
Имајќи предвид дека овој екосистем нуди можности за развој на екотуризмот, образованието и  
едукацијата, спортските активности и рекреацијата, и спроведување на научни истражувања и 
создавање на фундаментални еколошки знаења, експертскиот тим смета дека просечната оценка 
(4,54) може да биде и поголема. Со други зборови, тектонските езера нудат најголем капацитет 
(оценка 5) за сите селектирани културолошки екосистемски услуги. Покрај селектираните 
екосистемски услуги, за добивање на уште подетална и релевантна слика за капацитетите на 
тектонските езера, придонесува и 3.1.2.4 Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
естетски искуства. 

 

Општ коментар за целиот график: 

Снопјето на регулирачки (2,7), снабдувачки (2,48) и културолошки (4,54) екосистемски услуги кои се 
однесуваат на тектонските езера претставува реален приказ на капацитетот на овој екосистем да ги 
понуди овие услуги. Според анализата, капацитетот на тектонските езера за културолошките 
екосистемски услуги е голем и неговата просечна оценка изнесува 4.54. Капацитетот за 
регулирачките и снабдувачките услуги е умерен (2,7 и 2,48 соодветно). Средната вредност за сите 
екосистемски услуги изнесува 3,24 што укажува на фактот дека тектонските езера во Р. Северна 
Македонија нудат добар капацитет за наведените услуги. Сепак кога на овие резултати би им се 
додало експертското мислење, особено во класата на регулирачки екосистемски услуги, средната 
вредност на капацитетот на тектонските езера да ги обезбедат сите оценувани екосистемски услуги 
(регулирачки, снабдувачки и културолошки) би се сметал за голем капацитет (4). 
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 
Дојранско Езеро 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат спроведување на научни истражувања или создавање на фундаментални 
еколошки знаења 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат образование и обука 
 

  
Дојранско Езеро (трска) 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна употреба или преработка 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Глацијални езера 

Валентина Славевска-Стаменковиќ1, Јелена Хиниќ1, Данијела Митиќ-Копања1 и Владимир Ставриќ2 

1 Природно-математички факултет, Скопје 
2 независен консултант 

 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска 
услуга 

Глацијални езера 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 

Диви растенија 
(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) кои 
се користат за 
исхрана 

Оценка: мал капацитет (1,3) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката не е соодветна, бидејќи глацијалните езера немаат капацитет да ја поддржат оваа 
екосистемска услуга. 
 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: / 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: / 
 
Притисоци/закани:  
Оваа екосистемска услуга исклучително слабо се искористува од глацијалните езера, па со 
оглед на тоа нема конкретни директни закани.  
 
Побарувачка:  
На национално ниво огромното значење на алгите во производството на додатоци во 
исхраната на човекот се уште не е доволно препознаено. Оттука и побарувачката е 
исклучително мала. 

Површинска 
вода што се 
користи како 
материјал (не се 
користи за 

Оценка: умерен капацитет (2,5) 
 
Коментар кон оценката:  
Поради помалите количини вода кои ги имаат глацијалните езера, оценката на нивниот 
капацитет треба да е помала во споредба со големите реки, тектонските и вештачките езера. 
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Екосистемска 
услуга 

Глацијални езера 

пиење) Согласно тоа, оценката е соодветна. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Водата од глацијалните езера на местата кадешто не постојат други извори на површинска 
вода, се користи за наводнување и како техничка вода за бачилата. 
 
Притисоци/закани:  
Прекумерното искористување на водата од езерата претставува сериозна закана за оваа 
екосистемска услуга. Покрај ова, закана за оваа екосистемска услуга е и силната 
еутрофикација предизвикана од интензивни сточарски активности покрај глацијалните 
езера. 
 
Побарувачка:  
Знаејќи дека глацијалните езера нудат мали количини на вода која може да се користи како 
материјал, а имајќи ја предвид издигнатата свест на населението за ранливоста на 
глацијалните езера, побарувачката е незначајна. 
 

Соларна 
енергија 

Оценка: мал капацитет (1,0) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е несоодветна. Заради својата местоположба, тешка 
пристапност, релативно мала површина исплатливоста за конструкција на пловечки соларни 
панели е неисплатлива и невозможна.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: / 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: / 

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка:  нема / незначаен капацитет (0,8) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката е соодветна, бидејќи само некои глацијални езера во нашата земја подржуваат 
развивање на популации од трска која може директно да се употреби или да се преработи. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: / 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка:  
Трската е присутна на мали површини само во некои глацијални езера, па токму затоа 
побарувачката е незначајна. 

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: умерен капацитет (2,8) 
 
Коментар кон оценката: Поради помалите количини вода кои ги имаат глацијалните езера, 
оценката на нивниот капацитет треба да е помала во споредба со големите реки, 
тектонските и вештачките езера. Согласно тоа, оценката е соодветна. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Водата од глацијалните езера на местата кадешто не постојат други извори на површинска 
вода, се користи за водоснабдување и како техничка вода за бачилата. 
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Екосистемска 
услуга 

Глацијални езера 

 
Притисоци/закани:  
Прекумерното искористување на водата од езерата претставува сериозна закана за оваа 
екосистемска услуга. Покрај ова, закана за оваа екосистемска услуга е и силната 
еутрофикација предизвикана од интензивни сточарски активности покрај глацијалните 
езера. 
 
Побарувачка:  
Знаејќи дека глацијалните езера нудат мали количини на вода која може да се користи за 
водоснабдување, а имајќи ја предвид издигнатата свест на населението за ранливоста на 
глацијалните езера, побарувачката е незначајна. 

 

 

Екосистемска 
услуга 

Глацијални езера 

Р
ЕГ

У
Л

И
Р

А
Ч

К
И

 

Опрашување 

Оценка: мал капацитет (1,4) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката не е соодветна. И покрај индиректната инволвираност на глацијалните езера во 
процесот на опрашување, тие имаат незначаен капацитет во обезбедување на оваа 
екосистемска услуга. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Иако големите реки директно не ја обезбедуваат екосистемската услуга опрашување, тие 
сепак поседуваат некои специфични карактеристики во насока на поддршка на оваа 
екосистемска услуга. Пример за тоа се поголем дел од водните инсекти кои како адултни 
единки престојуваат на крајречната вегетација и на тој начин учествуваат во процесот на 
опрашување.  
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка:  
Побарувачката не постои што е резултат на незначајниот капацитет на глацијалните езера да 
ја обезбедат оваа екосистемска услуга. 

Контрола на 
болести 

Оценка: мал капацитет (1,7) 
 
Коментар кон оценката: Дадената оценка за капацитетот на глацијалните езера да 
контролираат болести е несоодветна и треба да биде најниска (оцена 0). Овој тип екосистем 
нема капацитет да ја понуди оваа екосистемска услуга. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: / 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: Побарувачка не постои, што е резултат на неможноста на глацијалните езера 
да го контролираат ширењето на болестите. 

Заштита од 
пожари 

Оценка: добар капацитет (3,8) 
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Екосистемска 
услуга 

Глацијални езера 

Коментар кон оценката: 
Оценката е соодветна. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Ниската температура на водата во глацијалните езера и зголемената влажност на воздухот 
покрај нив, би можела да го намали интензитетот на пожарот (доколку настане). 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: / 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: мал капацитет (1,1) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката е соодветна. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Глацијалните езера како реципиенти на ерозивен материјал имаат индиректна улога во 
контролата на ерозијата. 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: / 

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: умерен капацитет (2,8) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката не се смета за соодветна и истата треба да изнесува 5. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Топењето на ледниците, полнењето на глацијалните езера и евапорацијата на водата од 
езерата во атмосферата условува правилна регулација на хидролошкиот циклус. 
 
Притисоци/закани: 
Прекумерното искористување на водата од некои глацијални езера за наводнување и 
водоснабдување претставува директна закана врз нарушување на регулацијата на 
хидролошкиот циклус. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката за оваа услуга е најголема, земајќи ја предвид огромната важност на 
регулацијата на хидролошкиот циклус. 
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Екосистемска 
услуга 

Глацијални езера 

К
У
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Т
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Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: голем капацитет (4,3) 
 
Коментар кон оценката:  
Бидејќи во нашата земја постојат голем број на мали и големи глацијални езера оцената 
на капацитетот на екосистемот во обезбедување на оваа екосистемска услуга би можела 
да се смета и за највисока (5). 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Глацијалните езера како живи системи со низа природни карактеристики се дел од 
природното и културното наследство. Живиот свет во нив е разновиден и изобилува со 
огромен број ретки, реликтни и ендемични видови со високо конзервациско значење. 
Овој екосистем со својата местоположба, недопрена природа и естетски искуства нуди 
исклучително голем капацитет да се истакне како природно наследство. 
 
Притисоци/закани: 
Секоја активност која придонесува за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати во склоп на глацијалните езера се сметаат како закана за оваа екосистемска 
услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е најголема кога станува збор за големите глацијални езера, што не е 
случај со помалите и помалку познатите.  

Природни 
абиотички 
карактеристики 
на природата кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни физички 
и искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам)] 

Оценка: голем капацитет (4,2) 
 
Коментар кон оценката:  
Бидејќи сите глацијални езера во нашата земја се карактеризираат со уникатна природа, 
бистра вода, мирна околина, чист, свеж, планински воздух и природни планински извори, 
оценката на нивниот капацитет за обезбедување на оваа екосистемска услуга може да 
изнесува и 5. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Конкретни услуги кои се однесуваат на абиотичките карактеристики на глацијалните езера 
се бистрата вода, длабочината на езерото, опколеноста од високи планински врвови, 
пријатната влажност на воздухот, уникатните пејсажи и сл. Благодарение на наведените 
карактеристики, глацијалните езера обезбедуваат услови за спорт, рекреација и 
екотуризам. 
 
Притисоци/закани: 
Секоја активност која придонесува за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати во склоп на глацијалните езера се сметаат како закана за оваа екосистемска 
услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е добра, кога станува збор за планинарење бидејќи токму глацијалните 
езера се главна атракција на нашите планини. Истата може да биде уште поголема имајќи 
ги предвид природните вредности на овој екосистем. 

Карактеристики 
на живите 

Оценка: голем капацитет (4,1) 
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Екосистемска 
услуга 

Глацијални езера 

системи кои 
овозможуваат 
образование и 

обука 

Коментар кон оценката:  
Огромното богатство на ретки, реликтни и ендемични животински и растителни видови во 
глацијалните езера, овозможува набљудување, проучување и експериментирање што е 
од исклучителна важност за образовниот процес, како во формалното така и во 
неформалното образование. Токму поради тоа, глацијалните езера нудат најголем 
капацитет (оценка 5) во однос на обезбедување на оваа екосистемска услуга (образование 
и обука). 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Глацијалните езера престставуваат предмет за набљудување и истражување во рамки на 
повеќе науки, како што се: биологија, хемија, географија, хидрографија, хидрологија, 
педологија и сл. Па така, овој тип екосистем може да се искористи за едукација на 
учениците, студентите и локалното население. 
 
Притисоци/закани: 
Секоја активност која придонесува за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати во склоп на глацијалните езера се сметаат како закана за оваа екосистемска 
услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е умерена, бидејќи глацијалните езера, особено малите ретко се наоѓаат 
во фокусот на научните истражувања. 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: голем капацитет (4,5) 
 
Коментар кон оценката:  
Заради огромното значење на глацијалните езера како природни екосистеми со 
исклучителни вредности кои изобилуваат со ендемични, ретки и реликтни видови, истите 
се особено важни за зачувување за идните генерации. Па така, иако дадената оценка е 
веродостојна, таа би може да биде и повисока. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Безбројните можности за рекреација и екотуризам, како и недоволно проучениот жив 
свет кој нуди премногу можности претставуваат главните карактеристики и елементи на 
глацијалните езера. Истите нудат шанси за развој на туризмот, развој на алпинизмот, 
планинарењето и науката. 
 
Притисоци/закани: 
Сите активности кои придонесуваат за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати и живите системи во склоп на глацијалните езера се сметаат како закана за 
екосистемската услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е умерена, што веројатно произлегува од недоволните познавања на 
капацитетите кои овој екосистем ги има во насока на обезбедување на оваа екосистемска 
услуга. 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 
овозможуваат 
спроведување на 

Оценка: голем капацитет (4,4) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката е веродостојна, иако би требло да биде повисока. 
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Екосистемска 
услуга 

Глацијални езера 

научни 
истражувања или 
создавање на 
фундаментални 
еколошки знаења 

Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Глацијалните езера често се наоѓаат во фокусот на многу научни истражувања кои 
овозможуваат стекнување фундаментални еколошки знаења. Покрај тоа, овој екосистем, 
како и живите системи во него претставуваат и неизоставен дел од научните активности 
при изготвувањето на националните законски регулативи, дезигнирање на заштитени 
подрачја (IBA, IPA, PBA, Emerald) и еколошки мрежи (Натура 2000). 
 
Притисоци/закани: 
Прекумерното искористување на глацијалните езера за наводнување и водоснабдување 
се сериозна закана врз оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Како во светски рамки, така и во нашата земја побарувачката е најголема. 
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на 
снопови 

  
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со 
своето културно или природно наследство 

Природни абиотички карактеристики на природата кои 
овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам)] 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
спроведување на научни истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и 
алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не се 
користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна 
употреба или преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода 
(вклучително и контрола на поплави) 
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Коментар кон снопјето за регулирачки услуги:  
 
Согласно групната оценка, глацијалните езера имаат повисок капацитет за регулирачки услуги (2,16) во 
однос со снабдувачките (1,68), но значително понизок од културолошките екосистемски услуги (4,3). 
Просечната оцена на селектираните регулирачки услуги која е добиена како аритметичка средина од 
збирот на селектираните екосистемски услуги покажа дека глацијалните езера нудат умерен капацитет 
за регулирачки услуги (2,16).  
Резултатите добиени од пополнувањето на матриците на селектираните ескосистемски услуги и 
статистичката анализа на податоците, покажа дека највисок е капацитетот за услугата заштита од 
пожари (добар капацитет, 3,8). При анализата спроведена од страна на експертскиот тим беше 
констатирано дека глацијалните езера како водни екосистеми поседуваат најголем капацитет (5) за 
регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода иако добиената оцена од пополнувањето на 
матриците за селектирани екосистемски услуги, изнесува 2,8 (умерен капацитет). 
Најниски се капацитетите на глацијалните езера за контрола на ерозијата (мал капацитет, 1,1) и 
опрашување (мал капацитет, 1,4). Иако според статистичката анализа на податоците капацитетот на 
глацијалните езера да ја обезбедат екосистемската услуга опрашување се смета за мал, експертското 
мислење на тимот за водни екосистеми е дека овој капацитет е непостоечки и треба да има оцена 0. 
Слична е ситуацијата и со капацитетот на екосистемот да ги контролира болестите кој иако е оценет 
како мал (1,7), исто така не постои. 
 
 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги:  
 
Според групната оценка пресметана врз база на пополнетата матрица на селектирани екосистемски 
услуги и статистичката анализа на податоците, глацијалните езера имаат најмал капацитет за 
снабдувачките услуги (1,68). Со најниски вредности се оценети капацитетите за диви растенија 
(копнени и водни, вклучително и габи и алги) кои се користат за исхрана (1,3), соларна енергија (1,0) 
и влакна и други материјали од диви растенија за директна употреба или преработка (0,8) и истите 
можат да подлежат на дополнителни намалувања на вредностите бидејќи капацитетите на овој 
екосистем за сите овие услуги е навистина незначаен. 
 
 
Коментар кон снопјето за културолошки услуги:  
 

Пополнетата матрица на селектирани екосистемски услуги и статистичката анализа на податоците 

покажа дека глацијалните езера нудат голем капацитет за сите пет културолошки екосистемски 

услуги. Имајќи предвид дека овој екосистем нуди можности за развој на екотуризмот, образованието 

и  едукацијата, спортските активности и рекреацијата, и спроведување на научни истражувања и 

создавање на фундаментални еколошки знаења, експертскиот тим смета дека просечната оценка 

(4,3) може да биде и поголема. Со други зборови, глацијалните езера нудат најголем капацитет 

(оценка 5) за сите селектирани културолошки екосистемски услуги. Покрај селектираните 

екосистемски услуги, за добивање на уште подетална и релевантна слика за капацитетите на 

глацијалните езера, придонесува и 3.1.2.4 Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 

естетски искуства.  
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Општ коментар за целиот график: 

Снопјето на селектирани и оценувани регулирачки (2,16), снабдувачки (1,68) и културолошки 

екосистемски услуги (4,3) кои се однесуваат на глацијалните езера претставува реален приказ на 

капацитетот на овој екосистем да ги понуди овие услуги. Според анализата, капацитетот на 

глацијалните езера за културолошките екосистемски услуги е голем и неговата просечна оценка 

изнесува 4.3. Капацитетот за регулирачките услуги е умерен (2,16), додека оној за снабдувачките е 

мал (1,68). Средната вредност за сите екосистемски услуги изнесува 2,71 што укажува на фактот дека 

глацијалните езера во Р. Северна Македонија нудат умерен капацитет за наведените услуги. Сепак 

кога на овие резултати би им се додало експертското мислење, особено во класата на културолошки 

екосистемски услуги, средната вредност на капацитетот на тектонските езера да ги обезбедат сите 

оценувани екосистемски услуги би се сметал за добар капацитет (3). 
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3 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

 
Подгоречко Езеро, Јабланица 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат спроведување на научни истражувања или создавање на фундаментални 
еколошки знаења 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат образование и обука 
 

  
Вевчанско Езеро, Јабланица Караниколичко Езеро, Шар Планина 

Природни абиотички карактеристики на природата кои овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени интеракции 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ  

Вештачки езера 

Валентина Славевска-Стаменковиќ1, Јелена Хиниќ1, Данијела Митиќ-Копања1 и Владимир Ставриќ2 

1 Природно-математички факултет, Скопје 
2 независен консултант 

 

1 Подетален опис на услугите 

Екосистемска 
услуга 

Вештачки езера 

С
Н

А
Б

Д
У

В
А

Ч
К

И
 

Диви растенија 
(копнени и 
водни, 
вклучително и 
габи и алги) кои 
се користат за 
исхрана 

Оценка: мал капацитет (1,7) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката е соодветна. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Според дефиницијата за оваа екосистемска услуга предложената CICES класификацијата, 
истата првенствено се однесува на чаеви, боровинки и други плодови, шумски производи и 
сл. што се користат како храна, не вклучувајќи ги културите. Од вештачките езера 
поспецифична екосистемската услуга од оваа класа се единствено некои алги кои можат да 
се искористуваат од страна на човекот во фармацевтската индустрија при производство на 
додатоци во исхраната. Високата нутритивна вредност на одредени видови алги чии 
природен хабитат се водите на вештачките езера ги прави овие организми погоден извор на 
витамини и минерали кои ја збогатуваат исхраната на човекот.  
 
Притисоци/закани: 
Искористувањето на некои видови алги од вештачките езера во исхраната на човекот во 
моментов не претставува рутинска пракса првенствено заради малиот капацитет на 
вештачките езера да ја понудат оваа услуга. Токму заради тоа не постојат некои сериозни 
закани за истата. 
 
Побарувачка:  
Иако побарувачката за искористување на нутритивните вредности на алгите во светски 
рамки е голема, во нашата земја таа е мала. 

Површинска 
вода што се 

Оценка: голем капацитет (4,5) 
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Екосистемска 
услуга 

Вештачки езера 

користи како 
материјал (не се 
користи за 
пиење) 

Коментар кон оценката:  
Оценката може да се смета за соодветна иако земајќи предвид дека се работи за вештачки 
езера, екосистемската услуга може да биде оценета и со оценка 5, односно најголем 
капацитет. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Водата од вештачките езера во нашата земја, првенствено се користи како вода за 
наводнување на обработливите површини, но во некои случаи и како техничка вода за 
домаќинствата. 
 
Притисоци/закани: 
Прекумерното и неконтролираното исцрпување на водата од вештачките езера претставува 
директна закана врз самата екосистемска услуга. Неодржливото искористување на водата 
од вештачките езера го зголемува ризикот од намалување на нивото на езерските води што 
директно го намалува капацитетот на екосистемот за оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е најголема, земајќи ја предвид големата површина на обработливи 
земјишта и домаќинства во нашата земја. 

Соларна 
енергија 

Оценка: мал капацитет (1,5) 
 
Коментар кон оценката:  
Иако вештачките езера никако не се поврзуваат со производство на соларна енергија, 
нашата земја располага со огромен број на мали и големи вештачки езера (120) чија 
површина и те како може да биде искористена во оваа насока. Токму поради тоа 
капацитетот на овој екосистем може да се оцени барем како добар (оцена 3). 
 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Искористувањето на сончевата светлина за добивање на електрична енергија преку соларни 
панели поставени на пловечки платформи во средина на големите вештачки езера е честа 
пракса во светот, но не и во нашата земја. Големата и отворена површина која ја зафаќаат 
Тиквешко, Мавровско и Дебарско Езеро претставува и повеќе од доволен простор за 
поставување на вакви пловни платформи со соларни панели. 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка:  
Во моментов не постои никаква побарувачка за искористување на соларна енергија од 
вештачките езера во нашата земја. 

Влакна и други 
материјали од 
диви растенија 
за директна 
употреба или 
преработка (со 
исклучок на 
генетски 
материјал 

Оценка:  умерен капацитет (2,3) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката не е соодветна и треба да е многу пониска. Вештачките езера немаат капацитет да 
понудат влакна и други материјали од диви растенија за директна употреба или преработка.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: / 
 
Притисоци/закани: / 
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Екосистемска 
услуга 

Вештачки езера 

Побарувачка: / 

Површинска 
вода за пиење 

Оценка: добар капацитет (3,7) 
 
Коментар кон оценката:  
Вештачките езера лесно можат да го задоволат и критериумот на голем капацитет за оваа 
екосистемска услуга, односно оценка 4.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Покрај искористувањето на хидроенергетскиот потенцијал на реките, наводнување на 
обработливите површини, обезбедување на градовите и индустријата со техничка вода, 
рекреација и естетско обликување на просторот, намената на вештачките езера е и 
снабдување на населението со вода за пиење. 
 
Притисоци/закани: 
Прекумереното искористување на површинската вода за пиење се јавува како главен 
притисок кој доведува до закана од сигнификантно намалување на нивото на вештачките 
езера. Дополнително вештачките езера се под силно негативно влијание на отпадните води 
од урбаната и руралната средина со што квалитетот на водата се намалува, а се зголемуваат 
трошоците за нејзина преработка и доведување во стостојба на вода за пиење. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е исклучително голема, со оглед на тоа дека водата претставува основен 
животен ресурс. 
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услуга 

Вештачки езера 

Р
ЕГ

У
Л

И
Р

А
Ч

К
И

 

Опрашување 

Оценка: мал капацитет (1,6) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката не е соодветна. И покрај индиректната инволвираност на вештачките езера во 
процесот на опрашување, тие имаат незначаен капацитет во обезбедување на оваа 
екосистемска услуга. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Иако големите реки директно не ја обезбедуваат екосистемската услуга опрашување, тие 
сепак поседуваат некои специфични карактеристики во насока на поддршка на оваа 
екосистемска услуга. Пример за тоа се поголем дел од водните инсекти кои како адултни 
единки престојуваат на крајречната вегетација и на тој начин учествуваат во процесот на 
опрашување.  
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка:  
Побарувачката не постои што е резултат на незначајниот капацитет на вештачките езера да ја 
обезбедат оваа екосистемска услуга. 

Контрола на 
болести 

Оценка: умерен капацитет (2,3) 
 
Коментар кон оценката: Дадената оценка за капацитетот на вештачките езера да 
контролираат болести е несоодветна и треба да биде најниска (оцена 0). Овој тип екосистем 
нема капацитет да ја понуди оваа екосистемска услуга. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем: / 
 
Притисоци/закани: / 
 
Побарувачка: Побарувачка не постои, што е резултат на неможноста на вештачките езера да 
го контролираат ширењето на болестите. 

Заштита од 
пожари 

Оценка: голем капацитет (4,4) 
 
Коментар кон оценката: Оценката е соодветна. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Поаѓајќи од самата дефиниција на оваа екосистемска услуга, големото количество на вода во 
вештачките езера можат да го спречат ширењето на пожарот или да ја намалат неговата 
магнитудата. Со оглед на тоа што вештачките езера имаат голема површина на вода, тие 
претставуваат природна бариера која не дозволува ширење на пожари. 
 
Притисоци/закани: 
Намалувањето на количеството вода во вештачките езера, како резултат на нејзиното 
неконтролирано искористување за наводнување обработливи површини и обезбедување на 
питка вода за градовите и населбите, може да претставува директна закана за капацитетот на 
вештачките езера да ја понудат оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
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Екосистемска 
услуга 

Вештачки езера 

Побарувачката е висока, пред сè заради големото количество вода, како и големата 
површина на овие езера. 

Контрола на 
ерозија 

Оценка: умерен капацитет (2,1) 
 
Коментар кон оценката:  
Добиената оцена за капацитетот на вештачките езера во контролата на ерозијата веројатно 
прозилегува од познатата улога на овој екосистем да претставува реципиент на ерозивен 
материјал. Наталожувањето на ерозивниот материјал на дното на вештачките езера не 
претставува директна контрола на ерозијата во смисла на контролирање на почетокот или 
крајот на овој процес. Па така, вештачките езера како реципиенти на ерозивниот материјал 
индиректно учествуваат во процесот, што би значело дека нивниот капацитет во неговата 
контрола е мал, а оценката е 1. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Вештачките езера како реципиенти на ерозивен материјал имаат индиректна улога во 
контролата на ерозијата. 
 
Притисоци/закани:  
Неправилното управување со возводните екосистеми (шуми, пасишта и сл.), односно  
зголемената ерозија поради губење на вегетација од било која причина, може да го зголеми 
проносот на нанос во акумулациите до степен на нивно заполнување. Со тоа би се загрозиле 
повеќе екосистемски услуги на акумулациите, вклучително и оваа. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката може да се смета како исклучително незначајна, поаѓајќи од фактот дека 
вештачките езера се препознаени и проектирани и како реципиенти на ерозивен материјал. 

Регулација на 
хидролошкиот 
циклус и 
протокот на 
вода 
(вклучително 
и контрола на 
поплави) 

Оценка: добар капацитет (3,9) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката не се смета за соодветна и истата треба да изнесува 5. Вештачки езера се градат за 
повеќе намени.  Заштитата од поплави секогаш е земена предвид а неретко е примарна 
намена. Од оваа констатација произлегува дека сите вештачки езера имаат најголем 
капацитет да ја понудат оваа екосистемска услуга. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Регулацијата на хидролошкиот циклус и протокот на вода претставува исклучително значајна 
екосистемска услуга, за која најголем капацитет поседуваат вештачките езера. Капацитетот на 
вештачките езера за правилната регулација на протокот на вода се постигнува со постоење на 
можноста за испуст на вода од браната на самото езеро во мрежата канали за наводнување 
на обработливи површини и во искористување на хидроенергетскиот потенцијал на водата. 
Можноста на вештачките езера да ја задржуваат водата во услови на зголеменото количество 
на вода од реките директно влијае во контролата и спречувањето на поплави. 
 
Притисоци/закани: 
Несоодветно управување и погрешната проценка за можноста овој екосистем да ја понуди 
оваа екосистемска услуга е директна закана врз истата.  
 
Побарувачка:  
Побарувачката за оваа услуга е најголема, земајќи предвид дека регулацијата на протокот на 
вода и заштитата од поплави е од круцијална важност за постоењето на човекот. 



222 
 

 

Екосистемска 
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Вештачки езера 
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Карактеристики 
на живите 
системи кои се 
истакнуваат со 
своето културно 
или природно 
наследство 

Оценка: умерен капацитет (2,6) 
 
Коментар кон оценката:  
Со оглед на тоа дека во нашата земја можат да се сретнат повеќе од 120 вештачки езера, 
капацитетот на екосистемот во обезбедување на оваа екосистемска услуга би можел да 
биде и добар (3). 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Исклучително големиот број на вештачки езера во нашата земја со низа природни 
карактеристики се дел од природното и културното наследство. Иако живиот свет во нив 
не е разновиден како оној во тектонските езера, овие екосистеми во никој случај не треба 
да бидат исклучени ниту пак сметани единствено за извор на енергија, вода за 
наводнување и пиење или механизам за заштита од поплави. 
 
Притисоци/закани: 
Секоја активност која придонесува за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати во склоп на вештачките езера се смета како закана за оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е умерена, пред сè заради скромните сознанијата за биолошката 
разновидност во овие езера, како и начинот на нивното настанување кој не се смета за 
атрактивен земајќи предвид дека овие езера се изградени од човекот. 

Природни 
абиотички 
карактеристики 
на природата кои 
овозможуваат 
активни или 
пасивни физички 
и искуствени 
интеракции 
(спорт, 
рекреација, 
екотуризам)] 

Оценка: голем капацитет (4,5) 
 
Коментар кон оценката:  
Оценката е соодветна. 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Речиси сите вештачки езера во нашата земја изобилуваат со интересно опкружување кое 
нуди пријатни естетски искуства и уживање. Како најистакнати се споменуваат кањоните, 
меандрите во кои некои од се формирани, како и високите планински врвови од кои овие 
езера можат да бидат набљудувани. Сите овие карактеристики на вештачките езера 
овозможуваат спортски и рекреативни активности, а се многу привлечни и за туристите. 
 
Притисоци/закани: 
Секоја активност која придонесува за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати во склоп на вештачките езера се сметаат како закана за оваа екосистемска 
услуга.  
 
Побарувачка:  
Побарувачката е голема, но вреди да се напомене дека вкупниот капацитет што го нудат 
вештачките езера е различен. Капацитетот на поголемите езера како Козјак, Матка, 
Беровско Езеро и други, во искористувањето на активни или пасивни физички и 
искуствени интеракции е доста искористен, што не е случај и со помалите вештачки езера, 
чии капацитети се само делумно искористени. 

Карактеристики 
на живите 

системи кои 

Оценка: добар капацитет (3,2) 
 
Коментар кон оценката:  
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Екосистемска 
услуга 

Вештачки езера 

овозможуваат 
образование и 

обука 

Оценката не е веродостојна и истата би требало да изнесува најмалку 4, односно 
вештачките езера поседуваат голем капацитет за оваа екосистемска услуга. Недоволното 
познавање на природата, процесите и живиот свет во вештачките езера многу често ги 
праки неатрактивни за проучување иако истите можат да понудат исклучително голем 
број на сознанија од научен аспект кои ќе можат да бидат инкорпорирани во 
образованието и разни тематски обуки.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Вештачките езера можат да престставуваат предмет за набљудување и истражување во 
рамки на повеќе науки, како што се: биологија, хемија, географија, хидрографија, 
хидрологија, физика, педологија и сл. Па така, овој тип екосистем може да се искористи за 
едукација на учениците, студентите и локалното население. 
 
Притисоци/закани: 
Сите активности кои придонесуваат за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати и живите системи во склоп на вештачките езера се сметаат како закана за оваа 
екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Иако во моментов вештачките езера се во голема мера занемарени, сепак во иднина 
можат да претставуваат непресушен извор на многу нови сознанија, со што значително ќе 
се зголеми побарувачката на оваа екосистемска услуга. Во моментов побарувачката е 
умерена. 

Елементи или 
карактеристики 
на живите 
системи со 
исклучителни 
вредности 
(зачувување за 
идните 
генерации) 

Оценка: добар капацитет (3,3) 
 
Коментар кон оценката:  
Огромните можности за спорт, рекреација и екотуризам, обезбедувањето на електрична 
енергија, вода за пиење и наводнување, како и недоволно проучениот жив свет на 
вештачките езера ги прави исклучително значајни и приоритетни при зачувувањето за 
идните генерации. Токму затоа оценката на капацитетот на вештачките езера за оваа 
екосистемска услуга би требало да изнесува барем 4 (голем капацитет). 
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Безбројните можности за спорт, рекреација и екотуризам, обезбедувањето на електрична 
енергија, вода за пиење и наводнување, како и недоволно проучениот жив свет 
претставуваат главните карактеристики и елементи на вештачките езера. Истите нудат 
шанси за развој на туризмот, развој на урбанистичкиот план и науката. 
 
Притисоци/закани: 
Сите активности кои придонесуваат за нарушување на интегритетот на природните 
хабитати и живите системи во склоп на вештачките езера и ги намалуваат нивните 
вредности, се сметаат како закана за оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Побарувачката е умерена, што веројатно произлегува од недоволните познавања на 
капацитетите кои овој екосистем ги има во насока на обезбедување на екосистемската 
услуга. 

Карактеристики 
на живите 
системи кои 

Оценка: добар капацитет (3,4) 
 
Коментар кон оценката:  
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Екосистемска 
услуга 

Вештачки езера 

овозможуваат 
спроведување на 
научни 
истражувања или 
создавање на 
фундаментални 
еколошки знаења 

Оценката не е соодветна и би можела да биде повисока бидејќи вештачките езера имаа 
голем капацитет (оценка 4) и овозможуваат спроведување на научни истражувања или 
создавање на фундаментални еколошки знаења.  
 
Опис на услугата во дадениот екосистем:  
Вештачките езера ретко се наоѓаат во фокусот на многу научни истражувања кои 
овозможуваат стекнување фундаментални еколошки знаења. Тоа секако произлегува од 
оскудните информации за овој тип екосистем во нашата земја и не значи дека не можат 
да понудат голем капацитет. 
 
Притисоци/закани: 
Прекумерното искористување на вештачките езера за наводнување и водоснабдување се 
сериозна закана врз оваа екосистемска услуга. 
 
Побарувачка:  
Иако во моментов вештачките езера се во голема мера занемарени и побарувачката за 
оваа екосистемска услуга е умерена, сепак во иднина можат да претставуваат непресушен 
извор на многу нови сознанија. 
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2 Коментари кон екосистемските услуги од анализата на 
снопови 

 

  
 

Културолошки 

Карактеристики на живите системи кои се истакнуваат со 
своето културно или природно наследство 

Природни абиотички карактеристики на природата кои 
овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени 
интеракции (спорт, рекреација, екотуризам)] 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
образование и обука 

Елементи или карактеристики на живите системи со 
исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) 

Карактеристики на живите системи кои овозможуваат 
спроведување на научни истражувања или создавање на 
фундаментални еколошки знаења 

 

Снабдувачки 

Диви растенија (копнени и водни, вклучително и габи и 
алги) кои се користат за исхрана 

Површинска вода што се користи како материјал (не се 
користи за пиење) 

Соларна енергија 

Влакна и други материјали од диви растенија за директна 
употреба или преработка (со исклучок на генетски 
материјал 

Површинска вода за пиење 

 

Регулирачки 

Опрашување 

Контрола на болести 

Заштита од пожари 

Контрола на ерозија 

Регулација на хидролошкиот циклус и протокот на вода 
(вклучително и контрола на поплави) 
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Коментар кон снопјето за регулирачки услуги:  
 
Согласно групната оценка, вештачките езера имаат малку повисок капацитет за регулирачки услуги 
(2,86) во однос со снабдувачките (2,74), но значително понизок од културолошките екосистемски 
услуги (3,4). Просечната оцена на селектираните регулирачки услуги која е добиена како аритметичка 
средина од збирот на селектираните екосистемски услуги покажа дека вештачките езера нудат умерен 
капацитет за регулирачки услуги (2,86).  
Резултатите добиени од пополнувањето на матриците на селектираните ескосистемски услуги и 
статистичката анализа на податоците, покажа дека највисок е капацитетот за услугата заштита од 
пожари (висок капацитет, 4,4). Иако за најнизок се смета капацитетот за опрашување (мал капацитет, 
1,6), капацитетот на вештачките езера за оваа екосистемска услуга како и за услугата контрола на 
болести (умерен капацитет, 2,3)  е непостоечки. Експертскиот тим исто така смета дека оценката на 
капацитетот на вештачките езера за контролата на ерозија не треба да биде умерен (2,1), земајќи 
предвид дека овој екосистем не влијае директно во овој процес. Затоа капацитетот е мал (1). 
Наспроти нив, капацитетот на вештачките езера за регулација на хидролошкиот циклус и проток на 
вода кој се смета за добар (3,9) би требало да биде оценет како најголем (5).  
Покрај селектираните регулирачки услуги за оценување, за вештачките езера се особено важни и 
следните: 2.1.1.2 Филтрација/секвестрација/складирање/акумулација од микроорганизми, алги, 
растенија и животни, 2.2.5.1 Регулирање на хемискиот состав на водата како последица на животни 
процеси и 2.2.6.2 Регулирање на температурата и влажноста, вклучително и вентилација и 
транспирација, кои не беа вклучени во оценувањето. 
 
 
Коментар кон снопјето за снабдувачки услуги:  
 
Според групната оценка пресметана врз база на пополнетата матрица на селектирани екосистемски 
услуги и статистичката анализа на податоците, вештачките езера имаат најмал капацитет за 
снабдувачките услуги (2,74). Со најниски вредности се оценети капацитетот за диви растенија 
(копнени и водни, вклучително и габи и алги) кои се користат за исхрана (1,7) и соларна енергија 
(1,5). Според статистичката анализа, вештачките езера имаат голем капацитет за површинска вода што 
се користи како материјал (4,5), иако заради големите количества вода во овие екосистеми оваа 
оценка треба да зинесува 5. 
Сепак, експертскиот тим за водни екосистеми смета дека вештачките езера имаат поголем капацитет 
да ја понудат услугата соларна енергија, поаѓајќи од фактот дека големата површина која ја зафаќаат 
големите вештачки езера претставува и повеќе од доволен простор за поставување на пловни 
платформи со соларни панели. Слична е ситуацијата и со капацитетот на овие екосистеми да понудат 
површинска вода за пиење. Иако капацитетот на оваа екосистемска услуга беше оценет како добар 
(3,7), истиот би требало да се смета за најголем (5). Од друга страна, капацитетот на вештачките езера 
да ја понуди услугата за влакна и други материјали од диви растенија за директна употреба или 
преработка кој е проценет како умерен (2,3), би требало да се смета за мал (1).  
За уште пореална проценка на капацитетот на вештачките езера да обезбеди снабдувачки услуги, 
недостига оценката на капацитетот за неколку екосистемски услуги кои не беа селектирани за 
оценување, а се однесуваат на 1.1.6.1 Диви животни (копнени и водни) кои се користат за прехранбени 
цели и 4.2.1.3 Површинска вода што се користи како извор на енергија. 
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Коментар кон снопјето за културолошки услуги:  
 

Пополнетата матрица на селектираните културолошки екосистемски услуги и статистичката анализа 

на податоците покажа дека вештачките езера нудат добар капацитет за карактеристики на живите 

системи кои овозможуваат образование и обука (3,2), елементи или карактеристики на живите 

системи со исклучителни вредности (зачувување за идните генерации) (3,3) и карактеристики на 

живите системи кои овозможуваат спроведување на научни истражувања или создавање на 

фундаментални еколошки знаења (3,4). За највисок се смета капацитетот на вештачките езера за 

природните абиотички карактеристики на природата кои овозможуваат активни или пасивни 

физички и искуствени интеракции (4,5), а за најнизок капацитетот за карактеристики на живите 

системи кои се истакнуваат со своето културно или природно наследство (2,6). 

Несоодветното оценување на капацитетите на вештачките езера за селектираните културолошки 

екосистемски услуги се должи на недоволното познавање на потенцијалот на овој екосистем. Токму 

затоа експертскиот тим сугерира покачување на оценките за капацитетот на екосистемот за сите 

оценувани културолошки екосистемски услуги и да биде најмалку голем (оцена 4,0). 

Покрај селектираните екосистемски услуги, за добивање на уште подетална и релевантна слика за 

капацитетите на вештачките езера, придонесува и оценувањето на нивниот капацитет за услугата 

3.1.2.4 Карактеристики на живите системи кои овозможуваат естетски искуства, која не е селектирана 

за оценување. 

  

Општ коментар за целиот график: 

Снопјето на регулирачки (2,86), снабдувачки (2,74) и културолошки екосистемски услуги (3,4) кои се 

однесуваат на вештачките езера не претставува реален приказ на капацитетот на овој екосистем да 

ги понуди овие услуги. Според анализата, капацитетот на вештачките езера за културолошките 

екосистемски услуги е добар и неговата просечна оценка изнесува 3,4. Следуваат капацитетот за 

регулирачките (2,86) и снабдувачките услуги (2,74). Средната вредност за сите екосистемски услуги 

изнесува 3 што укажува на фактот дека вештачките езера во Р. Северна Македонија нудат добар 

капацитет за наведените услуги. Сепак кога на овие резултати би им се додало експертското 

мислење, особено во класата на културолошки екосистемски услуги, средната вредност на 

капацитетот на вештачките езера да ги обезбедат сите оценувани екосистемски услуги ќе се 

зголемила и капацитетот ќе се зголеми (голем капацитет, 4,0).  
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1 Фотографии кои го прикажуваат екосистемот и екосистемските 
услуги 

  
Води за наводнување од акумулацијата Калиманци пуштена во  

хидросистем “Брегалница” 
Aкумулација Калиманци 

Површинска вода што се користи како материјал (не се користи за пиење) 
 

  
Акумулација Турија 

Природни абиотички карактеристики на природата кои овозможуваат активни или пасивни физички и искуствени интеракции 

 

 

 


