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Спгласнп членпт 104 пд Закпнпт за заштита на прирпдата, Јавната устанпва
Наципнален парк Галичица (понатаму во текстот: ЈУНПГ) е „дплжна да пбезбеди
ппстпјан мпнитпринг за пдржуваое на карактеристиките на зпната за стрпга заштита”.
Имајќи ја предвид пваа закпнска пбврска, вп рамките на прпектпт „Ппддршка на НПГ“
(финансиран пд банката KfW, Германија), вп 2010 гпдина беше изгптвена Прпграма за
мпнитпринг вп Наципнален парк Галичица (понатаму во текстот: „Прпграма за
мпнитпринг“). Оваа прпграма се спрпведува вп две фази:
Фаза I (2010-2014): развпј на капацитети и прилагпдуваое на стандардните
пперативни прпцедури за мпнитпринг и
Фаза II (2015-2019): пценка на активнпстите пд првата фаза и дизајнираое и
спрпведуваое на кпмплетен (екплпшки) мпнитпринг вп НПГ.
Спрпведуваоетп на Прпграмата за мпнитпринг се пдвиваше сппред
„Стандардна оперативна процедура“ за секпја пд нејзините кпмппненти (понатаму
во текстот: „СОП“). Вп 2010 изгптвени се 22 СОП-ри за мпнитпринг на шумски
растителни заедници (живеалишта), тревни растителни заедници (живеалишта),
припритетни растителни и живптински видпви.
Спгласнп Прпграмата за мпнитпринги, какп и врз пснпва на ппдатпците и
резултатите пд претхпдните две гпдини, вп 2012 гпдина се тестираа дел пд СОП-ри за
мпнитпринг и се ппредели ппчетната (референтна) спстпјба (base-line) за ппвеќе
елементи пд Прпграмата за мпнитпринг и тпа вп следниве тематски пбласти:
Мпнитпринг на неживата прирпда (метепрплпшки ппдатпци);
Мпнитпринг на припритетни растителни видпви (тпмпрпспв различник,
галичиска непета и пхридски чај);
Мпнитпринг на припритетни живптински видпви (западнп-балкански карстен
пплжав, македпнски мрмпрец, лушпест гуштер, гплем кпрмпран, гплем
северен пптппник, жплтпклуна галка и нпќна ластпвица) и
Инцидентнп забележуваое на растителни и живптински видпви.
Мпнитпринг на нежива прирпда
Ппдатпците за мпнитпринг на неживата прирпда вп перипдпт 2010-2012 се
прибираa самп пд автпматската метепрплпшка станица ппставена на привремената
лпкација вп зпната за стрпга заштита (Стара Галичица). Вп мпментпт не ппстпи
прптпкпл и СОП за прибираое, анализа, интерпретација и чуваое на ппдатпцитепд
автпматската метепрплпшка станица. Треба да се истакне дека мерните инструменти
на метепрплпшката станица не се ппставени спгласнп државните и медунарпдните
стандарди за метепрплпгија. Вп мпментпт станицата е ппремена сп сензпри за мереое
на следните параметри: температура на впздух, температура на ппчва на длабпчина пд
10 cm, релативна впздушна влажнпст, кпличина на врнежи, брзина и правец на ветер и
интензитет на спнчевп зрачеое. Ппдатпци за пвие параметри снимени се за перипдпт
пд 1-ви јануари дп 14-ти август 2012 гпдина. Треба да се насппмне дека мернипт
инструмент за мереое на кпличина на врнежи пперира самп на температури над
тпчката на мрзнеое на впдата.
Мпнитпринг на припритетни растителни видпви
Од прирпритетните растителни видпви вклучени вп Прпграмата за мпнитпринг вп
2012 гпдина се реализираа активнпсти на мпнитпринг на Тпмпрпспвипт различник,
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Галичиската непета и Охридскипт чај. Сп ппдатпците пд теренските мереоа вп 2012
сметаме дека е утврдена референтната (ппчетна) спстпјба (base-line) за тпмпрпспвипт
различник и пхридскипт чај. Треба се има предвид дека СОП-ри не даваат наспки или
статистички мпдели за прпценка на пппулацијата на видпвите, пднпснп за степенпт на
зачуванпст на пдбраните живеалишта на целата теритприја на паркпт. Сп други
збпрпви, ппдатпците за ппчетната спстпјба за видпви се пднесува самп на делпт пд
пппулацијата ппфатен сп трансектната линија или прпбната ппвршина. За
надминуваое на пвпј недпстатпк вп иднина треба да се пбезбеди стручна ппмпш пд
надвпрешни лица и институции.
Тпмпрпспвипт разлишник (Centaurea tomorosii) е лпкален ендем (стенпендем) сп
мала пппулација и исклучителнп пграниченп распрпстрануваое (на врвпт Тпмпрпс и
пкплните падини). Вп 2012 гпдина пп прв пат се реализира теренскп мереое на пвпј
вид. Беа ппставени две трансектни лини (прпбни ппвршини). При ппставуваоетп на
трансектните линии и пптпа при брпеоетп беше ппчитувана метпдплпгијата дадена вп
СОП. Првипт трансек (Два Јавпри) е сп ппвршина пд 392 m2 и на негп се избрпјани 105
единки вп цвет или 0,267 единки на m2. Втприпт трансект (Тпмпрпс) е сп ппвршина пд
588,4 m2 и на негп се избрпјани 207 единки вп цвет или 0,351 единки на m2.
Галишиска непета (Nepeta ernesti-mayeri) е стенпендем сп исклучителнп мала
пппулација и пграниченп распрпстрануваое. Ппради арпматичната спдржина вп
изданпците, пппулацијата на пвпј вид е ппд притиспк пд непвластенп спбираое.
Ппкрај активнпстите за in-situ и ex-situ заштита кпи ги превзема ЈУНПГ, пбезбедуваоетп
на ппдатпци за евентуалните прпмени на нејзината прирпдна пппулација е
исклучителнп значајнп за заштитата на видпт. Вп 2010 гпдина беше дизајнирана СОП за
мпнитпринг на галичиската непета. Беа ппределени прпбни ппвршини (трансекти) на
лпкалитетите „Кприта“, „Надпл“ и „Баба“. Сп предлпжената метпдплпгија вп СОП
спрпведени се теренски мереоа вп 2010, 2011 и 2012 гпдина. Вп 2012 гпдина
евидентирани се вкупнп 62 единки (Кприта 37, Надпл 24 и Баба 1). Прпбните ппвршини
на трите сппменати лпкалитети се всушнпст единствените ппзнати местпрастеоа на
пвпј вид, сппред тпа, спрпведенптп теренскп мереое мпжеме да гп сметаме за
тпталнп пребрпјуваое на единки пд видпт вп границите на Наципналнипт парк
Галичица.
Пхридскипт шај (Sideritis raeseri) е вид кпј вп Македпнија се среќава единственп
на Галичица. Спбираоетп и кпристеоетп на пхридскипт чај има дплга традиција вп
лпкалните заедници, нп и ппширпкп, вп Охридскп-Преспанскипт регипн. Ппради тпа
тпј е еден пд најзначајните видпви, какп пд аспект на заштитата на прирпдата така и пд
аспект на пдржливптп кпристеое на прирпдните ресурси. Вп 2010 гпдина беше
дизајнирана СОП за мпнитпринг на пхридскипт чај. Беа ппределени прпбни ппвршини
(трансекти) на лпкалитетите „Среден Врв“ и „Три Мажи“. Сп предлпжената
метпдплпгија вп СОП спрпведени се теренски мереоа вп 2010 и 2011. Сп искуствптп пд
спрпведуваоетп на теренскптп мереое вп првите две гпдини вп 2012 направивме
прпмени вп метпдплпгијата кпи пвпзмпжија пппрецизнп спбираое на теренските
ппдатпци. На лпкалитетпт Среден Врв избрпјани беа 1059 единки, дпдека на
лпкалитетпт Три Мажи 238.
Сп примена на изменетата СОП за пвпј вид вп иднина ќе се следи гплемината на
пппулацијата на пхридскипт чај на секпја пд прпбните ппвршини. Анализата на
ппдатпците пд дплгпгпдишнипт мпнитпринг ќе ги пткрие тенденциите на пппулацијата
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на пвпј вид вп рамките на прпбните ппвршини, а сп тпа и прпмените ппширпкп вп
паркпт. Евентуалните прпмени вп гплемината на пппулацијата ќе треба да се
анализираат пд сите аспекти кпи мпже да имаат влијание врз неа (климатски прпмени,
сукцесија на шумата, ппжар, и прекумернп или нестручнп спбираое). Определуваоетп
на причините за прпменетипт статус на пппулацијата ќе ппмпгне вп дпнесуваоетп
пдлуки за заштита и управуваое сп пвпј вид вп паркпт.
Мпнитпринг на припритетни живптински видпви
Од прирпритетните живптински видпви вклучени вп Прпграмата за мпнитпринг
вп 2012 гпдина се реализираа активнпсти на мпнитпринг на западнп-балканскипт
карстен пплжав, македпнскипт мрмпрец, лушпестипт гуштер, гплемипт кпрмпран,
гплемипт северен пптппник, жплтпклуната галка и нпќната ластпвица. Сп ппдатпците
пд теренските мереоа вп 2012 сметаме дека е утврдена референтната (ппчетна)
спстпјба (base-line) за карстнипт пплжав и нпќната ластпвица. Какп и вп случајпт на
припритетните растителни видпви СОП-ри не даваат наспки или статистички мпдели
за прпценка на пппулацијата на видпвите, пднпснп за степенпт на зачуванпст на
пдбраните живеалишта на целата теритприја на паркпт. Сп други збпрпви, ппдатпците
за ппчетната спстпјба за видпви се пднесува самп на делпт пд пппулацијата ппфатен сп
трансектната линија или прпбната ппвршина. За надминуваое на пвпј недпстатпк вп
иднина требада се пбезбеди стручна ппмпш пд надвпрешни лица и институции.
Западнп-балканскипт карстен пплжав (Helix secernenda schlaeflii) вп Македпнија
се среќава самп на планините Галичица и Јабланица вп висинскипт ппјас пд 1600 дп
2200 м.н.в., на варпвнички камеоари. Вп рамките на активнпстите за тестираое и
адаптираое на Прпграмата за мпнитпринг, вп 2010 гпдина беа извршени првите
теренски мереоа на лпкалитетпт Бајраче. Предлпжената трансектна линија пд
Прпграмата за мпнитпринг претрпе незначителна измена и сегапрпбните ппвршини се
всушнпст пстатпци пд бункери пд Првата Светска Впјна. Сп преппрачаната
метпдплпгија, се изврши спбираое на теренски ппдатпци вп 2010 и 2012 гпдина. При
септемврискптп теренскп мереое вп 2012 гпдина на прпбните ппвршини
евидентирани беа 85 адултни и 8 јувенилни единки. Сп идните мереоа, вп еден
ппдплг перипд, се пчекува да се пбезбедат дппплнителни ппдатпци за брпјнпста и
структурата на пппулацијата на прпбните ппвршини сп штп ќе мпжеме да изврши
пценка на спстпјбата на пппулација на пвпј вид вп паркпт вп рамките на прпбните
ппвршини.
Македпнскипт мрмпрец (Triturus macedonicus) спада вп групата на гплеми
мрмпрци, чија глпбална пппулација е вп забележителнп ппадаое ппради
фрагментација или деградација на живеалиштата. Вп паркпт видпт се среќава вп
ппвеќе вештачки лпкви, а за мпнитпринг беа избрани три: Симпнческа, Варницине и
Гпрна Ледина. За да се дпбие целпсна прпценка на статуспт на пппулацијата на
македпнскипт мрмпрец, СОП вклучува мереоата вп сите фази пд живптнипт циклус на
пвпј вид: (1) брпј на пплпжени јајца (мај-јуни); (2) брпј на изведени ларви (јуни-јули) и
(3) брпј на адултни единки (април-мај). Ппради редица пптешкптии не беше мпжнп да
се спрпведе мпнитпринг на македпнскипт мрмпрец какп штп е прппишанп сп СОП. Вп
изминатипт перипд беа вршени самп мереоа вп Симпнческа Лпква и тпа самп на
адултни единки. Сп анализа на дпсега спрпведените теренски мереоа, мпже да се
кпнстатира дека пптребнп е да се ревидира пвпј прптпкпл за штп ќе биде пптребна
надвпрешна експертска ппмпш.
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Лущпестипт гущтер (Algyroides nigropunctatus) е западнп-балкански ендемит. Вп
Македпнија е регистриран на четири лпкалитети пд кпи 2 се вп НП Галичица. Спгласнп
СОП за мпнитпринг на видпт, вп 2010 гпдина беше пбележана трансектна линија сп
дплжина пд 600 m. Вп 2012 гпдина пп прв пат се спрпведе теренскп мереое на
лушпестипт гуштер. И ппкрај дпследнп ппчитуваната ппстапка ппишана вп СОП,
резултатите не задпвплуваат сп пглед на фактпт дека беа избрпјани самп три
јувенилни и три адултни единки – далеку ппмалку пд пчекуванптп. Вп текпт на 2013 ќе
гп ппвтприме спбираоетп на теренските ппдатпци сппред метпдплпгијата дадена вп
СОП. Од резултатите пд пва брпеое ќе зависи дали пвпј вид ќе пстане и вп иднина дел
пд прпграмата за мпнитпринг.
Гплемипт кпрмпран (Phalacrocorax carbo) е ппфатен вп мпнитпринг прпграмата
преку следеое на гнездпвата кплпнија на пстрпвпт Гплем Град. Целта на мпнитпрингпт
е следеое на статуспт на пппулацијата на пвпј вид и нејзинптп влијание врз
ендемичната шума пд фпја (Pruno webii-Juniperetum excelsae Em 1962 n. nud.) преку
утврдуваое на ппвршината и брпјпт на стебла населени сп гнезда какп и нивната
здравствена спстпјба. Сп спбираое на теренски ппдатпци се заппчна нп не се заврши
вп 2010 гпдина. Вп 2012 гпдина се завршија активнпстите на мпнитпринг на гнездпвата
кплпнија на гплемипт кпрмпран. Вп текпт на двете гпдини идентификувани беа вкупнп
491 стебла сп гнезда на кпи беа избрпјани вкупнп 1092 активни и 132 неактивни
гнезда. Сппред тпа, брпјпт на гнездпви парпви пд гплемипт кпрмпран на пстрпвпт
Гплем Град вп 2012 гпдина се прпценува на 1092-1224 парпви.
Сппред СОП мпнитпрингпт за пвпј вид треба да се пдвива секпја втпра гпдина, вп
два наврати и тпа вп втпрата пплпвина пд месец мај и втпрата пплпвина пд месен јуни.
Од друга страна, мпнитпрингпт на гнездпвата пппулација на гплемипт кпрмпран на
пстрпвпт Видринец, вп Малптп Преспанскп Езерп вп Република Грција, се пдвива вп
ппследната недела пд Април. Сп пглед на дплгптп искуствп вп мпнитпрингпт на пвпј
вид на грчката страна, се чини дека тпа е ппппгпден тајминг. Дппплнителнп, сп
успгласуваое на метпдплпгијата за мпнитпринг на пвпј вид вп целипт регипн на
Преспа ќе се плесни сппредбата и анализата на ппдатпците вп прекуграничен кпнтекст.
Гплемипт северен пптппник (Mergus merganser) вп Прпграмата за мпнитпринг е
ппфатен сп набљудуваоа вп три пдделни перипди: (1) гнездеое; (2) пдгледуваое на
млади вп гнездп и (3) пдгледуваое на млади вп впда. Заради успгласуваое на
активнпстите за мпнитпринг на пвпј вид вп трите земји кпи гп делат Преспанскптп
Езерп, вп спрабптка сп Друштвптп за заштита на Преспа (SPP), Република Грција, беа
извршени измени на СОП за мпнитпринг, пднпснп на пбрасците за внесуваое на
ппдатпците. Спгласнп успгласената метпдплпгија мпнитпринг на гплемипт северен
пптппник се врши двапати вп текпт на гпдината и тпа вп перипд на дпдвпруваое и
ппкаснп вп перипд на пдгледуваое на млади вп впда. На 27-ми април 2012 беше
извршенп првптп теренскп спбираое на ппдатпци и беше забележан еден пар пд
гплемипт северен пптппник вп акт на дпдвпруваое какп и две групи пд машки единки
вп лет (сп 3, пднпснп 2 единки), сплитарен мажјак и пар пд две женки вп лет.
Брпеоетп на фамилии пд гплемипт северен пптппник вп перипдпт на пдгледуваое на
млади вп впда се реализира на 9-ти јуни при штп беше забележана една фамилија пд
гплемипт северен пптппник спставена пд женка и 10 пилиоа. Истата фамилија (пвпј
пат сп 8 млади) беше забележана и ппдпцна, на 21-ви јуни.
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Резиме на извештајпт за спрпведуваое на Прпграмата за мпнитприн вп Наципналнипт
парк Галичица вп 2012 г.

Жплтпклуната галка (Pyrrhocorax graculus) ужива закпнска заштита вп Република
Македпнија (трајнп заштитен вид) и на медунарпднп нивп (Бернска Кпнвенција –
Прилпг II – на Спветпт на Еврппа). Сппред пригиналната СОП, мпнитпрингпт на
жплтпклуната галка се пдвива на лпкалитетпт „Гплем Казан“, три пати вп текпт на
гпдината, секпја втпра гпдина. Ппчнувајќи пд 2010 кпнтинуиранп секпј гпдина се вршат
теренските набљудуваоа на жплтпклуната галка при штп вппчени се ппвеќе
пптешкптии: тешкп пристапен терен, непредвидливп движеое и фрагментација на
јатптп. Пред да се премине кпн целпснп спрпведуваое на СОП за пвпј вид, вп
наредните гпдини пптребнп е да се изнајдат решенија за надминуваое на ваквите
пптешкптии.
Нпќната ластпвица (Caprimulgus europaeus) е вид заштитен сп медунарпдни
правни инструменти (Бернската Кпнвенција – Прилпг II – на Спветпт на Еврппа и
Директивата за птици – Прилпг I - на Еврппската Унија). Вп Планпт за управуваое нема
ппдатпци за гплемината на пппулацијата на пвпј вид вп паркпт. Вп 2012 гпдина пп прв
пат се спрпведе теренскп мереое на пппулацијата на нпќната ластпвица. Вп целпст
беше ппчитувана метпдплпгијата дадена вп СОП. Впсппставени се два трансекти.
Првипт вп букпвипт ппјас на кпј беа регистрирани 12 единки и втприпт вп дабпвипт
ппјас вп кпј беа регистрирани 9 единки. Сите единки беа регистрирани гласпвнп.
Инцидентнп забележуваое на растителни и живптински видпви
Ппкрај редпвнипт мпнитпринг на пдредени живеалишта и видпви кпј се
спрпведува спгласнп СОП, редпвнп се прибираат и други ппдатпци за биплпшката
разнпвиднпст вп паркпт за сите такспнпмски групи. Дел пд пвие ппдатпци се значајни
за надппплнуваое или збпгатуваое на ппписпт на видпви, а дел вп иднина мпже да
ппслужат и за рпбусна прпценка на трендпт на пппулациите. Значаен дел пд
забележуваоата беа направени пд врабптените вп паркпт, дпдека еден ппмал дел беа
пбезбедени пд надвпрешни експерти кпи вршат систематски или инцидентни
истражуваоа на биплпшката разнпвиднпст вп паркпт. Ппкрај тпа, некпи пд ппдатпците
се дпбиени низ кпнсултација на стручни и научни публикации, пспбенп пд ппнпв
датум. Независнп пд извпрпт, ваквите „инцидентни“ ппдатпци за различните
такспнпмски групи се запишуваат вп ппсебни пбрасци за инцидентнп забележуваое.
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