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Вовед
Introduction
дина. Клучната акција за остварување на оваа
Сите земји од западен Балкан се во
про-

цел е одржувањето на оние видови земјоделие
преку кои се продолжува опстојувањето на
една широка лепеза од див свет, благодарение
rural land, such as the target to halt biodiversity decline
на фактот што овие видови земјоделие не биле
by 2010. A key action
for achieving
this target
is to
интензивирани
до степен
на мејнстрим
„индусmaintain the types ofземјоделство
farming that continue
to harbour
тријализирано”
(фармерство).
a
wide
range
of
wildlife,
because
they
have
not приbeen
Ова се нарекува земјоделство со високи
intensified
to the degree
of mainstream “industrialised”
родни
вредности
(ВПВ).
farming. This is High Nature Value (HNV) farming.
Концептот на земјоделство со ВПВ не е комплициран.
основата
овој концепт
The HNV Имено,
farming во
concept
is notнаcomplicated
– it
лежи
фактот
дека
типовите
на
земјоделство
кои
highlights the fact that broad farming types supporting
одат
во прилог
на одржување
на високо
ниво
high levels
of biodiversity
require targeted
instruments
на
биолошка
разновидност
имаат
потреба
to ensure their sustainability. This type of farmingод
is
целно насочени инструменти со кои ќе се обезpredominantly based on semi-natural pastures and
беди нивна одржливост. Овој вид земјоделство
meadows
sometimes
Natura 2000 habitats,
someглавно
се–потпира
на полуприродните
пасишта
not –што
thatвоare
threatened
abandonment
иtimes
ливади,
некои
случаиwith
се живеалишта
across
Europe.
HNV farming
од
Natura
2000,Supporting
но не секогаш,
а на directly
кои имbenсе
efits
the
conservation
of
Natura
2000
farmland
habiзаканува опасноста да бидат целосно напушtats, both
the designated
sites and
in the wider
тени
низ within
цела Европа.
Давањето
поддршка
за
земјоделство
со ВПВ ofоди
директно
корист
countryside. Protection
flagship
sites isвоthus
comна
зачувувањето
на
живеалиштата
сместени
bined with support for the relevant farming systemsна
at
обработливо
земјиште од Natura 2000, како во
the landscape scale.
рамките на означените локации така и пошироко
природата.
Од тие
причини,
заштитата
Thisвоscoping
document
aims
to highlight
some of
на најзначајните локации се комбинира со подthe key features of the HNV farming in the Western
дршка за релевантните земјоделски системи на
Balkans
the constraints of available data. It does
ниво
наwithin
предел.
not claim to be exhaustive and should be viewed as a
starting
pointдокумент
for further work
on HNV
and its
Со овој
се сака
да farming
се истакнат
particular од
needsклучните
in the countries
of the Western Balнекои
карактеристики
на
kans
so
that
effective
policies
can
be
developed
which
земјоделството со високи природни вредности
во
Балкан во
рамките
наonможностите
willзападен
make a difference
to HNV
farmers
the ground.
кои ги нудат податоците со кои се располага.
Документов нема претензии дека е исцрпен
и на него треба да се гледа како на појдовна
основа за понатамошната работа на планот на
земјоделството со ВПВ и конкретните потреби
на овој тип земјоделство во земјите од западен
Балкан, со цел да може да се осмислат ефективни
политики кои ќе им бидат од практична корист
на земјоделците кои се занимаваат со ваков
вид земјоделство.

цес на пристапување во Европската унија.
Хрватска, Македонија и Црна Гора имаат статус
на земја-кандидат за членство во ЕУ. Албанија,
The Western
countries are
all in a process
of
Србија,
Босна Balkan
и Херцеговина
и Косово
според
accession to theна
European
Union.
Macedonia
Резолуцијата
Советот
за Croatia,
безбедност
на
and
Montenegro
have
the
status
of
candidate
counОбединетите нации 1244 од 1999 година
tries.потенцијални
Albania, Serbia,
Bosnia andзаHerzegovina
се
кандидати
членство, and
со
Kosovo
under
UNSCR
1244/99
are
potential
candidate
перспектива за зачленување во ЕУ тогаш кога
ќе
ги исполнат
утврдените
услови.
countries,
with the
prospect of
joining the EU when
they meet the established conditions.
За време на предпристапниот процес, земјите-кандидатки
го преиспитуваат
свое
During pre-accession,
the candidateцелото
countries
go
национално
законодавство
и
политики
со
цел
through a process in which they review all their naнивно услогласување со законодавството и поtional legislation and policies with a view to harmonizлитиките на Европската унија, т.е. со т.н. „Аки коing it with (acquis
the EU acquis
communautaire.
Theyисто
also
минотер“
communautaire).
Земјите
have
to
adapt
their
institutions
and
economic
policies,
така мораат да ги приспособат своите инстиstrengthen
the rule of law
and develop
туции
и економски
политики,
даmarket-oriented
го зацврстат
economies. на правото и да развиваат пазарна
владеењето
економија.
To a certain extent, this is a moving target, as the
Соof
оглед
на фактот
корпусот
на политиbody
EU legislation
andдека
policies
is constantly
evolvки
и
законодавство
на
ЕУ
постојано
се
развива,
ing. The 7-year EU budget cycle often provides a driver
усогласувањето
какоinеден
вид подfor these changes, со
as него
can beе seen
the current
disвижна
мета.
Седумгодишниот
буџетски
циклус
cussions surrounding the shape of the Common
Agriна ЕУ е факторот кој често го дава двигателот за
cultural Policy (CAP) after 2013.
ваквите промени на политиките и законодавството, што впрочем може да се види и во актуThe CAP
and на
environmental
keyокоeleелниов
момент
дискусиитеpolicies
кои се are
водат
ments
of
the
acquis
communautaire
and
are
linked
in
лу тоа како ќе изгледа Заедничката земјоделска
complex and
contradictory
ways.
политика
наsometimes
ЕУ (ЗЗП) по
2013 година.
ЗЗП
политиките
животна
срединаaims
се
In factи the
EU is failing за
to meet
environmental
клучните
елементи
communautaire“.
that are intimately
tied на
up „acquis
with farming
and the use of
Тие се меѓусебно поврзани на комплексен начин, кој понекогаш знае да биде и контрадикторен.
Фактички гледано, ЕУ не успева да ги исполни еколошките цели кои се тесно поврзани со
земјоделството и употребата на земјиштето во
руралните средини, како на пример зацртаната цел за стопирање на трендот на осиромашување на биолошката разновидност до 2010 го-
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Биолошката разновидност и земјоделството со високи природни
Biodiversity and
HNV Farming
in the
Western Balkans
вредности
во западен
Балкан
поволна состојба од аспект на зачуваноста.
able
conservation status.
will depend in
Исполнувањето
на оваAchieving
барање this
од директивите
practice
on farmers
continuing
toдали
live and
work in HNV
во праксата
ќе зависи
од тоа
земјоделците
ќе продолжат
farming
regions.да живеат и работат во регионите
каде се практикува земјоделството со ВПВ.

Whinchat, Saxicola rubetra

wetlands
to Mediterranean
forests,
mountain meadows
водни станишта
па сè до
медитерански
шуми,
and
pastures,
freshwater
wetlands,
and
karstic
terrain.
планински ливади и пасишта, слатководни
This
natural wealth
is recognized
as the
‘green
gold’ of
станишта,
карстен
терен итн.
Ова
природно
South
Eastern
(Plantlife)
and the ‘green
lungs’
богатство
гоEurope
нарекуваат
„зеленото
злато“
на
југоисточна
Европа
(организацијата
Plantlife)
и
of Europe (EEA).
„зелените бели дробови“ на Европа (Европската
агенција за животна средина).
Many of these landscapes and habitats were createdГолем
by theброј
centuries
old practices
grazод овие
пределиofиextensive
живеалишта
ing
andсоздавани
low-input small-scale
cropping практики
throughout the
биле
низ вековните
на
екстензивна
испаша
и
екстензивно
земјоделие
Balkans. The inter-linkage between HNV farming, bioниз целиот
diversity
and Балкан.
traditionalМеѓусебната
landscapes isповрзаност
very strong.на
A
земјоделството со ВПВ, билошката разновидност
large
number of the future
NATURAе2000
sitesсилна.
will be
и традиционалните
предели
мошне
located
in agricultural
areas
– these
are локации
examples ќе
of
Голем дел
од идните
NATURA
2000
HNV
The
Birds and Habitats
бидатfarmland.
сместени
воEU
земјоделски
области,Directives
и токму
тие се примери
обработливо
земјиште
ВПВ.
require
that theseза
habitats
are maintained
in aсо
favourДирективите на ЕУ за птици и за живеалишта
бараат овие живеалишта да се одржуваат во

The
recent decline in
rural population
and in the
Наодамнешните
трендови
на намалување
number
of livestock
animals
led to land средини
abandonна бројот
на жители
воhas
руралните
ment,
in mountainous
areas.доведоа
This harms
и на especially
бројот на
грла добиток
до
напуштањеbyнаshrinking
земјатаthe
одarea
страна
на селаните,
biodiversity
of farmland
of high
особено
во
планинските
средини.
Ова
natural value and thus the mosaic of habitats for носи
wildштети по биолошката разновидност поради
life.
At the same на
time,
intensive agriculture
is expandнамалувањето
површината
на обработливото
ing,
which
also
threatens
biodiversity.
земјиште со ВПВ, а со тоа се нарушува и мозаикот
на живеалишта за дивиот свет. Истовремено со
ваквите
трендови inсеtheслучува
и експанзија
The governments
region have
taken steps на
to
интензивното
земјоделство,
што
исто
така
носи
protect some key species and habitats. The areas unопасност за биолошката разновидност.
der official national (protected areas) and international
designations
(Ramsar,
Emerald)
have been презедоа
increasing
Владите на
државите
во регионот
in
recentзаyears.
Additionally,
initial steps
to setвидови
up the
мерки
заштита
на одредени
клучни
и
живеалишта.
Изминативе
години
дојде
до
NATURA 2000 network are being taken in most of the
зголемување
на
областите
кои
се
носители
на
countries.
официјални национални (заштитени подрачја)
и меѓународни ознаки (Рамсар, Емералд). Исто
Theво
coverage
of Key
such as Imтака,
најголем
делBiodiversity
од земјитеAreas
се преземаат
и
portant
Areas,заImportant
Plant Areasна
andмрежата
Primary
првитеBird
чекори
воспоставување
NATURAAreas
2000.is also increasing as more data is being
Butterfly
collected. These areas are not under legal designation
Како што се собираат сè повеќе податоци,
however
they represent
sites of global
for
се воочува
и зголемување
на significance
покриеноста
biodiversity conservation.

Suzana Djordjevic

Georgi Popgeorgiev

Западниот Балкан, со своето извонредно
The
Western
with its
exceptional wealth
of
богатство
на Balkans,
растителни
и животински
видоplants
animals,
is one of theделови
richest parts
of Euви, е and
еден
од најбогатите
на Европа
од аспект
разновидност.
Овој
rope
in termsнаofбиолошката
biodiversity. There
is a high number
регион
се
одликува
со
голем
број
ендемски
of endemic species and habitats, many of which are
видови и живеалишта, а зачувувањето на
either
global
European
многуofод
нив or
е важно
наconservation
светско илиimportance.
европско
The
density
of animal,
bird and fish species
in the
ниво.
Густината
на животински,
птичјиlisted
и рибни
Red
List of
Threatened
Species
area) is two
to four
видови
кои
се содржани
во(by
Црвената
листа
на
загрозени
области)
е два
до четири
times
higherвидови
than in (по
the 15
older EU
Member
States
пати
поголема
отколку
во
15-те
постари
земји(EEA, 2010).
членки на ЕУ (Европска агенција за животна
средина, 2010).
The Western Balkans encompass a great variety
Западниот
Балкан
опфаќа
спектарand
на
of natural
habitats,
ranging
from широк
coastal lagoons
природни живеалишта, од приморски лагуни и

Adonis vernalis – one of the plants which extensive grazing
is supporting
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Stanimir Stoycheff

екстензивното земјоделство и испашата
со низок интензитет обезбедуваат и други
вредни придобивки за
екосистемите од
alongside
cultural
landscapes such
типот
на biodiversity
заштита одand
пожари
и управување
со
as fire preventionНивното
and watershed
management.
Their
вододелници.
одржување
на едно
опсежно
ниво
ќе им
овозможи
на флората
maintenance
on a large
scale
provides essential
scope
и
фауната
да
се
адаптираат
на
климатските
for flora and fauna to adapt to climate change, in a way
промени на начин кој заштитените подрачја
that protected
areas
alone
cannot do.
сами
не можат
да го
обезбедат.
Current policy политика
does not sufficiently
address ecoАктуелната
не се осврнува
во
доволна
мера
на
придобивките
за
екосистемите.
system services. Moreover, as the Commission points
Згора
на тоа,
што
истакнува
Европскатаconкоout, these
will како
not be
sustained
by biodiversity
мисија, овие придобивки нема да се постигнат
servation
measures
of species
and
само
со помош
наalone:
меркиhigh
за levels
зачувување
на биhabitat conservation
are just
one, key,нивоа
component;
олошката
разновидност.
Високите
на заbut many services
are provided
outside protected
arчувување
на видовите
и живеалиштата
се само
една,
додуша
клучна would
компонента;
меѓутоа,
гоeas. Such
an approach
call for the
restoration
лем
број придобивките
се обезбедуваат
и надof ecosystems
insofar as possible
to strengthen
their
вор од заштитените подрачја. Еден ваков присresilience
sustain
services they колку
provide,што
while
тап
бара and
обнова
наkey
екосистемите
е
also achieving
objectives
and enabling
можно
повеќеconservation
за да се зајакне
нивната
отпорMember
to adapt toклучните
climate change.
ност
и даStates
се одржуваат
услуги (придобивки) што тие ги обезбедуваат, истовремено
остварувајќи
ги целите
во developments
делот на конзерваOne of the most
positive
in 2010
цијата и овозможувајќи им на земјите-членки
hasсеbeen
the explicit на
recognition
in a wide
spectrum
да
приспособат
климатските
промени.
of Commission
documents
of
the
intimate
link
Едно од најпозитивните случувања во which
2010
should exist
these
policiesброј
and документи
that an aim
година
бешеbetween
тоа што
во голем
на
Европската
комисија
експлицитно
of Community
policy
should be беше
to encourage
activities
спомната
тесната
поврзаност
која
треба
which integrate these objectives. That is the basisда
of
постои помеѓу овие политики, како и тоа дека
the
Green
Infrastructure
initiative.
цел на политиката на Европската унија треба
да биде поттикнувањето на активности кои ги
In the rural terrestrial
environment
there are и
two
land
интегрираат
овие цели.
Тоа е всушност
основата
на
иницијативата
позната
под
името
Зелеuses which can do this – forests, including sustainable
на
инфраструктура.
woodland
management, and ecologically sustainable
agriculture.
At the more
intensive endопкружување,
of the farming
Во руралното
терестријално
spectrum, две
this means
supporting
organic andсоsimilar
постојат
употреби
на земјиштето
кои
systems,
the extensive
end, it means making
може
даbut
се atпостигнат
гореспомнатите
цели
–High
шумите,
и одржливото
Nature вклучувајќи
Value farming го
systems
socially andупраecoвување
со
шумовитите
краишта,
и
еколошки
nomically sustainable. Indeed in the case of biodiversiодржливото земјоделство. Кај поинтензивниty and
landscape, these
HNV systems
provideдавање
greater
те
земјоделски
практики
ова значи
levels of environmental
servicesи than
organicвидови
farming
поддршка
на органското
сличните
and
crucially
deliver
connectivity
when
present
at the
земјоделие, а кај екстензивните земјоделски
практики
тоа значи системите на земјоделство
landscape scale.
со високи природни вредности да се направат
социјално и економски одржливи. Во поглед
на биолошката разновидност и пределот, системите на земјоделство со високи природни
вредности обезбедуваат поголеми придобивки
за животната средина отколку што тоа го прави
органското земјоделство и, што е од суштинска
важност, обезбедуваат конективност таму каде
се присутни на ниво на предел.

Sinite kamani nature park, Bulgaria

со клучни области важни за биолошката
разновидност
области
The analysis ofкако
their што
statusсеandважните
trends reveals
two
за
птиците,
важните
области
за
растенијата
important issues:
и примарните области за пеперутките. Иако
овие области не се означени во законски акти,
Less претставуваат
than half of the designated
Keyглобална
Biodiverтие(1)сепак
локации од
sity
Areas
are
under
legal
protection
in
the
region.
At
важност за зачувување на биолошката
разновидност.
the same time, close to 90% of the IPAs (for example) should qualify as sites of European importance as
Анализата на нивниот статус и трендови
definedкон
by два
the важни
EU Habitats
Directive and/or the Bern
води
заклучока:
Convention
(Radford
and
Odѓ,
2009).од означените
(1) Помалку од половината
клучни области важни за биолошката
разновидност
предмет
на законска
заштита
(2) Grasslandсе
habitats
are extremely
important
for
во
регионот.
Истовремено,
близу
90%
од
biodiversity conservation in the region. They occur in
важните области за растенијата (на пример) би
more thanда
70%
of the IPA sites,
and are the
dominant
требало
ги исполнуваат
условите
за локации
habitat
in 50%.
With or согласно
without legal
protection in the
од
европска
важност
со Директивата
за
future, these habitats
were created
and maintained
by
живеалишта
на ЕУ и/или
Бернската
конвенција
(Радфорд
и
Оде,
2009).
the traditional farming practices of the region. Therefore, a critical aspect for their conservation is the con(2) Тревнатите живеалишта се исклучително
tinuation
HNV зачувување
farming.
важни ofза
на биолошката
разновидност во регионот. Тие се јавуваат кај
Furthermore,
low-intensity
grazing
andобласти
farming
повеќе
од 70% од
локациите на
важните
за
растенијата,
а се доминантно
живеалиште
systems
provide highly
valued ecosystem
services
кај 50% од нив. Со или без законска заштита
во иднина, овие живеалишта се создадени
и
одржувани
преку
традиционалните
земјоделски практики од регионот. Затоа, од
клучна важност за нивно зачувување е да се
продолжи со земјоделството со ВПВ.
Понатаму, покрај заштитата на биолошката
разновидност и на културните предели,
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Рамка 1 Важни области за растенијата на Балканскиот полуостров
Box 1 Important Plan Areas on the Balkans Peninsula

Важните области за растенијата (IPA) се најважните места во светот за разновидноста на дивите растенија.
Тие се идентификуваат на национално ниво со помош на меѓународно стандардизирани критериуми: присуство на Plant
загрозени
на загрозени
живеалишта
видови. IPAare
не identified
се опреImportant
Areas видови,
(IPAs) areприсуство
the most important
places
in the world иforбогатство
wild plantна
diversity.They
делени во законите, но истите обезбедуваат информации кои помагаат во подредувањето на локациите
at
national level using internationally standardised criteria; the presence of threatened species, threatened habitats
според приоритетност од аспект на конзервација.

and species richness. IPAs are not legal designations, but provide information to assist the prioritisation of sites
for
conservation
action. ја има најбогатата флора во конкуренција на сите региони во Европа. Во него виБалканскиот
полуостров
реат поголем број видови отколку во кој било друг европски регион, вклучувајќи и околу 1800 ендемски

The
Balkan
Peninsula
contains
richest
flora
anyполуостров
region in Europe.
It possesses
greater
видови
на виши
растенија
(коиthe
растат
само
наof
овој
и никаде
на друго место
воspecies
светот).numbers
Ваквата
состојба
за region
идентификување
на 398
IPA во
шест балкански
земји
кои зафаќаат
од
than
any беше
other основа
European
including around
1800
endemic
vascular plant
species
(growingповршина
only on this
повеќе
од
4,000,000
хектари.
Овие
IPA
содржат
разновидни
мозаици
на
живеалишта,
при
што
доминираат
peninsula and nowhere else in the World). This was the basis for the identification of 398 IPAs in six Balkan
шумите иcovering
тревниците.
countries
more than 4 million hectares of land. These IPAs contain diverse habitat mosaics, dominated
by
forest
and
grassland.
Земјоделските практики влијаат врз вегетацијата и пределите на Балканот веќе 10,000 години; горењето

на вегетацијата, испашата, уништувањето на шумите и обработувањето на земјиштето – сите овие фактори
Agricultural
practices have been influencing the vegetation and landscape of the Balkans for 10,000 years; burning
придонеле за разновидност на типовите на вегетација и на со нив поврзаните видови. Така, тревнатите жиof vegetation, grazing, deforestation and cultivation have all contributed to the diversity of vegetation types and
веалишта се јавуваат кај повеќе од 70% од локациите на IPA, а се доминантно живеалиште во 50% од нив.
associated species. Thus, grassland habitats occur in more than 70% of the IPA sites, and are dominant habitat
in
50%.
Напуштањето
на земјиштето или редуцираното управување со земјиштето е третата по значење закана (по
уредувањето на земјиштето и лошите практики во делот на шумарството), која негативно влијае врз една

Land
abandonment
or reduction
landдоведува
management
is the third
most important
threat (after
landсо
development
третина
од сите локации
на IPA.ofОва
до губење
на тревнатите
живеалишта
богати
биолошка
and
poor forestry
practices),
affecting over
one third
of all тревници/грмушки
IPA sites. This results
in loss of biodiversity
rich
разновидност
како
што тие повторно
стануваат
обични
со намалување
на испашата.
Ваквиот феномен
е особено
видлив
во Хрватска,
каде
34%when
од IPA
се загрозени
од феноменот
на напуштање
grassland
habitats as
they revert
to coarse
grassland
/scrub
grazing
is reduced.
This is particularly
evident
наCroatia,
обработливото
земјиште
со цвеќиња.
in
where 34%
of IPAsбогато
are threatened
by abandonment of flower-rich farmland.
За сопствениците,
корисниците
и управителите
наmanagement
земјиштето итно
се потребни
соодветно
насочени
стиAppropriately
targeted
incentives for
the sustainable
of forestry
and agricultural
land
are urgently
мулации за одржливо управување со шумското и земјоделското земјиште, бидејќи од нив на крајот на краneeded for land owners, users and managers, on whom the conservation of IPAs will ultimately depend. The
иштата ќе зависи конзервацијата на IPA. Обезбедувањето можност за приватните земјосопственици (кои
opportunity
forпоседуваат
private landземјиште
owners (who
currently
own
within 53%
of the region’sодржлив
IPAs) to приход,
earn a sustainable
во моментов
во 53%
од IPA
во land
регионот)
да заработуваат
истовреincome
whilst
managing
the
land
for
biodiversity
benefit,
will
be
essential
to
prevent
potentially
disastrous
changes
мено управувајќи со земјиштето во полза на биолошката разновидност, ќе биде од есенцијална важност
за
of
land use. на потенцијално катастрофалните промени на планот на употребата на земјиштето.
спречување
Source:
Radford,
E.A.(2009)
and Odѓ,
B. eds. (2009)
Conserving
Important
Plant Areas:
investing inвоthe
Green Gold
of South
East Europe.
Извор: Радфор
и Оде
Зачувување
на важните
области
за растенијата:
инвестирање
зеленото
злато
на југоисточна
Plantlife
International
Европа. Plantlife
International(Conserving Important Plant Areas: investing in the Green Gold of South East Europe). Plantlife International

Рамка
2 Влијанија
од климатските
промени
во западен Балкан
Box
2 Climate
change impacts
in the Western
Balkans
До 2005 година, паневропскиот регион (кој ги опфаќа земјите на источна Европа, Кавказот и Централна
Азија) доживеа зголемување на температурите од 1,4°C во однос на прединдустриските нивоа, коешто
By
2005, the pan-Europe
(i.e. including
Europe, вклучувајќи
the Caucasusгоand
Central Asia
countries)
had
зголемување
е повисоко region
од светскиот
просек.Eastern
Јужна Европа,
и западниот
Балкан,
доживеа
experienced
a
1.4°C
increase
in
temperatures
over
pre-industrial
levels:
higher
than
the
global
average.
Southern
дури и посилно затоплување отколку остатокот од паневропскиот регион.

Europe, including the Western Balkans, experienced even stronger warming than the rest of pan-Europe.

Се очекува климатските промени во западен Балкан да донесат повисоки летни температури и помалку

In
the Western
Balkans,
climate
change is expected
to bring
higher summer
temperatures
lower rainfall.
It
дождови.
Тоа би
можело
да предизвика
далекусежни
последици
по земјоделието
во and
регионот,
така што
ќе се зголеми
потребатаimpacts
од наводнување,
ќе сеinнамали
производството
земјоделски
култури
и може
да
could
have far-reaching
on agriculture
the region,
increasing theнаneed
for irrigation,
reducing
crop
дојде до промени
кај опсезите
реколтите.
production
and possibly
shifting на
crop
ranges.
Овие промени
ќе имаат
пошироки
ефекти
врз екосистемите
во регионот:
водотеци
ќе влијаат
These
changes will
have wider
effects
on ecosystems
in the region:
reduced намалените
water flows will
affect freshwater
негативно
врз
слатководните
екосистеми,
а
во
планинските
области
повисоките
просечни
температури
ecosystems and in mountain areas, higher average temperatures will shift the tree line upwards. Across
ќе ја поместат
нагоре
линијата
на encourage
дрвјата. Кајinvasive
екосистемите,
промени
да делуваат
ecosystems,
climate
change
could
species.климатските
By one estimate,
up toби
25можеле
% of endemic
plant
благопријатно за инвазивните видови. Според една проценка, и до 25% од ендемските растителни видови
species in southern European countries may disappear.
во земјите од јужна Европа би можеле да исчезнат.
Во западен Балкан,
во опасност
е и биолошката
Сепак,
недостасуваат
информации
Biodiversity
in the Western
Balkans
is also underразновидност.
threat. However,
thereсèisуште
a lack
of information
and analysisи
анализи за врската помеѓу животната средина во регионот западен Балкан и промените во животната среabout
the links between the Western Balkan environment and global environmental changes i.e. climate change
дина на светско ниво, односно за врската помеѓу климатските промени и загубите во делот на биолошката
and
biodiversity
разновидност. loss.
Source: EEA, 2010, Environmental trends and perspectives in the Western Balkans
Извор: Европска агенција за животна средина, 2010 година, Еколошки трендови и перспективи во западен Балкан.
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Руралните
средини
западен
Балкан
Rural Areas
in theво
Western
Balkans
забележана во планинските и карстните предели на
Црна
Гора
(45,2),
Босна и Херцеговина
и Хрватска
Bosnia
and
Herzegovina
(75.1) and(75,1)
Croatia
(78.5).
(78,5). Во овие региони се во полн ек процеси на
These regions
are subjectи депопулација.
to substantial Населените
ageing and
стареење
на населението
depopulation
processes.
In иgeneral,
settlements
are
места
таму воглавно
се мали
многубројни,
а има и мал
small
and
numerous;
there
are
few
large
unpopulated
број ненаселени области кои се простираат на голема
areas. A common
trend
in all
region is
површина.
Заеднички
тренд
заcountries
сите земјиofодthe
регионот
е
миграцијата
од руралните
крајбрежните
migration from
rural areasкон
to урбаните
urban andи coastal
zones
зони,
како
и
емиграцијата
во
странство.
as well as abroad.

Вкупната површина што ја зафаќаат земјите од
изнесува
kmis2
Theзападниот
total area ofБалкан
the Western
Balkan264,462
countries
(што
е еднакво
на 6% од
територијата
на ЕУ).
264 462
km2 (equivalent
to 6%
of the EU territory).
Населението во овој регион брои 26,3 милиони,
The population is 26.3 million, of which 50% live in ruод кои 50% живеат во рурални средини.
ral areas. Theгустина
average на
population
densityодof89,2
89.2лица
peoПросечната
населението
2
ple1per
is muchпониска
lower than
(114.4).
2
на
kmkm
е многу
одthat
тааof
наthe
ЕУEU
(114,4).
Comparatively low population densities are observed in
Компаративно
населението
е
mountainous
and ниска
karstic густина
areas in на
Montenegro
(45.2),

Табела 1: Површина и број на население на земјите од западен Балкан
Table 1 Area and population in the Western Balkan countries
Население Population
Вкупна
Population
Густина на населението
Вкупно
Рурално
Земја
површина
22
2
Country
Total area (km )
(на 1 kmdensity
)
(во '000) Total
(во %)
(km2)
(per km22)
Албанија
28 750
3 153 (‘000)
54 Rural (%)
109,7
Босна
и Херцеговина
51 209 28 7503 844
52
75,1
Albania
3 153
54
109,7
Хрватска
56 542
4 441
44
78,5
Bosnia(според
and Herzegovina
51 209
3 844
52
75,1
Косово
Резолуцијата
1244)
10 887 56 5422 070
65
190,1
Croatia
4 441
44
78,5
Македонија
25 713
2 042
43
79,4
Kosovo (UNSCR 1244)
10 887
2 070
65
190,1
Црна Гора
13 812
625
40
45,2
Macedonia
2 042
43
79,4
Србија
77 474 25 7137 382
55
95,3

Montenegro
Цел
западен Балкан
ЕУ-27
Serbia

264 462

13 812
23614

625
50

40

45,2
89,2

4 308 406

492090
77 474

56
7 382

55

114,4
95,3

50

89,2

Извор: Досијеа за земјите на Генералниот директорат на ЕУ за земјоделство

All Western Balkans

264 462

23614

EU-27
4 308 406
Употреба
на
земјоделското
земјиште
во
Source: DG Agri country files
западен Балкан

492090
56
114,4
области се среќаваат овоштарници и лозови
насади, а повисоките делови се користат
за одгледување добиток, особено овци и
кози. Традиционалните маслинови насади се
fruit orchards
and јадранското
vineyards andкрајбрежје.
the upland areas are
среќаваат
долж
used for livestock, in particular sheep and goats. TradiСамо
од територијата
Гора
се
tional
olive5%
groves
are grown alongна
theЦрна
Adriatic
coast.
користи за постојани и обработливи култури, а
37%
за пасишта
и ливади.
Состојбата
во поглед
Thus,
in Montenegro
only 5%
of the entire
territory
на употребата на земјиштето во Хрватска е
is used for permanent and arable crops, and 37% for
речиси обратна, затоа што 22% од територијата
pastures
andзаmeadows.
In Croatia,
the land култури,
use is alсе
користи
обработливи
и постојани
most
the
opposite
since
22%
of
the
territory
is used
додека пасиштата и ливадите покриваат
9%.
for arable како
and permanent
crops,беше
whileобјаснето
pastures and
Меѓутоа,
што впрочем
во
meadows
cover
9%.
However,
as
explained
in
Box
3,
рамката 3, овие статистики понекогаш знаат и да
these statistics
can иsometimes
be unhelpful
or even
одмогнат
па дури
да нè наведат
во погрешна
насока,
особено
во случајот
на медитеранските
misleading,
especially
in the case
of Mediterranean
пасишта
кои often
честоtake
сеtheтрансформираат
pastures, which
form of scrublandsво
or
земјишта
со
грмушки
па
дури
и
шуми.
even forests.

Земјиштето што се користи за земјоделие
Agricultural
land use in the
Western Balkans
опфаќа отприлика
половина
од вкупната
територија на регионот западен Балкан.
Land usedи for
agriculture
comprisesблизу
approximately
Пасиштата
ливадите
покриваат
19%, а
half
of
the
entire
territory
of
the
Western
Balkan
region.
обработливото земјиште и постојаните култури
Pastures
and meadows cover close to 19% and arable
29%
од територијата.
land and permanent crops 29%.
Постојат големи разлики помеѓу земјите од
овој регион поради разновидноста на пределите
Between the countries there are significant variaи климите, кои често знаат да бидат изразито
tions due toдури
the region’s
diverse
landscapes
and cliразлични
и на многу
кратки
растојанија,
matesсоздава
which often
change
markedly
over very short
што
една
голема
разновидност
на
distances,
producing
a
great
diversity
of
crops
and
култури и земјоделски практики. Употребата на
farming. On the
and in the
river
valleys,долини
land use
земјиштето
воplains
рамнините
и во
речните
more intensive and
cereals areсе
theнајзастапената
major crop. On
еisпоинтензивна,
а житариците
култура.
пониските
падини одareas,
планинските
the lower На
slopes
of the mountainous
there are

7

Figure 1 Main
land use per
andпроценти
hectares) и хектари)
Слика 1: Употреба
на земјиштето
воcountry
земјите(percent
од ЗБ (во

Употреба на земјиштето (%)

Употреба на земјиштето (ha)

шумско земјиште
обработливи и постојани култури
пасишта и ливади

Извор:
Национални
статистички
Source:
National statistical
data податоци

Рамка 3 Некои размислувања за официјалните податоци за употребата на земјиштето во
Box 3 Some observations on the official data for land use in agriculture
областа на земјоделството
The use of agricultural land use statistics in the countries of the Western Balkans is far from straightforward. There
Употребата на статистиката за користењето на земјоделското земјиште во земјите од западен Балкан не
are
variations in the data depending on the national source – national statistics, cadaster registers and/or national
е нималку едноставна. Постојат варијации во податоците во зависност од тоа кој е националниот извор
census
(where such
wereзаcarried
out). евиденциите од Катастарот и/или националниот попис (таму каде
– националниот
завод
статистика,
истиот бил спроведен).

The main challenge is the distinction between agricultural area and utilized agricultural area. Usually, the national
Главниотreport
предизвик
е даpotentially
се направи
разлика
земјоделска
обработувана
земјоделска
statistics
the areas
available
forпомеѓу
agriculture
(within theповршина
agricultureиland
funds) and not
the lands
површина. Националната статистика обично ги пријавува површините што потенцијално се на располагање
actually
used
in
agriculture.
за земјоделска дејност (во рамките на вкупното земјоделско земјиште), а не земјиштето кое фактички се
користи во земјоделски цели.

Another related and important gap is the recording of unused agricultural land: it is not easy to differentiate
Друг важен
проблем
во овој контекст
е евидентирањето
between
fallow
land, uncultivated
land and
abandoned land. на неупотребуваното земјоделско земјиште: не е
лесно да се прави разлика помеѓу незасеано, необработено и напуштено земјиште.

And
last, but not least, forests and forest pastures are commonly used for grazing throughout the region but none
На крајот ќе споменеме и тоа дека шумите и шумските пасишта често се користат за испаша низ целиот
of
the countries
reports
subject
to forest grazing.
This is колкави
exacerbated
in the Mediterranean
where
регион,
но ниту
една the
од areas
земјите
во регионот
не пријавува
површини
се користатzone,
за шумска
legal
forests
oftenконтекст
consist ofсостојбите
scrublandsсе
of влошени
various types,
vegetation communities
used
for grazing
and
испаша.
Во овој
во медитеранската
зона, каде
шумите
често
сеbrowsing
состојат
од различни
for
thousands типови
of years.на грмушести предели, односно вегетациони заедници што се користат за пасење и
брстење илјадници години.
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Постојат исто така и прилично големи очеброј зони. Значаен удел во проблемот може да
There
are alsoпомеѓу
significant
apparent discrepancies
nessesиofслабостите
national statistics
noted in Boxстатистика
3 may also
бијни
разлики
националната
статистиимаат
на националната
between
national statistics
and
LandCorine
Cover
be significant.
ка
и податоците
од базата
наCorine
податоци
кои
се нотирани во рамката 3.
Land
2000 2010).
(Европска
агенција
животна
2000 Cover
data (EEA,
Arable
land andзаpermanent
средина,
Обработливото
земјиште
и
Дел
кое land
е is
предмет
на
crops cover 2010).
29% of the
total area according
to national
Some од
of theземјиштето
extensively used
on the edge
постојаните култури зафаќаат 29% од вкупната
екстензивно земјоделие е на чекор до целосно
statistics andспоред
13% according
to CLC, while
pastures
of abandonment
andпраксата
in practice
some
of it is already
површина
националната
статистика,
напуштање,
а во
дел
од земјиштето
е
and meadows
19%Corine
or 32%Land
depending
the
abandoned.
Thisнапуштено.
is to some extent
reflected byеthe
catодносно
13%cover
според
Cover on
2000,
веќе
целосно
Ова донекаде
одраз
додека
на
категоријата
земјиште
кое
source. пасиштата и ливадите покриваат 19%
egory
of uncultivatedнеобработено
land which represents
6% of total
или 32%, зависно од изворот на податоци.
претставува
6%
од
вкупната
(не)употреба
на
land use or, non-use.
земјиштето.
The main reasons may be related to the different
Можно е главните причини за овие
methodologies and
periods
of data со
collection.
Addiдискрепанци
да се
поврзани
различните
Ваквиот начин на размислување, иако е
This reasoning,води
albeit speculative,
leads to a prelimtionally,
the
presented
land
use
data
does
not
cover
методологии и периоди на собирање на
шпекулативно,
кон една прелиминарна
inary
estimation
of
the
extensively
used
potentially
податоците.
на тоа,
презентираните
urban and otherЗгора
areas such
as water
bodies. Yet the
проценка дека површината на and
екстензивно
податоци
употребата
земјиштето
не
High Nature Value agricultural
landземјиште
in the Western
Balобработуваното
земјоделско
кое има
magnitude ofзаvariation
is quite на
substantial.
It is posги покриваат урбаните и другите области
kans of aroundза7.8ознаката
million hectares.
This со
is excluding
потенцијал
„земјиште
високи
sible that
important
factor isтела.
the very
како
на an
пример
водните
Но extensive
и покрајland
сè,
природни
вредности“
во
западен
forest grazing which accounts for as much asБалкан
60% of
use in much ofеthe
region,
and particularly
theи mosaic
варијацијата
доста
голема.
Држи вода
тезата
изнесува
околу 7,8inмилиони
хектари.
Овде се
the
forage
resources
some
Albanian
villages.
дека
претставува
и тоа
што
во
patternважен
which фактор
characterises
many zones.
The
weakисклучува шумската испаша која опфаќа дури
голем дел од регионот земјиштето се употребува
60% од ресурсите на сточна храна во одредени
на еден мошне екстензивен начин, а особено и
села
Figure
2 Land Use and
Land Cover
in во
theАлбанија.
Western Balkans
мозаичниот шаблон што
карактеризира
голем
Слика 2: Употреба на земјиштето и покривка на земјиштето во западен Балкан

Употреба на земјиштето (ha)

Покривка на земјиштето во ЗБ

шуми и преодни шумовити грмушести
предели
природни тревници, пустара,
склерофилозна вегетација
пасишта и мешано земјоделско земјиште

шумско земјиште
пасишта и ливади

обработливо земјиште и постојани култури

обработливи и постојани култури
необработено земјиште

Извор: Европска агенција за животна
Source:CLC
EEA,
CLC 2000
средина,
2000

Извор: Национални статистички податоци
Source: National Statistical data (2003-2009)
(2003-2009) со исклучок на урбани и други
excluding urban and other areas
средини.
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Структура на фармите
Farm Structure
Уделот на земјоделството во економиите на
земјите
од западниот
The share
of agricultureБалкан
in the (измерен
economies преку
of the
БДП)
се
намалува
од
2000
година
наваму.
Сепак,
Western Balkan countries (as measured by GDP) has
важноста
на оваа
стопанска
дејност
натаму
been
decreasing
since
2000. However,
itsиoverall
im-е
голема поради големиот број луѓе кои се заниportance remains high due to the large number of peoмаваат со неа.
ple engaged in farming.

во Албанија е само 1,1 ha, а во Србија 3,6 ha.
Просечната
големина
индивидуалните
парthen
that the average
farmнаsize
is as low as 1.1 ha
in
цели изнесува
Albania
and only 0,3
3.6 ha.
ha in Serbia. The average size of
the individual plots is 0.3 ha.
Овие просечни вредности не го вклучуваат
обработливото земјиште кое го работат земјоThese averages, however, do not include arable land
делците врз основа на неформални договори,
that
used by farmers
under informal
agreements,
or
нитуisзаедничкото
земјиште
за испаша.
Во Црна
common
land. In155,000
Montenegro,
thereпасишта
are apГора имаgrazing
отприлика
хектари
proximately
155 000 hectares
of pasturesземјиште),
(33% of all
(33% од целокупното
земјоделско
agriculture
land), whose
ownership
status
is unclear
чија сопственост
е нејасна
(Arcotrass
Consortium,
(Arcotrass
Consortium
2006).
2006 година).

Низ целиот регион има мноштво мали фарare veryземјишни
large numbers
of small
with
миThere
со бројни
парцели.
Воfarms
Македоnumerous
of land throughout
the region.
In Macнија, 40%plots
од фармите
се помали
од 2 хектара,
edonia,
of the farms
are smaller
than 2 hectares
додека40%
во Косово
според
Резолуцијата
на ОН
1244 in
одKosovo
1999 година
речиси1244-99
80% одnearly
фармите
while
under UNSCR
80% се
of
од ред
големина
0,5 и 2ha.
ha.AsДури
the
farmsнаare
within theпомеѓу
size of 0.5-2.0
muchтри
as
четвртини
хрватски
семејни
фарми
се
three
quartersодofсите
all Croatian
family
farms are
smaller
помали
од 3 хектари.
Босна
и Херцеговина,
than
3 hectares.
In BosniaВо
and
Herzegovina,
the share
процентот
на
фарми
со
помалку
од
5
ha
of farms with less than 5 ha is 84%. It is of no изнесуsurprise
ва 84%. Во ваков контекст, не е изненадувачки
ниту тоа што просечната големина на фармите

Во сите agreements
земји од регионот,
доInformal
for use ofнеформалните
land are widespread
говори
за
користење
на
земјиште
се
нашироко
in all countries of the region. These are very difficult to
распространета
појава.
Ваквите
мноdetect
from the official
statistics.
Theseдоговори
‘hidden’ private
гу тешко може
детектирани
од офиarrangements
mayда
beбидат
of considerable
significance
for
цијалната статистика. Овие „скриени“ приватни
policy making.
договори (аранжмани) може да бидат многу
значајни за креирањето политики.

Табела
големина
фармите
и парцелите
западен Балкан (ha)
Table2:2 Просечна
Average farm
and plotнаsize
in the Western
Balkansво
(ha)
Земја
Country
Албанија
Albania
Босна и Херцеговина
Bosnia
Herzegovina
Хрватска
Croatia
Косово (Резолуција 1244)
Македонија
Kosovo
(UNSCR 1244)
Црна Гора
Macedonia
Србија
Montenegro

Просечна големина на фарма (ha) Просечна големина на парцела (ha)
Average farm size (ha)
Average plot size (ha)
1,1
0,3
1.1
0.3
Нема податоци
Нема податоци
No
data
No data
2,4
0,3
0.3
2,2 2.4
0,27
2,5 до 2,8 2.2
Нема податоци
2.5 to 2.8
3,6No data

Serbia
Извор: Различни извори на податоци од националното ниво
Source: Various data sources from national level
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3.6

0,3 до
0,5
0.27
Нема0.3
податоци
to 0.5
0,3
No data
0.3

Земјоделство
со високи
природни
вредности
High Nature Value
Farming
in the Western
Balkansво
западен Балкан
In this report we use ‘High Nature Value (HNV)
nature value land cover(e.g. pasture, orchard), whereas

Во овој
го користиме
farming’
as anизвештај
umbrella term
encompassingтерминот
both HNV
„земјоделство со високи природни вредности
farmland
and
HNV
farming
systems,
HNV
farmland
be(ВПВ)“ како чадор кој ги опфаќа и земјоделското
земјиште
со ВПВdefined
и земјоделските
со
ing in this context
with referenceсистеми
to the high
ВПВ (земјоделското земјиште со ВПВ во овој
контекст е дефинирано во однос на покривката

на
земјата
ВПВ (наrefers
пр. пасиште,
овоштарник),
HNV
farmingсоsystems
to the farming
practices
додека земјоделските системи со ВПВ се
on
this
land
(e.g.
grazing,
mowing,
pruning),
which
are
однесуваат на земјоделските практики на ова
земјиште
пр. over
испаша,
dynamic and(на
change
time. косидба, кроење),
коишто се динамични и се менуваат со текот на
времето.

NatureсоValue
Farmland
in the
Western во
Balkans
ЗемјоделскоHigh
земјиште
високи
природни
вредности
западен Балкан
од екстензивни земјоделски практики, и за ваtion, bird
and butterfly
population
abundance data
and
жните
области
за птиците
номинирани
заради
нивната
значајност
што data
живеат
на
other relevant
national за
andптиците
transnational
sources
земјоделско
земјиште
кои сè уште не се ознаwere incorporated
when available.
чени во NATURA 2000. Покрај тоа, податоците
за This
изобилството
популациите
на approach”
птици и
is now largelyна
referred
to as the “EEA
пеперутки
и другите
релевантни
национални
и
to HNV farmland
identification
and some
countries use
транснационални податоци беа инкорпорираit as the basis for their national identifications (Bulgaria
ни веднаш откако станаа достапни.
in 2007 as well as Serbia in 2010). The weaknesses
of Ваквиот
an approach
dependent
on EU scale„пристап
data is clear.
пристап
го нарекуваат
на
EEA”
на земјоделското
Whereкон
muchидентификување
more detailed information
is available at
земјиште
со(e.g.
ВПВ.inНекои
земји од западен
Балкан
national level
the Netherlands),
the EEA approach
го
користат
како
основа
за
нивните
национални
can provide useful information. Additional national data
идентификации
и Србија
во
bases were used in(Бугарија
Serbia in во
the 2007
identification
of po2010
Слабостите
пристап кој
tentialгодина).
HNV farmland
based onна
theеден
EEA approach.
е зависен од податоци на ниво на ЕУ се јасно
видливи. Во земјите каде на национално ниво
Highдостапни
Nature Value
Farmland
in the countries
of the
се
многу
подетални
информации
Western
Balkans
(како на пример во Холандија), пристапот на
EEA може да обезбеди корисни информации.
of HNV
farmland
is a novelty
Во Overall,
Србија the
беаconcept
користени
додатни
национални
for the на
Western
Balkan countries.
Recently two of them
бази
податоци
во идентификувањето
на
потенцијалното
земјоделско
земјиште
со steps
ВПВ
(Serbia and Macedonia)
have taken
some initial
врз
основа
на пристапот
на EEA.
towards
its identification
(NGO-led
projects). However,
Ruska Miceva

Дефиниција
Definition of High Nature Value Farmland
„Земјоделското земјиште со високи при“High
Nature Value
those во
arродни
вредности
ги farmland
опфаќа comprises
оние области
Европа
каде where
земјоделието
главна
eas in Europe
agricultureпретставува
is a major (usually
the
(обично
доминантна)
употреба
на
земјиштето
и
dominant) land use and where that agriculture supports
каде
тоа земјоделие
делува
воspecies
прилогand
на habitat
или е
or is associated
with either
a high
поврзано
со
голема
разновидност
на
видовите
diversity, or the presence of species of European conиservation
живеалиштата,
со присуството
на2003)
видови
concern, или
or both”
(Andersen et al,
чие зачувување е важно за Европа, или со двете” (Андерсен и соработниците, 2003).
This definition of High Nature Value (HNV) Farmland
was
developed
for and беше
adopted
by the European
EnviОваа
дефиниција
изготвена
за и усвоена
од страна
на Европската
заofживотна
ronmental
Agency
(EEA). Threeагенција
main types
High Naсредина
(EEA).
Беа
идентификувани
три
ture Value farmlands were identified (without главни
a clearтипа
на
земјоделско
земјиште
со
високи
приcut division between them being set out):
родни вредности (без да биде утврдена реска
граница
нив):
Type 1:помеѓу
Farmland
with a high proportion of semiТип 1: земјоделско земјиште со висок проnatural or natural vegetation
цент на полуприродна или природна вегетаType 2: Farmland with a mosaic of habitats and
ција;
low-intensity
land uses земјиште со мозаик на
Тип 2: земјоделско
Type 3: Farmland
supporting rare species
or a high
живеалишта
и со нискоинтензитетни
видови
на
proportion на
of European
or World populations
употреба
земјиштето;
Тип 3: земјоделско земјиште кое поддржува
ретки
или висок
процент
на европски
Overвидови
several years
(2003-2007),
the Joint
Research
или
светски
значајни
популации.
Centre and the European Environmental Agency (JRC/
EEA)
worked
improve the
identificaВо have
период
од together
неколкуto години
(2003-2007),
tion of potentialистражувачки
HNV farmland areas
at theи EU
level.
Заедничкиот
центар
ЕвропThis
was
done
on
the
basis
of
assumptions
about
the
ската агенција за животна средина (JRC/EEA)
заеднички
работеа certain
на подобрување
наcover
идентиrelationship between
types of land
and
фикацијата
на
потенцијални
области
со
земјоthe intensity of farming and the presence of high nature
делско
земјиште
ВПВ на
ниво на
Ова беше
values. These
were со
mapped
drawing
on ЕУ.
datasets
availнаправено
врз
основа
на
претпоставките
за
able on a EU scale: CORINE land cover data, NATURA
односот
помеѓу
земјишна
2000 selected
sitesодредени
containingтипови
habitatsна
dependent
on
покривка и интензитетот на земјоделството, од
extensive agricultural practices and Important Bird Arедна страна, и присуството на високи природeas вредности,
nominated forод
their
significance
‘farmland birds’
ни
друга
страна.forОбластите
беа
and
as
yet
undesignated
under
NATURA
2000. Inподаaddiставени на мапа со помош на следниве
тоци достапни на ниво на ЕУ: за земјишната покривка од CORINE, за селектирани локации од
NATURA 2000 кои содржат живеалишта зависни
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Sheep grazing in Porecie, Macedonia

Common grazing in Macedonia

првични чекори кон идентификација на вакво
земјиште (проекти раководени од невладини
Type 1 HNV farmland
with high
proportion
of semiорганизации).
Сепак, јасно
е, и покрај
отсуството
на детални
студии,such
дека as
генерално
екстензивниот
natural
vegetation
species-rich
grasslands
карактер
на земјоделството
од
would
be expected
to predominateвоin земјите
the Western
западен Балкан укажува на постоење на големи
Balkans
as elsewhere in Europe. This is maintained
површини на земјоделско земјиште со ВПВ, меѓу
by
hay making
andтипа
grazing
(including
tranкоиtraditional
се застапени
сите три
вакво
земјиште.
shumance
and
nomadic
herding)
of
cattle,
sheep,
Би се очекувало земјоделското земјиште
goats,
horses,
donkeys
and,е inсоsome
areas,
pigs, all на
of
со ВПВ
од тип
1, кое
висок
процент
which
are usuallyвегетација
from local како
breeds
or се
crosses.
полуприродна
што
тревниците
богати со видови, да доминира и во регионот
западен
Балкан,
како
е впрочем
и на
In Albania,
there
areшто
about
400,000 случај
hectares
of
други места во Европа. Ова земјиште се одржува
natural
pastures divided начин
between
andсено
winterи
со традиционалниот
наsummer
правење
pastures.
Summerиспаша
pastures
are situated иinсезонско
the preтрадиционална
[вклучувајќи
дислоцирање
на
стоката
(од
пониските
кон
mountainous and mountainous areas of the country.
повисоките
пасишта
во
лето
и
обратно
зиме)
The largest areas of summer pastures are situated inи
номадско чување на стадо] на говеда, овци, кози,
the
districts
of Tropoje,
Diber,
Kukes, Korce,
Gjirokaster,
коњи,
магариња
и - во
одредени
области
- свињи,
Kolonje
They
are животни
used for about
150сеdays
from
при штоetc.
сите
овие
обично
локални
th
th
сорти
to хибриди.
October 15 .
May
15или

околу 150 дена годишно – од 15 мај до 15
октомври.
(Sarande), Karaburun, Shashice and the pasture between the rivers of Vjose and Shashice (Vlore), MalЗимските
се(Elbasan).
наоѓаат долж крајбрежlakastra
(Fier) пасишта
and Dumre
ните и ридските области, на надморска височина
од 400 до 800 m. Највпечатливите пасишни масиin Croatia
apparently
extend
currently
ви Grasslands
се среќаваат
кај Делвине
и Врине
(Саранда),
Карабурун,
Шашице,
а
особено
пасиштето
помеѓу
to about 340,000 ha. Additionally, there are close
to
реките
Вјос
и
нејзината
притока
Шушице
(Вало500,000 ha of mostly abandoned grasslands which
are
на), Малакастра (Фиер) и Думре (Елбасан).
in a process of succession by natural vegetation and
turning
into forestво
(Karaoglan
Todorovic,
2010). ExtenТревниците
Хрватска
во моментов
се
протегаат
на
околу
340,000
ha.
Освен
нив,
има
и
sively used grasslands (traditional grazing) are found
близу
500,000
ha
воглавно
напуштени
тревници
in the lowland alluvial areas along big rivers such as
кои се во процес на обраснување со природна
the Sava andиtheпретворање
Drava. High mountains
the coastal
вегетација
во шуми in(Караоглан
area are surrounded
with typical
karstic
ecosystems
Тодоровиќ,
2010). Тревници
каде
се практикува
and semi-natural
grasslands.
екстензивно
земјоделие
(традиционална испаша)
се среќаваат во низинските алувијални области
покрај
големите
реки support
како Сава
и Драва.endangered
Високите
Croatian
grasslands
numerous
планини во крајбрежните предели на Хрватска
plants,
among which
the mostкарстни
importantекосистеми
are the whole
се
обиколени
со типични
и
family of orchidsтревници.
(Orchidaceae) as well as the Anemoполуприродни
ne, Arnica, Daphne, Dianthus, Edraianthus, Eryngium,
Хрватските
тревници
се дом
бројни
Gentiana,
Iris, Lilium,
Ligularia,
Linum,наNarcissus,
загрозени растенија, меѓу кои најважни се
Primula, Scilla фамилија
and Veratrum
genera. (Orchidaceae),
целокупната
на орхидеи

Ruska Miceva

Ruska Miceva

Земјоделско земјиште со ВПВ во земјите од
itзападен
is clear even
in the absence of detailed studies that
Балкан
the generally very extensive character of agriculture
Глобално
концептот
земјоделско
in the
countries земено,
of the Western
Balkans suggests
that
земјиште
со
ВПВ
претставува
нешто
ново
за
there are large areas of HNV farmland representing
земјите од западен Балкан. Неодамна, две земји
each
of the
three (Србија
types. и Македонија) презедоа
од овој
регион

Sheep grazing in Brest village, Macedonia

како и видовите Anemone, Arnica, Daphne, DianTheEdraianthus,
grasslands Eryngium,
are also home
to rareIris,mammals
thus,
Gentiana,
Lilium,
Ligularia,
Linum, Narcissus,
и Versuch as hamsters
(Cricateus Primula,
cricateus)Scilla
and moundatrum
genera.
building mice (Mus spicilegus) and among endangered
species,
the European
ground
citellus)
Тревниците
се дом
и наsquirrel
ретки(Citellus
цицачи
како
and
lesser
mole
rat
(Nannospalax
leucodon).
Grassland
што се ‘рчкото (Cricateus cricateus) и глушецот од
видот
Mus
а помеѓу
загрозените
видови
habitats
in spicilegus,
Croatia have
a rich fauna
of grasshoppers
тука
се
европската
копнена
верверичка
(Citellus
and butterflies, the majority of which can be found in
citellus) и слепото куче (Nannospalax leucodon).
meadow habitats.
Тревнатите
живеалишта во Хрватска имаат богата

Во Албанија има околу 400,000 хектари
Winter
pastures
are кои
situated
along
the поделат
coastal and
природни
пасишта,
може
да се
на
hilly
areas
betweenЛетните
400 – 800
m.a.s.l. The
most strikлетни
и зимски.
пасишта
се наоѓаат
во
ing
pasture massifs иareпланинските
those of Delvine
and Vrine
предпланинските
области
од
земјата. Најголемите површини со летни пасишта
се сместени во окрузите Тропоја, Дибер, Кукс,
Корча, Ѓирокастро, Колоње итн. Тие се користат

фауна на штурци и пеперутки, а мнозинството од
нив може да се најде во ливадски живеалишта.
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Wetland pastures on Danube bank in Banat, Serbia

Тревниците
Македонија
главноnatural
природни
Grasslands inвоMacedonia
areсеmainly
and
и полуприродни (542,000 ha во 2008). Најголем
semi-natural
ha планините
in 2008). The
majority
are
дел
од нив се(542,000
наоѓаат на
Шара,
Бистра,
found inЈакупица
the mountains
- Shar
Planina,
Bistra, Korab,
Кораб,
и Сува
Гора.
Централниот
дел
на
Македонија
(Неготино,
Штип
и
Велес)
Yakupitsa, Suva Gora Mountains. The central part се
of
карактеризира
со различни
халофитни
Macedonia (Negotino,
Shtip and
Veles) is заедници
characterи заедници налик на степа. На планинските
ized by different
halophyticрастителни
and steppe-like
communiпасишта
се застапени
заедници
од
класата
Festuco-Brometea,
додека
ливадските
ties. The upland
pastures represent
plant communities
заедници
од класата
Molinio-Arrhenatheretea
се
of Festuco-Brometea
class
while meadows communiтипични за долините. Голема е веројатноста дека
ties of Molinio-Arrhenatheretea
class
are specific to
најголем
дел од нив ќе бидат
класифицирани
valleys.
It
is
very
likely
that
the
majority
of them will be
како ВПВ тип 1.
classified as HNV type 1.
Фауната
која се with
поврзува
соecosystems
тревнатите
The fauna associated
grassland
in
екосистеми во Македонија опфаќа кулик,
Macedonia include
stoneПесочница
curlew, common
quail,удав),
sand
потполошка,
змијата
(степски
boa,
lesser
mole
rat,
great
bustards,
common
parслепо куче, големи дропли, сивата еребица,
балканскиот
гуштер
мали
дропли.
tridge, Balkan ѕиден
wall lizard,
and иlittle
bustard.

(Марковиќ и соработниците, 2010). Најмногу се
концентрирани
во северниот
и северозападниот
be regarded as HNV
farmland (Markovic
et al. 2010).
дел
од
Црна
Гора.
Their biggest concentration is in the northern and
north-west
of Montenegro.
Србија part
има
околу 1 милион хектари
потенцијални тревници со ВПВ (SEAP, 2010).
Најголем
делaround
од нив1сеmillion
полуприродни
тревници,
There are
ha of potentially
HNV
но постојат и природни или примарни тревници
grasslands
in Serbia (SEAP,
2010). на
Most
of them are
во
високопланинските
области,
поплавеното
semi-natural
grasslands,
but
there
are
also
natural
or
земјиште во рамничарските долини и во
сувите
степовидни
и/или inсоленопочвени
живеалишта
primary grasslands
high-mountainous
areas, on
во
северниот
дел
од
земјата
(Војводина).
Тиеand/
се
flooded land in lowland valleys and in xeric steppe
карактеризираат со значителна разновидност
or salinized
habitatsсвет,
in theвклучувајќи
northern partиofендемски
the counна
растителниот
видови.
Тревниците
се домsignificant
на повеќе
од diversity
60% од
try (Vojvodina).
They contain
plant
ендемските
растенија
во
Србија
(Стевановиќ
и
including endemic species. More than 60% of the Serсоработниците, 2010 година).
bian endemic plants grow in grasslands (Stevanovic et
al., 2010).
Земјоделско
земјиште со ВПВ во карстните
региони од западен Балкан

HNV
Farmlandрегиони
in the Karst
regions of the
Western
Карстните
се одликуваат
со особено
Balkansбиолошка разновидност, но носат со себе
богата
и големи предизвици за земјоделството. Тие се
формираат на варовник и се карактеризираат
regions
are particularlyводотеци,
rich in biodiversity
but
со Karst
недостиг
на површински
а најголем
pose
significant
challenges
for
agriculture.
They
are
дел од водата тече под земја или во длабоки клисури.
предели
во западен by
Балкан
formedКарстните
on limestone
and are characterized
a lack ги
of
сочинуваат
долини,
шкрапи,
карстни
полиња
и
surface streams,
with most water flowing underground
пештерски
системи.
or in deep gorges. The karst landscape in the Western
Карстни
терени сеbyсреќаваат
на југот
од ХрватBalkans
is comprised
dolina (deep,
wide sinkholes),
ска
и
во
јужна
и
југозападна
Босна
и
Херцеговиkarren (superficial karstic gullies and cavities), polje
на, како и во Црна Гора. Во карстните региони,
(wide karstic flats),
and systems of
caves.на употретревниците
се доминантната
форма
ба на земјоделското земјиште, каде со векови се
случува
екстензивна
испаша
наthe
стоката.
би
Karst terrains
are widely
found in
south ofТие
Croatia
биле класифицирани како земјоделско земјиште
andВПВ
south
of Bosnia and Herzegovina
со
од and
тип south-west
1.
as well as in Montenegro. In karst regions, grasslands
денешно
овие
areВо
dominating
theвреме,
agriculture
landрегиони
use thus најчесто
favouring
се погодени од процесите на стареење и
extensive
livestock
grazing
throughout
the
centuries.
депопулација, што доведува до премала
They would usually
classified asиtype
1 HNV farmискористеност
наbeпасиштата
ливадите
кои
инаку
се
богати
со
разни
видови
и
до нивна
land.
последователна обраснатост со вегетација.

Пасиштата и ливадите во Црна Гора се главно
Pasturesиand
meadows in Montenegro
are mostly
природни
полуприродни
и зафаќаат површина
од
450,000
ha. Тие се and
користат
на екстензивен
natural
and semi-natural
cover 450,000
ha. They
начин
скоро
во
сите
региони
и
затоа
може
да
are used extensively in almost all regions and thus can
се сметаат за земјоделско земјиште со ВПВ

Рамка 4 Земјоделството во карстниот регион на Црна Гора
Box 4 Agriculture in the karst region of Montenegro
Карстниот регион ги опфаќа централните региони на општините Цетиње и Никшиќ и зафаќа 21%
Theцелокупната
karstic regionтериторија
comprises the
centralГора.
regions of Cetinje and Nikšić municipalities and covers 21% of the
од
на Црна
entire territory of Montenegro.
Регионот располага со многу мала површина обработливо земјиште (само 8%), кое главно
еIt has
лоцирано
во бездните
и депресиите.
Оваа
изразитата
сувост,and
е
a very small
area of arable
land (only 8%
of карактеристика,
the region), which заедно
is mainlyсоlocated
in sinkholes
ограничувачки фактор за производството на растенија (освен Никшиќкото и Граховското поле),
depressions.
This постои
feature together
with
emphasized aridity,
limits plantпроизводи
productionвклучувајќи
(except for Nikšić
and
и
покрај тоа што
одредено
производство
на земјоделски
и овошје
Grahovsko
polje),
although
there
is
some
crop
and
even
fruit
production
(up
to
700-800
m).
(до висина од 700-800 m).
Најзначајната
земјоделска
гранка
овојregion
регион
е одгледувањето
добиток, особено
и
The most significant
agricultural
sectorво
in this
is livestock
production, particularly
goats andкози
sheep,
овци,
коиbest
најдобро
искористат
карстните
тревници.
Последниве
which are
suited toможат
utilise да
the ги
karstic
grasslands.
In the recent
years, there
is a slight години
increase дојде
in the
до благо зголемување на бројот на грла во регионот, што веројатно се должи на развојот на
number of cattle in the region which is probably linked to the development of processing capacities.
преработувачките капацитети.
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Рамка
5 Вредноста
наofкарстните
тревнициinвоthe
Динарските
Box
5 Biodiversity
value
the karst grasslands
Dinaric AlpsАлпи од аспект на 		
биолошката разновидност
The karst landscapes are a part of the Dinaric Alps. The biodiversity conservation of the grasslands in the
Карстните
дел од linked
Динарските
Алпи. Зачувувањето
на биолошката
разновидност
Dinaric
Alps предели
in Croatiaсе
is closely
to the recovery
of traditional grazing
with cattle and
sheep, with
на тревниците на Динарските Алпи во Хрватска е тесно поврзано со закрепнувањето на
regulation
to preventиспаша
overgrazing.
традиционалната
со говеда и овци, заедно со постоењето на регулатива за спречување
прекумерна испаша.
Dry calcareous grasslands
Суви karst
варовнички
тревници
From
poljes to the
montane zone, several types of calcareous grasslands exist. The two main groups
Неколку
видови
варовнички
се and
распространети
карстните
полиња
па сè доwith
планинof types are dry grasslands withтревници
continental
dry grasslandsодwith
Mediterranean
influence,
great
ската зона. Двете главни групи се сувите тревници со континентално и сувите тревници со меdifferences
communities
among different
altitudinal
forest
have
an abundance
of species and
дитеранскоinклиматско
влијание,
со големи
разлики
воzones.
погледAllна
растителните
и животинските
are
very richпомеѓу
in regional
endemics.
Several
subtypesнадморска
are registered.
Typical species
include
Mellicta dydima,
заедници
шумските
зони
на различна
височина.
Сите се
карактеризираат
со
Proterebia
afra,
Prionotropis
hystrix,
Saga
pedo,
Polysarcus
denticauda,
Poecilimon
elegans,
Podarcis
изобилство на видови и регионална ендемика. Регистрирани се и неколку подвидови. Типични
видови се: Mellicta
Proterebia
afra, Prionotropis
hystrix, Saga
pedo,arborea,
Polysarcus
denticauda,
melisellensis,
Lacerta dydima,
agilis, Burchinus
oedicnemus,
Anthus campestris,
Lullula
Microtus
arvalis,
Poecilimon
elegans,
Podarcis
melisellensis,
Lacerta
agilis,
Burchinus
oedicnemus,
Anthus
campestris,
Microtus subterraneus, Apodemus sylvaticus.
Lullula arborea, Microtus arvalis, Microtus subterraneus, Apodemus sylvaticus.

Wet
meadows
of karst
poljes
Росните
ливади
во карстните
полиња
Dinaric
karst poljes
have
severalимаат
endemic
grassland
communities,
depending
on зависно
the different
hydrological
Динарските
карстни
полиња
неколку
ендемски
тревнати
заедници,
од различните
хидролошки
и времетраењето
на летната
суша.
тие сеtoдом
на динарското
ендемско
conditions
andуслови
the duration
of the summer drought.
All of
themСите
are home
the Dinaric
endemic plant
Scilla
растение
Scilla
litardierei.
Располагаат
со
умерен
до
богат
фонд
на
растителни
видови,
но
сироlitardierei. They are moderate to rich in plant species, but poor in animal species, mostly of relicts from
машниgeological
се со животински
видови,
кои главно
се реликти
од постудената
фаза.
Најчесcolder
phase. Common
species:
the plants
Scilla litardierei,
Edreianthusгеолошка
dalmaticus,
Ranunculus
ти видови: растенијата Scilla litardierei, Edreianthus dalmaticus, Ranunculus acris, Succisa pratensis,
acris, Succisa pratensis, Peucedanum coriacea ssp. pospichali, Molinia caerulea, Sesleria uligonosa, the
Peucedanum coriacea ssp. pospichali, Molinia caerulea, Sesleria uligonosa, штурецот Chrysochraon
grasshopper
Chrysochraon
dispar, aurinia,
the butterfly
Euphydryas
aurinia,
the shrew
Neomys
anonmalus,
frog
dispar, пеперутката
Euphydryas
ровката
Neomys
anonmalus,
жабата
Rana
dalmatinathe
и птиRana
dalmatina
цата Crex
crex. and the bird Crex crex.
Воallсите
со остатоци
од типични
(ендемски)
росни
тревници traditional
во динарските
поIn
sitesлокации
with remains
of typical (endemic)
Dinaric
karst polje
wet grasslands,
mowingкарстни
or seasonal
лиња, се препорачуваат и треба да се поттикнуваат традиционалната косидба или сезонската исgrazing are recommended and should be encouraged.
паша.
Source:
Tvrtkovič N.&и P.Veen,
2006,Ретките
The Dinaric
Alps Rare Habitats
andна
Species,
Part A Алпи, дел A
Извор: Твртковиќ
Веен, 2006:
живеалишта
и видови
динарските

able for type 2 HNV farmlands due to the fact that it is
градини
на многу
мали
парцели.
Најголем
дел
mostly
family
and village
gardens
on very
small plots.
од произведените земјоделски производи е
The majority of produce is for own family consumption
наменет за сопствена употреба од страна на
Stanimir Stoycheff

Nowadays, these regions are usually subject to subЗемјоделското земјиште од тип 2,
stantial
ageingод
andмали
depopulation,
leading
to underutiliсо мозаик
полиња
и парцели
на
zation
of
the
species-rich
pastures
and
meadows
and
обработливо земјиште кои се обработуваат
consequent
succession.
со низок vegetation
интензитет,
зеленчукови градини,
овоштарници, лозја и тревници е нашироко
Type 2 HNV farmland
withБалкан.
a mosaicПосевите
of low intenраспространето
низ цел
се
хранат
дождови
и со
ограничена
употреба
sity,
smallсоfields
of arable
plots,
vegetable gardens,
orна вештачки
ѓубрива.
Се одгледува
широка
chards,
vineyards,
and grasslands
is widespread
in the
лепеза
на култури
од причина
штоwith
главната
entire
Balkan
region. Crops
are rain-fed
limitedцел
use
е
задоволување
на
семејните
потреби
од
храна.
of fertilizers. The variety of crops is significant as the
Посевите
воmuch
дворовите
(бавчите)
на
main
aim isсе
to главно
satisfy as
as possible
the family
куќите и на места блиску до селата. Ваквиот
food needs. These are typically situated in backyards
вид употреба на земјиштето веќе е во фаза на
of
houses as well
on areas close to the
villages. This
исчезнување
одasпоинтензивните
региони.
type of small scale land use is already disappearing
from
the more intensive
regions. за земјоделското
Квантитативни
информации
земјиште од тип 2 има многу малку на број, ако
Very little,
any, quantitative
information
is availвоопшто
и гиif има.
Ова се должи
на фактот
што
ваквото земјиште се главно семејни и селски

Traditional orchards in Belitza, Bulgaria
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семејствата, и како такви не се пријавуваат
во официјалната статистика. Ако се случи
одредена количина од овие производи да биде
продадена на пазарот, тоа обично се прави
неформално помеѓу соседите или соселаните.

Mediterranean mosaic landscape in Albania

Suzana Djordjevic

Gwyn Jones

andМалиот
as such isмозаичен
not reported предел
in official statistics.
If some
во Албанија
produce is
sold onзеленчукови
the market thisградини,
is usuallyпарцели
done inобично
содржи
со
обработливо
земјиште,
овоштарници
formally
between neighbours
or fellow
villagers. или
лозја и тревници. Традиционални овоштарници
и лозја
што се mosaic
одгледуваат
наin Albania
многу usualмали
The small-scale
landscape
парцели
најмногу
сеgardens,
среќаваат
во централниот
ly comprises
vegetable
arable
plots, orchards
иor југоисточниот
дел
од
земјата
vineyards and grasslands. Traditional(национален
orchards and
парк Преспа).

овошни дрвца, како и лозја на индивидуални
домаќинства. Во семејните градини се одгледуваат најразлични култури на мошне екстензивен начин. Типични за Македонија се и традиционалните овоштарници (главно круши, јаболка и сливи) и лозјата кои се обработуваат за
In Macedonia,
the small scale mosaic landscape is
сопствени
потреби.
characterised by family gardens (around settlements),
small
traditional
orchards
and/orпреовладуваат
standing trees, asтраwell
И во
Црна Гора
сè уште
диционалните
овоштарници,
особено
воgrown
овоas household vineyards.
Local varieties
are still
штарскиот
сектор
во
континенталниот
дел
од
in the family gardens in a very extensive way. Also
земјата.
од маслиновите
дрва
се
typical areНајголем
traditionalдел
orchards
(mainly pears,
apples
одгледуваат
на
традиционален
начин,
без
реand plums) and vineyards grown for own consumpдовно
tion. кроење и со различни приноси во различни години.
In Montenegro, traditional orchards also still prevail,Земјоделското
especially in the земјиште
continental fruit
growing
sector.
со ВПВ
од тип
3
The majority
of the olive trees
are cultivated
in tradiобично
е поинтензивно
обработувано
земјиште
tionalсèway
without
regular pruning
alternating
кое
уште
поддржува
видовиand
коиwith
се важни
од
yields. на конзервацијата. Од гледна точка на
аспект
целиот регион западен Балкан, постојат неколку Type
области
со farmland
навистина
интензивно
земјоде3 HNV
is usually
more intensively
лие
–
претежно
во
северна
Србија
и
во
одредеmanaged land that still supports species of conservaни
од Хрватска
Македонија.
tionделови
importance.
From theиperspective
of the Western
Balkans region as a whole, there are a few really inten-

vineyards grown in very small plots are found mostly
Мали
мозаични
предели со
парцели
со обin the
central
and southeastern
parts
of the country
работливо
земјиште,
зеленчукови градини,
(Prespa National
Park).
традиционални овоштарници и лозја може да
се Small-scale
најдат низ mosaic
цела Хрватска,
риlandscapes особено
with arableвоplots,
дестите предели и долж јадранскиот брег. Во
vegetable gardens, traditional orchards and vineyards
земјоделските живеалишта сè уште може да се
can be found
overвидови
Croatia,кои
especially
in hillyодareas
најдат
големallброј
се вредни
асand along
the coast. Manyаspecies
of conservation
valпект
на конзервација,
популацијата
на некои
ue нив
can still
found in Диви
agricultural
habitats,
although
од
е воbe
опаѓање.
растенија
се каколот
some are in decline.
The кој
wildизчезна
plants include
the corn(Agrostemma
githago)
од областите
cockle
(Agrostemma
githago)
that
has
disappeared
со интензивно земјоделство (Славонија и Барања)
и лалето
praecox),
кое(Slavonia
се среќава
from the
areas of(Tulipa
intensive
agriculture
and
локално
во the
лозјата
на островот
Корчула.
Baranja) and
tulip (Tulipa
praecox),
which is locally
limited to vineyards of the island of Korčula.
Во Македонија, малиот мозаичен предел се
одликува со семејни градини (околу населбите), мали традиционални овоштарници и/или

Mowed orchard with hedgerow in Central Serbia

Македонија,
кои најsiveВоagricultural
areas –житните
mostly in култури
northern Serbia
and
често
се
одгледуваат
на
интензивен
начин
се
some parts of Croatia and Macedonia.
среќаваат во плодните низини и зафаќаат околу In
39,7%
од вкупното
обработливо
Macedonia,
cereals usually
managed земјиште.
in an intenНекои од овие култури се важни за околу 33
sive way птици
are in the
fertile
soils and cover
видови
одlowlands
анексотwith
1 кон
Директивата
за
around 39.7%
of total
arable
land. Some of these
are
птици.
Во 2008
година,
организацијата
„Birdlife
important for around
33 birdознака
speciesIBA
from(важни
Annex 1обof
International“
предложи
ласти за птиците) за 25% од вкупната територија на Македонија, но процентот на обработливо земјиште е непознат.
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Рамка 6 Модел на употреба на земјиштето со концентрични кругови околу селата во

Box
6 Land use pattern of concentrated rings around villages in Albania
Албанија

The
patternнаofконцентрични
concentrated rings
around
the villages
as the
result
of flexible
tenure arrangements
Моделот
кругови
околу
селатаemerged
произлезе
како
резултат
на land
флексибилните
договори/аранжмани
за држење
на земјиштето
под закуп и на различните стратегии што ги имаа домаќинand
different household
production
strategies:
ствата за производство на земјоделски производи:

Домаќинствата
кои располагаа
со капитал
и со accessible,
работна сила
обично
го користеа
сетоasсвое
земјиште
Households,
in which
both capitalиand
labour were
tended
to use
all their land
intensively
as
на најинтензивен
моженinvested
начин. their
Тие го
инвестираа
својот
капитал и vegetable
труд во комерцијално
possible.
The households
capital
and labour
into commercial
production andпроизводvineyards.
ство
на
зеленчук
и
во
лозја.
Тие
имаа
и
мотив
(стимул)
да
продолжат
да
ги
користат
своите
парцели
на
They also had incentives to continue use their plots at the village fringes as orchards or hayfields.
периферијата од селата како овоштарници или полиња за сено.

The
second
of households
lacked
capitalкапитал,
but had но
sufficient
power
available
land.
Вториот
типtype
домаќинства
немаше
доволно
имаше labour
доволно
работна
силаtoзаwork
да јаthe
работат
земјата. Овие
домаќинства
започнаа
разновидно
производство
на земјоделски
применуHouseholds
in this
category engaged
in diverse
production,
including both
intensive andпроизводи,
extensive agricultural
вајќи
и
интензивно
и
екстензивно
земјоделие.
Тие
ги
користеа
своите
централни
парцели
интензивно,
strategies. They used their central plots intensively, cultivating vegetables, grapes and grain either for
одгледувајќиproduction
зеленчук, or
грозје
и жито
за свои
или
за пазарот.
Своите
парцели,
на
subsistence
for the
market.
Theyпотреби
used their
more
remote plots
at пооддалечени
the village fringes
either for
периферијата од селото, ги користеа за производство на сточна храна или за испаша на нивниот добиток.
fodder production or as grazing land for their livestock.
Третиот тип домаќинства имаше пристап до капитал, но му недостасуваше работна сила. Домаќинствата
оваа
категоријаhad
го access
користеа
целотоbut
свое
земјиште
со power.
многу Households
ниско нивоinнаthis
интензитет.
Тие
The
thirdвоtype
of household
to capital
lacked
the labour
category used
често
напуштаа
своите
парцели
на периферијата
од селото
ги користеа
за стоката.
all
theirгиland
at a very
low level
of intensity.
The households
often или
abandoned
their како
plots пасишта
at the village
fringes
На парцелите поблиску до домот одгледуваа зеленчук, овошје или грозје за свои потреби. Одвреме
or
used
them
as
pasture
land
for
their
livestock.
On
plots
closer
to
home,
they
cultivated
vegetables,
fruits
or
навреме, им издаваа под закуп парцели на домаќинства кои егзистираа само од земјоделие.

grapes for subsistence production. At times, they rented out plots to households of full-time farmers.

Последната, четвртта група на домаќинства, немаше ниту капитал ниту работна сила. Споредена со
другитеthe
три
групи,
производство
на and
домаќинствата
одCompared
оваа категорија
беше
најмалку
Finally,
forth
typeземјоделското
of household, lacked
both capital
labour power.
to the three
other
types
интензивно.
Овие
домаќинства
ја
деинтензивираа
употребата
на
земјиштето
на
своите
парцели
на
of households, the agricultural production of households in this category was the least intensive. These
периферијата од селата и обработуваа само неколку парцели во близина на нивните домови. Жените
households
de-intensified
on their plots
at the village
fringes
and kept only aпроизводство
few plots closeвоtoовие
their
и пензионерите
беа тие land
кои use
го понесоа
најголемиот
товар
од земјоделското
homes
under cultivation.
Women and
pensioners
did most
theдавани
agriculture
in these households.
домаќинства.
Неискористените
парцели
понекогаш
имofбеа
под production
закуп на домаќинства
кои поUnused
were sometimes
rentedзаout
households
had
the capital
and labour power to pay for and
седувааplots
и капитал
и работна сила
да to
платат
закуп иthat
да ја
работат
земјата.

work them.

Стратегиите што ги имаа домаќинствата за земјоделското производство, земени заедно, го обликуваа
моделот на интензивирање и екстензивирање на земјоделието во селата. Употребата на земјиштето
Taken
together, households’
productionкругови
strategies
shaped
the pattern
of Круговите
intra-villageсеintensification
беше структурирана
во концентрични
околу
центрите
на селата.
намалуваа во and
поextensification.
The special
layout of на
land
use was structured
inоддалечуваа
concentric rings
around the village
centres.
глед на интензитетот
на употребата
земјиштето
како што се
кон периферијата
на селата.

The rings decreased in land use intensity the further they moved to the village fringes.

Разликите помеѓу корисниците на земјиштето во однос на пристапот до клучните производствени
ресурси беа ублажени со помош на честите неформални издавања под закуп на земјиште. Ова придоThe
between
land users’
access toпод
key
productive
resources
were mitigated
by widespread
несеdifferences
аранжманите
за држење
на земјиштето
закуп
да бидат
флексибилни.
На тој начин,
дури и ако
informal
land
rentals
which
kept
land
tenure
arrangements
flexible.
Thus,
even
if
a
household
could
use
едно домаќинство не беше во состојба да користи една од своите парцели во одреден круг наnot
интенone
of
its
plots
in
a
certain
circle
of
land
use
intensity
for
lack
of
capital
and/or
labour,
other
households
with
зитет на употреба на земјиштето поради немање капитал и/или работна сила, други домаќинства со
пристапtoдо
овиеresources
ресурси could
можеаfillдаthe
ја gap
пополнат
празнината
access
these
by renting
the plot. земајќи ја парцелата под закуп.
Почнувајќи од раните деведесетти години од минатиот век, корисниците на земјиштето во сите кате-

Since
early 1990s, land земјоделското
users in all categories
had de-intensified
production
on plots at the
горииthe
го деинтензивираа
производство
на парцелите
на периферијата
одvillage
селатаfringes
пораbecause
of
the
general
constraints
on
capital
and
labour
availability
in
rural
Albania.
These
plots
were
ди проблемите со немање капитал и работна сила во рурална Албанија. Овие парцели не само not
штоonly
беа
further
away from
their homes,
but also
on less
fertile на
or помалку
located on
steep почва
terrain.или на стрмен терен.
пооддалечени
од нивните
домови,
тукуoften
најчесто
се наоѓаа
плодна
Извор: Штал, 2010: Рента од земјиштето: Политичка екологија на постсоцијалистичката трансформација н
Source:
Stahl, J.,
2010, Rent from the land: A political ecology of postsocialist rural transformation
а руралните
средини
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BSPB

Chavdar Gusev

theВо
Bird Хрватска,
Directive. In 2008,
Birdlife International
proобработливото
земјиште
posed
IBAs
designation
for
25%
of
the
total
territory
of
и тревниците сè уште се дом на птици од
Macedonia but theважност
share of arable
land isкако
not known.
конзервациска
за Европа,
што се
пепеличарката (Crex crex), еребицата (Perdix perdix)InиCroatia,
други, но
не постојат
детални податоци
со
arable
land and grassland
still host birds
помош
на кои
би се дефинирало
дали
областите
of European
conservation
importance
such
as Cornсе
тип
2
или
тип
3.
crake (Crex crex), Partridges (Perdix perdix) and other,
however, there is no detailed data to define whether
these are potentially type 2 or type 3 areas.

Organic garden, Beseparski ridove, Bulgaria

агенција
заpotential
животна
средина
ги користи
identified the
HNV
farmlandкој
in Serbia
in 2010
достапните
национални
бази
на
податоци.
on the basis of the EEA approach using the available
Резултатите
покажуваат
national datasets.
The resultsдека
show потенцијалното
that potential HNV
земјоделско земјиште со ВПВ покрива
farmland covers 1.187 million ha (approximately 20%
1187 милиони хектари (отприлика 20% од
of the agriculturalповршини).
area). The majority
areдел
grasslands
земјоделските
Најголем
од тоа
covering
around
1
million
ha.
The
experts’
estimations
се тревници кои покриваат околу 1 милион
are that theПроценките
total area of HNV
in Serbia
likely
хектари.
наfarmland
експертите
сеis дека
to be significantly
higher,
the approachземјиште
followed did
вкупната
површина
наas
земјоделско
со
not fully
captureверојатно
the mosaic
farmlands orповисока,
farmlands
ВПВ
во Србија
е значително
затоа
што rare
користениот
методetгиalнема
supporting
species (Cooper
2010).во целост
опфатено мозаичните земјоделски земјишта
илиInземјиштата
поддржуваат
видови
Bulgaria, theкои
identification
of theретки
potential
HNV
(Купер
и
соработниците,
2010).
farmlands resulted in a total area of 1 630 035 ha
(32.4% of the UAA). Here too, the majority are permaВо Бугарија, идентификацијата на потенnent grasslands (951 256 ha), followed by arable land
цијални земјоделски земјишта со ВПВ дојде до
(359 611одha),
mixed use
(279 013
ha) and
бројка
1,630,035
хектари
(32,4%
одpermanent
обрабоcrops (40 155
ha).
туваните
земјоделски
површини). И овде како и
во случајот на Србија, најголем дел се постојани тревници (951 256 ha), по што следува обработливо земјиште (359 611 ha), земјиште со
комбинирана употреба (279 013 ha) и постојани
култури (40 155 ha).

Stippa Cappillata, Beseparski ridove, Bulgaria

Први проценки за потенцијалната покриеност
FirstБалканот
assessments
the potential coverage
of HNV
на
соof земјоделско
земјиште
со
farmland
on
the
Balkans
високи природни вредности
Квантитативни
за ofтоа
So far, quantitativeпроценки
assessments
the колкава
extent of
површина
земјиште
HNV farmland зафаќа
have beenземјоделското
made in only two countries.
со The
високи
природни
вредности
досега
се
Serbian
Environmental
Protection
Agency
направени само во две земји.
Српската агенција за заштита на животната
средина го идентификуваше потенцијалното
земјоделско земјиште со ВПВ во Србија во 2010
година врз основа на методот на Европската
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Земјоделски
системиinсоthe
високи
природни
HNV farming systems
Western
Balkans
вредности во западен Балкан

Клучни
карактеристики
на земјоделските
системи со ВПВ
Key
characteristics
of HNV farming
systems

Земјоделските системи со ВПВ се дефинирани од две главни компоненти (Бофуа, 2008):
HNV farming systems are defined by two main components (Beaufoy, 2008):
1. Доминантната покривка на земјиштето која ја карактеризира секоја категорија на земјоделско
1. Theсо
predominant
land типовите
cover that на
characterises
each category
of HNV
farmland,
types of
земјиште
ВПВ, особено
попуприродна
вегетација,
типовите
наespecially
земјиштеthe
засеано
со
култури
и нивнатаvegetation,
вообичаена
просторна
и дистрибуција
ниво
на фарма
(на
semi-natural
types
of croppedраспространетост
land, and their typical
spatial coverageнаand
distribution
at the
пр. процент
на
обработувана
површина
во
рамките
на
секој
од
мозаичните
шаблони).
farm level (e.g. proportion of farmed area under each, mosaic patterns).
2. Начинот на кој оваа покривка на земјиштето е менаџирана од доминантниот земјоделски
2. The
way in which
this
land
is managed
by the навиките
predominant
system
and practices,
such
систем
и практики,
како
што
сеcover
режимите
на испаша,
воfarming
делот на
одгледувањето
култури
as grazing на
regimes,
croppingна
patterns
and intensity
of use
(e.g. livestock
densities
per hectare
of forage,
и интензитетот
употребата
земјиштето
(на пр.
густина
на стоката
по хектар
сточна
храна,
nitrogen
inputs).
примена
на азотни
инпути).
Земјоделството со ВПВ се одликува со комHNV
farming
is characterised
by a combination
of
бинација
од: (1)
низок интензитет
на употреба
(1)
intensity of
landприсуство
use and (2)наpresence
of semiна low
земјиштето
и (2)
полуприродна
natural
vegetation,
and
in
many
cases
(3)
presence
of
вегетација, а во многу случаи и (3) присуство на
aпределски
landscape мозаик.
mosaic.

Системи
на systems
земјоделство
со ВПВ во
земјите
од
HNV
farming
in the countries
of the
Western
западен
Балкан
Balkans
Еден типичен земјоделски систем во Албанија
опфаќа
природни
и system
полуприродни
(со
The typical
farming
in Albaniaтревници
includes conалпска
и
субалпска
вегетација).
Историски
гледаsiderable natural and semi-natural grasslands (includно, во Албанија не се употребувале вештачки ѓуing
alpine
subalpine vegetation).
Historically,наthere
брива
за and
зголемување
на продуктивноста
паis
no use of
fertilizers се
to increase
pasture
productivity.
сиштата.
Испашата
одвива на
тревни
пасишта
Grazing
practised inна
herbaceous
pastures
and forests
и шумиis(претежно
грмушесто
земјиште
и нискостеблести
Шумите
сèforests).
уште обезбедуваат
(mostly
shrub шуми).
lands and
coppice
Forests also
храна
за животните
преку
отсекување
still
provide
fodder through
lopping
in someгранки
areas. во
одредени средини.

Доминантната карактеристика на земјоделThe dominant
of HNV farming
is the
ството
со ВПВ е characteristic
нискиот интензитет
на употреба
low-intensity
useиofнаtheдругите
land andпроизводствени
of other factors ofфакproна земјиштето
тори
(со
исклучок
на
трудот
и
традиционалното
duction (except for labour and traditional knowledge).
знаење).
Есенцијална
одлика
е и of
значителното
Also
essential
is a significant
presence
semi-natural
присуство на полуприродна вегетација на обраvegetation
onземјишна
the farmedповршина.
area. In some
situations, сиthe
ботуваната
Во одредени
semi-natural
vegetation is found
in a mosaic
with lowтуации, полуприродната
вегетација
се среќава
во
еден мозаик
нискоинтензитетна
употреба
на
intensity
arableсо
and/or
arable crops. Nature
values will
обработливото
земјиште.
Природните
вредности
tend to be higher when the cropped areas are under
се повисоки use,
тогаш
кога обработливите
површини
low-intensity
providing
a mix of habitats
that are
се под нискоинтензитетна употреба, при што се
used
by
a
range
of
wildlife
species,
with
numerous
and
обезбедува микс од живеалишта кои ги користат
complex
species
flows
(invertebrates,
birds,со
mammals
разновидни
диви
животински
видови,
бројни
и
комплексни
циркулации
на
видовите
(безрбетand reptiles).
ници, птици, цицачи и рептили).

Екстензивните и традиционалните сточарски
системи
користат
домашни
сорти
на животни,
Extensive
and traditional
livestock
systems
use doпред
сè
локални
говеда,
магариња,
свињи
и кози.
mestic breeds of animals, primarily local cattle,
donСè уште доминираат мали фарми со 10 до 30 грла
keys,
pigsовци
and goats.
SmallМеѓутоа,
farms with
10 toи 30
ani(обично
или кози).
расте
бројот
mals
(usually
or goats)
are still
на фарми
соsheep
средна
големина
со dominant.
во просекHow150
грла во
стадо
јужниот
дел од
Сè до
неever,
there
is a во
growing
number
of земјата.
middle-size
farms
одамна,
праксата
на
сезонско
дислоцирање
на
with an average of 150 heads per herd in the southern
стоката
беше
карактеристична
за
целата
земја,
но
part
of the country. Until recently, transhumance was
сега истата е главно ограничена на југоисточниот
practised
throughout the country but now it is mostly
дел од Албанија.
limited to the south-eastern part of Albania.
Во Албанија, земјоделските системи со ВПВ
ги карактеризираат и комбинации од мали
In Albania,соtheобработливо
HNV farming systems
are(понатаму
also charповршини
земјиште
acterised
combinations
of small
areasна
of arable
land
поделениbyво
многу мали
парцели
различни
(further
divided into
very small plots
different ownсопственици)
и површини
со ofполуприродна
вегетација,
кои
да се сретнат
во низините,
ers)
and areas
of може
semi-natural
vegetation,
whether in
ридовите
или
висорамнинските
области.
the lowlands, hills or upland areas.
Во одредени средини, притисокот од
In some areas the pressure
from traditional
традиционалното
земјоделство
е сè farming
уште
доволно
висок
за
напуштањето
на
земјиштето
да
is still high enough for land abandonment to be accomбиде
придружено
со
локализирана
прекумерна
panied by localised overgrazing.
испаша.

Often
the semi-natural
vegetationвегетација
used for grazing
Честопати
полуприродната
што
is
part of за
theиспаша
farm’s agricultural
land,
but has some
сеnot
користи
не е дел од
земјоделското
земјиште
на фармата,
тукуland,
е во нечија
туѓаetc.),
сопствеother
ownership
(common
state land,
so it
ност
(општествено
земјиште,
државно
земјиште,
is important not to consider only the UAA within the
итн.), па затоа е важно да не се зема предвид само
farm
when identifying
HNV farmland.
користената
земјоделска
површина во рамките
на фармата тогаш кога ќе се врши идентификување
земјоделско
земјиште
ВПВ.by livestock
Theна
fact
that the vegetation
is со
grazed
(or mown for hay) is important, as this confirms that
Фактот што вегетацијата бива пасена од добиitтокот
is part
of косена
a farming
system.
This is not necessarily
(или
заради
производство
на сено) е
grassland:
scrub
and
forest
are an important
важен, затоа
што
тоа
потврдува
дека тааforage
е дел reод
еден земјоделски
систем.
Вегетацијата
не секогаш
source
in some of the
Western
Balkan countries
(as in
е тревник:
грмушките
и шумите
се важен
other
southern
EU member
states), and
should ресурс
be recна сточна храна во некои од земјите на западен
ognised
as farmland.
However,
semi-natural
woodland
Балкан (како
и во некои
од јужните
земји-членки
that
is
not
grazed
should
be
considered
as
a
separate,
на ЕУ), и истите треба да се сметаат за земјоделnon-farming
landОд
use.
ско земјиште.
друга страна, полуприродните
шуми каде не пасе стока треба да се сметаат за
посебна, неземјоделска употреба на земјиштето.

Во Macedonia,
Македонија,
говедата,
и козите
In
cattle,
sheepовците
and goats
graze паon
сат на големи површини со полуприродни и природни пасишта по планините речиси цела годи-
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искачуваат
и до 2000
m надморска
при
The dominant
farming
system isвисочина
the extensive
летните
префрлања
на
стадата
кон
повисоките
grazing of cattle, sheep and goats on semi-natural
делови.

на.
времеofнаsemi-natural
зимата, стадата
се префрлаат
largeЗаareas
and natural
pastures по
in
рамнините
во
централниот
дел
од
Македонија.
the mountains almost all of the year. During the winter
И покрај тоа што во Македонија сè уште не е наflocks areофицијална
moved to the
plains in the central
of
правена
класификација,
јасно еpart
дека
Macedonia.
Although
is no на
official
classification
овде
станува
збор заthere
системи
земјоделство
со
yet in Macedonia, these are clearly HNV farming sysВПВ.
tems.
Со екстензивно производство на говедско
месо (засновано на испаша на говедата на паExtensive,
pasture-based
beef production
is pracсишта)
се занимаваат
и индивидуални
земјоделtised
by individual
farmers
for their
own conци
за both
сопствени
потреби
и пазарно
ориентирани
семејни
Кај системите
крава-теле
sumptionфарми.
and by market
oriented family
farms.говедаIn these
та
растат
поспоро,
но
месото
е
позрело
и има
suckler cow systems cattle grow more slowly,
but поthe
силен вкус. Животните во овие системи се главно
meat isдобиени
more mature
and has a stronger
taste. In these
сорти
со вкрстување,
со најмалку
20%
farming systems the
animals
are mainly
традиционална
локална
сорта
(Буша).cross-breeds,
with at least 20% of a traditional local breed (Busha).
Овчарството е полуномадско и има долга традиција во Македонија. Најмногу се среќава во
Sheep breeding
is semi-nomadic
and has
a long
планинските
области
долж северната,
западнаtradition
in
Macedonia.
It
is
mainly
carried
out
in the
та и источната граница, во појас кој е широк
10
до
80 km. areas
Најчесто
се користат
сортиwestern
на овциand
за
mountain
along
the northern,
комбинирано
производство
на
млеко
и
месо.
Овeastern borders in a belt 10 to 80 km wide. Breeds
чарските фарми најчесто се семеен бизнис, но во
for combined
milkима
and тренд
meat production
are mostly
последно
време
на отворање
на коused. Sheep ориентирани
farms are usually
family-owned
мерцијално
овчарски
фарми. busi-

pastures. Some livestock systems extend to an altitude
of 2000 сточарски
m in their summer
transhumance.
Главните
региони
се долините на

реката Лим во североисточниот дел и на реката
Ибар
источната
на in
државата.
Заедно
Theнаmain
livestockграница
areas are
the Lim Valley
in
овие
два
региона
учествуваат
со
70%
во
вкупното
the northeast and in the Ibar valley on the central
производство на говеда, односно со 73% во проeastern border.
areas
accountсточарски
for some
изводството
наThese
овци. two
Други
истакнати
70%
of
cattle
production
and
73%
of
sheep
producкраеви се Беране и Плав каде доминира млекарtion. Other
notable производство
livestock areasиare
Berane
and
ското
фармерско
каде
постојат
значителни
површини
со
оградени
росни
тревPlav where dairy farming dominates production and
ници.
Друга
значајна
област
со мозаичен
there are
significant
areas
of enclosed
dampпредел
grassво
кој
доминираат
тревници,
со
уникатен
бокаlands. Another significant area of grassland-domiжен карактер, се среќава во општината Улцињ, во
nated mosaic
landscape,
time with a unique boблизина
на границата
соthis
Албанија.

cage character, is found near the Albanian border in
Ulcinj
municipality. на маслинки е ограничено на
Производството

мала територија на југот од Црна Гора (Лазовиќ
и соработниците,
Системот
на производOlive production 2010).
is limited
to a small
area in the
ство
на
маслинки
е
мошне
традиционален,
south of Montenegro (Lazovic et al., 2010) butкаде
the
маслиновите дрва се стари и се одгледуваат без
production
system
is
very
traditional:
trees
are
old
наводнување на тераси, а полуприродната земјаandфлора
grownнеwithout
irrigation
on terraces; the semiна
се третира
со хербициди.

nesses although there is a trend of establishing comЗа Македонија
е типично
и екстензивното граmercially
oriented sheep
farms.

natural ground flora is not treated with herbicides.

Во Србија, земјоделските системи во плодните
рамнини
од северниот
и централниIn Serbia,
the farming(Војводина)
systems in the
fertile plain
те
делови
од
земјата
се
одликуваат
со
интензивно
areas in the northern (Vojvodina) and central parts of
производство на житни и индустриски култури,
the country
are dominated
by intensive
production
of
како
и со постоење
на млекарски
фарми.
Нивниcereals
and industrialметоди
crops as
well as dairyголема
farms.
те
производствени
употребуваат
Their production
methods
are based
on high
use of
количина
на инпути
(влезни
ресурси)
и високо
ниво
механизација.
време на периодот
на
inputsна
and
high levels ofЗа
mechanisation.
During the
транзиција
кога
не
беше
лесно
да
се
обезбедат
transition period when external inputs were not easily
надворешни
(коиthey
беаhave
прескапи),
реavailable (too инпути
expensive),
sufferedовие
a much
гиони доживеаја многу поголем пад на производlarger decline
in production
compared
to the
smallството
во споредба
со малите
приватни
фармери
scale
privateплодните
farmers inрегиони,
less fertile
though
in
во
помалку
ноareas,
на подолг
рок
the longer
they may
well
intensify further.
тие
можатterm
додатно
да го
интензивираат
своето
земјоделско производство.

динарско производство на овошје и зеленчук. Од
зеленчукот, најмногу се одгледуваат домати и пиLow Најголем
input vegetables
fruits garden еproducперки.
дел од and
производството
намеtion isзаalso
typical for
Macedonia. The main vegetaнето
сопствени
потреби.

bles grown are tomatoes and peppers. Most of the
Постојат и мали парцели каде традиционално
production
is forразни
subsistence.
се
одгледуваат
овошја како јаболка, круши,

сливи и винова лоза во семејните градини или во
близина
на селата.
Овоштарниците
честоvarieties
се комThere are
also small
parcels of traditional
бинирани
со пчеларници.
предел
на
of apples, pears,
plums andМозаичниот
vineyards grown
in the
овие
земјоделски
системи
може
да
се
поврзе
со
family gardens or near the villages. Orchards are ofВПВ тип 2, иако честопати сместен во поширокиtenконтекст
combinedнаwith
beehives.
mosaic landscape
от
предел
во којThe
доминира
полуприof
these
farming
systems
can
be
associated with
родна вегетација.

HNV type 2, although often in the wider context of a
Планинскиот
терен
Црна Гораvegetation.
ја ограничуlandscape
dominated
byна
semi-natural
ва земјоделската дејност на поголемите долини

In the less fertile, and predominantly mountain-

Во помалку плодните и претежно планински
ous, regions
of southern
the farming
sysрегиони
на јужна
Србија,Serbia,
земјоделските
системи
tems
are
very
diversified
(vegetables,
vineyards,
and
се мошне диверсифицирани (зеленчук, винова
лоза
кои се добива
храна за
стоката).
fodderи култури
crops toодsupport
the livestock).
Production
Производствените
се главно
methods are mostlyметоди
low input,
labour екстензивни,
intensive, and
трудово интензивни и наменети за задоволување
highly
focused onпотреби
subsistence.
на
сопствените
од храна.

и на тесниот крајбрежен појас. Традиционални
In Montenegro,
the mountain
limits ѕидоfarmпрактики
се правењето
тераси terrain
и потпорни
ви
чија
цел
е
да
се
искористат
мошне
плитките
ing to the major valley systems and a narrow coastal
горни
слоеви на
добро
организиstrip. Terracing
andпочвата.
dry stoneОваа
retaining
walls
to capрана земјоделска инфраструктура е исклучителtureранлива
the veryна
shallow
top soils иare
pracно
депопулација
на traditional
последователtices.феномен
This well на
organised
agricultural
infrastructure
ниот
напуштање
на земјиштето.

Фармите
шумска
која
The farmsчесто
oftenсодржат
contain aиwood
lot,парцела,
seldom more
ретко
е
поголема
од
еден
хектар,
која
првенствено
than one hectare, primarily to provide fuel. The exсе користи за обезбедување гориво. Екстензивната
tensive grazing
in the mountain
woodlands
enabled
испаша
во планинските
предели
придонесе
the развојот
development
significant vegetation
diversity
за
на ofзначителна
разновидност
на
вегетацијата
кај
висорамнинските
пасишта.
in the upland pastures. Some of the grasslands are
Дел од тревниците се користат во комбинација
usedекстензивна
in a combination
of extensive
grazingкосидба.
and late
на
испаша
и доцна
mowing.
The
current
grazing
density
is
estimated
at
Моменталната густина на испашата се проценува
1 LU
perна3 3haha(Njegovan,
на
1 LU
(Његован,2006).
2006).

is extremely vulnerable to depopulation and the reЗемјоделски
култури се произведуваат само
sulting
abandonment.

во неколку долини каде се акумулираат алувијални наноси. Оскудните водни ресурси се дополниCropограничување.
production is carried
out only
in some valleys,
телно
Повеќето
домаќинства
одржуваат
мали семејни
веднаш до
where alluvial
deposits парцели
have accumulated.
It нивните
is further
куќи
производство
на овошје
зеленчук.
limitedзаради
by scarce
water resources.
Mostиhouseholds
Доминантен
земјоделски
систем
е
екстензивmaintain small family plots adjacent to their houses
ната испаша на говеда, овци и кози на полуприfor the production
of fruit and сточарски
vegetables. системи се
родни
пасишта. Одредени
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Box 7 Low intensity farming systems in Serbia
Рамка 7 Нискоинтензитетни земјоделски системи во Србија
1. Decidious forests
Low intensity agroforestry systems with semi-natural grasslands grazed by sheep and
with
high
proportion
of
cattle in flooded
forests onсистеми
the banks
of the Sava, тревници
Danube, каде
Tisa,пасат
Tamis
rivers
and
1. Листопадни шуми Нискоинтензитетни
агрошумарски
со полуприродни
овци
и говеда
grassland
cover на во поплавените
other lowland
of Vojvodina.
One Сава,
of theДунав,
oldestТиса,
agro-forestry
in lowland
шумиrivers
на бреговите
на реките
Тамиш и systems
други низински
реки
со висок процент
Serbia. Еден од најстарите агрошумарски системи во рамничарскиот дел од Србија.
во Војводина.
тревна покривка
2. Зимски номадски
Овие пасишта главно се лоцирани во Срем, Банат и речните долини близу високите планински
2. Winter nomadic
These pastures are mainly located in Srem region, in Banat and river valleys near high
пасишта на рудерални венци низ цела Србија – овој систем се нарекува „попаша“ и истиот денес е изумрен.
pastures on ruderal lands
mountain ranges across the whole of Serbia – this system is called ”popaљa “, and is
земјишта и стрништа
Во Војводина од неодамна веќе не се практикува сезонско префрлање на стадата за испаша.
and stubble
now extinct.
Transhumance
grazing
practices
have recently
vanished from
Vojvodina.во Шумадија.
3. Полуприродни
Овој земјоделски
систем
доведе
до создавање
на пределите
на планините
ливади
или ливади
Екстензивното управување (менаџирање) се карактеризираше со доцна косидба и
3.
Semi-natural
meadows
This farming system led to the creation of the landscapes of Šumadija mountains in
со
посеани
микстури
засејување со нативни видови. Овие две практики доведоа до одржување
or meadows with sown повторно
Serbia. Their extensive management was characterized by late mowing and reseeding
што се користат
разновидност на растителните и животинските заедници. Управувањето
mixtures
used forзаhay на висока
with native species. Both practices resulted in the maintenance of a high diversity
производство
на
се
интензивираше
во периодот од шеесеттите до осумдесеттите години од XX век. Во
production
of plant and animal communities. From the 1960s until the 1980s, management
сено
последнава деценија се намали интензитетот на управување со земјиштето со враќањето
was intensified. However, in the last decade, the intensity of land management has
на сцена на потрадиционалните практики.
decreased with the return of more traditional practices.
4. Полуинтензивна
Полуинтензивен сточарски систем базиран на пасење на овци, говеда и коњи на
4.
Semi-intensive
grazingвисорамнинските
Semi-intensive
livestock system
basedвоonшумските
the grazing
by иsheep,
cattle and horses
of
испаша
на
полуприродни
тревници
зони
на природните
тревници
of
highland
semi-natural
highland зона.
semi-natural
in forest
zones andзони
natural
grasslands
above the
висорамнински
над шумската
Најчестоgrasslands
се среќаваат
во повлажните
од западна
Србија.
grasslands
in forest zones
полуприродни
forest
zone.
Typically
found
in
the
more
humid
zones
of
Western
Serbia.
Отсуството на луѓе и животни во овие предели, надополнето со пристигнувањето на
and
naturalвоgrasslands
тревници
The absence
of humans
animals
these landscapes,
coupled withи the
arrival of
одредени
инвазивни
видови,and
доведе
до inнамалување
на економската
еколошката
above
the зони
forestи zone
шумските
на
invasive
species,
has led to a reduction in the economic and ecological value of these
вредност
на овие
тревници.
природни тревници
grasslands.
над шумската зона
5.
Extensive nomadic Екстензивен
Extensiveсточарски
livestock system,
cattle grazing
highland
grasslands in
5. Екстензивна
систем, with
кадеsheep,
овци, goats
кози and
и говеда
пасат на
високорамнинските
grazing
of испаша
highland
Southern,
South
Eastern and
EasternСрбија.
Serbia.
номадска
тревници
во јужна,
југоисточна
и источна
grasslands
Over
100,000
hectares
of
pasture
are
extensive испаша
grazing mainly
на висорамнински
Над 100,000 хектари пасишта се користат under
за екстензивна
главно by
од indigenous
страна на
тревници
sheep
breeds,
such
as
Pramenka
–
Zeckel.
Grazing
is
in
a
traditional
shepherded
домородни сорти на овци како Праменка – Зекел. Испашата се одвива во рамките на еден
seasonal system.
традиционален
овчарски сезонски систем.
сточарски
овци pigs,
и живина
коиand
не се
одгледуваат
6. Екстензивна
Extensive grazing of Екстензивен
Extensive
livestockсистем,
system,каде
withсвињи,
free range
sheep
poultry,
grazingна
onфарма
semiиспаша
на
затворени
пасат
полуприродна
вегетација
во
менаџирани
овоштарници
(главно
сливи)
и
во
шумски
closed village pastures
natural vegetation in managed orchards (mainly plums) and in forests patches. Practised
селски пасишта
бавчи.across
Се практикува
низ Serbia.
цела централна Србија.
all of central
7. Планински
Сточарски систем базиран на испаша на овци и говеда на ливади во долини, среднопланински
7.
Combined
use
mountain
Livestock
system based
grazing by sheep
and cattle
of valley
midтревници со
ливади
со комбинирана
наменаon
и висорамнински
пасишта.
Станува
збор заmeadows,
полуномадски
grasslands
mountain
combined
purpose
meadows
and
highland
pastures.
It
represents
a
halfкомбинирана
сточарски систем кој ги следи сезонските промени во вегетацијата на различни надморски
nomadic
which follows
seasonal иchanges
vegetation at different
употреба
височини.
Овојlivestock
систем сèsystem
уште опстојува
во југоисточна
источнаinСрбија.
altitudes still preserved in South-Eastern and Eastern Serbia.
8. Листопадни шуми Екстензивен планински овчарски систем, каде зимската храна за стоката се собира од
во Deciduous
кои се сечат
шумиmountain
со сечење
гранки.
Се практикува
воforage
одредени
планински
кои
8.
forests листопадните
An extensive
sheep
system,
with winter
collected
from краеви
deciduous
гранки
за
зимска
имаат
ограничени
ресурси
за
производство
на
храна
за
стоката
во
зима.
Ваквата
пракса
lopped for winter forage
forest by lopping. It is practised in certain mountain areas with limited resources for theе
храна на стоката
забранета,
но сè of
уште
се среќава
воprohibited
регионот на
тек на Дунав
и во источна
production
winter
feed. It is
butдолниот
is still carried
out in lower
DanubeСрбија.
region
and
Eastern
Serbia.
9. Маргинална
Полуинтензивни пасишни системи со испаша на овци, говеда и магариња на песочни дини
испаша
на земјиште
и на солени
или тврди
почвиsystems
со висока
на sheep,
вода, кои
се and
типични
за банатскиот
9.
Marginal
grazing on land
Semi-intensive
grazing
withсодржина
grazing by
cattle
donkeys
on sandy
со
мека,
солена
или
регион.
with light, salinized or hard dunes, salinized or hard soils with high water table, typically found in the Banat
тврда почва
soils
region.

10. Испаша
на wet areasВековната
пракса на експлоатирање
на комуналните
пасишта
за испаша
на непреживари
10.
Grazing on
The centuries-old
practice of exploiting
communal
pastures
for grazing
by nonвлажни
површини
во
(свињи
и
живина,
претежно
патки,
гуски
и
мисирки)
продолжува
во
некои
делови
од
in lowland villages
ruminants (pigs and poultry, mostly duck, geese and turkeys) continues in someСрбија
parts
рамничарските села до денofденешен.
Меѓутоа,
истатаit бележи
трендinна
опаѓање
порадиofзаканата
Serbia today.
However,
is currently
decline
because
the threatодofинфекција
infection
со трихинелоза
и птичји and
грип.avian influenza.
from Trichinellosis
Автор: Ѓорѓевиќ-Милошевиќ Извор: Купер, Т., Пезолд, Т. (уредници), Кинлисајд, Ч., Ѓорѓевиќ-Милошевиќ,

Author:
Đorđević-Milošević,
Source:
Cooper,
Pezold, T. Д.
(eds.),
Keenleyside,
C., Đorđević-Milošević,
S.,агроеколошка
Hart, K., Ivanov, S.,
С., Харт,
К., Иванов, С.,
Редман,
М., T.,
Видојевиќ,
(2010).
Изготвување
на национална

Redman, M., Vidojević, D. (2010). Developing a National Agri-Environment Programme for Serbia.
програма за Србија.
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Suzana Djordjevic

Заеднички карактеристики на земјоделскиCommon
features
of во
theзападен
HNV farming
systems in
те
системи
со ВПВ
Балкан
the Western Balkans
И покрај тоа што постојат прилично големи
регионални разлики, земјоделските системи со
While there are very significant regional differences,
ВПВ во западен Балкан споделуваат голем број
the HNV farming
systems in the Western
Balkans
share
заеднички
карактеристики,
како што
се: сезонmany
common
features
such
as
transhumance
and
ско селење (дислоцирање) на сточарите заедно
nomadic
herding,
commonчување
grazing на
andстадата,
forest grazing,
со
стоката
и номадско
заедничка
испаша,
исmakingиспаша
best useиofшумска
the adapted
local оптимално
breeds and plant
користување
на
адаптираните
локални
сорти
varieties as well as, unfortunately, depopulation and
на
и на разновидните растенија, како
landживотни
abandonment.

и депопулацијата и феноменот на напуштање
Available and comparable information about most
на земјиштето.
of these characteristics is very difficult to find. And
yet,Многу
these are
important
and their
status and
е all
тешко
да issues
се најдат
достапни
и
споредливи
за најголем
дел
trends may be информации
critical importance
to the future
of од
the
овие
карактеристики.
HNV farming
systems. Сепак, сите овие прашања
се важни и нивниот статус и трендови може да
бидат од суштинска важност за иднината на
Transhumance
земјоделските системи со ВПВ.

Zoran Naletoski

Bardoka and Karakachan sheep on Stara planina
highland pasture , Serbia

разновидност на растенија и инсекти. Постојат
ened of extinction
due toграбливи
the abandonment
неколку
видови nowadays
на растенија,
птици
(особено
мршојадци
и
орли)
и
цицачи
на
of grasslands and the resulting loss of habitats.
кои денес им се заканува изумирање поради
феноменот
и
The practiceнаof напуштање
transhumance на
has тревниците
a long history in
последичната загуба на живеалишта.
the Balkans. Until the late 19 th century, transhumance
wasПраксата
widely practiced
with free movement
of livestock
на сезонско
дислоцирање
на
animals
on
the
Balkans.
стоката има долга историја на Балканот. Сè до
доцната фаза од втората половина на XIX век,
оваAfter
беше
широка распространета
theедна
establishment
of the borders on пракса
the Balкоја
се
одвиваше
паралелно
со
слободното
kans, their crossings by shepherds became more and
движење
наand
добитокот
низWar
целиот
more difficult
after World
I, theyБалкан.
were banned.
After
this period
transhumance continued
in short
Откако
беаtheвоспоставени
границите
на
distant movements
in less numbers
livestock.
Балканот,
нивнотоand
преминување
од ofстрана
на
The communist
regimesсè
almost
endedза
transhumance
овчарите
стануваше
потешко,
по Првата
светска
војна
истите
да бидат
забранети.
Поrights
овој
practice with
total
ignorance
of traditional
grazing
период,
сезонското
дислоцирање
на
стоката
and nationalization of livestock animals in some of the
продолжи
на кратки
растојанијаdid
и соsurvive
помалand
број
countries. However,
transhumance
is
грла.
Комунистичките
режими
речиси
ставија
still practised in Montenegro as well as in Albania.
крај на оваа пракса преку тоталното непознавање
на добрите страни на традиционалната испаша
In национализацијата
Montenegro, there areна
more
than 2000
и со
добитокот
воfamilies
некои
which
move the
animals
from
their permanent
од
земјите.
Сепак,
оваа
пракса
преживеаsettleи сè
mentsеtoактивна
the mountain
summer
called ‘’kaуште
во Црна
Гора иcottages
Албанија.
tuns’’ (data of Livestock Selection Service on impleВо Црна Гора, повеќе од 2000 семејства ги
mentation of the subsidies program for 2010). This is
преместуваат животните од нивните постојани
more typical
the northern part
of theколиби
countryнареbut is
населби
конforпланинските
летни
also practised
the central од
part.
чени
„катуни’’in(податоци
Службата за

The seasonal
movementнаofстоката
shepherds and their
Сезонско
дислоцирање
livestock between mountainous and lowland pastures
made
an optimal utilization
of the available
grasslands
Сезонското
префрлање
на овчарите
иresources
нивните
помеѓу планинските и
on theстада
Balkans.
низинските пасишта овозможи оптимално
искористување
на расположивите
тревни
Transhumance avoids
overgrazing in lowlands
ресурси
на
Балканот.
(where herds are kept in winter) and maintains mountain
pastures
opened
(where
are takenпрекумерна
in summer).
На овој
начин
се herds
избегнува
The grasslands
habitats(каде
and ecosystems
испаша
во низините
стадата сеadapted
чуваатtoвоit
displayиaсеhigh
diversity
of plants
and insects.пасишта
There are
зима)
држат
отворени
планинските
several
species
of
plants,
birds
of
prey
(especially
vul(каде стадата се носат во лето). Тревнатите
живеалишта
и asекосистеми
адаптирани
кон
tures and eagles)
well as mammals
that are threatоваа пракса може да се пофалат со голема

Mariovo region, Macedonia

селекција на добитокот во врска со реализаIn Albania,
the pastoral
system includes
цијата
на програмата
за субвенции
за 2010tranгоshumance
andпракса
sometimes
nomadic
The дел
imдина).
Оваа
е типична
за herding.
северниот
од
земјата,
има и во централниот
дел.
portance
of но
the јаseasonality
in the utilization
of pastures is reflected also by the official statistics which
Во Албанија, пасторалниот систем понекогаш
divide
pastures
to summer
(70%)наand
winterпокрај
(30%)
опфаќа
и номадско
чување
стада,
pastures.
праксата на сезонско дислоцирање на стоката.
Важноста на сезонскиот фактор во користењето
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на пасиштата е одразена и во официјалната
до 10 дена доколку се оди пеш.
статистика,
која
пасиштата
ги
дели
на
летни
The future of transhumance in Albania is influenced
The summer (mountain) pastures are not so far
Врз иднината на оваа пракса во Албанија
(70%)
и
зимски
(30%).
by the emigration of people to urban centres and
from winter pastures in the lowlands and usually most
ќе влијае емиграцијата на луѓето кон урбаните
abroad
as странство,
by the unwillingness
young farmof the
transhumance
takes place
within не
the се
same
disЛетните
(планински)
пасишта
многу
центриasиwell
кон
како иofневолноста
ers
move their фармери
animals to theдаmountains
any more.
trict
or to the од
neighbouring
district (Shundi,
2004).
оддалечени
зимските пасишта
во низините.
на toмладите
продолжат
со
All
this
leads
to
increased
grazing
pressure
on
what
Најголем делtakes
од селидбите
на trucks
стоката
Transhumance
one day when
areобично
used or
преместување на стадата кон планините. Сето
рамките
или во соседниот
used
to be only
pastures.
3сеtoслучува
10 days во
if the
animalsна
areист
walked.
ова води
кон winter
зголемен
притисок врз она што
округ (шунди, 2004). За оваа пракса е потребен
некогаш беа само зимски пасишта.
еден ден кога се користат камиони, односно 3
Табела 3 Летни и зимски пасишта во Албанија според сопственоста
Table 3 Summer and winter pasture in Albania by ownership type
Површина (ha)
Пасишта
Areas (ha)
Летни
Зимски
Вкупно
Pastures
Summer
Winter
Total
Државни
110 942
33 135
144 077
State
110 942
33 135
144 077
Комунални
164 152
77 371
241 552
Communal
164 152
77 371
241
552
Приватни
Private
16
13 940
30 312
312
16372
372
13 940
30
Total
Вкупно
Source: DGFP, 2003
Извор: DGFP, 2003

291466
466
291

124124
466 466

415
415 911
911

Рамка
8 Историјата
на праксатаinна
сезонско движење/селидба на сточарите заедно
Box
8 The
history of transhumance
Herzegovina
со нивните стада во Херцеговина
In Herzegovina, the right to annual transhumance was recognized by the Ottoman, Austrian and later
Во Херцеговина,
правото
на годишно
сезонско
на стоката
беше
од also
страна
Yugoslavian
authorities.
Every
family knew
where дислоцирање
it had its mountain
pasture
andпризнато
sometimes
its
на отоманската, австриската и подоцна југословенската власт. Секое семејство си знаело каде
mountain
cabin
for
both
of
which
they
paid
taxes.
Austria-Hungary
was
the
first
to
record
mountain
pasture
се наоѓа неговото планинско пасиште а во некои случаи и планинската колиба, за кои плаќало
rights
intoАвстро-Унгарија
a cadastral register;
thisпрвата
was done
to prevent
disputes
over правата
conflicting
даноци.
била
држава
која ги
запишала
наclaims.
планински пасишта во
катастарските евиденции; ова било направено со цел да нема спорови околу разни спротивставени
Normally,
year in late May, the interested families met to organize the summer pastoral association and
тврдења every
и претензии.
to agree on the duties and responsibilities of the participating families. The head of the mountain group was
Кон крајот
на мај
година,
сеofсостанувале
за да
го организираат
usually
chosen
fromсекоја
the family
thatзаинтересираните
owned the mountainсемејства
cabin. Each
the cooperating
families
contributed
летното
здружување
и
да
ги
договорат
должностите
и
одговорностите
на
семејствата-учеснички.
one or two shepherds. They also agreed on the amount of food that each family should provide and on the
Раководителот
на планинската
група обичноassistant.
бил избиран од семејството сопственик на
choice
of the cheese-maker
and the cheese-maker’s
планинската колиба. Секое од инволвираните семејства обезбедувало по еден или двајца овчари.
Тие исто така го договарале и количеството храна што секое семејство требало да го обезбеди и
At
times, transhumance
by social иunrest,
plagues
and drought. Transhumance was also
го избирале
мајсторот was
кој гоinterrupted
правел сирењето
неговиот
помошник.
suspended during the wars (WWI and WWII) for several years each time. For these periods, the mountain
Одвремеwere
навреме,
праксата
на сезонско
дислоцирање
на стоката
прекинувана
поради
pastures
overgrown
with undesirable
grasses,
and the mountains
cabinsбила
needed
cleaning and repair
in
социјални
немири,
разни
епидемии
и
суши.
Прекини
кои
траеле
неколку
години
имало
и
за
време
order to resume transhumance.
на двете светски војни. За време на овие „мртви“ периоди, планинските пасишта обраснувале со
несаканиthe
треви,
по штоpolicies
планинските
требало
се чистат
и поправаат
да може
да се
However,
agricultural
of the колиби
communist
periodдаwere
detrimental
to privateзаanimal
breeding.
продолжи
со
оваа
пракса.
A particularly harmful measure was the 1945 Law on Agrarian Reform and Resettlement, which denied
peasants
the use политики
and ownership
of mountain pastures.
This undermined
significantly
the pastoral
economy.
Земјоделските
од комунистичкиот
период
биле погубни
за приватното
сточарство.
In
1947, most
of theмерка
mountain
pastures
were assigned
to state-owned
farms.реформа
Since thenи
Особено
штетна
било
донесувањето
во 1945
година наlivestock
Законотbreeding
за аграрна
there
were
frequent
changes
in
the
administration
of
pastures
all
of
which
ignored
the
traditional
grazing
колонизација, кој на селаните им забранил употреба и сопственост на планинските пасишта.
Ова
претставувало силен удар врз селската економија. Во 1947 година, најголем дел од планинските
rights.
пасишта им биле доделени на државните сточарски фарми. Оттогаш, управувањето со пасиштата
поминалоuse
низofчести
промени,
ноheavy
сите тие
ги игнорирале
од традиционалната
Careless
pastures
caused
damage.
The areasпридобивките
covered by pasture
land had rapidlyиспаша.
shrunk
Невнимателната
употреба
на
пасиштата
предизвикала
големи
штети.
Површините
покриени
со
because nothing was done to prevent overgrazing or to protect pastures from the growth of
undesirable
пасишта
брзо
се
намалиле
затоа
што
ништо
не
било
преземено
за
да
се
спречи
прекумерна
испаша
grasses. In some places the wooded areas adjoining the pastures were devastated.
или за да се заштитат пасиштата од растот на несакани треви. Во некои места биле уништени и
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шумите лоцирани веднаш до пасиштата.
Then, in 1952, pasturing cooperatives were established which accepted animals from all owners, regardless
of whether
they had
previously
engaged in transhumance.
The newly
distributed
mountain
pastures
Потоа,
во 1952
година
биле формирани
пасишни задруги
кои ги
прифатиле
животните
од were
сите
сопственици,
без оглед
дали тие претходно
сезонско
дислоцирање
на стоката.
assigned to villages
and communes.
Where there практикувале
were no pasturing
cooperatives,
the general
agrarian
Новодистрибуираните
доделени
на own.
селата
и општините.
Таму lands
каде
cooperatives organized theпланински
movement пасишта
of stock toим
theбиле
mountains
on their
Some
mountain pasture
немало
пасишни
задруги,
обичните
земјоделски
задруги
сами
го
организирале
преместувањето
на
were returned to earlier users.
добитокот кон планините. Некои планински пасишта им биле вратени на поранешните корисници.

All these changes profoundly disrupted the traditional pastoral system in Herzegovina, but it survived the
Сите овие промени го изместиле од колосек традиционалниот пасторален систем во Херцеговиcommunist
period
and is still practised
in some regions,
a substantially
different
form to thatрегиоwhich
на,
но истиот
го преживеал
комунистичкиот
периодalbeit
и сèinуште
се практикува
во одредени
tookиако
placeвоinзначително
the past. поразлична форма од онаа во минатото.
ни,
Source:
Vucinich, W., 2003, Transhumance, in “Yugoslavia and its historians”, ed. Naimark, N. and H. Case, Stanford University
Извор: Вучиниќ, В., 2003, Сезонско дислоцирање на стоката, во „Југославија и нејзините
Press
историчари”, редактори Најмарк и Кејс, Stanford University Press

Рамка
9 Заедничка
употреба на
тревниците во Бугарија
Box 9 Common
use of grasslands
in Bulgaria
Заедничката употреба на тревниците претставува една историска традиција во Бугарија. Секое село или
Common use of grasslands is a historical tradition in Bulgaria. Each village or municipality owns and uses
општина поседува и користи шуми и планински пасишта каде заеднички се напасува стоката за време на летforests,
mountain
pastures
and
villages
“meri”
whereи livestock
areнаgrazed
in common
ните
месеци.
Вкупниот
број на
грла
зависел
од бројот
големината
селските
тревници.during
Секој the
тип summer
животно
months.
The
total
number
of
livestock
depended
on
the
number
and
size
of
the
village
grasslands.
Eachи
добивал посебна пасишна зона. На пример, највисоките планински пасишта биле резервирани за козите
type of animals
specific area
of коњи,
pasture.
For иexample,
highestовци
mountain
pastures were
немолзните
овци.was
На allocated
понискитеa пасишта
паселе
крави
телиња. the
Молзните
биле напасувани
во
browsed
by
goats
and
non-milking
sheep.
Lower
pastures
were
grazed
by
horses,
cows
and
calves.
Milking
пониските и потопли зони.
sheep were grazed in lower, warmer areas.
Движењето на стадата кон пасиштата имало сезонски обележја. Во топлите летни месеци, стадата биле горе
во
По жетвата
косидбата,
биле носени
да пасат
селата months,
на стрништа,
вториот
Theпланините.
herds’ movements
on иthe
pastures животните
followed seasonal
pattern.
In the околу
hot summer
they were
up
откос
и
слично.
in the mountains. After harvest and mowing they were allowed to graze around the villages on stubble fields,
aftermaths
and soна
on.животни ги користеле општинските пасишта во своето населено место слободно и без
Сите
сопственици
било какво ограничување. Ако се случело да има неискористени пасишта, истите им биле давани на луѓе од
All animal
owners
used
the municipal
pastures
their неподелени
settlement freely
andпомеѓу
without
any limitation.
If there
други
населени
места.
Имало
и случаи на
споровиinоколу
пасишта
населени
места, особено
were
pastures
left, they
givenпланински
to peopleзони.
from outside the settlement. There were also cases of disputes
за
пасишта
лоцирани
во were
високите
on undivided “meri” between settlements especially in the high mountain areas.
Пред влезот на Бугарија во ЕУ, не постоеја плаќања за обработка на земјиште базирани на површината (квадратурата)
на земјиштето.
Оттаму,
употреба
на земјиштето
бешеfor
уредена
илиThus,
со почитување
на
Prior to Bulgaria’s
accession
to theзаедничката
EU, there were
no area-based
payments
farming.
the common
историските
договори
или
–
во
многу
случаи
–
неформално.
use of land was either regulated following the historical regulations or, in many cases, informally.
Воведувањето на мерките за поддршка на земјоделците според Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) на
Theи introduction
of the CAP
support
and direct
payments
in 2007
made it evident
that the
ЕУ
директните плаќања
во 2007
годинаmeasures
јасно ја покажаа
потребата
од измени
и дополнувања
на постојната
existing legislative
framework
needed
amendment.
The users сопственост
of the common
lands (whether
individuals
or
законска
регулатива.
Корисниците
на земјиштето
во заедничка
(поединци
или здруженија)
требаassociations)
needed право
to haveдаaгиlegal
right to
use the grasslands.
that year the за
power
to grant такви
such права
rights
ше
да имаат законско
користат
тревниците.
Таа година,Inнадлежноста
доделување
му
дадена
населеното
место
коеsettlement.
одлуките го донесе на еден општ собор на жителите.
wasбеше
given
to theна
general
meeting
of the
Во
март 2007
година,
заменикMinister
министерот
за земјоделство,
инаку for
одговорен
за изработка
на Системот
за
In March
2007,
the Deputy
of Agriculture
responsible
the elaboration
of the
Land Parcel
идентификација на земјишните парцели (LPIS) и на Интегрираните системи за администрација и контрола
Identification System (LPIS) and the Integrated Administration and Control Systems (IACS) issued rules for
(IACS), ги објави правилата за дистрибуција на правото за користење на пасиштата од страна на сточарите. Со
distributingсеthe
right to use
“meri” to здруженија
livestock breeders.
It encouraged
the иestablishment
of associations
of
правилата
поттикнува
формирање
на корисници
на земјиште
ваквите здруженија
имаат приоland
users
and
prioritized
them
in
the
distribution
of
common
lands.
Only
after
the
needs
of
the
associations
ритет при распределбата на земјиштето во заедничка сопственост. Само откако ќе беа задоволени потребите
were
fulfilled wereможеа
individual
users to be
given shares
of common
Theземјиште.
rules also,Исто
importantly,
specified
на
здруженијата,
индивидуални
корисници
да добијат
дел одland.
ваквото
така е важно
да се
that the
land
was to maintained
in Good
Agricultural
and Environmental
Condition. и еколошка состојба.
каже
дека
правилата
предвидуваат
земјиштето
да се одржува
во добра земјоделска

Overall,
CAP-compliant
legislative заregulation
land
use is a rather
new development
and the
Во
глобала,
законската регулатива
употреба of
на common
земјиштето
во заедничка
сопственост
(која е усогласена
со
administration
is still
a learning
curve,
which
has resulted inсèa уште
number
amendments
modifications
ЗЗП)
е нешто ново
воon
Бугарија,
поради
што
администрацијата
учи,ofшто
доведе доand
неколку
измени и
дополнувања
на регулативата.
на теренот
сè уштеstill
имаpresents
потешкотии
(од законодавен,
административен
in the regulations.
However, theСепак,
situation
on the ground
a number
of difficult issues
(legislative
иand
социјален
карактер)
на
чие
решавање
треба
да
се
работи.
administrative and social ones) that need to be addressed.
Извор: Стефанова,
В. и Ј. Казакова,
Преглед
на заедничката
Бугарија, EFNCP -Бугарија
Source:
Stefanova,V.&Y.Kazakova,
2010,2010,
Overview
of common
grazing in испаша
Bulgaria, во
EFNCP-Bulgaria
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Рамка
10 Управување
соPastures
државните
пасишта во Македонија
Box
10 Governance
of State
in Macedonia
Речиси сите
пасишта во
особено
планинските
пасишта) ùpastures)
припаѓаатbelong
на државата.
Almost
all pastures
in Македонија
Macedonia (а(and
particularly
the mountain
to the Управувањеstate. Their
то со пасиштата
е уреденоbyвоthe
Законот
за Pastures
пасишта (2000).
е доделеноtoна
management
is regulated
Law on
(2000).Севкупното
The overall управување
governance му
is delegated
theЈавното
Public
претпријатие
за
управување
со
пасиштата
(државно
тело).
Enterprise for Pasture Management (a State body).
Секоја година се објавува повик за користење на пасиштата. Правата на користење се доделуваат така што се
следат природните граници согласно со капацитетот на пасиштата. Пасиштата над 1200 m надморска височиEach year a call for tender is launched for the use of the pastures. The usage rights are allocated following
на се користат за испаша главно во летните месеци (од мај до октомври). Договорите се потпишуваат за периnatural
accordingплаќаат
to the capacity
of the
pastures.
Pastures
above 1200
are grazed
mainly in
од од 5 boundaries
години, а фармерите
надоместок
по глава
на добиток
за правото
да гоmкористат
пасиштето.
summer months (from May to October). Contracts are signed for a period of five years and the farmers pay
aВоfee
per headсеforслучува
the right
to use the
pasture.
реалноста
пасиштата
земени
под закуп често да бидат користени и од други фармери затоа што
не постојат физички бариери околу нив. Ова е многу честа појава кај низинските пасишта и пасиштата блиску
In
до reality
селата.the leased pastures are often used by other farmers since there are no physical barriers around
them. This is very common in the lowland pastures and in pastures near villages.
Ако стадото се зголеми над оптималниот капацитет на закупеното пасиште за време на годината, фармерот
мора да поднесе
барање
за ново
пасиште
идната
година за вишокот
Новото
пасиште
Ifили
theовчарот
herd increases
above the
carrying
capacity
of the
currently-rented
pastureгрла.
during
the year,
the обично
farmer
еorна
друга
локација
така
што,
официјално,
фармерот
треба
да
го
подели
стадото.
shepherd has to apply during the next year for a new pasture for the excess animals. Usually, the new
pasture is in a different place and officially the farmer has to split the herd.
Во 2000 година беше донесена Програма за управување со пасиштата (2000-2009). Таа беше заснована на
списокот
на скоро
60% од пасиштата
(што беше
направено од
страна
на Институтот
за шумарIn
2000, на
a капацитетите
programme for
the management
of pastures
(2000-2009)
was
approved.
It was based
on
ство за Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство). Програмата ги опишува различните
inventories
of
the
carrying
capacity
of
almost
60%
of
the
pastures
(carried
out
by
the
Forestry
Institute
on
блокови на пасишта: нивните почви, составот на тревникот, присуството на вода, геолошките карактеристики,
behalf
of the Ministry
Agriculture).
programme
the different
pasture
blocks:даtheir
soils, sward
дали станува
збор заofзимски
или за The
летни
пасишта иdescribed
амелиоративните
мерки
што треба
се преземат
во
composition,
water
availability,
geological
characteristics,
whether
they
are
winter
or
summer
pastures
and
годините што доаѓаат. Предложените мерки се фокусираа на: расчистување на несаканата вегетација; изградthe
ameliorative
measures
to be undertaken
during
the coming
years. The proposed
measures
on
ба или
реконструкција
на засолништа,
поилишта
и патеки
до оддалечените
пасишта; заштита
наfocused
пасиштата
clearing
unwanted
vegetation;
the
construction
or
reconstruction
of
shelters,
drinking
pools
(watering
places)
од орање и пошумување; ѓубрење на одредени места, итн. Во програмата не се предвидени директни мерки
and
paths to the
pastures;
the protection
of pastures
fromостануваат
ploughing само
and afforestation;
fertilization
за зачувување
наremote
биолошката
разновидност.
Повеќето
од мерките
на хартија, односно
не се
in
some areas.
direct measures for biodiversity conservation were envisaged in the programme. Most of
реализирани
воNo
пракса.
the measures remain on paper only.
Неодамна можеа да се слушнат поплаки од голем број фармери околу тоа како се управува со пасиштата. Поради недостиг
финансиски
јавното претпријатие
во моментов
само
врши наплата
надоместоци
Recently,
manyнаfarmers
have средства,
been complaining
about the way
pastures are
managed.
Due toнаlack
of funds,
од
фармерите,
без
да
спроведе
било
какви
амелиоративни
мерки
на
пасиштата.
Поилиштата
и
засолништата
the Public enterprise is now only collecting fees from farmers without carrying out any ameliorative measures
за животните
се речиси
руинирани,
а нови
се изградени.
до оддалечените
пасишта
се not
одржуваon
the pastures.
The watering
places
andнеanimal
sheltersПатеките
are almost
derelict and new
ones не
have
been
ат за да бидат проодни и истите не може да се користат. Резултат од ваквите состојби се големите загуби на
erected. Paths to remote pastures have not been kept clear and cannot be used. The overall result is a big
пасишна површина и полуприродни живеалишта поради инвазијата на грмушки и дрва.
loss of grazing area and semi-natural habitats due to shrub and tree invasion.
Извор: Стефанова, В., 2010, Пасиштата во Македонија, необјавен работен документ.
Source: Stefanova, V., 2010, Pastures in Macedonia, non-published working document

Рамка 11 Шумска испаша во Албанија
Box 11 Forest grazing in Albania
Шумите зафаќаат повеќе од 1 милион хектари во Албанија, што е повеќе од една третина од поForests
occupy
more than
1 millionнаселение
hectares in во
Albania
– more
one third of the country’s
вршината
на земјата.
Селското
голема
мераthan
е егзистенцијално
зависноland
од surface.
шумите
Rural
people
depend heavily upon
to secure
their livelihoods
of за
firewood
for cooking
во делот
на обезбедувањето
дрваforests
за готвење
и греење.
Важноста in
наterms
шумите
егзистенцијата
на
and
heating.
importance
to ruralнаlivelihoods
goesгориво.
beyondНајголем
their use дел
for fuel
however. Most
селаните
не The
се сведува
самоofнаforests
употребата
дрвата како
од домаќинствата
households
generate
additional
from forest
resources
through
forestиспаша
grazing and
the collection
of
имаат и други
видови
користbenefits
од шумските
ресурси
преку
шумската
на стоката
и собиnon-timber
forest растенија
products such
pine resins.
рањето шумски
какоasнаmedicinal
примерherbs
разниand
лековити
билки и борови смоли.
A
study
of Blerimi commune
revealed Блерими
that agricultural
landдека
satisfies
on average 40%
of the задоволува
forage needs во
of
Едно
истражување
во општината
покажа
земјоделското
земјиште
просек
од потребите
храна за60%
локалниот
добиток,
додека forests
преостанатите
задоволуthe
local40%
livestock,
while theод
remaining
is satisfied
by communal
(40-50%)60%
and се
state
forests
ваат од комуналните шуми (40-50%) и државните шуми (10-20%).
(10-20%).
Во истата општина функционира десетгодишен договор за комунално користење и управување со
In
the same commune, there is a 10 year contract for the communal use and management of the forest.
шумата. На локалните корисници им е дадено правото да ги користат шумските пасишта и да сечат
Local
users
areиgranted
the храна
right toво
use
forest pastures
andшумата;
cut firewood
and fodder
in согласуваат
some areas; in
дрва за
огрев
за сточна
одредени
места од
за возврат,
тие се
соturn
тоа
they
agree
to
local
administration
setting
aside
other
forest
land
for
their
protection
and
rehabilitation.
локалната администрација да определи друго шумско земјиште кое ќе го заштитува и обновува.
Пред да
потпишан
за the
пренос,
совет донесе
да се
Before
theбиде
transfer
contractдоговорот
was signed,
villageселскиот
council decided
how to одлука
use andкако
manage
theкористи
devolvedи
управува
со пренесената
шума.
Советот rather
се одлучи
комунално
управување
наместо индивидуалforest.
It opted
for communal
management
than за
individual,
family-based
arrangements.
The reasons
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ни, семејни аранжмани. Причините за ова беа двојни: прво, некои луѓе стравуваа од конфликти кои
were
twofold: како
on theпоследица
one hand, од
some
people were afraid ofна
conflicts
resulting
fromкако
individualizing
forest
би
настанале
индивидуализирањето
шумските
парцели,
што претходно
plots,
as случило
had previously
happened with
agricultural
land. причина
On the other,
many
feared the
се
беше
со земјоделското
земјиште.
Втората
беше
тоа also
многумина
се responsibility,
плашеа и од
одговорноста,
секако
и финансиска,
којаarrangement.
со себе ја носи еден индивидуален договор (аранжман).
not least financial,
implied
by an individual
Селаните
плаќаат
надоместоци
правото
да ја користат
шума.
За supply
добивање
право
The villagers
pay fees
for the right за
to use
the communal
forest.општинската
The right to cut
yearly
of firewood
да сечат дрва за огрев, едно домаќинство требаше да плати 4 € за една година. Годишниот надоfor one household could be obtained for €4. The annual fee to lop oak branches for winter fodder was €1,60.
месток за отсекување дабови гранки за храна за добитокот зиме изнесуваше 1,60 €. Користењето
per€ по
head
of cattle
and €0.80
per head
or goats.
Using
forestзаasиспаша
pastureчинеше
cost €4.80
на
шумата
4,80
глава
на говеда,
односно
0,80of€sheep
по глава
на овци или кози.
Source:
Stahl, J.,
2010,Албанските
Albanian forests
after
ILC-NACFP, 2008,
Final 2008,
ReportЗавршен
on Enhancing
Tenure
Security on
Извор: Штал,
Ј., 2010,
шуми
по Socialism,
крајот на and
социјализмот;
ILC-NACFP,
извештај
за зајакнување
Communal
Forest
and
Pastures
in
Albania
на сигурноста на правото на користење на општинските шуми и пасишта во Албанија

Напуштање на земјиштето

Vyara Stefanova

Land abandonment
Напуштањето на земјиштето е најзначајниот и статистички евидентиран проблем како за
Land abandonment
notableна
andприроstatisземјоделството,
такаisиthe
за most
заштитата
tically
recorded
problem
for
both
farming
and
дата во западен Балкан. И покрај тоа што еnature

тешко да се измери точната големина на овој
conservationвоin регионот,
the Westernнегативните
Balkans. Although
its exфеномен
последиact од
extent
across the region
is difficult to особено
measure, the
ци
напуштањето
на земјиштето,
на
mostly negative
impacts
of land abandonment,
тревниците,
врз
живеалиштата
и видовитеand
се
especially
of grasslands,
on истражувања
habitats and species
are
веќе
воочени
во разни
за биоalready detected
by biodiversity studies.
лошката
разновидност.
Земјите
користат
различни
термини
тиThe countries
use different
terms
such as од
“fallow
пот
на
„незасеано
земјиште”,
„необработувано
land”, “uncultivated land”, “non-utilized land” and even
земјиште”,
„неупотребувано
земјиште”
дури
“refused land”,
but in most cases
these are па
all abanи
„отфрлено/одбиено
земјиште”, но во најгоdoned
lands.
лем дел од случаите се работи за напуштени
земјишта.
In Albania, about 123,000 ha of agricultural land is

Suzana Kratovalieva

Grassland abandonment in Stip region, Macedonia

истото било многу уништено и не можело да
се користи за земјоделско производство. Најmay be used for grazing. There are no official figures
голем дел од ова земјиште сега е веројатно наfor land abandonment in Albania.
пуштено, но можно е дел од него да се користи
за испаша. Не постојат официјални бројки за
A recent study (Müller&Munroe, 2008) based on
феноменот на напуштање на земјиштето во Алsatellite
банија. data indicated that most abandonment of arable land at the beginning of the transition period was
concentrated
in marginal,
less densely
populatedснимareas.
Врз основа
на податоци
од сателитски
Moreво
recently,
wasстудија
increasingly
shaped
ки,
една abandonment
неодамнешна
(Милер
и
by economic
fromдека
cultivation
and growing
Монро,
2008)returns
се вели
најчестите
појави
competition
with на
non-farm
livelihood strategies.
More
на
напуштање
обработливото
земјиште
на
recently, most
associated with
land
почетокот
одbandonment
периодот was
на транзиција
се слуfragmentation
чиле
во маргинални области со помала густина на население. Во последниов период, врз
In Croatia, the
abandonment
grassнапуштањето
наsignificant
земјиштето
сè повеќеof влијаеја
добивки
обработката
landsекономските
and marginal arable
land од
on around
500,000 на
ha
земјиштето
и растечката
конкуренција
од неhas been accompanied
by an increasing
intensification
земјоделските
за trends
остварување
егзисon the rest of theначини
land. Both
have a negative
тенција.
Во
последно
време,
најголем
број
појаimpact on HNV farming and on farmland biodiversity.
ви на напуштање на земјиштето без поврзани
со The
фрагментацијата
истото. area of Montenechanges in theна
agricultural
gro are twofold: the area of arable land and gardens
Во Хрватска,
големите
размери
наpermanent
појавата
decreased
by 15% from
1992 to
2003. The
на
напуштање
на other
маргиналноcrops
decreased на
by тревниците
about 6%. Onиthe
hand, the
то
обработливо
земјиште
на
околу
500,000
ha
area of meadows has increased by 11%.

referred
to as “refused”
and123,000
sometimes
as “returned”
Во Албанија,
околу
ha земјоделско
land.
The
former
owners
of
this
land
did
not want to
земјиште се нарекува „отфрлено/одбиено”,
а
take
it
back
from
the
state
since
it
was
much
eroded
понекогаш и „вратено” земјиште. Поранешните
and could not beнаused
agricultureнеproduction.
Most
сопственици
оваforземјиште
сакаа истото
of this
land is назад
now probably
abandoned
although some
да
го земат
од државата
од причина
што

Golem Korab (2765) – highest peak in Macedonia
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Локални сорти на домашни животни
different places often had very different preferences for
локални
сорти
theТрадиционалните
species and breeds of
animal they
kept.на домашни животни се дел од наследството на секоја
земја. Тие се добро прилагодени на потребите
Legislative measures undertaken in the past led to
на планинското земјоделство, при што се миhuge decrease in the number of certain local breeds.
сли на отпорноста кон студот, способноста да
One prominent example is the prohibition of the traкористат екстензивна испаша, итн. Ваквите каditional nomadic system of mountain sheep farming
рактеристики го олеснуваат одржувањето на
practised by the Karakachani and the confiscation of
традиционалните пасишни системи и на со нив
their
flocks. This
heavilyиreduced
the numbers of Kaповрзаните
предели
живеалишта.
rakachan sheep, horses and dogs – all of which are
Suzana Djordjevic

беа придружени со зголемено интензивиOverнаtheземјоделството
decade from 1998
to 2008, agricultural
рање
на преостанатиот
дел
land
in MacedoniaИdecline
229,000
ha (17%
of the
од земјиштето.
дватаby
тренда
имаат
негативно влијание
врзof земјоделството
со ВПВ
и врз
total
at the start
the period). Of this,
132,000
ha
биолошката
земјоделското
were
arable landразновидност
and 114,000 haна
were
pastures. The
земјиште.
main
reasons specified are the rural-urban migration
and the use of former agricultural land for development
кај земјоделските
површини
во
andПромените
other non-farming
purposes. In addition,
it is estiЦрна
Гора
беа
во
две
насоки:
површината
на
mated that between 20% and 34% of arable land (100обработливо
земјиште
и градини
се намали за
170
000 ha) is left
fallow each
year in Macedonia.
15% во периодот помеѓу 1992 и 2003 година,
постојаните
се намалија
за околу
6%,
Results fromкултури
survey research
in Serbia
(Bogdanov,
а
од
друга
страна,
површината
на
ливадите
се
2007) show that rural farm holdings in mountainous reзголеми
за 11%.
gions
do not
use between a quarter and a third of their
land. The main reasons are related to the low quality of
Заinaccessible
време на еднодеценискиот
период costs,
1998land,
roads and thus high transport
2008poor
година,
and
drainage.површината на земјоделското
земјиште во Македонија се намали за 229,000 ha
(што еbreeds
пад од
вкупната земјоделска поLocal
of17%
farmод
animals
вршина на почетокот од овој период). Од оваа
бројка,
132,000
habreeds
беа обработливото
земјиште,
Traditional
local
of domestic animals
are
а
114,000
ha
беа
пасишта.
Главните
причини
се
part of the national heritage of each country. They
миграцијата
село-град
и
употребата
на
пораare well adapted to the needs of mountain agriculture,
нешнотоresistance
земјоделско
земјиште
развојни
и
including
against
cold, the за
ability
to utilise
други неземјоделски цели. Како дополнение
rough grazing, etc. These characteristics facilitate the
на ова, се проценува дека помеѓу 20% и 34% од
maintenance of traditional grazing systems and their
обработливото земјиште во Македонија (100associated landscapes and habitats.
170 000 ha) се остава незасеано секоја година.

Flock of authochtonic Balkan Goats shaping grasslands in
forest zone in Stara Planina

Suzana Djordjevic-Milosevic

Animal
breeding
an ancient
activity inспроведеthe WestРезултатите
од is
едно
истражување
ern
Balkan
countries.
The
result
of
these
centuries-old
но во Србија (Богданов, 2007) покажуваат дека
farming
practices
is a great diversity
of livestock
breeds
руралните
земјоделски
стопанства
во планинof
cattle,
sheep,
goats,
buffaloes,
horses,
pigs,
poultry
ските региони не користат помеѓу една четврand
domestic
animals.
Their земјиште.
genetic diversity
тинаother
и една
третина
од нивното

Busha cow

Главните причини за ова се лоцирани во лошиот
квалитет
на to
земјиштето,
недостигот
на
is
also closely
related
the geographical
and cultural
пристапни патишта (што повлекува високи
diversity of the countryside since different people in
транспортни трошоци) и слабото одводнување.
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Одгледувањето животни е дејност која во
traditional
andзападен
now endangered
or практикува
rare in Bulgaria,
земјите од
Балкан се
од
Macedonia
and Serbia.
многу дамнешни
времиња. Резултат од овие
вековни земјоделски практики е големата разNowadaysнаthe
availability
ofовци,
financial
support
for
новидност
сорти
говеда,
кози,
биволи,
private
local breeds
is of домашни
crucial importance
коњи, owners
свињи,ofживина
и други
животfor
diversity,
conservingе semi-natuни.preserving
Нивната genetic
генетска
разновидност
исто така
тесно
поврзана
соfarming
географската
и културната
ral
habitats
and HNV
systems as
well as supразновидност
на of
пределите,
затоаInшто
различporting
the income
private farmers.
recent
years
ни луѓе
различни
имале
many
of theвоcountries
of theместа
regionчестопати
have either planned
многу
различни
афинитети
во поглед their
на видоor
implemented
measures
for preserving
local
вите и сортите на животни што ги одгледувале.
breeds.
Одредени
мерки
во минатото биле
преIn
Macedonia,
the што
officially-recognised
autochземени
во
сферата
на
законодавството
имаат
thonous breeds are Busha cattle, Pramenka sheep
доведено до огромно
намалување
на бројот
(Karakachanska,
Ovchepolska
and Sharplaninska
ra
на
одредени
локални
сорти.
Еден
илустратиces), Domestic goat, Local primitive goat and Sharвен пример е забраната на традиционалниот
planinets sheep dog. The exact number of pure bred
номадски систем на планинско овчарство што
animals is still not known. However, the suckler cow
го практикува етничката група Каракачани и
system is widespread, and at least 20% of those cows
конфискацијата на нивните стада. Оваа мерка
are Busha crosses.
предизвика огромно намалување на бројот на
каракачански овци, коњи и кучиња, коишто во
Support
for the autochthonous
is a priorцелост
се традиционални
и сегаbreeds
веќе загрозени
ity
in
the
National
Agricultural
and
Rural
Development
или ретки во Бугарија, Македонија и Србија.
Strategy (2007-2013). A measure supporting low-pro-

Gwyn Jones

Поддршката за локалните сорти се обезбедува
од национални
извориcountries
на средства
почнуData from
the Western Balkan
indicates
that
вајќи
од 1998
година.
Одгледувачите
мора fall
да
the
majority
of the
olive groves
from the region
бидат
евидентирани
во
Националниот
региwithin the traditional low-input olive grove category. In
стар наhowever,
автохтони
сорти.
Животните
се
Croatia,
a third
of the
olive trees за
(1 кои
million)
дава
поддршка
се
вклучени
во
програмите
за
are reported to be under more intensive management
одгледување
животни
на
двете
главни
здруже(Radinović et al, 2004).
нија за одгледување животни од Земун Поље и

Olive groves in Montenegro

Suzana Djordjevic

Во денешно време, постоењето на можност
ductivity
cattle
breeds (focused
on Busha
cattle) was
за
давање
финансиска
поддршка
на приватните
implemented
in
2009
using
national
funds.
Another
сопственици на локални сорти е од круцијална
measure inзаthis
frameworkна
which
reinforces
both local
важност
зачувување
генетската
разновидbreeds
and
HNV
farming
is
the
support
for
shepност и на полуприродните живеалиштаthe
и земјоherds’ salaries.
A pilot
measure
to support
local breeds
делски
системи
со ВПВ,
како
и за материјално
is envisagedна
as приватните
part of the IPARD
programme.
помагање
фармери.
Последниве години, многу од земјите во регионот имаат
планирано
спроведено
меркиdomestic
за заштита
In Serbia, или
the list
of autochthonous
liveна
нивните
сортиthan
на животни.
stock
breedsлокални
includes more
30 breeds and landraces.
Во Македонија, официјално признати автохтони
сорти
говедото
Буша,
овцата
Праменка
Support
forсе
local
breeds has
been
provided
from na(од
каракачанска,
овчеполска
и
шарпланинска
tional funds since 1998. The breeders have to be regisраса),
коза, локалната
примитивна
tered inдомашната
a National Register
of Autochthonous
Breeds.
коза
и
овчарското
куче
Шарпланинец.
Точната
The supported animals are included in the breeding
бројка
на расни
животни
сè уште
programmes
of the(чистокрвни)
two main breeding
associations
не
е
позната.
Сепак,
системот
крава-теле
е наin Zemun Pole and Novi Sad. Until 2008, the support
широко распространет, а најмалку 20% од краconsisted of a direct payment per head of domestic
вите се хибриди на Буша.
animal, but since then there an investment aid has also
been
available. Theзаinvestments
encourage
the mainПоддршката
автохтоните
сорти претстаtenance
and equipment
on farms with стратегија
autochthonous
вува
приоритет
во Националната
за
breeds
as
well
as
the
purchase
of
new
animals.
земјоделски и рурален развој (2007-2013).

Razka sheep – authohtonic sheep from Banat region

Во 2009olives
година
беше
спроведена
Traditional
in the
Western
Balkans мерка за
поддршка на нископродуктивните сорти на говеда
(соgroves
акцентareнаtypical
говедото
Буша) the
од домашни
Olive
throughout
Mediterraизвори
на
средства.
Друга
мерка
во
овие which
рамnean region and those Western Balkan countries
ки
која ги
и локалните
сорти
и земјоlie within
theзајакнува
Mediterranean
climate zone
are no
excepделството
со
ВПВ
е
поддршката
за
платите
на
tion.
овчарите. Една пилот мерка за поддршка на
локалните
сорти
предвидена
и во
Olive groves
canнаbeживотни
classifiedе in
three main cateрамките на програмата IPARD.
gories (EFNCP, 2000) according to their management
intensity:
a) traditional
low-input
groves; b) домашни
intensified
Во Србија,
листата
на автохтони
traditional опфаќа
groves;повеќе
and c) од
modern
intensive
groves.
животни
30 сорти
и раси.
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Нови Сад. До 2008 година, поддршката се сосTraditional low-input groves are usually small sized
тоеше од директно плаќање по грло на домашwith 40 to 150 trees per hectare and are often planted
но животно, но оттогаш наваму на располагање
on
terraces.
The trees are помош.
usually very
old and are local
стои
и инвестициска
Инвестициите
го
varieties.
normal way to control
vegetation on the
помагаатTheодржувањето
и опремувањето
на
plot
is by grazing,
or by occasional
tillage.
Chemical
фармите
со автохтони
сорти, како
и купувањеfertilization,
pesticide use and irrigation are extremely
то нови животни.
rare in these groves. The combination of these factors
creates
high natureмаслинки
value in terms
of biodiversity
and
Традиционални
во западен
Балкан
landscape as well as positive environmental impacts
such
as controlling насади
erosion and
water run-off.
Маслиновите
се типична
одлика на
целиот медитерански регион, така што ни земјиAt западен
the sameБалкан
time, extensive
management
makes
те од
кои потпаѓаат
под медитеfor
low
yields
that
are
very
vulnerable
to
natural
ранската климатска зона не се исклучок. conditions. All countries report high variability in the yields
depending
on the year.
In Montenegro,
the
Маслиновите
насади
може даforсеexample,
класифиyields
in aво
good
yearкатегории
can be up to(EFNCP,
12 times2000)
those
цираат
триfertile
главни
според
којinsecure
се управува
соand
нив:a
of
a bad интензитетот
year, leading to со
very
incomes
а)
традиционални
насади
со
екстензивен
начин
very low overall economic performance.
на користење; б) интензивирани традиционалниAs
насади;
модерни
интензивни
насади.
a result иtheв)three
main threats
to the survival
of
Податоците
од
земјите
на
западниот
Балкан
the traditional olive system are: the intensificationпоof
кажуваат
дека
најголемиот
дел
од
маслиновите
production in response to the increasing market deнасадиespecially
во регионот
потпаѓаат
под категоријаmands
in regions
with developing
tourism;
та
на
традиционални
маслинови
насади
екland abandonment, mostly in the more remoteсоolive
стензивен
на користење.
Хрватска,
се
groves;
landначин
development
in coastalВоareas.
In Monсмета дека една третина од маслиновите дрвја
tenegro, there are several reports of old trees being cut
(1 милион) се предмет на поинтензивно упраdown,
despite
the law forbidding
it.
вување
(Радиновиќ
и соработниците,
2004).

Табела 4 Површини под маслинови насади во западен Балкан
Table 4 Area of olives in the Western Balkans
Земја
Country

Површини под Маслинови дрвја
Просечна густина (дрвја/ha)
Area of olives
Olive trees
Average density
маслинки (ha)
(број)
(ha)
(Number)
(tree/ha)
Albania
8585
Албанија
42 000 42 0003,6 милиони 3,6 million
Croatia
15 000
3,5 million
233
Хрватска
15 000
3,5 милиони
233
Montenegro
3 200
0,412 million
128
Црна
Гора
3 200
0,412 милиони
128
Source:
National documents
Извор: Национални документи

Box 12 12
Local
olive varieties
in the
region of
Рамка
Локални
сорти на
маслинки
воDalmatia,
регионотCroatia
Далмација во Хрватска
In Croatia,
about
42 000 family
farms growна
olives;
of 42,000
these, about
36 000
are in
Olives
are the
Во
Хрватска,
маслинки
се одгледуваат
околу
семејни
фарми;
одDalmatia.
нив, околу
36,000
се
во
Далмација.
култура
којаand
се одгледува
Далмација
од аспект
dominant
type ofМаслинките
fruit cultivatedсеinдоминантната
Dalmatia in terms
of volume
production isвоincreasing
markedly.
It is
на
обемотthat
на 45%
производство,
кое бележи
тренд на
значително
зголемување.
се дека
estimated
of families living
on the Croatian
coast
cultivate olives
as either Проценките
their main or ancillary
дури
45% од
кои
живеат
брегare
одгледуваат
маслинки
како
occupation;
theсемејствата
figure rises as
high
as 93%наonхрватскиот
some of theјадрански
islands. Olives
produced almost
exclusively
главно
или
помошно
занимање;
оваа
бројка
достигнува
и
неверојатни
93%
на
некои
од
островите.
for oil.
Маслинките речиси исклучиво се наменети за производство на маслиново масло.
The agricultural и
and
biological diversity
of olivesна
is маслинките
extraordinary,еwith
as many as со
37дури
native37varieties
in
Земјоделската
биолошката
разновидност
исклучителна,
нативни
the areaвоof Далмација.
Dalmatia. The
dominant variety
withсо
over
percent
the production,
followed на
by
сорти
Доминантна
сортаis еOblica,
Облица,
над5050%
од of
вкупното
производство
Lastovka
and
Levantinka
varieties.
маслинки, по што следат сортите Ластовка и Левантинка.
Состојбата
37-те
признати сорти
наofмаслинки
во Далмација
е следнава:
The status ofсоthe
37 recognized
cultivars
olives in Dalmatia
is as follows:
-Òедна
сорта
е
изгубена;
one cultivar is lost;
-Ò1212
сорти
се опасно
загрозени,
со по уштеwith
само
неколку
во живот;
cultivars
are dramatically
endangered,
only
severalдрвја
trees remaining;
-Ò8 сорти
имаат
многу
мали
популации
со
помалку
од
1000
дрвја;
8 cultivars have very small populations with less than 1,000 trees;
-Ò7 сорти
имаат
популации
помеѓу
1000
и 10,000
дрвја;
7 cultivars
have
populations
ranging
between
1,000
and и10,000 trees;
-Òсамо
9
сорти
имаат
задоволителни
популации
со
над
10,000
дрвја.
and only 9 cultivars have satisfactory populations with over
10,000
trees.
Извор: Земјоделството и биолошката разновидност во Далмација, 2009, извештај за проектот COAST на УНДП
Source: Agriculture and Biodiversity in Dalmatia, 2009, project report, COAST project, UNDP

Рамка 13 Традиционално производство на маслинки во Црна Гора
Box 13 Traditional olive production in Montenegro
Маслиновите насади се најстарата медитеранска култура на црногорското крајбрежје која се
одгледува
од 3200 ha. Проценките
говорат за coastline
околу 412,000
дрвја ha.
во
Olive
grovesна
areповршина
the oldest Mediterranean
crop on the Montenegro
coveringмаслинови
an area of 3,200
земјата
бројка која
доживеано
пад down
од 620,000
дрвја. Доминираат
There
areвоanмоментов,
estimated 412,000
oliveима
trees
in the country,
from 620,000.
Trees older дрвјата
than 100постаyears
ри од 100 години,
а се проценува
дека најстарото
има повеќе
од 2000 години.
predominate.
It is estimated
that the oldest
tree is over 2000
years old.
Отприлика 70% од маслиновите насади се менаџираат на традиционален начин. Бербата се врши
рачно така што
маслинките
подигнуваат
од земја.
Околу 90%
од сортите
се нативни
Approximately
70%
of the oliveсеgroves
are managed
traditionally.
Harvesting
is done
manually (Жутица
by pickingи
други)
и
се
користат
и
за
производство
на
масло
и
за
јадење.
Помалку
од
10%
од
дрвјата
може да
olives off the ground. About 90% of varieties are native (zutica and others) and are used both for the production
се
сметаат
за
млади.
of oil and for table olives. Less than 10% of the trees could be considered young.
Производството сè уште е изразито екстензивно, но процентот на искористеност е под 50%. НациProduction
is still extremely
extensive,
utilisation
rates
are below
50%.тони
The во
national
yield
varies И
from
300
оналните приноси
варираат
од 300but
тони
во лоша
година
до 4000
плодна
година.
покрај
tonnes
in a poor
harvest year,
up to 4,000
tonnes in fertile
years. Despite
the existing
demand
for domestic
постојната
побарувачка
за домашни
маслинови
производи,
сегашните
нивоа на
производство
не
olive
products,
current
olive
production
does
not
satisfy
national
demand.
ја задоволуваат домашната побарувачка.
Извор:Agriculture
Стратегија
за земјоделски
и рурален
развој на Црна
Гора, 2006,
Завршен
извештај
Source:
and Rural
Development Strategy
in Montenegro,
2006, MAFWM,
FinalМЗШВС,
report of the
EU funded
project за
проектот финансиран од ЕУ.
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Политика
поддршка
со
Policyи and
Support за
forземјоделството
HNV Farming
some вредности
background evaluation of needs and how best
HNV farming and European
biodiversity природни
goals
високи

to address them. The EAFRD implementing regulation
states that they should produce an analysis of: “Enviваквото
земјоделство
не е економски
одржливо
ronment and
land management:
the handicaps
facing
во сегашните пазарни услови и политики.
farms in areas at risk of abandonment and marginaliТрадиционалните
и
нискоинтензитетни
sation;
overall
description
of
biodiversity
focus on
земјоделски системи со високи with
природни
that linked to полека
agricultureноandсигурно
forestry, including
high
вредности
исчезнуваат
value
and forestry
systems
–nature
велат
одfarming
Европската
агенција
за[…]”
животна
средина.
The 2007-2013 RDPs should demonstrate that
Заложбите
Европската
политика
за
measures are inнаplace
to maintain HNV
farming and
земјоделство
ВПВ
forestry systems.соThe
effects of programmes have to
be evaluated against this objective, by applying speЕУ и сите нејзини земји-членки се обврзаа да
cific “HNV indicators”.
спроведат три акции во врска со земјоделството
со ВПВ: (а) Идентификување на земјоделството
EU accession
HNV farming
со
ВПВ; (б) and
Давање
поддршка и одржување
на земјоделството со ВПВ, особено преку
In the Western
Balkans, развој;
Croatia, иMacedonia
and
Програмите
за рурален
(в) Следење
Montenegro
are candidate
countries,
Albania,
на
промените
кај земјиштето
коеwhile
е предмет
Bosnia-Herzegovina,
underиUNSCR
1244 and
на
земјоделство соKosovo
ВПВ, како
на промените
Serbia
are
potential
candidate
countries.
кај природните вредности поврзани со
земјоделството со ВПВ, како дел од нивниот
мониторинг
надall Програмите
In recent years,
of them adoptedзаlongрурален
or midразвој.
term strategic documents, where objectives and priorities for agriculture and rural development were set.
За да внесат ефективни мерки во врска со
Their strategic goals
aligned
with the EUПрограми
principles,
земјоделството
соare
ВПВ
во нивните
andрурален
focus onразвој,
stable production
of food треба
at reasonable
за
земјите-членки
да наprices
and
food
security;
sustainable
resource
manправат проценка на потребите и на начините
agement;
increased
competitiveness
and
ensuringЕвan
како
најдобро
да се
задоволат тие
потреби.
adequate standard
of living
for agricultural
producers
ропската
регулатива
за поддршка
на руралниand
the
rural
population.
от развој од страна на Европскиот земјоделски
фонд за рурален развој (EAFRD) предвидува
земјите-членки
да изготват
анализа
на тема:
In terms of implementation
there
are significant
dif„Управување
соthe
животната
ferences between
countries. средина
One thing и
in земјишcommon
тето:
кои се соочени
фармите
is the хендикепите
strong focus onсоimproving
the competitiveness
во
коиofсеthe
под
ризик одsector.
напуштање
и
andобластите
restructuring
agriculture
All other
маргинализација,
како
и
општ
опис
на
биолошmeasures are only accompanying these main prioriката
разновидност
со акцент
врската
помеѓу
ties, and
the budgets allocated
to на
them
are minimal.
неа и земјоделството и шумарството, вклучувајќи ги и земјоделските и шумарските системи
HNV farming is not mentioned in any of these offiсо високи природни вредности […]”
cial strategic documents. The only HNV farming identification
steps have
undertaken
environmental
Програмите
заbeen
рурален
развојby2007-2013
гоNGOs треба
in Serbia
Macedonia.
дина
даand
покажат
дека постојат мерки за
одржување на земјоделство и шумарство со
ВПВ.
Ефектите
одtoпрограмите
мора да се
оцеCurrent
support
environmentally-friendly
farming
нуваат
призмата
наfocused
оваа цел
со помош
на
practicesниз
is almost
entirely
on organic
farming
посебни
„индикатори
за
ВПВ”.
(Albania, Croatia, Macedonia, Montenegro and Serbia)

The HNV farming concept emphasises that biodiverЗемјоделството
со ВПВ
и европските
цели
sity conservation goals
in Europe
cannot be met
onlyво
by
сферата
на
биолошката
разновидност
protecting particular habitats or species, or designating
certain
areas, such
2000 sites. со
This ВПВ
view
Концептот
наas NATURA
земјоделството
has been expressed
clearlyповрзани
by the European
Commisнагласува
дека целите
со заштитата
sionбиолошката
in official communications
on halting
biodiversity
на
разновидност
во Европа
не
decline.
It
is
also
essential
to
support
the
landuses
that
може да се задоволат само со заштита на
одредени
живеалишта
или
видови
или само
favour biodiversity
across the
wider
countryside.
преку прогласување на одредени подрачја
за The
заштитени,
на Message
пример forлокациите
EEA outlinesкако
in its 2010
agriculture
во
рамките
на
мрежата
NATURA
2000.
that with farming covering about half of EU land Овој
area,
став
јасно
го
искажа
Европската
комисија
во
Europe’s biodiversity is linked inextricably to agriculturофицијалните
документи
во
кои
се
повикува
al practices, and there should be recognition that these
на
запирање
на трендовите
на across
намалување
are creating
valuable
agro-ecosystems
Europe.
на биолошката разновидност. Исто така е
Biodiversity in agro-ecosystems is under considerable
важно да се даде подршка на оние видови на
pressure asнаaземјиштето
result of intensified
farming
land
употреба
кои делуваат
воand
прилог
abandonment.
Maintaining
and restoring
biodiversity
на
биолошката
разновидност
во пошироката
provides theсредина.
basis for all agro-ecosystem-related servприродна
ices. There are several opportunities to preserve and
Европската
заinживотна
средина
make
better use ofагенција
biodiversity
Europe’s agricultural
истакнува
во
својата
Порака
за
земјоделството
areas, while meeting demand for food, fibre, feedstock
во
2010 година дека во ситуација каде
and bioenergy.
земјоделската дејност покрива половина
од It копнената
површина
на ЕУ,
биолошката
is now recognised
in a plethora
of EU
documents
разновидност на Европа е нераздвојно
that intensive farming systems are environmentally
поврзана со земјоделските практики, и дека
unsustainable and low-intensity farming is central to
треба да се знае дека земјоделските практики
the sustainability
of agricultural
landscapes,системи
yet lowсоздаваат
драгоцени
агро-еколошки
intensity Европа.
farming isБиолошката
not economically
viable under curширум
разновидност
во
rent
market
and
policy.
Traditional,
low-intensity
farmагро-еколошките системи се наоѓа под голем
ing systemsкако
with high
nature value
have gradually and
притисок
резултат
на интензивираното
steadily disappeared,
say the EEA. на напуштање
земјоделство
и феноменот
на земјиштето. Одржувањето и обновата на
биолошката
обезбедува
основа
The European разновидност
policy commitments
to HNV farming
за сите придобивки што се добиваат од агроекоTheсистемите.
неколку
EU and all itsПостојат
Member States
haveможности
committed
за
зачувување
и
подобро
искористување
на
themselves to three distinct actions concerning HNV
биолошката
разновидност
во земјоделските
farming: (a) Identifying
HNV farming;
(b) Supporting
региони
на
Европа,
истовремено
задоволувајќи
and maintaining HNV farming, especially
through Rural
ја
потребата
од
храна,
влакна,
суровини
и
Development Programmes (RDPs); and (c) Monitoring
биоенергија.
changes to the area of land covered by HNV farming,
andВо
to многу
the nature
values associated
HNV farming,
документи
на ЕУ сеwith
истакнува
дека
as part of their monitoring
of RDPs.
интензивните
земјоделски
системи се еколошки
неодржливи и дека нискоинтензитетното
земјоделство
е од effective
пресудна
важност
за
In order to include
measures
for HNV
одржливост
на земјоделските
но иto
дека
farming in their
RDPs, Member предели,
States need
do
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Пристапувањето во ЕУ и земјоделството со
ВПВ

практично значи и поддршка за пасишните
системи со ВПВ во овие земји. Главниот проблем се мошне ограничените извори на финансиски средства, кои се обезбедуваат на годишно ниво. Невозможно е да постои дологорочна
However, the majority of the agriculture support
сигурност за програмите доколку буџетите се
payments
the region
(as in the EU) are still directed
менуваатinсекоја
година.
towards intensive practices. An outstanding example is
и други
примери
меркиthat
коиthetheПостојат
Albanian direct
support
policy. It на
is striking
иако неwith
се the
означени
заonземјоcountry
smallestкако
farmsподдршка
(around 1 ha
averделството
со
ВПВ
имаат
потенцијал
да
им
поage) directs all its funding to medium and large farms.
могнат
токму
на ваквите
системи.
Since
2007
support
has beenземјоделски
provided to farms
with
Во
Македонија,
на
пример,
се
обезбедува
под10 to 30 cattle, more than 50 sheep or more than
50
дршка за платите на овчарите. Во Црна Гора,
beehives (Cela et al, 2010). Support is also provided for
мерката за одржлива употреба на планинските
the
production
ofде
snails.
The
support forзаolives
is foпасишта
значи
факто
поддршка
сезонскиcused
on protection from
olive fly Во
on Србија,
plantations
larger
те преместувања
на стоката.
фармиthan
100
ha
as
well
as
for
the
production
of
olive
oil.
те во кои се одгледуваат локални сорти, освен
Under
the national
rural development
measures,
investплаќањето
по глава
на животно,
можат да
доment
is provided for
new plantations
of fruits,
бијатsupport
и инвестициска
поддршка
за подобрување and
и одржување
на самата
olives
vineyards. There
is alsoфарма.
support for the 50%
of the certification costs for organic production for the
Сепак, најголем дел од плаќањата за
local or export markets.
поддршка на земјоделството во западен
Балкан (како и во ЕУ) сè уште се насочени
is a clear indication
that the priorityпрактики.
of the AlконThisинтензивните
земјоделски
banian
policy
is
restructuring
the
agriculture
sector
Интересен пример е политиката за директна
towards
much
and intensive
agriculture
поддршка
во larger
Албанија.
Зачудувачки
е тоаholdшто
ings.
There како
is no support
(or најмали
recognition)
for any(околу
of the
Албанија
земја со
фарми
1 хектарofвоtheпросек)
го насочува
elements
HNV farming
systems целокупното
such as small
свое farms
финансирање
средните и големите
scale
or extensiveкон
production.
фарми. Од 2007 година наваму, поддршка им се
обезбедува на фарми со 10 до 30 глави говеда,
повеќе од 50 овци или повеќе од 50 сандаци со
пчели (Цела и соработниците, 2010). Поддршка
исто така се обезбедува и за производството
на полжави. Поддршката за маслинките е
насочена кон заштита од маслиновата мува
на плантажите поголеми од 100 хектари, како
и кон производството на маслиново масло.
Согласно со националните мерки за рурален
развој, инвестициска поддршка се обезбедува
за нови насади на овошје, маслинки и винова
лоза. Се дава и поддршка за 50% од трошоците
за сертификација за органско производство
наменето за локалните или извозните пазари.
Сето ова е јасен знак дека приоритет на
политиката на Албанија е да го преструктуира
земјоделскиот сектор кон многу поголеми и
интензивни земјоделски стопанства. Не се дава
никаква поддршка (ниту признание) за ниеден
од елементите на земјоделските системи
со ВПВ (малите фарми или екстензивното
производство).

Во регионот западен Балкан, Хрватска, Маand
autochthonous
of земји-кандидатки
animals and plant speкедонија
и Црна breeds
Гора се
за
cies
(Macedonia,
and Serbia).
членство
во ЕУ,Montenegro
додека Албанија,
Босна и Хер-

цеговина, Косово (со статус според резолуцијаto organic нации
farming1244)
has some
links to
та Support
на Обединетите
и Србија
сеHNV
поsystems,
but
these
are
rather
weak.
Interestingly,
the
тенцијални кандидати за членство.
largest organically-certified sector is wild herb and
Последниве
години, сите овие земји усвоија
medicinal
plant collection.
долгорочни или среднорочни стратешки документи во кои се зацртани цели и приоритети
The support to local livestock breeds is in practice
во врска со земјоделството и руралниот развој.
supporting
the HNV grazing
systems
in these
counНивните стратешки
цели се
усогласени
со начеtries.
TheЕУ,
main
problemсеisфокусирани
the very limited
лата на
и притоа
на: available
стабилfunding,
that is provided
on an annual
basis only;
there
но производство
на храна
по разумни
цени
и
is
no
long
term
security
for
the
schemes
if
budgets
безбедност на храната; одржливо управување
change
every year.
со ресурсите;
зголемена конкурентност и обезбедување на соодветен животен стандард за
земјоделските
руралната
поThere are alsoпроизводители
other examples ofи measures
which
пулација.
although not labelled as support for HNV farming potentially
support
exactlyдоthese
farming systems.поIn
Што се
однесува
имплементацијата,
Macedonia,
support
for shepherds’
salaries
is provided
меѓу земјите
од западен
Балкан
постојат
знаfor
grazingразлики.
animals. InЗаедничка
Montenegro,карактеристика
the measure on
чителни
the
sustainable
use of
mountain pastures
is de facto
е нивната
силна
посветеност
во правец
кон
supporting
transhumance
systems. In Serbia,
farms
подобрување
на конкурентноста
и преструктуирање
на земјоделскиот
сектор.perСите
други
with
local breeds
besides the payment
animal
can
мерки
се
само
придружба
на
овие
главни
приalso receive investment support to improve and mainоритети,
а буџетите
доделени за тие мерки се
tain
the farm
itself.
минимални.
Земјоделството со ВПВ не е спомнато во ниту
еден од овие официјални стратешки документи. Чекори за идентификување на земјоделство
со ВПВ се преземени само во Србија и Македонија од страна на еколошки невладини организации.
Моменталната поддршка за еколошки земјоделски практики речиси во целост е фокусирана на органското земјоделство (Албанија,
Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија) и на
автохтоните сорти на животни и растителни видови (Македонија, Црна Гора и Србија).
Поддршката за органското земјоделство има
одредени врски со системите со ВПВ, но тие врски се слаби. Интересно е тоа што најголемиот
сектор со сертификат за органско производство е собирањето диви растенија и лековити
билки.
Поддршката за локалните сорти на добиток
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Рамка
ВажнитеBird
области
птиците
(IBA)Nature
и земјоделството
соinВПВ
во Бугарија
Box 14 14Important
Areasза
(IBAs)
and High
Value Farming
Bulgaria
Бугарското друштво за заштита на птиците (BSPB) во моментов работи на еден проект за
земјоделство со ВПВ. Познато е дека менаџирањето на тревниците е тесно поврзано со присуството
The
Bulgarian на
Society
for the Protection
Birds (BSPB)
is currentlyголем
engaged
a project
about Во
High
Nature
и
квалитетот
живеалишта
во кои сеofхранат
и размножуваат
бројinптичји
видови.
почвата
Value
farming, since
grassland
is closely
to the presence
quality ofНа
feeding
and
на
тревниците
живеат
голем management
број безрбетници
коиlinked
претставуваат
хранаand
за птиците.
пример,
breeding habitats
of many
bird species. се
In главна
grassland
soilsзаthere
are manyЕвропската
invertebrates
that are eaten
by
инсектите
кои живеат
во тревниците
храна
чучулигите.
верверичка
(Spermophilus
citellus),
која
е
главна
храна
за
голем
број
грабливи
птици,
живее
во
тревниците
кои
се
birds. For example, grassland insects are the main food for larks. The European suslik, which is the main
користат
на екстензивен
food for many
birds of prey,начин.
inhabits extensively used grasslands.
Во 2010 година, BSPB објави пилот програма за доделување неповратна помош (грантови) за
In 2010, BSPB
launched a во
pilotтри
grant
scheme
to support
farmers in three
pilot regions
are also
поддршка
на фармерите
пилот
региони
кои претставуваат
области
што сеwhich
под посебна
Special
Protection
Areas
under
EU
Birds
Directive:
Ponor,
Besapari
Hills
and
Western
Balkan.
The
two
year
заштита согласно со Директивата за птици на ЕУ: Понор, Бесапарските ридови и западниот Балкан.
Оваа
двегодишна
програма
имаtoза
цел more
да гиbiodiversity-friendly
поттикне фармерите
ја работат practices
земјата на
pilot scheme
aims toпилот
encourage
farmers
adopt
landда
management
in
начин
одиareas.
во корист на биолошката разновидност.
selectedкојHNV
Мерките што се спроведуваат беа преземени од „менито“ на EAFRD и истите опфаќаат: агроThe measures
that are implemented
were плаќања
taken fromзаtheNATURA
EAFRD menu
comprise: Agri-environmental
еколошки
плаќања;
компензирачки
2000;and
непродуктивни
инвестиции;
payments; Compensatory
payments
for NATURA
2000;Овие
Non-productive
investments
and Investments
in
инвестиции
во земјоделски
стопанства
(фарми).
мерки не се
преклопуваат
со мерките
holdings. However,
they doПрограма
not overlapза
with
the measures
содржани
во бугарската
рурален
развој.in the actual Bulgarian RDP.
Програмата
започна
после
двегодишни
подготовки,
времеwhich
на кои
сеable
среќаваше
The scheme was
launched
after
two years of
preparation,заduring
theпроектниот
project teamтим
was
to meet
и одржуваше редовни контакти со најголем дел од фармерите во регионите. Ова овозможи
and
establish
regular
contacts
with
most
of
the
farmers
in
the
regions.
This
allowed
the
proposed
measures
предложените мерки да бидат моделирани на начин кој е најкорисен и релевантен за потребите
to be
shaped
in a way that is most beneficial and relevant to the needs of the small farmers.
на
малите
фармери.
Една
мобилна
екипа
на консултанти
им дава
совети
и поддршка
на заинтересираните
фармери the
не
A mobile
team of
consultants
provides advice
and
support
to the interested
farmers not only regarding
само
во
врска
со
програмата
за
доделување
грантови
во
рамките
на
проектот,
туку
и
за
тоа
како
project pilot grant scheme, but also on how to apply for Bulgarian RDP support. They work through the whole
да
аплицираат
добивање
од бугарската
Програма
развој. Консултантите
process
with the за
farmers,
from поддршка
the identification
of their support
needs,заtoрурален
the development
and submission
работат со фармерите низ целиот процес, и тоа од моментот на идентификување на нивните потреби
of
the
application,
all
the
way
to
implementation
of
the
measures
and
final
reporting.
This
the
од помош, преку изготвувањето и доставувањето на апликацијата, па сè до реализацијатаincludes
на мерките
identification
of
the
land
in
LPIS.
и изготвувањето на крајниот извештај. Овде влегува и идентификација на земјиштето во LPIS.
Само
првата
пристигнааinвкупно
апликации.
од нив and
беше
одбиена,
а две други
There во
were
a totalгодина
of 47 applications
just the47first
year. One Една
was rejected
two
others withdrew
due
се
повлекоа
од
лични
причини.
Сите
други
апликации
беа
поддржани.
Многу
од
корисниците
to personal reasons. All others are supported. Many of the beneficiaries have applied under more than one
аплицираа
measure. во рамките на повеќе од една мерка.
Клучните причини за постигнатиот успех се чини дека се следниве две:
The key reasons for success seem to be twofold.
Прво,
мобилните
екипи
и особено
личните
контакти
во домаќинствата
сеinмногу
The mobile
teams and
especially
the personal
contact
at farmна
andфармите
householdи level
are very important
order
важни
за
да
се
мотивираат
фармерите
да
земат
учество.
Ова
значи
и
голема
одговорност
на грбот
to be able to motivate farmers to participate. This also puts a very heavy responsibility onto the consultants’
од консултантите затоа што фармерите во целост се ослонуваат на нивните совети.
shoulders,
since theе farmers
to rely
on their
advice.
Втората
причина
тоа штоcome
постои
голема
разлика
помеѓу Програмата за доделување грантови и
Програмата за рурален развој. Првата го врши плаќањето многу кратко време од доставувањето
Secondly,
the contrast
between
the grant
scheme and
theчека
RDP долго
is significant.
на
апликацијата,
додека
за втората
е потребно
да се
време. The former delivers payment
in a very short time after the application is submitted, whereas the latter involves at best a long wait.

Извор: Проектен тим на BSPB, 2010, проект „Зачувување на светски важната биолошка разновидност во
полуприродните
соProject
високи„Conservation
природни вредности
преку поддршка
за традиционалната
локална економија”,
Source:
BSPB projectтревници
team, 2010,
of globally important
biodiversity
in high nature value semi-natural
grasslands
финансиран
од
GEF/UNDP.
through support for the traditional local economy”, funded by GEF/UNDP
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Клучни
предизвици
земјоделството
со високи
Key
Challenges
to HNV за
Farming
in the Western
Balkans
природни вредности во западен Балкан
Денесthe
е value
призната
вредноста
одржувањето
земјоделски
системи
со ВПВ
заради
бројните
Today
of maintaining
HNV на
farming
for the multiple
environmental
goods such
systems
produce
is recпридобивки за животната средина што ги создаваат ваквите системи. Меѓутоа, земјоделството со ВПВ
ognised. But HNV farming faces enormous challenges of socio-economic viability. As intensive farming expands
е соочено со огромни предизвици во врска со неговата социо-економска одржливост. Со експанзијата
and
its yields increase
and as incomes
rise in the wider
economy, itодbecomes
harder
earn aнаliving
from HNV
на интензивното
земјоделство
и зголемувањето
на приносите
него, како
и соto
растот
приходите
во
farming.
пошироката економија, станува сè потешко да се егзистира од земјоделството со ВПВ.
на производството или на водењето било каков друг
Социо-економски
предизвици
landвклучувајќи
abandonment,
theсèremote
бизнис
го иespecially
туризмот, in
што
заедноand
осSocio-economic
challenges
mountainous
regions.
тава
многу
силни
негативни
последици.
Постои една могу добро развиена неформална
v
There isвоa контекстот
very well developed
informal
економија
на употребата
наeconomy
земјишПредизвици во делот на политиките за поддршка
v In the entire region, poverty risk is higher for the
тето,dealing
како и with
во врска
со (локалното)
производство
land use,
as well as (local)
productionи
на земјоделството со ВПВ
продажба
на
земјоделски
производи.
Оваа
нефорrural population, who comprise the majority of
and selling. This is based on traditional networks,
мална
економија
е
базирана
на
традиционални
мреУсогласување
на living
поддршката
за малите
фарми
the poor. Those
in rural areas
are excluded
but outside the official system. The very small scale
жи кои се надвор од официјалниот систем. Малите
кои
имаат
потенцијал
за
земјоделство
со
ВПВ
во
not only in terms of material wellbeing (income
farms
outside
key administrative,
bookфарми
се are
надвор
од the
клучните
административни,
процесот
на
пристапување
на
земјите
кон
ЕУ.
Земјиand consumption), but also due to their isolation,
keeping, fiscal and
inspection
systems. These
farms
сметководствени,
фискални
и инспекциски
системи.
те од западен Балкан се во процес на усогласување
especially in the mountainous regions, they often
not receive
any subsidy.
Theyсубвенции.
are geared toward
Овиеdo
фарми
не добиваат
никакви
Тие не
на нивните законодавства и политики за поддршка
have inadequate
education,
се пазарно
ориентирани
и произведуваат
главно
за
subsistence
- non-market
oriented, producing
mostly
на земјоделците
со access
тие на to
ЕУ.current
Тука треба
да сеhealth
има
задоволување
на сопствените
потреби.
Истите
and cultural
предвид
фактотprovision.
дека многу од нивните неодамfor self-consumption.
They have
a special
role inимаthe
ат посебна
во моменталната
состојба
земјонешни програми за поддршка не се во согласност
current улога
HNV farming
situation and
the wayнаthey
will
делството со ВПВ, па затоа начинот на кој овие фарми
со
на and
ЕУ. Постои
v законодавството
Rural infrastructure
servicesсериозен
are oftenризик
very
operate in the future may have a significant impact
ќе работат во иднина може да има големо влијание
декаunderdeveloped.
во овој процес,Inподдршката
за
земјоделството
most countries, there is limited
on it.
врз земјоделството
со ВПВ.
со ВПВ ќе биде сконцентрирана само кај помалите
access to adequate infrastructure facilities (roads,
и кон екологија насочени делови од програмите за
и стареење
на населението.
waterразвој
supply,(тип
electricity,
etc.),
which
a
v Миграција
Outmigration
and ageing
of population. Овој
This трis
рурален
на мерки
„оска
2”),constitutes
кои секако
енд претставува
голем
предизвик
кој
не
е
специфиconsiderable
barrier
to
modernizing
agriculture.
This
a significant challenge that is not unique to the
се мошне позитивни, но со ограничен опсег и не во
ка само на регионот западен Балкан. За проблемот
pushes
young people
to migrateиtoусловите
more urban
целост
соодветни
за потребите
во areas,
региWestern Balkans. However, most of the countries
да биде уште поголем, повеќето од земјите од овој
онот.increases
Позитивните
примери
типот
на поддршкаsignificantly
the од
costs
of production
or of
fromвеќе
theимаат
regionгустина
alreadyнаhave
population
регион
население
која density
е мнота
за
платите
на
овчарите
(Македонија),
инвестициdoing any other business including tourism, thus
that is much
lower than the
EU-27наaverage.
This is
гу пониска
од просечната
густина
населението
ите во
фармите
се overall
одгледуваат
having
a veryкаде
strong
negativeлокални
impact. сорти
expected
to continue
future and
lead to moreи
на ЕУ-27.
Ваквиот
трендinсеthe
очекува
да продолжи
на животни (Србија) или поддршката за високоплаво иднина и да доведе до уште поинтензивна појанинските пасишта (Црна Гора) треба да се прошират
ва на напуштање на земјиштето, особено во одданиз целиот регион и да не се изгубат поради перцилечените и планинските региони.
пираната
некомпатибилност
со правилата
на ЕУ.
and not
be lost due to perceived
non-compatibility
Policy support challenges
with EU rules.
Во целиот регион западен Балкан, ризикот од сиУсогласувањето на националното законодавство
ромаштија
поголем
за руралната
популација,
во
v Aligningеpolicy
support
to small scale
and potentially
со тоа на ЕУ и рефлектирањето на националните
чии редови
се
најголем
дел
од
сиромашните.
Житеv Harmonization
of national
legislation
with theмулEU
HNV farms in the process of EU accession. The
специфични
услови
и потреби
претставува
литеcountries
на руралните
средини
се
соочени
со
исклучеacquis and reflecting
national
conditions кои
and
are in a process of harmonizing legislation
тидимензионална
задача.the
Еден
од примерите
ност не само во делот на материјалната добрососneeds is aголем
multi-dimensional
One of the
претставуваат
предизвик еtask.
усогласувањето
as well as policy support, as many of their recent
тојба (доход и потрошувачка), туку, поради нивната
во
делот
на
ветеринарно-хигиенските
услови за
very
challenging
examples
is
the
harmonization
support schemes
areво
notпланинските
in line with the региони,
EU legislation.
изолираност,
особено
тие
фармите
и
преработувачите
на
храна,
при
што треof the veterinary and hygiene requirements
for
There иis од
a serious
risk thatпристап
in this process,
support
страдаат
несоодветен
до образоваба даfarms
се води
сметка
за карактеристиките
и потенand
food
processors,
and
responding
to
the
HNV farming
is pushed
only to the smaller,
ние, to
здравство
и културни
настани.
цијалот
за адаптација
малите фарми.
characteristics
andнаadaptation
potential of small
environmentally-focused parts of rural development
Руралната инфраструктура и служби во овој
scale farms.од Бугарија и Романија покажуваат
Примерите
programmes (“Axis 2” type of measure), which are
регион се неразвиени во многу случаи. Повеќето
дека во силната желба да се затворат поглавјата во
but со
limited
in scopeна
andнеадекватна
not entirely
земјиvery
се positive
соочуваат
проблемот
рамките
на преговорите
членство
штоshow
побрзо,
Examples
from Bulgariaзаand
Romania
that
suited to the scale
of the needs
and conditions елекof the
инфраструктура
(патишта,
водоснабдување,
овиеinаспекти
воопшто
не
беа
земени
предвид.
Дури
the urge for closing negotiation Chapters, these
region.
The positive
examples
such asголема
supportбаto
трична
енергија
итн.), што
претставува
по влегувањето
во ЕУ иatпосле
месеци
на протести
were
not considered
all. Only
after accession
and
риера
за модернизирање
на or
земјоделството.
shepherds’
salaries (MK)
investments forВакваlocal(Романија)
и
лобирање
(Бугарија),
националните
заafter months of protests (Romania) and lobbying
та состојба
ги тера
младите
мигрираат кон
урбаbreed farms
(SR)
or forдаhigh-mountain
pastures
конодавства беа променети во насока на тоа да ги
(Bulgaria), the national legislations were changed to
ните(ME)
центри
и значително
ги зголемува
рефлектираат националните специфики.
should
be expanded
throughout трошоците
the region,
reflect the national conditions.
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имаат свои сопствени потреби и бараат конкретна
An important added
complication is that the small
и целно-насочена
поддршка.

Подобност на земјиштето за добивање поддршv одLand
eligibility земјоделска
for CAP support.
This is(ЗЗП).
a critical
ка
Заедничката
политика
Ова
issue
both
from
the
perspective
of
the
extensive
е суштинско прашање од гледна точка на екстензивнотоuse
користење
на common
пасиштата,
заедничката
of pastures,
grazing
and forestиспаша
grazing
и шумската
испаша,
како
и
од
аспект
на
правилата
as well as from the perspective of minimum size
за подобност
поврзани
со минималната
eligibility rules.
Grasslands
with a high големина
proportion
на земјиштето. Тревниците со висок процент на
of shrub and/or trees are of particular biodiversity
застапеност на грмушки и/или дрвја се од посебна
value за
and
their continued
sustainableа континуиgrazing is
вредност
биолошката
разновидност,
especially
important.
in many
countries
such
раната
одржлива
испашаYet
на нив
е особено
важна.
И
land
is
excluded
from
CAP
support,
because
of
CAP
покрај тоа, во многу земји ваквото земјиште е исклучено
одand
поддршката
од ЗЗП поради правилата на
rules
their interpretation.
оваа политика и нивното толкување.

average farm size in most countries most prob-

Промена
на парадигмата
ably means
that many farms will be under the

threshold
supportво
which
would have
Заminimum
повеќето
млади for
фармери
регионот,
„екto be set земјоделие“
by any new EU
State.
стензивното
неMember
е доволно
„сериозно“.
И покрај неодамнешниот тренд во Европа на признавање
на вредноста
на farming
малите фарми,
v Support
for tourismи важноста
and organic
in HNV
овој farming
вид земјоделство
сè
уште
се
смета
за
старомоareas is often seen as a significant
ден и заостанат во регионот (како што веројатно е
opportunity for future development. Many strategic
случај и во многу други региони). Разбирањето и
policy documents
express a социјалните,
link between кулthe
препознавањето
на еколошките,
support
for
environmentally-friendly
practices,
турните и економските вредности на земјоделските
organic
farming природни
and tourismвредности
and consider
it as a
системи
со високи
и јавните
добра
што
ги
обезбедуваат
фармерите
кои
ги
меgood approach. However, in reality the structural
наџираат
овие системи
сè уште
многу ниско
weaknesses
of theseсе farms
andна regions
rarely
ниво или воопшто ги нема. Во исто време, мора да
enable such integrated development on its own.
се истакне дека и Европската унија, и покрај нејзините неодамнешни изјави во корист на полуекстенDevelopment
of tourism
(eco,
agro
rural) во
as
зивното
земјоделство,
допрва
треба
даor
покаже
well as
farming
is in fact својата
a very serious
праксата
на organic
кој начин
ќе ја претвори
благонаклоност
во конкретни
за поддршка.
challenge.
It requires механизми
significant entrepreneurship

It is essentialважност
that CAPе правилата
rules are clarified
Од есенцијална
на ЗЗПand
да
changed
to
ensure
scrubby
and
woody
pasture
бидат појаснети и променети во насока на тоа даcan
се
receiveпасиштата
payments обрасната
without total
nonовозможи
со clearance
грмушки иofшума
да можат
да добиваат
плаќањаConcurrently,
без целосно Western
расчисherbaceous
vegetation.
тување
на
нетревестата
вегетација.
Истовремено,
Balkans states need to align their national policy
државите
од западен
да ги land
усоглаframeworks
to deal Балкан
honestlyтреба
with current
use
сат своите национални политики за да се надмиrealities andпроблеми
maximise the
potential
from
нат сегашните
во делот
наsupport
употребата
EU policies,како
suchшто
as the
currently-unofficial
use of
на земјиштето,
е на
пример во моментов
forest land forупотреба
livestock forage.
They should
seek
неофицијалната
на шумското
земјиште
за храна
за добитокот,
но иcountries
за да се оптимализира
guidance
on IACS from
such as Spain,
потенцијалната
поддршка
од политиките
ЕУ. Дрwith its similar
vegetation
and land useна
systems,
жавите
од
овој
регион
треба
да
побараат
совети
rather than from northern European States. во
врска со Интегрираниот систем за администрација
и контрола (IACS) од земји како на пример Шпанија,
поради нејзината слична вегетација и слични системи за употреба на земјиштето, а не од северноевропските држави.

and a variety of other skills as well as capital.

Модернизација не секогаш е еднакво на интенThe existence
of favourable
conditions
зивирање,
а со сигурност
може даnatural
се каже
дека не
is a good
precondition but is Всушност,
never enough.
The
е еднакво
на преструктуирање.
ваквото
survival
and
the
development
of
HNV
farming
hasе
симплифицирање на работите е застарено. Ова
еднаits
одown
клучните
што треба
да and
ја разберат
needs пораки
and requires
specific
targeted
сите support.
оние кои имаат допирни точки со земјоделието и особено креаторите на земјоделските политики.

Shift of paradigm

Фармите
со ВПВ
број случаи
преживуrestructuring
– inво
factголем
this simplistic
notion
is out of
ваат date.
благодарение
т.е.that
стратегија
This is oneна
of својата
the key тактика
messages
needs to
да работат
со
мали
трошоци
и
минимален
ризик.
be understood by the farming community and Но
the
како и на сите други фарми, и кај фармите со ВПВ се
agriculture policy makers.
потребни инвестиции заради одржување и подобрување на инфраструктурата, на објектите во кои
HNV farms
often survive
thanks to a low-cost,
се сместени
животните
и на механизацијата,
како и
risk, во
strategy.
on поодржлива
all farms, inза даminimum
се развиваат
правецBut
конas
една
иднина.
Фармерите
со ограничени
приходи
најчесvestments
are needed
to maintain
and improve
то имаат
и ограничен
капитал,
поради
што тешко
infrastructure,
animal
housing,
machinery,
and to
доаѓаат
до
неповратна
помош
за
капитални
инвесevolve towards a more sustainable future. Farmтиции од причина што програмите за доделување
ers with limited incomes also tend to have limited
неповратна помош имаат услов фармерот да обезand
face difficulties
in accessing
grant
бедиcapital,
одреден
процент
од потребната
инвестиција.
aid
for
capital
investments,
as
schemes
require
За фармите со ВПВ треба да се предвидат повисоки износи
на неповратна
во случаите
каде
the farmer
to provide aпомош
proportion
of the capital.
инвестициите
се
оправдани
врз
основа
на
придоHigher rates of grant should be allowable for HNV
бивките
за животната
што гиare
обезбедуваат
farms
where theseсредина
investments
justified on
фармите. На прашањето на капацитетот треба да
the basis of the environmental benefits the farms
се работи така што ќе се обезбедува континуирана
provide.
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Заклучоци
Conclusions
HNV farming is in decline. Farms are abandoned daily, and although some of the land may be taken over by other
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The most widespread HNV farming involves low-intensity livestock-raising, with semi-natural pasture as an
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на земјоделство
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опфаќа
нискоинтензитетно
important
part ofраспространет
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важна
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бидејќиand
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are the insufficient
извор на храна за стоката. Насочување на поддршката кон овој вид земјоделство не е комплициyearly set budgets which change from one year to next.
рана работа. Веќе постои искуство со ваков вид поддршка во земјите од регионот. Нивните главни
слабости се недоволните буџети и фактот што буџетите се утврдуваат на годишно ниво, а висината
countries
from the
canвоlearn
from each other’s experience. A combination of the support for high
на The
буџетот
се менува
одregion
година
година.
mountain grazing (Montenegro), shepherds’ salaries (Macedonia) and investments in farms with local breeds
Земјите
регионот
од искуствата
едни одwould
други.
Еднаanкомбинација
поддршка
за
(Serbia)
withвоthe
advisory можат
serviceда
of учат
the BSPB
project (Bulgaria)
make
almost perfectод:
package
of agriвисокопланинска испаша (Црна Гора), поддршка за платите на овчарите (Македонија) и инвестиции
environmental
for HNV локални
farming inсорти
the Western
Balkans.(Србија), со советодавна услуга од проектот
во фарми коиsupport
одгледуваат
на животни
на бугарското Друштво за заштита на птиците (Бугарија), би претставувала речиси совршен пакет
на агроеколошка поддршка за земјоделството со високи природни вредности во западен Балкан.
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Мрежа за земјоделство со ВПВ за земјите од југоисточна Европа кои не се дел од ЕУ

Мрежата за земјоделство со ВПВ во југоисточна Европа има за цел:
1. Да обезбеди форум за вмрежување и размена на искуства помеѓу земјите од ЈИЕ, како и помеѓу
земји-членки и земји кои не се членки на ЕУ;
2. Да презентира информации за актуелните состојби во врска со идентификувањето и поддршката на
земјоделството со ВПВ во регионот;
3. Да се илустрира земјоделството со ВПВ во регионот со примери и разработени случаи од праксата;
4. Да ги идентификува заедничките интереси и да осмисли заеднички активности во врска со
земјоделството со ВПВ во регионот во 2011 година и понатаму.
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мрежата за ВПВ на ЈИЕ:
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Земјоделство со високи природни вредности во регионот западен Балкан:
Моментална состојба и главни предизвици – рамковен документ
Автори: Јанка Казакова и Вјара Стефанова, EFNCP Бугарија, 2010
Со драгоцен придонес од Гвин Џоунс и Гиј Бофуа, EFNCP
Фотографии од: Повеќето од фотографиите се обезбедени од страна на учесниците во ЈИЕ HNVF состанокот
во Софија, 6 - 8 декември 2010 година
Превод: Игор Стефаноски

Европскиот форум за заштита на природата и пасторализмот (EFNCP) обединува на едно место еколози, активисти
за зачувување на природата, земјоделци и креатори на политики.

Оваа непрофитна мрежа постои за да го подигне нивото на разбирање за големата вредност на одредени
земјоделски системи за заштитата на природата и за културата, како и за да им обезбедува информации на оние кои
работат на одржување на ваквите системи.
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www.see.efncp.org
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