
 

ДЕКЛАРАЦИЈА 
за заштита на екосистемот на Охридското Езеро 

  
Резолуција усвоена на Тринаесеттиот состанок на 

Европскиот огранок на Друштвото на научници за блатни екосистеми 

Охрид, Република Македонија, 1-3 мај 2018 г. 

 
Четириесет и петте учесници на Конференцијата на Европскиот огранок на Друштвото на научници за 
блатни екосистеми во Охрид, Македонија, од повеќе од 18 земји со најразлични типови на експертиза – 
блатни екосистеми, зелени технологии, управување и креирање политики, сметаат дека сме овде во 
вистинско време и се согласуваат на следново: 
 
Потврдуваме уникатна извонредност на регионот со две поврзани езера (Охрид и Преспа) во смисла на 
биодиверзитет, број на ендемски видови на многу растителни, животински групи и групи 
микроорганизми, исклучителен квалитет на водата и релативно непрекинати планински пејзажи на 
преодот кон Централна Европа, Медитеранот и Балканскиот полуостров; 
Потврдуваме долгорочен непрекинат развој низ милениумите на Охридското и Преспанското Езеро, во 
временски период од најмалку 1,6 милиони години, со кој (1) се создале слоевити седименти со уникатна 
дебелина што овозможуваат истражување на климата и еволуцијата во овие системи во текот на целиот 
нивен животен век, што е уникатно во светот и (2) се овозможило создавање на голем број на ендемични 
растенија, животни и микроорганизми во овие системи; 
Потврдуваме дека Охридското Езеро моментално е во исклучителна состојба, со ниско ниво на нутриенти 
во водата и влевање на многу квалитетна вода од околните планини, што сепак, е под закана  од загадени 
притоки со зголемувањето на бројот на популацијата на локални жители и туристите и од употребата на 
поранешни плавни подрачја во сливот на Езерото како земјоделско земјиште, што датира од пред 
неколку децении бидејќи овие плавни подрачја биле пресушени и текот на реката Дрим, но и на други 
реки, биле многу изменувани, па денес носат загадена вода во Езерото. 
Потврдуваме влошен статус на последното живо блато на брегот на Охридското Езеро, Студенчишкото 
Блато. Површината во моментов е само мал дел од многу поголем блатен систем кој бил присутен тука 
пред 50 години, но кој бил уништуван со (1) урбанизација, (2) пресушување и земјоделска употреба, (3) 
исфрлање на градежни материјали и останат отпад; (4) основање на расадник, (5) неодамнешна изградба 
на пат крај брегот кој ги унакажал еколошкиот интегритет и врската меѓу Блатото и Езерото, витални за 
долготрајна одржливост на системот; 
Потврдуваме суштинска важност и висока вредност на остатокот од Студенчишкото Блато поради, меѓу 
другото, (1) разновидноста на видовите животни и растенија, но и заедници (на пр. Caricetum elatae) кои 
се исклучително ретки во регионот; (2) присуството на добро одржани слоеви тресет со дебелина од 
неколку метри кои се развивале во период од најмалку 4.000 години и се особено ретки во Македонија, 
и (3) последниот целосно функционален блатен екосистем крај езеро со уникатен состав на видови и 
изобилство на екосистемски услуги, како што се на пример, подобрување на квалитетот на водата, 
врзување јаглерод, заштита од поплави и други функции (мрестење на рибите од езерото), кој може да 
се ревитализира ако се поништат некои од скорешните измени; 
Потврдуваме дека Охридското Езеро ужива статус на заштита како резултат на впишувањето на УНЕСКО 
листата на природно и културно светско наследство, а сепак ова не било доволно за да се запре влевањето 
загадена вода во Езерото и со ова не се обезбедува никаква фактичка заштита на скапоценото 
Студенчишко Блато. 
Потврдуваме дека Охридското Езеро како систем, вклучително Студенчишкото Блато, е од клучна 
важност како основен потенцијал за економски развој што може да се постигне преку одржлив туризам, 
така што заштитата и ревитализацијата на овој екосистем мора да бидат број еден приоритет за 
регионален развој. 
 



Следствено, ја повикуваме и локалната и централната власт во Р. Македонија значајно да ја подобри 
заштитата на Охридското Езеро, вклучително Студенчишкото Блато и езерскиот слив преку постоечката 
легислатива и расположливите инструменти. Ова би било најдобро да се реализира со прогласување на 
езерскиот систем како блатен екосистем од меѓународна важност под Рамсарската конвенција. 
Македонија е земја-потписничка на Рамсарската конвенција и SWS располага со информации дека 
прогласувањето на овој регион за Рамсар локалитет е одамна очекувано и добредојдено во Рамсарскиот 
секретаријат во Гланд, Швајцарија, но и дека за процесот на прогласување се целосно доволни 
информациите кои се во моментов достапни; 
Следствено, повикуваме и на итен развој и спроведување на акциски план за заштита на Студенчишко 
Блато и за негова итна ревитализација. Ова треба да опфаќа, меѓу другото: замена на актуелната цврста 
граница со езерото со дрвена патека преку која ќе се овозможи директен проток на вода и размена на 
еколошки битни материи помеѓу Блатото и Езерото; прекин на фрлањето отпад; и прекин на 
загрозувањето предизвикано од земјоделските активности. Зголемувањето на површината на Блатото со 
цел да се достигне неговата првична големина да биде долгорочна цел. Отстранувањето на цврстиот 
отпад и повторното поплавување на земјоделските површини да се изведе многу внимателно. Актуелните 
сопственици на земјиштето да добијат најсоодветна можна компензација; 
Следствено, повикуваме на темелна ревизија на практиките на управување со водите во градовите и во 
руралните области (селата) околу Езерото за да се спречи влевање на загадена вода во Езерото; ова да 
биде дел од долгорочен план кој ќе опфати обнова и создавање на нови блатни системи за подобрување 
на квалитетот на водата. За таа цел, треба да се разгледаат можности за финансирање од соодветни 
организации, на пример, ЕУ и Светската банка. 
Следствено, ја повикуваме локалната власт во Охрид да развие повеќе атракции за природен туризам во 
областа за да се зголеми приходот преку понуда на поразлични опции и продолжување на туристичката 
сезона; ова може да се постигне со развивање локации како што е Студенчишкото Блато во парк на 
природата со придружни објекти како на пример, центар за посетители и центар за едукација, патека низ 
природа со дрвени платформи и објекти за набљудување фауна. Значајни културни локалитети, како на 
пример, Билјанини извори и археолошките споменици во близина, може, исто така, да станат дел од оваа 
атракција со што на посетителите ќе им овозможат интересно искуство и простор каде што ќе можат 
истовремено да учат за уникатните природни, културни и историски вредности на регионот. 
 
Се заблагодаруваме на локалната и на централната власт во Охрид и во Македонија, на Универзитетот 
Св. Климент Охридски од Битола, Универзитетот Свв. Кирил и Методиј од Скопје, како и на Охрид ЅОЅ кои 
беа домаќини и дадоа свој придонес за Тринаесеттиот состанок на Европскиот огранок на SWS. 
 
Потпишано во име на сите учесници на Тринаесеттиот состанок на Европскиот огранок на SWS во Охрид, 
Македонија, на 3 мај 2018 г. од страна на Метју Симпсон, Кит Едвардс, Метју Кохран и Јос Т. А. Ферхуфен. 
 


