
Прилог - Начин на вршење на теренска опсервација, инвентаризација и мониторинг на видовите и 

живеалиштата 

  

 

1. Образец за теренска опсервација на васкуларни растенија, 

2. Образец за теренска опсервација за бриофити/мовови, 

3. Образец за теренска опсервација на цицачи, 

4. Образец за теренска опсервација на птици, 

5. Образец за теренска опсервација на водоземци и влекачи, 

6. Образец за теренска опсервација на риби и ракови, 

7. Образец за теренска опсервација на без’рбетници, 

8. Образец за теренска опсервација на видови на габи и лишаи, 

9. Образец за инвентаризација и мониторинг на шуми и други шумски живеалишта, 

10. Образец за инвентаризација и мониторинг на отворени живеалишта (тревни површини, вриштини и 

грмушна вегетација) и  

11. Образец за инвентаризација и мониторинг на мочуришни живеалишта (тресетишта, блата, езера и 

реки). 
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1.  Образец за теренска опсервација на васкуларни растенија 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА 

ТЕРЕНСКА 

ОПСЕРВАЦИЈА НА 

ВИДОВИ МК / МЖСПП 

  

ВАСКУЛАРНИ РАСТЕНИЈА 

 

Коментари 

* Задолжителни полиња 

ВИД (научно име): *   

Код (Директива за 
живеалишта) 

   

Квалитет на информации *   

ОПСЕРВИРАЛ    

Име: *   

Датум: *   

Адреса:    

Телефон:    

Прва посета (да / не)    

Посета за мониторинг (да / не)    

ЛОКАЦИЈА    

Име на локалитетот:    

Регион:    

Општина: *   

Село:    

Име на заштитено подрачје:    

Код на подрачјето:    

Сопственик на земјиште 
(приватно / јавно / непознато): 

   

Име:    

Број на недвижнината:    

Опис на локацијата:    

Висина (м.н.в):    

GPS координати (x, y): *   
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GPS полигон(и)     

ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА    

Тип на живеалиште:    

Код:    

Прецизна локација:    

Опсег на соодветно 
живеалиште: 

   

Опис на живеалиштето:    

Придружни чести / типични 
видови: 

   

Компетитивни видови:    
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Алохтони видови:    

Ретки / загрозени видови:    

КОНЗЕРВАЦИСКИ МЕРКИ    

Типови на закана:  *   

Препораки за реставрација и 

управување: 

   

Споредба со претходната 

инвентаризација(и), промени: 

   

    

КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ПОПУЛАЦИЈАТА 

   

Површина на популацијата 
(м2/ ха): 

   

Бр. мрежи/решетки од 1x1м 
зафатени со видови: 

   

Број на возрасни единки 

(вегетативни, генеративни) 

   

Забележани садници :    

Состојба на возрасните 
единки: 

   

Фаза на цветање:    

Единки  од претходната 

година (сегашни / нема / број): 

   

Присутни тревопасни животни 
(степен): 

   

Присутни габични инфекции 
(степен): 

   

Претходни информации за 
популацијата: 

   

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    

примероци собрани + 
локација: 

   

фотографии (од кого и каде се 

чуваат) 

   

коментари:    

ВИДОВИТЕ НЕ СЕ 

ЗАБЕЛЕЖАНИ ПРИ 
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МОНИТОРИНГ 

Локалитетот не постои повеќе    

Причини?    

Локалитетот е изменет    

Причини ?    

Видовите не се пронајдени:    

Бидејќи:    

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ 
ИНФОРМАЦИИ: 
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2. Образец за теренска опсервација за бриофити/мовови 

 

ЛИСТА ЗА ТЕРЕНСКА 

ОПСЕРВАЦИЈА НА 

ВИДОВИ МК / МЖСПП 

  

Бриофити 

 

Коментари 

* Задолжителни полиња 

ВИД (научно име): *   

Код (Директива за 
живеалишта) 

   

Квалитет на информации *   

    

ОПСЕРВИРАЛ    

Име: *   

Датум: *   

    

Адреса:    

Телефон:    

    

Прва посета (да / не)    

Посета за мониторинг (да / не)    

    

ЛОКАЦИЈА    

Име на локалитетот:    

Регион:    

Општина: *   

Село:    

Име на заштитено подрачје:    

Код на подрачјето:    

Сопственик на земјиште 
(приватно / јавно / непознато): 

   

Име:    

Број на недвижнината:    
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Опис на локацијата:    

Висина (м.н.в):    

GPS координати: *   

GPS полигон(и):    

    

ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА    

Тип на живеалиште:    

Код:    

Прецизна локација:    

Опсег на соодветно 
живеалиште: 

   

Опис на живеалиштето:    

Придружни чести / типични 
видови: 

   

Компетитивни видови:    

Туѓи видови:    

Ретки / загрозени видови:    
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КОНЗЕРВАЦИСКИ МЕРКИ    

Фактори на закана на 
локацијата:(Класи во СОП) 

*   

Препораки за реставрација и 

управување: 

   

Споредба со претходната 

инвентаризација(и), промени: 

   

КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ПОПУЛАЦИЈАТА 

   

Површина на популацијата 
(м2/ ха): 

   

Бр. мрежи/решетки од 1x1м 

зафатени со видови: 

   

Состојба на поулацијата    

Спорангиуми    

Оштетување од животни    

Присутни габични инфекции 
(степен): 

   

Претходни информации за 
популацијата: 

   

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    

примероци собрани + 
локација: 

   

фотографии (од кого и каде се 
чуваат) 

   

коментари:    

    

ВИДОВИТЕ НЕ СЕ 

ЗАБЕЛЕЖАНИ ПРИ 
МОНИТОРИНГ 

   

Локалитетот повеќе не постои:    

Причини?    

Локалитетот е изменет:    

Причини?    

Видовите не се пронајдени:    
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Бидејќи:    

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ 
ИНФОРМАЦИИ: 
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3. Образец за теренска опсервација на цицачи 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА 

ТЕРЕНСКА 

ОПСЕРВАЦИЈА НА 

ВИДОВИ МК / МЖСПП 

  

ЦИЦАЧИ 

 

Коментари 

* Задолжителни полиња 

ВИД (научно име): *   

Код (Директива за 
живеалишта) 

   

Квалитет на информации *   

ОПСЕРВИРАЛ    

Име: *   

Датум: *   

Адреса:    

Телефон:    

Прва посета (да / не)    

Посета за мониторинг (да / не)    

ЛОКАЦИЈА    

Име на локацијата:    

Регион:    

Општина: *   

Село:    

Име на заштитено подрачје:    

Код на подрачјето:    

Сопственик на земјиште 
(приватно / јавно / непознато): 

   

Име:    

Број на недвижнината:    

Опис на локацијата:    

Висина (м.н.в):    

GPS координати: *   
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GPS полигон(и):    

    

ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА    

Тип на живеалиште: *   

Код:    

Прецизна локација:    

Опсег на соодветно 
живеалиште: 

   

Опис на живеалиштето:    

Придружни чести / типични 
видови: 

   

Компетитивни видови:    

Алохтони видови:    

Ретки / загрозени видови:    
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КОНЗЕРВАЦИСКИ МЕРКИ    

Типови  на закана на 
локалитетот: 

*   

Препораки за активностите на 

управување: 

   

Споредба со претходната 

инвентаризација(и), промени: 

   

КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ПОПУЛАЦИЈАТА 

   

Забележана жива / мртва 
единка 

* 
  

Број на забележани единки *   

Број на возрасни единки    

Број на (млади) потомци    

Големина на популацијата:    

Претходни информации за 
популацијата: 

   

    

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    

Вид на опсервација: 

(забележани индивидуи / 

фатени во стапица / 

фотографирани / измет / 

траги) 

 

* 

  

фотографии (од кого и каде се 
чуваат) 

   

Снимени гласови (на лилјаци)    

Програми што се користат за 

автоматска идентификација 
на гласови 

   

коментари:    

    

ВИДОВИТЕ НЕ СЕ 

ЗАБЕЛЕЖАНИ ПРИ 
МОНИТОРИНГ 

   

Локалитетот не постои повеќе    
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Причини?    

Локалитетот е изменет?    

Причини?    

Видовите не се пронајдени:    

Бидејќи:    

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    
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4. Образец за теренска опсервација на птици 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА 

ТЕРЕНСКА 

ОПСЕРВАЦИЈА НА 

ВИДОВИ МК / МЖСПП 

  

ПТИЦИ 

 

Коментари 

* Задолжителни полиња 

ВИД (научно име): *   

Код (Директива за 
живеалишта) 

   

Квалитет на информации *   

ОПСЕРВИРАЛ    

Име: *   

Датум: *   

Адреса:    

Телефон:    

Прва посета (да / не)    

Посета за мониторинг (да / не)    

    

ЛОКАЦИЈА    

Име на локацијата:    

Регион:    

Општина: *   

Село:    

Име на заштитено подрачје:    

Код на подрачјето:    

Сопственик на земјиште 
(приватно / јавно / непознато): 

   

Име:    

Број на недвижнината:    

Опис на локацијата:    

Висина (м.н.в):    
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GPS координати: *   

GPS полигон(и):    

    

ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА    

Тип на живеалиште:    

Код:    

Прецизна локација:    

Опсег на соодветно 
живеалиште: 

   

Опис на живеалиштето:    

Придружни чести / типични 
видови: 

   

Компетитивни видови:    

Туѓи видови:    

Ретки / загрозени видови:    
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КОНЗЕРВАЦИСКИ МЕРКИ    

Типови на закана:  *   

Препораки за реставрација и 

управување: 

   

Споредба со претходната 

инвентаризација(и), промени: 

   

    

КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ПОПУЛАЦИЈАТА 

   

Број на забележани единки *   

тип на опсервација (мажјаци 

кои пеат, единки кои се 

видени или фотографирани, и 

тн.) 

   

Површина на соодветно 
живеалиште 

   

Претходни информации за 
популацијата: 

   

    

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    

Метод (активно пребарување, 
пребројување, и тн.) 

   

фотографии (од кого и каде се 
чуваат) 

   

коментари:    

    

ВИДОВИТЕ НЕ СЕ 

ЗАБЕЛЕЖАНИ ПРИ 
МОНИТОРИНГ 

   

Локалитетот не постои повеќе:    

Причини?    

Локалитетот е изменет:    

Причини?    

Видовите не се пронајдени:    

Бидејќи:    
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ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    
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 5. Образец за теренска опсервација на влечуги и водоземци 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА 

ТЕРЕНСКА 

ОПСЕРВАЦИЈА НА 

ВИДОВИ МК / МЖСПП 

  

ВЛЕЧУГИ и ВОДОЗЕМЦИ 

 

Коментари 

* Задолжителни полиња 

ВИД (научно име): *   

Код (Директива за 
живеалишта) 

   

Квалитет на информации *   

ОПСЕРВИРАЛ    

Име: *   

Датум: *   

Адреса:    

Телефон:    

Прва посета (да / не)    

Посета за мониторинг (да / не)    

ЛОКАЦИЈА    

Име на локацијата:    

Регион:    

Општина: *   

Село:    

Име на заштитено подрачје:    

Код на подрачјето:    

Сопственик на земјиште 
(приватно / јавно / непознато): 

   

Име:    

Број на недвижнината:    

Опис на локацијата:    

Висина (м.н.в):    

GPS координати: *   
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GPS полигон(и):    

ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА    

Тип на живеалиште: *   

Код:    

Прецизна локација:    

Опсег на соодветно 
живеалиште: 

   

Опис на живеалиштето:    

Придружни чести / типични 
видови: 

   

Компетитивни видови:    

Туѓи видови:    

Ретки / загрозени видови:    
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КОНЗЕРВАЦИСКИ МЕРКИ    

Типови на закана *   

Препораки за реставрација и 

управување: 

   

Споредба со претходната 

инвентаризација(и), промени: 

   

КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ПОПУЛАЦИЈАТА 

   

Површина на популацијата 
(м2/ ха): 

   

Број на (забележани) 
возрасни единки 

   

Број на (забележани) млади 
единки 

   

Проценка на големината на 
популацијата 

   

Претходни информации за 
популацијата: 

   

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    

Вид на опсервација (виден, 

заробен, фотографиран) 
* 

  

примероци собрани + 
локација: 

   

фотографии (од кого и каде се 

чуваат) 

   

коментари:    

ВИДОВИТЕ НЕ СЕ 

ЗАБЕЛЕЖАНИ ПРИ 
МОНИТОРИНГ 

   

Локалитетот не постои повеќе    

Причини?    

Локалитетот е изменет?    

Причини?    

Видовите не се пронајдени:    

Бидејќи:    
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ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    
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 6. Образецза теренска опсервација на риби и ракови 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА 

ТЕРЕНСКА 

ОПСЕРВАЦИЈА НА 

ВИДОВИ МК / МЖСПП 

  

РИБИ И РАКОВИ 

 

Коментари 

* Задолжителни полиња 

ВИД (научно име): *   

Код (Директива за 
живеалишта) 

   

Квалитет на информации *   

ОПСЕРВИРАЛ    

Име: *   

Датум: *   

Адреса:    

Телефон:    

Прва посета (да / не)    

Посета за мониторинг (да / не)    

ЛОКАЦИЈА    

Име на локацијата:    

Регион:    

Општина: *   

Село:    

Име на заштитено подрачје:    

Код на подрачјето:    

Сопственик на земјиште 
(приватно / јавно / непознато): 

   

Име:    

Број на недвижнината:    

Опис на локацијата:    

Висина (м.н.в):    

GPS координати: *   
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GPS полигон(и):    

ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА    

Тип на живеалиште: *   

Код:    

Прецизна локација:    

Опсег на соодветно 
живеалиште: 

   

Опис на живеалиштето:    

Придружни чести / типични 
видови: 

   

Компетитивни видови:    

Туѓи видови:    

Ретки / загрозени видови:    
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КОНЗЕРВАЦИСКИ МЕРКИ    

Типови на закана: *   

Препораки за реставрација и 

управување: 

   

Споредба со претходната 

инвентаризација(и), промени: 

   

КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ПОПУЛАЦИЈАТА 

   

Површина на популацијата 
(м2/ ха): 

   

Бр. мрежи/решетки од 1x1м 

зафатени со видови: 

   

Број на (забележани) 
возрасни единки 

   

Број на (забележани) млади 
единки 

   

Проценка на големината на 
популацијата 

   

Претходни информации за 
популацијата: 

   

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    

Метод    

примероци собрани + 
локација: 

   

фотографии (од кого и каде се 

чуваат) 

   

коментари:    

ВИДОВИТЕ НЕ СЕ 

ЗАБЕЛЕЖАНИ ПРИ 

МОНИТОРИНГ 

   

Локалитетот не постои повеќе    

Причини?    

Локалитетот е изменет    

Причини ?    

Видовите не се пронајдени:    

Бидејќи:    
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ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    
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7. Образец за теренска опсервација на без’рбетници 

 

 ОБРАЗЕЦ ЗА 

ТЕРЕНСКА 

ОПСЕРВАЦИЈА НА 

ВИДОВИ МК / МЖСПП 

  

БЕЗРБЕТНИЦИ 

 

Коментари 

* Задолжителни полиња 

ВИД (научно име): *   

Код (Директива за 
живеалишта) 

   

Квалитет на информации *   

ОПСЕРВИРАЛ    

Име: *   

Датум: *   

Адреса:    

Телефон:    

Прва посета (да / не)    

Посета за мониторинг (да / не)    

ЛОКАЦИЈА    

Име на локацијата:    

Регион:    

Општина: *   

Село:    

Име на заштитено подрачје:    

Код на подрачјето:    

Сопственик на земјиште 
(приватно / јавно / непознато): 

   

Име:    

Број на недвижнината:    

Опис на локацијата:    

Висина (м.н.в):    

GPS координати: *   
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GPS полигон(и):    

ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА    

Тип на живеалиште: *   

Код:    

Прецизна локација:    

Опсег на соодветно 
живеалиште: 

   

Опис на живеалиштето:    

Ретки / загрозени видови:    

КОНЗЕРВАЦИСКИ МЕРКИ *   
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Типови на закана     

Препораки за реставрација и 

управување: 

   

Споредба со претходната 

инвентаризација(и), промени: 

   

КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ПОПУЛАЦИЈАТА 

   

Број на забележани единки    

Големина на популацијата 
(проценка) 

   

Животна фаза на 
забележаната единка 

   

Претходни информации за 
популацијата: 

   

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    

Метод (стапица, активно 
пребарување, друго) 

* 
  

примероци собрани + 

локација: 

   

фотографии (од кого и каде се 
чуваат) 

   

коментари:    

ВИДОВИТЕ НЕ СЕ 

ЗАБЕЛЕЖАНИ ПРИ 
МОНИТОРИНГ 

   

Локалитетот не постои повеќе    

Причини?    

Локалитетот е изменет    

Причини?    

Видовите не се пронајдени:    

Бидејќи:    

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    
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    8. Образец за теренска опсервација на видови на габи и лишаи 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА 

ТЕРЕНСКА 

ОПСЕРВАЦИЈА НА 

ВИДОВИ МК / МЖСПП 

  

Габи и Лишаи 

 

Коментари 

* Задолжителни полиња 

ВИД (научно име): *   

Код (Директива за 
живеалишта) 

   

Квалитет на информации *   

ОПСЕРВИРАЛ    

Име: *   

Датум: *   

Адреса:    

Телефон:    

Прва посета (да / не)    

Посета за мониторинг (да / 
не) 

   

ЛОКАЦИЈА    

Име на локацијата:    

Регион:    

Општина: *   

Село:    

Име на заштитено подрачје:    

Код на подрачјето:    

Сопственик на земјиште 

(приватно / јавно / 
непознато): 

   

Име:    

Број на недвижнината:    

Опис на локацијата:    
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Висина (м.н.в):    

GPS координати: *   

GPS полигон(и):    

ОПИС НА ЛОКАЦИЈАТА    

Тип на живеалиште: *   

Код:    

Прецизна локација:    

Опсег на соодветно 
живеалиште: 

   

Опис на живеалиштето:    

Други видови во околината    
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Видови кои живеат на дрво 

/ дрвен материјал 

   

Видови домаќини    

Фаза во која се наоѓа видот 
домаќин (живо / мртво дрво) 

   

Фаза на распаѓање (1-4)    

Големина на видовите 
домаќини (дијаметар) 

   

Влага од дрвен материјал    

Ретки / загрозени видови:    

КОНЗЕРВАЦИСКИ МЕРКИ    

Типови на закана *   

Препораки за реставрација и 
управување: 

   

Споредба со претходната 
инвентаризација(и), 
промени: 

   

КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ПОПУЛАЦИЈАТА 

   

Големина на популацијата 
(плодни тела): 

   

Бр. мрежи/решетки од 1x1м 
зафатени со видови: 

   

Состојба на плодните тела    

Мртви плодни тела    

Знаци на фунгивори    

Инфекции од други габи    

Претходни информации за 
популацијата: 

   

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    

примероци собрани + 
локација: 

   

фотографии (од кого и каде 

се чуваат) 

   

коментари:    

ВИДОВИТЕ НЕ СЕ 

ЗАБЕЛЕЖАНИ ПРИ 
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МОНИТОРИНГ 

Локалитетот не постои повеќе    

Причини?    

Локалитетот е изменет    

Причина ?    

Видовите не се пронајдени:    
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Бидејќи:    

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ    
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Возраст на состоината 

(години) 

 9. Образец за инвентаризација и мониторинг на шуми и други шумски живеалишта 

Образец за инвентаризација МЖСПП/ шумски и други живеалишта 

со дрвна вегетација 

Име: Код 

Име според ЕУНИС: Код(ови) според ЕУНИС: 

 

Општи информации 

Име, презиме   Локација / парцела /  

Датум:  Полигонски координати (WGS84) 

* 

Височина (м.н.в).  Агол С:И?  

Вид на вегетација  Големина (ха)  

 

Проценка на покриеност на 

вегетацијата (0-100%) 

 Крупно мртво дрво (> 20 

см) 

проценка по хектар или 

(1- едно, 2- оскудно, 3-изобилно) 

 
Трупци во различна фаза на 

распаѓање 

проценка по хектар или 

(1- еден, 2- оскудно, 3- изобилно) 

Слој на дрво % Мртво дрво  I фаза 
 

Ниво на грмушки % Пенушки  II фаза 
 

Покривка од трева % Трупци  III фаза  

Покривка со билки %   IV фаза  

Покривка од мов %  
V фаза 

 

Покривка со лишаи % Стари живи 

дрвја 
(назначи) 

Состоина 

со различна 

возраст 
(назначи) 

  

Покривка од гола почва %  

Покривка од отпад % Нема, едно, 

оскудно, 

изобилно 

 

да / не 

Покривка од камен %  

 

Отвори (Да / Не) 

Покривка од камен/карпа % 

  

Трагови од пожар 

(Да/ Не) 

 

Природна 

регенерација (Да / Не) 
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Нарушување на почва 

нема - 0, минорно – 1, 

умерено – 2, интензивно - 3 

 Алохтони видови  Позиција на релјефната форма 

Газење 
 Видови Покриеност Изложеност 

(подвчечи) 

С, СИ, И, ЈИ, 

Ј, ЈЗ, З 

Патеки    Степен o 

Патишта      

Животни    Исцедување 

(Да/Не) 

 

Друго    

Селективна 

сеча 

  

Гола сеча   

 
 Забелешки 

Закани 

мали – 1, умерени– 2, 

интензивни - 3 

  Код Точка   

Код Точка    

    

    

     



Прилог - Начин на вршење на теренска опсервација, инвентаризација и мониторинг на видовите и 

живеалиштата 

  

ACTA SPI 

ALLI URS 

ANEM RAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видови на дрвја, слој (c=canopy - високи, i=intermediate - средни, s=sapling-ниски, млади), 

абундантност 

 

Видови Слој %  Видови Слој %  Видови Слој %  Видови Слој %  Видови Слој % 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Видови, абундантност (1-5) 

 

 

 

Препорачани активности за зачувување / реставрација 
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Вид на дејствие Детален опис (интензитет, обем, континуитет на дејствување) 

Поддршка на одредени видови 

дрвја заснована врз планот за 

 

Зголемување на природните 

структури и регенерација 
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Други активности / конзервациски 

мерки потребни за одржување и 

подобрување на биолошката 

разновидност и екосистемските 

услуги на конкретното живеалиште 

 

 

 

Забелешки во однос на вредностите на видовите (сите групи на видови) 

Видови од Анекс II и IV  

Видови од Анекс V и други видови 

со комерцијална и / или 

медицинска вредност 

 

Балкански и национални ендемити 

/ Видови од Црвената листа 

 

Други значајни видови  

 

 

Репрезентативност на локацијата 

1 = одлична, 2 = добра 3 = просечна (или малку 

деградирана) 4 = лоша, деградирана, невозможно да се 

реставрира 

Структура  

Функција  

Можности за 

реставрација 

 

Типичен состав на 

видови 

 

Целокупна 

репрезентативност 

на локацијата / 

живеалиштето 

А: одлична 

Б: добра 

C: значителна 

Д: незначителна 
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10. Образец за инвентаризација и мониторинг на отворени  живеалишта 

 

Образец за инвентаризација на МЖСПП/ Отворени живеалишта - тревни 

површини, вриштини и грмушна вегетација 

Анекс I име:                                                                                                                            Код 

Име според ЕУНИС:                                                                                                              Код(ови) според ЕУНИС: 

 

 

Општи информации 

Име, презиме   Локација / парцела /  

 

Датум:   Кординати на полигонот (WGA 84) * 

Надморска височина (м.н.в).  Агол С:И? (Corner N:E)  

Вид (ови) на вегетација  Големина (ха)  

 

 

 

Проценка на покриеност на 

вегетацијата (0-100%) 

 Нарушувања на почвата 

нема - 0, екстензивно - 1, 

умерено - 2, интензивно - 3 

 
Начин на моментална употреба 

нема - 0, екстензивно - 1, 

умерено - 2, интензивно - 3 

Дрвја % Пожар  
Косење 

 

Грмушки % Газење  
Пасење 

 

Трева % Патеки  Отстранување на дрвна 

вегетација 

 

Билки % Патишта   

Мовови % Нарушување со  

Лишаи % Друго / коментари 

(наведи) 

  Човечко нарушување 

Гола почва % Ровови (Y / N)  

Отпад % Згради (Да/ Не)  

Карпи % Ископувања (Да / Не)  

Крупни и мали 

камења 

% Места за фрлање отпад 

(Да / Не) 
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Обраснатост 

нема - 0, бавно - 1, 

умерено - 2, интензивно - 3 

 Туѓи видови  Позиција во релјефот 

  Видови Покриен 

ост / 

абундант 

ност, ако 

е можно 

Наклон 

(С, СИ, И, ЈИ, Ј, ЈЗ, З) 

 

Дрвја   % Инклинација (о)  

Грмушки   %  

Трева   % 

Друго / коментари 

(наведи) 

  % 

 

Закани 

екстензивни - 1, умерени - 2, интензивни- 3 

 
Општи забелешки 

Код Точка  Код Точка  
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Видови, абундантност 

 

 

Забелешки во однос на вредностите на видовите (сите групи на видови) 

Видови од Анекс II и IV  

Видови од Анекс V и други видови 

со комерцијална и / или 

медицинска вредност 

 

Балкански и национални ендемити 

/ Видови од Црвената листа 

 

Други значајни видови  

 

Препорачани активности за зачувување 

Вид на дејствие Детален опис (интензитет, обем, континуитет на дејствување) 

Отстранување на грмушки и дрвја  

Пасење / косење  
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Други активности / конзервациски 

мерки потребни за одржување и 

подобрување на биолошката 

разновидност и екосистемските 

услуги на конкретното живеалиште 

 

 

Репрезентативност на локацијата 

1 = одлична, 2 = добра 3 = просечна (или малку 

деградирана) 4 = лоша, деградирана, невозможно да се 

реставрира 

Структура  



Прилог - Начин на вршење на теренска опсервација, инвентаризација и мониторинг на видовите и 

живеалиштата 

  

Функција  

Можности за 

реставрација 

 

Типичен состав на 

видови 

 

Целокупна 

репрезентативност 

на локацијата / 

живеалиштето 

А: одлична 

Б: добра 

C: значителна 

Д: незначителна 

 

 



Прилог - Начин на вршење на теренска опсервација, инвентаризација и мониторинг на видовите и 

живеалиштата 

  

11. Образец за инвентаризација и мониторинг на мочуришните живеалишта 

 

Образец за инвентаризација МЖСПП/мочуришни живеалишта - тресетишта, 

блата, езера и реки 

Анекс I име: Код 

Име според ЕУНИС:Код(ови) според ЕУНИС: 

Општи информации 

Име, презиме   Локација / парцела /  

Датум:  Кординати на полигонот (WGA 84) * 

Височина (м.н.в).  Агол С:И? (Corner N:E)  

Вид на вегетација  Големина (ха)  

 

 

Проценка на вегетативната 

покривка (0-100%) 

 Нарушувања на хидрологијата 

нема - 0, екстензивно - 1, 

умерено - 2, интензивно - 3 

 
Начин на моментална употреба 

нема - 0, екстензивно - 1, 

умерено – 2, интензивно - 3 

Дрвја (ако има) % Исцрпување на вода  Риболов 
 

Грмушки % Брани  
Исцрпување на вода 

 

Треви % Хидроенергија  Друго  

Билки % Ровови   

Мовови % Патишта  

Лишаи % Друго / коментари   Нарушување од страна на човек 

Гола почва % Места за фрлање отпад (Да /  

Отпад % Згради (Да/ Не)  

Карпи % Ископувања (Да / Не)  

Крупни и мали 

камења 

% Друго  

 

Туѓи видови 

нема - 0, бавно - 1, 

умерено - 2, интензивно - 3 

 Прераснатост  Други биолошки аспекти земени 

предвид 



Прилог - Начин на вршење на теренска опсервација, инвентаризација и мониторинг на видовите и 

живеалиштата 

  

  Видови Покриено 

ст / 

абундант 

ност, ако 

е можно 

  

Дрвја   %   

Грмушки   %  

Трева   % 

Друго/ Коментари   % 



Прилог - Начин на вршење на теренска опсервација, инвентаризација и мониторинг на видовите и 

живеалиштата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Закани 

екстензивни - 1, умерени - 2, интензивни- 3 

 
Општи забелешки 

Код Точка  Код Точка  

     

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Видови, абундантност 

 

 

 

Забелешки во однос на вредностите на видовите (сите групи на видови) 

Видови од Анекс II и IV  

Видови од Анекс V и други видови со 

комерцијална или медицинска 

вредност 

 



Прилог - Начин на вршење на теренска опсервација, инвентаризација и мониторинг на видовите и 

живеалиштата 

  

Балкански и национални ендемити / 

Видови од Црвената листа 

 

Други значајни видови  

 

 

Препорачани активности за зачувување 

Вид на дејствие Детален опис (интензитет, опсег и континуитет на дејствија) 



Прилог - Начин на вршење на теренска опсервација, инвентаризација и мониторинг на видовите и 

живеалиштата 

  

Поддршка на одредени видови 

согласно планот за управување, 

ограничување за употребата на вода 

и др. 

 

Зголемување на природната 

структура и функциите (динамика на 

природно поплавување, на пример), 

како отстранување на брани или 

други објекти направени од човекот. 

 

Други активности / конзервациски 

мерки потребни за одржување и 

подобрување на биолошката 

разновидност и екосистемските 

услуги на конкретната локација или 

живеалиште. 

 

 

 

 

Репрезентативност на локацијата 

1 = одлична, 2 = добра 3 = просечна (или малку 

деградирана) 4 = лоша, деградирана, невозможно да се 

реставрира 

Структура  

Функција  

Можности за 

реставрација 

 

Типичен состав на 

видови 

 

Целокупна 

репрезентативност 

на локацијата / 

живеалиштето 

А: одлична 

Б: добра 

C: значителна 

Д: незначителна 

 

 


