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Заштитарство 
во срцето на Преспа

Иако 2020 година беше тешка година за сите нас, 
ние во ПреспаНет напорно работевме за да ги 
постигнеме најдобрите можни резултати во едни 
вакви времиња. Уште кога започна проектот, во 
2018 година, бројот 3 нам ни носи среќа; нашите 
три организации од трите различни земји, во 
последните три години остваруваат тесна 
соработка и силно се залагаат за заштита на 
саканата Преспа. Но трите нешта со кои 
најмногу се гордееме се трите регионални 
канцеларии што сега ги имаме во Преспа, 
откако МЕД и ППНЕА се придружија на СПП со 
отворање локална канцеларија во подрачјето!  

Со новите канцеларии овие две организации се 
поблизу до заедниците и природата на Преспа, 
можат подобро да ги чујат и да ги разберат 
потребите на луѓето и биодиверзитетот, и 
помагаат да се согледа силната поврзаност 
помеѓу биодиверзитетот и природните ресурси 
во сливното подрачје. Само преку заедничка 
работа на прекукранично ниво ќе можеме да се 
справиме со најкрупните прашања за доброто 
на сите околу езерата.
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Оваа година се заврши со картирање и процена 
на значајни крајбрежни живеалишта во сливното 
подрачје. Истиот тим експерти што во периодот 
2018–2019 година ги поддржаа МЕД и ППНЕА при 
слични истражувања, на чело со Георгиос 
Фотиадис од Земјоделскиот универзитет во 
Атина, ја комплетира прекуграничната процена и 
ги ажурира податоците за крајбрежните 
живеалишта присутни во грчкиот дел на Преспа. 
Со тоа за првпат стекнуваме особено важна 
претстава за простирањето на ваквите значајни 
живеалишта на прекугранично ниво, а тоа ни 
овозможува со здружени сили, ние и управувачите 
со заштитените подрачја од регионот, да најдеме 
сеопфатен начин како најдобро да се заштитат 
овие живеалишта и биодиверзитетот што тие го 
поддржуваат.

Ајде заедно да ги прославиме разновидноста и 
вредноста на преспанските живеалишта и 
растенија со фотографирање на омиленото 
растение или место, а потоа кажете ни зошто 
тоа ви значи на #prespaplantplaces!    

Река игри,
знаење и искуства

Ако водата е крвта на Преспа, која ги оживува езерата, влажните 
живеалишта и полињата и која секоја година го носи пролетното 
зеленило, тогаш реките и потоците се крвотокот што го разнесуваат 
овој скапоцен ресурс – во форма на дожд или снег – до езерата во 
речиси бесконечен проток. Овие реки и потоци им се животно важни и 
на природата и на луѓето, а за влажните живеалишта тие 
претставуваат нужен извор на вода, од која им зависи опстанокот.

Овогодинешната програма за еколошка едукација се осврна токму на 
овие критични делови од нашите екосистеми и на негативните 
последици што ги гледаме по теченијата на реките, кога 
несоодветно се однесуваме со нив. Преку низа поттикнувачки 
активности, програмата се искористи за едукација на децата 
од сливното подрачје околу вредноста на реките и потоците, 
истакнувајќи ги заедничките еколошки вредности во 
училниците во трите земји. Пандемијата донесе дополнителни 
предизвици за исполнување на задачата, но и покрај тоа, 
тимовите успеаја да допрат до младите со помош на 
интернетот или со преосмислување на пакетот наменет за во 
училница во алатка за „учење од дома“, која децата можеа да 
ја користат за време на карантинот.    
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Вкупна површина на истражено 
крајбрежје во сите три земји, од кои 
33,98% потпаѓаат под
приоритетни типови живеалишта
според ЕУ

74,66% 25,34%

Села, земјоделски 
површини и 
плантажи

Површини со 
еколошка
вредност 

Затворен круг
на крајбрежни живеалишта

6.822 ha

320
деца опфатени
со нашата 
програма
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Многумина од вас веќе го изгледале ланскиот 
леток и видеоклипот за тајниот живот на цицачите 
што со нас ја населуваат Преспа. Се трудевме да 
ги разоткриеме во нивното секојдневие преку 
тригодишно истражување со фотозамки 
предводено од МЕД, кое неодамна ни го потврди 
неверојатното присуство на балканскиот рис 
(Lynx lynx balcanicus) во сливното подрачје, откако 
случајно го фотографираа вработените од 
Националниот парк „Галичица“!

Во Грција, СПП спроведе истражување за штетите 
причинети од дива свиња, појава која последните 
години е во подем од таа страна на сливот. Како 

пилот-одговор за следење на активностите на дивата свиња во влажните ливади од Мала Преспа, 
некои подрачја беа оградени за напасување стока, во соработка со Проектот за водните птици на 
Преспа преку LIFE. Тимот на ПреспаНет користи фотозамки за да дознае повеќе за влијанието на 
ваквата човечка активност врз дивата свиња во подрачјето.

За коегзистирањето со крупните месојади и одгледувањето стока МЕД и ППНЕА спроведоа 
паралелно истражување на конфликтите со овие цицачи. Резултатите покажаа дека, иако постојат 
такви конфликти, меѓу сточарите што зедоа учество постои висок степен на толеранција и 
прифаќање, што веројатно се должи на заедничкиот живот кој локалното население со милениуми го 
води покрај крупните месојади. Студијата откри 
и други важни прашања кои ги засегаат 
локалните овчари од двете страни на сливот, 
како недостигот на млади одгледувачи на стока 
и нестабилноста на пазарот. 

Најпосле, како втора пилот-активност во Грција, 
проектниот тим обнови поило близу границата, 
каде се планираат нов премин и нов пат. Многу 
цицачи до езерото се спуштаат низ овој дел од 
сливот, па новото поило не само што нуди 
безбеден извор на вода за пиење за овие 
својствени и ранливи видови, туку нуди и за 
локалните овчари и нивните стада!

Откривање на тајните 
на преспанските цицачи
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Цицачи сликани на фотозамка во последните три години

©
 K

. N
g

ra
ça

ni



ПреспаНет е мрежа од невладини организации за заштита на Преспа: СПП од Агиос Германос, Грција кои се 
активни во регионот скоро три децении, МЕД од Скопје со подрачна канцеларија во Ресен е една од најстарите 
невладини организации во државата и ППНЕА, првата Албанска невладина организација за заштита на 
животната средина со седиште во Тирана, но со ангажман во Преспа уште од деведесеттите години од минатиот 
век, а од скоро и со локален координатор.

Трите невладини организации работат заедно на тригодишниот проект “Зајакнување на невладиниот сектор за 
заштита на природата во прекуграничниот преспански регион”, финансиран од фондациите Prespa Ohrid Nature 
Tru� и Aage V. Jensen и со поддршка од EuroNatur. Проектот се стреми да ја зајакне прекуграничната соработка и 
заштитата во преспанскиот басен.

Последната од серијата летни школи и 
кампови во рамки на проектот воедно 
беше и прва средба за сливното 
подрачје, која СПП ја организира летото 
во 2020 година како онлајн летна школа 
за управување и мониторинг на влажни 
живеалишта. На школата учествуваа 
студенти од трите земји кои го делат 
сливното подрачје, со фокус на 
Проектот за водните птици на Преспа 
преку LIFE, како студија на случај за 
управување со влажните живеалишта. 
Притоа, прекуграничната соработка 
меѓу партнерите од ПреспаНет 
овозможи на студентите да им се пружи уникатно виртуелно искуство за време на двонеделната 
школа исполнета со предавања, дискусии и задачи.         

Школата претставуваше богат спој помеѓу знаењето и искуството на различните предавачи и 
широкиот спектар на пристапи за управување со влажните живеалишта – од климатски промени, 
водни птици и картирање вегетација до прекугранично управување со водите, раководење и 
мониторинг на риба. Ваквиот интердисциплинарен пристап навистина ги поттикна учесниците да 
размислуваат за комплексноста на влажните живеалишта и нивниот мониторинг. При оценувањето, 
студентите се осврнаа на разнообразието и впечатокот за меѓународна соработка кој тие го 
стекнаа, но и на пружената можност заеднички, а прекугранично да развиваат идеи.

Партнерите, низ тригодишниот проектен период, во Преспа 
доведоа нова генерација научници и заштитари, вложувајќи 
во потенцијалот за понатамошни истражувања и знаења што 
ќе ни помогнат да ги разбереме сложената екологија и 
еколошките потреби на регионот.

Оддалеку но заедно   
за влажните живеалишта
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57
учесници во
три години

Трите наши тима опстојуваат во заложбите да се продолжи работата заедно со волонтерите
и управувачите со заштитените подрачја, и така ќе помогнат Преспа да стане побезбеден дом
за луѓето и природата!


