Проект:

Развивање на капацитети за одржливост на Дојранското Езеро

Организација
Канцеларија на РЕЦ во Македонија
имплементатор:

Дојранско Езеро ужива статус на заштитено подрачје согласно Закон за прогласување на
Дојранско Езеро како Споменик на природата од 2011 година (Сл.Весник на РМ
бр.52/2011). Вредноста на екосистемските услуги што Дојранското Езеро ги обезбедува за
благосостојбата на неговото население и туристи е голема, а богатството од природни
вредности во Дојранското Езеро и во исто време нарушувањето на биолошката
разновидност од неодржливи практики се препознатливи и актуелни. Дојранското Езеро
има значителна важност за развојот на туризмот на Oпштина Дојран и земјата како
целина.
Сосотојбата со езерото и и идни потреби за негово одржливо управување е предизвик
веќе долги години. Дојранскоот Езеро има доживцеано два екстремни настани, поплава
(1955 - 1956) и суша (1989), кои имале огромно влијание врз екосистемот. Како одговор
на проблемите со количина на вода, спроведено е снабдување на езерото со вода преку
бунарски систем Ѓавато. Дојранскоот Езеро преживеало последните години, со,
реставрацијата на екосистемот е тековно отворено прашање. Доказите потврдуваат дека:
квалитетот на водата постепено низ годините се влошува; нивото на органски материи и
загадувачи се зголемува т.е. езерото има тенденција да хипертрофира.
Продолжената еутрофикација на езерото предизвика многу промени во биотата,
изумирање и преживување на најсилните, а конечниот резултат е доминација на
озлогласениот цијанобактериски род Microcystis spp. и Aulacoseira granulata.
Не постои системско следење на водните видови, во согласност со Директивата за
живеалишта. Како резултат на тоа, не се познати промени на биота и интеракции со
антропогени влезови кон езерото.

Цел на проектот и очекувано влијание
Подигнување на свеста и зајакнување на капацитетите на сите чинители без исклучок – со
цел менување на нивните навики како одговор во борбата за исполнување на принципите
за одржливо управување со езерскиот екосистем.
Долгорочно очекувано влијание:
Заштита и зачувување на екосистемот Дојранско Езеро – консултации, експертиза и
редовно присуство на проектниот тим, помеѓу локалното населението и
претставниците на локалната самоуправа за задолжена за управување со Дојранското
Езеро.
Овој проект главно се фокусира на зголемување на свеста на локалното население и
менување на нивните навики како одговор на потреба од дејствување во согласност
со принципите на одржливо управување со животната средина. Заштитата и
зачувувањето на екосистемот Дојранско Езеро се помага преку консултации,
стручност, едукација и редовно присуство на членови на проектниот тим меѓу
локалното население и претставници на локалната администрација одговорна за
управување со Дојранското Езеро.
Овој проект, исто така, обезбедува основа за дефинирање на зачувувањето и заштитни
мерки потребни за подобрување на категоријата на квалитетот на водата во езерото
и подобрување и одржување на статусот на флората и фауната во езерото.
Благодарение на подготвениот извештај за квалитетот на водата во езерото и неговиот
биолошки статус, што резултираше по спроведување на 3 научни истражувачки
кампови менторирани од професори и експерти за биологија (во текот на 2015 година)
сега имаме многу јасен поглед на езерските услови и идните потреби за одржливо
управување со екосистемот.
РЕЦ го имплементира и придонесува за остварување на долгорочните очекувани
влијанија од проектот:
• делувајќи преку својата мисија за промовирање на соработка помеѓу владите и
невладините организации, бизнис заедницата и други заинтересирани страни
кои делуваат во областа на животната средина, како и преку поддршка на
слободната размена на информации и вклучување на јавноста во донесувањето
на одлуки од областа на животната средина
• Преку редовното присуство во заштитеното подрачје, за која цел РЕЦ ја
започна процедурата за отварање и опремување (опрема и персонал) на
локална канцеларија во Општина Дојран
• Понудената експертиза и остварени консултации – помеѓу локалното
населението и претставниците на локалната самоуправа задолжена за
управување со Дојранско Езеро, за која цел РЕЦ и Општина Дојран потпишаа
Меморандум за соработка
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Планирани проектни активности
o
o
o

o

Работилници со засегнати страни за финализирање на процесот на
донесување на Студија за валоризација на Дојранско Езеро
Јавни дебати за содржината од Нацрт студијата за валоризација на
Дојранското Езеро
Подигнување на свеста и унапредување на знаењата (на службените лица
од локалната самоуправа, останатите чинители и широката јавност) за
вредностите на екосистемот Дојранско Езеро со цел зачувување на
езерската флора и фауна, хабитатите и сколошките процеси, дозволени и
забранети активности во близина на езерото, преку посочување на
позитивни примени на познати практики за подобрување на категоријата
на квалитет на езерската вода, одржување и подобрување на статусот со
езерската флора и фауна итн
Подготовки, опремување и екипирање на локална Канцеларија за
зачувување на природните вредности на Дојранско Езеро како взаемна
иницијатива и соработка на РЕЦ со Општина Дојран
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