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Резиме

Кафеавата мечка (Ursus arctos L.) е најголемото грабливо животно 
присутно во Република Македонија. За разлика од останатите 
грабливи животни, таа е мошне прифатена и популарна помеѓу 
луѓето, за што сведочат и резултатите од истражувањата на 
човековиот став спрема крупните ѕверови. Тоа е вид со бројни 
побарувања во поглед на стаништето, вклучувајќи потреба од јадрови 
подрачја кои се поврзани меѓусебно со еколошки коридори, идеално 
сместени во рамките на традиционално искористуваните предели 
каде доминираат пасиштата и животните кои пасат. Врз основа на ова 
може да се заклучи дека присуството на витална популација на 
кафеава мечка може да биде добар индикатор за општата состојбата 
на екосистемот и достапноста на условите од кои имаат корист 
крупните ѕверови, како волкот и рисот, и многу други животни и 
растенија и стаништата во кои тие може да просперираат. 

Во изминатите две декади, Македонското еколошко друштво (МЕД), 
во соработка со други меѓународни организации од регионот и 
пошироко, спроведе неколку програми и проекти поврзани со 
статусот и заштитата на кафеавата мечка во Република Македонија. 
Овие проекти и програми резултираа со собирање на поверодостојни 
податоци за сегашниот статус на популацијата на кафеавата мечка, 
кои во иднина ќе овозможат изработка на поволна подлога за 
ефективна заштита и управување со популацијата на кафеавата мечка 
во Република Македонија.

Кафеавата мечка којашто се среќава во Република Македонија 
припаѓа на номиналниот подвид, исто како и целокупната популација 
на кафеава мечка во Европа. Во минатото присутна низ целата 
држава, населувајќи ги низинските шуми, рамници и природни 
ливади, денес кафеавата мечка се среќава само во шумските области 
на планините од западниот, централниот и јужниот дел на државата. 
Ограниченото распространување, како и намалувањето на 
популацијата се резултат на интензивен лов, уништување и 
фрагментирање на стаништата на кафеавата мечка, како и на други 
вознемирувања од страна на луѓето. Проценките на големината на 
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популцијата се несигурни, базирани на експертско мислење и 
варираат помеѓу 160-200 единки на кафеава мечка. 

Во 2008 година, МЕД во соработка со Европскиот центар за заштита 
на природата (ECNC) започна долгорочен проект со наслов “Развој на 
националната еколошка мрежа во Република”. Проектот има за цел 
да го унапреди развојот на Националната еколошка мрежа (НЕН) во 
Македонија, како дел од Паневропската еколошка мрежа, преку 
истакнување и консолидација на постоечките заштитени подрачја во 
државата и давање препораки за идни заштитени подрачја, а сите тие 
како составен дел на  Националната еколошка мрежа. Кафеавата 
мечка беше одбрана како знаменосен вид за промовирање и 
унапредување на мрежата од еколошки коридори за крупните 
ѕверови Република Македонија, како и за поефикасна заштита на 
биодиверзитетот генерално. 

Документов ги содржи сите веродостојни податоци за статусот, 
екологијата и биологијата на кафеавата мечка во Република 
Македонија, коишто ќе придонесат да се одредат сегашните 
недостатоци во научните сознанија за кафеавата мечка и соодветните 
мерки за заштита на видот во иднина. 
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Summary

The Brown bear (Ursus arctos L.) is the largest of the carnivore species 
found in the Republic of Macedonia. Indeed, it is clear from surveys of 
public opinion that it enjoys considerable popularity in the country. It is a 
species with a number of habitat requirements, including a need for core 
areas of habitat that are connected to each other by ecological corridors, 
ideally set within traditionally managed landscapes dominated by 
grassland and grazing animals. In this respect, the presence of viable 
populations of bear can be indicative of general ecosystem health and the 
availability of conditions that will benefit large carnivores such as lynx and 
wolf, and a range of other animals and plants and the habitats within 
which they can prosper.

During the past two decades several projects and programmes have 
addressed the status and conservation of the Brown bear population in 
the Republic of Macedonia, led by the Macedonian Ecological Society in 
cooperation with other international organizations from the region and 
beyond. The result has been a compilation of more reliable data on the 
present status of the Brown bear population that will allow preparation of 
ground for the effective conservation and management of the species in 
the future.  

The Macedonian Brown bears belong to the same nominal subspecies as 
the whole European Brown bear population. Once present all over the 
country, inhabiting lowland forests, flood plains and natural meadows, 
today the Brown bear population is restricted to the mountainous forest 
areas in the western, central and southern parts of the country. Both the 
restricted distribution and the decline of the population are a result of the 
intensive hunting, destruction and fragmentation of the bear’s habitat 
and other disturbances by humans. The current population estimates vary 
between 160-200 Brown bears.

In 2008, MES in cooperation with ECNC-European Centre for Nature 
Conservation began a long-term project on the development of a National 
Ecological Network in Macedonia. The project aims to improve the 
development of the Macedonian National Ecological Network (NEN) as 
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part of the Pan-European Ecological Network. In doing so it aims to raise 
the profile of and to consolidate the existing protected areas within the 
country and to provide recommendations for new sites to be designated, 
all as part of the protecting the core of the NEN. Given its iconic status, 
the Brown bear has been chosen as a flagship species to promote and 
further develop the network of ecological corridors for the large 
carnivores in Macedonia, as well as providing a platform for more 
efficient work towards biodiversity protection in general.

This document therefore compiles all reliable data on the status, ecology 
and biology of the Brown bear in Macedonia in order to allow 
identification of the gaps in the current knowledge about the Brown bear 
population and identification of the appropriate conservation measures 
for the species in the future.   
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Përmbledhje

Ariu i murrmë (Ursus arctos L.) është kafsha më e madhe grabitqare e 
pranishme në Republikën e Maqedonisë. Për dallim prej kafshëve tjera 
grabitqare, ai është shumë i njohur në mesin e njerëzve, për çka flasin 
edhe rezultatet e hulumtimeve të qëndrimit të opinionit publik ndaj 
bishave të mëdha. Paraqet lloj me kërkesa të ndryshme në aspekt të 
habitatit, duke përfshirë nevojën për zona qendror të cilat janë të lidhura 
ndërmjet veti me korridore ekologjike, të vendosura në mënyrë ideale në 
kuadër të pjesëve tradicionale të shfrytëzuara ku dominojnë livadhet dhe 
kafshët që kullosin. Në bazë të kësaj mund të konkludohet se prania e 
popullatës vitale të ariut të murrmë mund të jetë indikator i mirë për 
gjendjen e përgjithshme të ekosistemit dhe qasjen e kushteve prej të 
cilave kanë dobi bishat e mëdha, si ujku dhe rrëqebulli, dhe shumë kafshë 
dhe bimë tjera dhe habitatet në të cilat ata mund të prosperojnë.  

Në dy dekadat e fundit, Shoqata ekologjike maqedonase (ShEM), në 
bashkëpunim me organizata tjera ndërkombëtare nga rajoni dhe më 
gjerë, realizoi disa programe dhe projekte lidhur me statusin dhe 
mbrojtjen e ariut të murrmë në Republikën e Maqedonisë. Këta projekte 
dhe programe rezultuan me mbledhjen e të dhënave më të besueshme 
për statusin aktual të popullatës së ariut të murrmë, të cilat në të 
ardhmen do të mundësojnë përpunimin e bazës së volitshme për 
mbrojtjen efektive dhe menaxhimin me popullatën e ariut të murrmë në 
Republikën e Maqedonisë. 

Ariu i murrmë i cili haset në Republikën e Maqedonisë i takon nënllojit 
nominal, njësoj si edhe popullata e tërësishme e ariut të murrmë në 
Evropë. Në të kaluarën ka qenë e pranishme nëpër mbarë shtetin, duke i 
populluar malet e ulëta rrafshinat dhe livadhet natyrore, sot ariu i 
murrmë haset në rajonet pyjore të maleve të pjesës perëndimore, 
qendrore dhe jugore të shtetit. Përhapja e kufizuar, si dhe ulja e numrit 
janë rezultat i gjuajtjes intensive, shkatërrimit dhe fragmentimit të 
habitateve të ariut të murrmë, si dhe shqetësime tjera nga ana e njerëzve. 
Vlerësimi numrit të popullatës nuk dihen me siguri, i bazuar në mendimin 
e ekspertëve lëviz rreth 160-200 arinj të murrmë.
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Në vitin 2008, Shoqata Ekologjike Maqedonase në bashkëpunim me 
Qendrën europiane për mbrojtjen  e natyrës (ECNC) filloi projekt afatgjatë 
me titull “Zhvillim i rrjetit nacional ekologjik në Republikë”. Projekti ka për 
qëllim ta përparojë zhvillimin e Rrjetit ekologjik nacional (NEN) në 
Maqedoni, si pjesë e Rrjetit ekologjik paneuropian. Ariu i murrmë u 
zgjodh si lloj kryesor për promovimin dhe përparimin e rrjetit të 
korridoreve ekologjike për bishat e mëdha në Republikën e Maqedonisë, 
si dhe për mbrojtjen më efikase të biodiversitetit në përgjithësi.

Dokumenti i përmban të gjitha të dhënat e besueshme për statusin, 
ekologjinë dhe biologjinë e ariut të murrmë në Republikën e Maqedonisë, 
të cilët do të kontribuojnë të përcaktohen mangësitë e deritanishme në 
njohuritë shkencore të ariut të murrmë dhe masat përkatëse për 
mbrojtjen e këtij lloji në të ardhmen.
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1. ВОВЕД

Кафеавата мечка (Ursus arctos L.) е крупен цицач од редот на 
карниворите кој е распространет во поголемиот дел од северните 
делови на Евроазија и Северна Америка. Некогаш присутна низ сиот 
континент, денес мечката е истребена од поголемиот дел на западна 
Европа. На Балканскиот Полуостров популацијата на кафеавата мечка 
е распространета главно по должината на Динарско-
шарскопиндскиот планински систем. Главните причини за 
драстичното опаѓање на бројот на мечки, посебно за време на 
минатиот век, се интензивниот лов, уништувањето и фрагментацијата 
на стаништата и недоволна информираност како и свеста од страна
на пошироката јавност (Arcturos 1997). 

Земајќи ја предвид стабилната популација на мечката во Динарско-
шарскиот планински систем, Балканскиот Полуостров игра значајна 
улога за заштитата и зачувувањето на овој вид во Европа.

Во последните 15-тина години во Македонија беа спроведени 
неколку проекти и програми фокусирани на заштитата на кафеавата 
мечка. Македонското еколошко друштво (МЕД) беше вклучено во 
неколку такви проекти, главно во соработка со други организации од 
Балканот. 

Почнувајќи од 1996, МЕД во соработка со грчката невладина 
организација „Арктурос“ реализираше два проекта со цел 
воспоставување на мрежа за подигнување на јавната свест, 
зачувување на дивиот свет и природата во земјите на Балканот во кои 
има популации на кафеавата мечка. 

Програмата за закрепнување на балканскиот рис е проект кој се 
занимава со долгорочна заштита на балканскиот рис, неговиот плен и 
сите видови чиј ареал се преклопува со ареалот на рисот. Освен 
фокусот ставен на балканскиот рис, овој проект цели и кон 
здобивање знаења за другите два крупни ѕверови кои живеат во 
Македонија (кафеавата мечка и волкот), подигање на јавната свест 
кај локалното население, воспоставување на нови заштитени 
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подрачја во регионот и градење на мрежа од луѓе кои ќе се вклучени 
во заштита на природата.

Во 2008 година, МЕД во соработка со Европскиот центар за заштита 
на природата (ECNC) започна долгорочен проект под наслов „Развој 
на национална еколошка мрежа во Македонија“. Главна цел на 
проектот е да се поттикне развојот на македонската национална 
еколошка мрежа како дел од паневропската еколошка мрежа. 
Бидејќи мечката е земена како знаменит вид во овој проект, 
предвидено е да се развие план за управување со еколошки 
коридори за крупни ѕверови со посебен осврт на кафеавата мечка.

Сите преземени активности ќе доведат до подобра и поефикасна 
заштита на биодиверзитетот во Македонија.

Со својата харизма и добра репутација (Lescureux & Linnell 2010, in
press), мечката може да послужи и како знаменит вид и како вид под 
чија закрила ќе бидат заштитени многу други видови (закрилен вид). 
Главната цел на проектот МАК-НЕН е да се дефинираат еколошките 
коридори во Македонија. Имајќи го предвид територијалното 
однесување на мечките, зависноста од добро сочувани станишта и 
достапност на храна, тие се извонреден индикатор за нарушување на 
животната средина од поголеми размери и показател за еколошките 
коридори кои вредат да бидат зачувани и заштитени.

Содржината на оваа публикација е составена од компилирани 
литературни податоци, статистички документи од ловечки архиви, 
како и знаења здобиени од теренските истражувања од работната 
група од проектот за заштита на балканскиот рис. Во оваа студија се 
дадени податоци за таксономијата, исхраната, животниот циклус и 
изборот на станишта на мечката. Таа ќе послужи како база за 
понатамошно истражување на овој вид, како во однос на неговата 
биологија/екологија, така и во однос на мерките за негова 
понатамошна заштита.
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2. БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА

2.1. Таксономија и филогенија
Кафеавата мечка којашто се среќава на Балканскиот Полуостров
припаѓа на номиналниот подвид Ursus arctos arctos, исто како и 
целокупната популација на кафеава мечка во Европа (Ruskov and 
Markov, 1974). Кафеавата мечка во Југоисточна Европа е реликт од 
доцниот плеистоцен, и е филогенетски поврзана со подвидот Ursus 
arctos syriacus којшто се среќава во Мала Азија. Неодамнешните 
морфолошки истражувања покажаа дека мечките од Балканскиот 
Полуостров се разликуваат од руско-карпатските популации и се 
блиски со останатите медитерански популации (Spassov, 1997). 
Генетските истражувања кои се вршени на кафеавата мечка во Европа 
покажуваат дека популациите на кафеава мечка од јужна Европа, 
вклучувајќи ја и балканската лоза, се многу блиски меѓусебно и 
значително се разликуваат од популациите во централна, северна и 
источна Европа (Taberlet and Bouvet, 1994). 

2.2. Опис
Кафеавата мечка е најголемиот ѕвер1 којшто го населува европскиот 
континент. Возрасната женка просечно има маса од околу 100 kg, 
додека возрасниот мажјак во просек тежи околу 150 kg, при што 
некои единки понекогаш може да тежат и преку 300 kg. Телесната 
тежина на една единка може да варира во текот на годината: 
најголема е во доцна есен пред хибернација, а најмала е на 
почетокот на летото после сезоната на парење. Кафеавите мечки 
имаат густо крзно чија боја варира од темно кафеава, светло кафеава, 
црна или комбинација од овие бои. Според некои непотврдени 
набљудувања, мечките на Балканот покажуваат значителен 
полиморфизам во поглед на обоеноста на крзното, при што 
преовладуваат единки со светло кафеава (златна) боја на крзното 
(Spassov, 1990).

                                                          

1 Терминот ѕвер се однесува на цицачите од редот Carnivora
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Сл. 1: Кафеава мечка фотографирана во НП Маврово. Фото:
BLRP

Сл. 2: Стапки од кафеава мечка. Фото: МЕД
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Кафеавата мечка е плантиград, исто како и човекот, и може подолго 
време да стои на задните нозе. Мечките имаат голема грпка од 
мускули преку нивните рамена, која ги одделува од останатите 
видови. Предните нозе завршуваат со масивни шепи на кои има 
силни канџи долги 5-6 cm кои служат главно за копање. Канџите не се 
вовлекуваат како кај мачките и имаат релативно тапи врвови.

Мечките се самотни и таинствени животни. Мажјаците и женките се 
среќаваат единствено во сезоната на парење. Фамилијарната група, 
секогаш составена од женката и младите, образува силно јадро кое 
најчесто се разделува после двегодишен период. Мечките се главно 
ноќноактивни животни, што е резултат на нивниот лов и бројните 
можности за нивно вознемирување во повеќенаменските предели 
преку денот (Swenson et al., 1996; Swenson, 1999). Постои разлика во 
деноноќната активност на едногодишните мечиња и возрасните 
мечки, при што субадултните мечки се некаде помеѓу (Kaczensky et 
al., 2005). Возрасните мечки главно се активни во текот на ноќта, 
додека пак едногодишните мечиња може да се активни во секое 
време од деноноќието.

2.3. Исхрана
Кафеавата мечка е сештојадно животно кое ја приспособува својата 
исхрана според достапноста на храна и човековите активности во 
неговото станиште. Кафеавата мечка има широк опсег на исхрана 
поради разликите што постојат помеѓу регионите во однос на 
квалитетот и достапноста на храната (Krechmar 1995; Jacoby et al., 
1999). На пример, во централниот дел на Шведска, мечките добиваат 
44-46% и 14-30% од нивната вкупна годишна енергија од бобинки и 
чепункари, а остатокот од инсекти (14-22 %, најмногу мравки) и 
тревести растенија (12-18%) (Dahle et al., 1998); во централниот дел на 
Норвешка мечките добиваат 65-87% од нивната вкупна годишна 
енергија од чепункари (главно овци), 6-17% од бобинки и остатокот 
од мравки и тревести растенија (Dahle et al., 1998); во Хрватска 
мечките добиваат и до 95% од нивната вкупна годишна енергија од 
растителна храна (Cicnjak, 1991); во Грција во годишната исхрана на 
мечката преовладува растителната храна (87%), која е надополнета со 
храна од животинско потекло (13%), пред сè сочинета од инсекти
(Mertzanis, 1994). Иако нема доволно податоци за исхраната на 
мечките во Македонија, претпоставуваме дека тие ја имаат истата 
исхрана како оние во Грција, поради фактот што популациите на 
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кафеавата мечка на Балканскиот Полуостров се многу слични меѓу 
себе (Taberlet and Bouvet, 1994), како и тоа што популациите на 
кафеавата мечка во Македонија и Албанија претставуваат врска 
помеѓу популациите на кафеавата мечка во Србија, Хрватска и 
Словенија на север, со загрозените популации на кафеава мечка во 
Грција на југ, каде видот ја има најјужната област на 
распространување (Mertzanis, 1999). Исхраната на мечката варира 
сезонски. На пролет главна храна и се остатоци од желади и тревки. 
Во текот на летото најголем дел од храната ја сочинуваат меки 
плодови: круши (Pyrus sp.), јаболка (Malus sp.), сливи (Prunus sp.), 
боровинки (Vaccinium sp.) итн., при што максимумот го достигнуваат 
на есен. Освен меките плодови, основна храна на есен се и тврдите 
шумски плодови, главно буклинки и желади. Од храната со 
животинско потекло главно доминираат мравките (најголемо 
конзумирање во текот на летото), додека процентот на останатиот 
плен, составен од цицачи (доминираат домашни животни, особено 
говеда, со најголем број напади во текот на есента), е значително мал 
– само 2% од вкупната исхрана (Mertzanis, 1994).

2.4. Животен циклус
Кафеавите мечки имаат релативно ниска стапка на репродукција. 
Женките обично раѓаат млади секоја втора година. Мечките се парат 
од крајот на мај до средината на јуни. Мажјаците поминуваат големи 
растојанија во сезоната на парење и најчесто се борат меѓу себе кога 
ќе се најдат во близина на иста женка. Ембрионот во матката има 
задоцнета имплантација, така што најголемиот дел од неговиот 
развој се одвива во текот на последните три месеци од бременоста, 
која трае седум месеци. Младенчињата се раѓаат од јануари до март 
наредната година. Мечката ја поминува зимата во посебно одбрано и 
подготвено дувло, најчесто сместено во мали пукнатини во карпи кои 
мечката ги прилагодува според своите потреби со копање. Женката 
најчесто раѓа 1-4 младенчиња кои тежат околу 350 грама. Тие се 
раѓаат голи и слепи. Опстанокот на младенчињата зависи од повеќе 
фактори кои се групирани како: нутрициони (достапноста на храна, 
состојбата на мајката), социјални (главно интраспецифична 
предација) и вознемирувачки фактори (главно од луѓето). Неколку 
студии покажале дека највлијателен фактор за преживувањето на 
младенчињата е чедоморството (Bunnell and Tait, 1985; Swenson,
2001). Докажано е дека опстанокот на младенчињата варира 
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просторно во рамките на една област (Swenson et al., 1997) и помеѓу 
различни области (McLellan, 1994; Swenson et al., 1997a). Проценетата 
стапка на смртност на младенчињата во Шведска е 0,35 (n=126) во 
јужниот дел и 0,04 (n=78) во северниот дел (Swenson, 2001). 
Младенчињата остануваат со мајката првата година од нивниот 
живот и се одделуваат од неа на возраст од една и пол година, кога 
започнува следната сезона на парење. Кафеавите мечки достигнуваат 
полова зрелост на возраст од 3-4 години, а во природа може да 
опстанат 10-20 години.

2.5. Станиште и големина на територија
За задоволување на своите биолошки потреби кафеавата мечка има 
јасно определени побарувања за различни карактеристики на 
стаништето. Во минатото кафеавата мечка ги населувала низинските 
шуми, рамници и природни ливади. Како што се ширела човековата 
популација, мечките биле потиснати во области помалку погодни за 
луѓето. Оттука, мечките денес се среќаваат во планинските шумски 
области. Најважни станишта за кафеавата мечка се старите широколисни 
шуми (дабови и букови шуми) и мешаните шуми кои имаат многу 
отворени места и плодоносни грмушки. Повремено мечките може да се 
сретнат над горната граница на шумскиот појас, каде се привлечени од 
домашните животни што се напасуваат и зреењето на бобинките. 

Сл. 3: Типично станиште на кафеавата мечка. Фото: МЕД
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Просечното дневно придвижување на мечката е 1,6 km, додека пак 
максимумот е преку 10 km. Постојат сезонски разлики во 
придвижувањето и активноста на мечката. Мечките покажуваат 
зголемена активност за време на сезоната на парење (од мај до 
средината на јуни) кога мажјаците и женките се во потрага по 
партнер за парење, како и на есен кога мечките бараат стари шуми со 
голема количина на храна, како буклинки и желади. На зима со 
повлекувањето во недостапни и тивки области за  презимување или  
породување нивната активност се намалува. 

Големината на индивидуалната територија на кафеавите мечки
варира. На пример, во северните делови на Шведска, големината на 
индивидуалната територија на возрасна женка варира помеѓу 171 и 
1024 km2, додека пак големината на индивидуалната територија на 
возрасен мажјак е значително поголема и варира помеѓу 236 и 2364 
km2 (Bjarvall et al., 1990). Во Хрватска, преку употреба на радио-
телеметрија, индивидуалната територија била проценета на 60-224 
km2 (Huber and Roth, 1993). Во Грција, преку употреба на истиот 
метод, индивидуалната територија на женка со младенчиња е 
проценета до 310 km2 (Mertzanis et al., 2004). Големината на 
индивидуалната територија зависи од повеќе фактори, како што се: 
полот, возраста, телесната големина, достапноста на храна и 
густината на популацијата (Dahle and Swenson 2003; Dahle et al., 2006).
Големината на индивидуалната територија е поголема кај мажјаците 
отколку кај женките, а се зголемува со зголемување на телесната 
големина, но не е поврзана со возраста. Големината на 
индивидуалната територија се намалува со зголемување на густината 
на популацијата. Мажјаците и женките кои се во еструснен циклус 
користат поголеми територии за време на сезоната на парење, 
бидејќи и двата пола се во потрага по партнер за парење, но ја 
намалуваат големината на територијата после парењето. Женките со 
младенчиња ги ограничуваат своите територии за време на сезоната 
на парење со цел да избегнат контакт со чедоморни мажјаци, а ги 
зголемуваат своите територии после периодот на парење. Нема 
некоја значителна разлика помеѓу пролетните, летните и есенските 
индивидуални територии. Просечната зимска индивидуална 
територија е значително помала отколку во останатите сезони.
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2.6. Распространување и големина на 
популацијата на кафеава мечка во 
Република Македонија

Популацијата на кафеавата мечка во Македонија е дел од алпско-
динарско-пиндската популација којашто ги населува шумските 
области што се протегаат од источните Алпи во Австрија и 
североисточна Италија на север па сè до планинскиот масив Пинд во 
Грција на југ. Се проценува дека оваа популација е сочинета од околу 
2800 единки. Поради фактот што шумските области на Балканот се 
помалку поврзани меѓу себе споредено со оние од Карпатите, оваа 
популација може да биде поделена на неколку субпопулации 
(Sørensen, 1990) или можат да станат одвоени популации во случај да 
овие коридори станат неупотребливи како резултат на човековите 
активности (Zedrosser et al., 2001).

Во Македонија кафеавата мечка главно се среќава во планинските 
области долж границата со Косово, Албанија и Грција. Постојат 
податоци за присуство на мечката на планините Јакупица и Ниџе, а 
повремено некои единки на мечка од Бугарија навлегуваат во 
планините во источна Македонија, главно на Малешевските 
Планини. Точни податоци за големината на популацијата на 
кафеавата мечка во Македонија нема. Постојат само претпоставки 
кои се базираат пред сè на експертско мислење. Според Zedrosser et
al. (2001), во Македонија живеат помалку од 200 единки на кафеава 
мечка. Melovski & Godes (Arcturos, 2002) процениле дека 
популацијата на кафеавата мечка во Македонија е составена од 160-
200 единки, што би била реална бројност земајќи ги предвид 
големината на стаништата во областа на распространување на 
мечката и постоечките заштитени подрачја.
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3. ДОСЕГАШНИ АКТИВНОСТИ ВО 
ПОГЛЕД НА ЗАШТИТАТА И 
МОНИТОРИНГОТ НА ПОПУЛАЦИЈАТА 
НА КАФЕАВА МЕЧКА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

Кафеавата мечка, иако најголем вид карнивор во Македонија, досега 
не е доволно проучена. Литературните податоци за видот се многу 
оскудни, и главно се однесуваат на таксономијата на видот или 
претставуваат индивидуални податоци во регионални фаунистички 
истражувања (Караман 1930; Мартино 1936, 1937, 1939; Димовски 
1968; Петров и Гаревски 1983). Првите систематски истражувања на 
популацијата на кафеавата мечка во Мaкедонија се спроведени од 
страна на Македонското еколошко друштво преку реализацијата на 
неколку проекти во соработка со „Арктурос“ во периодот 1995 – 1999 
година и проектот „Програма за закрепнување на балканскиот рис 
2006-2009“. Детален преглед на активностите и резултатите од 
проектите се дадени во текстот подолу.

3.1. Проект ARCTOS  
Проектот ARCTOS беше спроведен од страна на грчката невладина 
организација „Арктурос“ и тоа во две фази: прва фаза во текот на 
1994-95 година и втората фаза во текот на 1997-99 година. Проектот 
беше поддржан од соседните држави (Албанија, Србија, Бугарија и 
Македонија) со цел да се зачуваат природните подрачја кои 
претставуваат врска помеѓу популациите на кафеавата мечка на 
Балканот. Проектот ARCTOS ја поддржа балканската мрежа (Balkan-
Net) за зачувување на мечката и останатите крупни ѕверови преку 
организирање состаноци, семинари, прекугранични научни 
истражувања и спроведување на други секојдневни  активности за 
заштита.
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3.2. Проект TEDDY 
Проектот TEDDY (1996-97) беше заеднички прекуграничен проект 
помеѓу невладини организации од земјите од југозападен Балкан, 
инициран од грчката невладина организација „Арктурос“. Главната 
цел на проектот беше да се креира мрежа за подигање на јавната 
свест и зачувување на дивината и природното богатство во 
европските земји каде што се среќава кафеавата мечка. 

Истражувањето на статусот на популацијата на кафеавата мечка во 
рамките на проектот беше извршено преку анкетирање на локалното 
население во областите каде е присутна кафеавата мечка (западна 
Македонија). Анкетирањето беше спроведено од страна на 
претставници од МЕД, Друштвото за заштита и проучување на 
птиците во Македонија и студенти од Природно-математичкиот 
факултет (Институт за биологија) во периодот од септември 1996 до 
февруари 1997 година. Друга компонента на проектот беше подигање 
на јавната свест помеѓу локалното население за кафеавата мечка, кое 
беше спроведено од страна на новинари од невладината 
организација „Новинарски центар за животна средина“ и „Ерина“. Во 
рамките на овој проект беа изработени и дистрибуирани повеќе 
постери и летоци, главно во областите кои се населени од кафеавата 
мечка, како и повеќе статии објавени во дневни весници и неделни 
списанија. Темите на публикациите беа од областа на заштитата на 
мечката, проблемот со танцувачките мечки, законите и ловот. Беше 
публикуван и прирачник за препознавање на знаци за присуство и 
штета од кафеава мечка. 

Овој проект беше прв чекор кон подобро проучување и заштита на 
кафеавата мечка во регионот. Резултатите од проектот се објавени во 
компендиум за „Статусот на кафеавата мечка во Јужен Балкан”. 

3.3. Проект BALKAN NET 
Иницијативата за проектот BALKAN NET (1997-98) произлезе од 
потребата за продолжување и проширување на активностите на веќе 
формираната мрежа помеѓу балканските земји за подигање на 
јавната свест и одржлива заштита на природата во областите кои ги 
населува кафеавата мечка, како и вклучување на Македонија во овие 
конкретни активности. Мрежата опфаќа организации кои директно 
или индиректно се вклучени во заштитата на природата (невладини 
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организации, локалните самоуправи, јавниот сервис). Главна цел на 
проектот беше заштита на популацијата на кафеавата мечка и 
нејзините станишта на Балканот.

3.4. Програма за закрепнување на 
балканскиот рис (2006-2009)

Во 2006 година МЕД отпочна проект насловен „Програма за 
закрепнување на балканскиот рис“, кој имаше за цел да обезбеди 
опстанок на автохтоната популација на балканскиот рис преку 
формирање на мрежа од заштитени подрачја, како и подобрено 
управување на дивечот во и надвор од идните прекугранични 
заштитени подрачја каде што има стабилна популација на рисот. Една 
од многуте проектни активности беше спроведување на основно 
истражување за рисот преку анкетирање на локалното население во 
областите на распространување на рисот. Целта на истражувањето 
беше да се процени распространувањето и релативната густина на
популацијата на рисот и неговиот потенцијален плен, како и на 
останатите два крупни ѕвера – кафеавата мечка и волкот. 
Прашалниците содржеа 50 прашања поврзани со присутноста и 
распространувањето на крупните ѕверови и чепункарите, штетите 
причинети врз домашните животни, сточарството и социо-
економските прилики во посетените села во изминатите пет години. 
Анкетирањето беше извршено на луѓе од различни профили: ловџии, 
ловочувари, шумари, овчари, сточари, пчелари, сопственици на 
кафетерии и продавници и најмалку двајца случајно одбрани жители 
во населените места. 
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4. СТАТУС НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА 
КАФЕАВА МЕЧКА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Караман во 1930 година за прв пат прикажал податоци за статусот на 
популацијата на кафеава мечка во областа на планините Јакупица и 
Скопска Црна Гора. Податоците покажуваат дека кафеавата мечка 
исчезнала од подрачјето поради прекумерен лов, а повремено се 
среќавале единки при нивната миграција од Шар Планина. Подоцна, 
Димовски (1968) го потврдил присуството на кафеавата мечка во овие 
области, што укажува на закрепнување на популацијата на мечката. 

Првите систематски податоци за состојбата на кафеавата мечка во 
Македонија беа собрани од анкетата спроведена од проектот „Teddy“
во период од 1996-1997 година. Следниве региони беа опфатени со 
истражувањето: Национален парк „Пелистер“, Национален парк 
„Галичица“, Кораб, Јабланица и некои делови од Плакенска Планина, 
Дешат и Караорман (Сл. 4). Вкупно беа посетени 74 села и беа 
пополнети 132 прашалници. Анкетираните луѓе беа избрани по 
случаен избор. Повеќето од анкетираните го делеа мислењето дека 
популацијата на кафеавата мечка е стабилна во последната декада. 
Исклучоци од ова беа забележани на западните делови од Галичица 
(намалена популација), источните делови од Галичица (забележано е 
мало зголемување на популацијата) и на Јабланица (зголемување). 
Постоеше директна информација дека е забележано присуство на 
кафеава мечка во целиот реон на истражување со исклучок на 
јужниот дел од планината Караорман (северно од Охридското Езеро) 
каде единки од кафеава мечка не се видени со децении. 

Според спроведениот прашалник, кафеавата мечка била главно 
распространета на планините во западниот дел од земјава. Ги опфаќа 
падините на Шар Планина, Кораб, Бистра, Стогово, Караорман, 
Јабланица, Илинска-Плакенска Планина, Галичица и Баба (Сл. 5). Исто 
така постојат докази за присуство на мечка на Јакупица и Ниџе. Се 
претпоставувало дека мал број единки би можеле да се најдат на 
исток (Малешевски Планини) заради навлегување од Бугарија. Ако се 
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земат предвид големината на живеалиштата и постоењето на трите 
национални паркови, се заклучило дека во Македонија живеат околу 
160-200 мечки. 

За да се промени проценката на популацијата на кафеавата мечка во 
Македонија во пореални бројки, ќе треба да се спроведат 
поинтензивни теренски истражувања, особено за собирање 
примероци за генетска анализа.

Сл. 4: Карта на истражуваното подрачје за време на 
анкетирањето спроведено во текот на 1996-1997 година
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Сл. 5: Карта на распространување на кафеавата мечка во 
Македонија (според Арктурос, 1997)

Kryštufek and Petkovski (2003) даваат податоци за 
распространувањето и популацискиот тренд на кафеавата мечка во 
Македонија. Според нив, кафеавата мечка се среќава само во 
планинските области во западна Македонија, а популацијата е во 
опаѓање. Последни податоци за состојбата на кафеавата мечка во 
Македонија беа добиени од анкетирањето за основното
истражување за рисот (2006-2009). Вкупно беа направени 553 
интервјуа во 153 села од западна, централна и јужна Македонија. 
Дополнително, беа спроведени анкетирања во источните и 
централните делови на Македонија (150 интервјуа во 44 села) во 
рамките на проектите „Осогово во рамките на зелениот појас“ и 
„Развој на националната еколошка мрежа во Република Македонија“ 
(МАК-НЕН). На тој начин беше покриена речиси целата територија на 
Македонија. Сите податоци беа внесени и анализирани во SQL база 
на податоци. За подобро претставување на податоците, 
истражуваното подрачје беше поделено во 10 региони (Сл. 6): Шар 
Планина, масивот Јакупица, Сува Гора - Челоица, Маврово-Бистра (на-
ционалниот парк и останатиот дел од планината Бистра), Стогово-
Караорман, Илинска и Плакенска Планина, Јабланица, Галичица 
(националниот парк и планината Исток), масивот Пелистер 
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(националниот парк и останатиот дел од планината Баба), Ниџе-
Кожув, Бабуна-Дрен, Беласица, Малешево (Малешевски Планини, 
Огражден и Плачковица), Осоговски Планини и Герман (Билина 
Планина, Герман и Чупино Брдо).    

Сл
. 6

:
И

ст
ра

ж
ув

ан
от

о 
по

др
ач

је
 с

о 
со

од
ве

тн
ит

е 
ре

ги
он

и 
ди

за
јн

ир
ан

о 
за

 п
от

ре
би

те
 н

а 
ос

но
вн

от
о 

ис
тр

аж
ув

ањ
е 

за
 р

ис
от

 (1
-1

0)
 и

 з
а 

др
уг

и 
пр

ое
кт

и 
(1

1-
15

)



Статус на популацијата на кафеава мечка (Ursus arctos) во Република Македонија

31

Присуството на секој вид беше проценето според бројот на 
позитивни одговори по квадрант. Повеќе од 50% позитивни одговори 
укажува на присуство на видот, помалку од 50% укажува на можно 
присуство на видот и доколку нема позитивни одговори тогаш видот 
не е присутен. Популацискиот тренд беше проценет преку личното 
мислење на испитаниците за динамиката на популацијата по 
квадрант во текот на изминатите 5 години. 
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Во случај кога повеќе од 75% од испитаниците одговориле дека 
популацијата се намалува, зголемува или е стабилна, тогаш имаше 
цврсти показатели за популацискиот тренд. Недоволни показатели 
имаше кога 50-75% од испитаниците имаат исто мислење за трендот, 
додека во сите останати случаи трендот не можеше да се процени. 
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Оваа методологија беше дизајнирана и користена од експерти за 
крупни ѕверови во рамките на проектот „Програма за закрепнување 
на балканскиот рис“ и делумно во МАК-НЕН проектот. 

Резултатите од оваа истражување (Сл. 7) покажаа дека кафеавата 
мечка е присутна во истражуваното подрачје во западните, 
централните и јужните делови на Република Македонија. Во 
источните делови на државата има само повремено присуство на 
кафеава мечка преку мигрирање на единки од соседна Бугарија, и 
тоа претежно на Малешевски Планини и Плачковица. Мошне 
загрижувачки е фактот што повеќето од квадрантите со опаѓачки 
тренд на популацијата се надвор од сегашните заштитени подрачја 
што укажува на високиот степен на загрозеност на популацијата 
надвор од националните паркови.

Освен за присуството и популацискиот тренд, беа собрани и податоци 
за абундантноста на кафеавата мечка во истражуваното подрачје. 
Овие податоци беа групирани во 5 групи на одговори за секој регион: 
многу често, често, ретко, не е присутна и не знам (кога испитаникот 
нема податоци). 

Сл. 8: Абундантност на кафеавата мечка на Ниџе-Кожуф, 
Пелистер, Стогово-Караорман, Сува Гора Челоица и 
Галичица според одговорите на испитаниците
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Сл. 9: Абундантност на кафеавата мечка на Шар Планина, 
Маврово-Бистра, Јабланица, Илинска-Плакенска Планина 
и Јакупица според одговорите на испитаниците

Сл. 10: Абундантност на кафеавата мечка на Герман, Осогово, 
Малешево, Беласица и Бабуна според одговорите на 
испитаниците

Кафеавата мечка е многу чест или чест вид во регионот на Шар 
Планина, Маврово-Бистра, Јабланица, Јакупица, Илинска-Плакенска 
Планина, Стогово-Караорман и Пелистер, додека ретко се среќава во 
регионот на Бабуна-Дрен, Ниџе-Кожуф, Сува Гора-Челоица и 
Галичица. Повеќето испитаници од североисточните и источните 
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делови од државата тврдеа дека кафеавата мечка не е присутна и 
никој не ја има видено со децении (Сл. 8, Сл. 9 и Сл. 10).

Мора да се истакне дека податоците и резултатите што беа 
презентирани во текстот погоре го претставуваат знаењето и 
мислењето на локалното население од истражуваното подрачје. 
Овие податоци се категорија 3 според критериумите на SCALP 
(Molinari-Jobin et al. 2003), односно тоа се научно непотврдени 
податоци.
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На Сл. 11 е прикажано сегашното распространувањето на кафеавата 
мечка во Република Македонија според сите цврсти докази од 
теренските истражувања (мртва и отстрелана мечка, измет, стапалки, 
влакна, набљудување и фотографија од фото-замка), како и сите 
позитивни одговори за присуство на мечка од прашалниците. Како и 
што се очекуваше, најмногу цврсти докази и позитивни одговори се 
од планините од западниот, југозападниот и јужниот дел од државата 
(Шар Планина, Кораб, Бистра, Дешат, Стогово, Караорман, Јабланица, 
Галичица, Пелистер, Ниџе, Бигла, Илинска и Плакенска Планина, како 
и на Јакупица). Во текот на истражувањето не е пронајден цврст доказ 
за присуство на мечка на Сува Гора и Бабуна, но овие области се 
постојано населени со мечка, што е потврдено со многу позитивни 
одговори од испитаниците. Состојбата со североисточните, источните 
и југоисточните делови е сосема поинаква. Во повеќето области 
кафеавата мечка не е присутна, со исклучок на Малешевските 
Планини, Плачковица и Осоговските Планини, каде повремено се 
среќава како резултат на мигрирање на некои единки од бугарската 
популација.
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5. СТАВОТ НА ЛУЃЕТО КОН КАФЕАВАТА 
МЕЧКА

Резултатите од анкетирањето спроведено во текот на 1996/97 година 
покажаа дека најголем број од испитаниците имаат многу позитивно 
мислење за кафеавата мечка, со неколку исклучоци кога луѓето ја 
сметаа кафеавата мечка за опасно и штетно животно.

Покрај основното истражување за балканскиот рис, МЕД спроведе 
друго анкетирање во периодот 2007/08 година (BLRP). Целта на 
анкетирањето беше проценка на човековиот став према крупните 
ѕверови, како и проценка на можните конфликти помеѓу луѓето и 
крупните ѕверови. Анкетирањето беше спроведено во областите каде 
најверојатно се присутни трите крупни ѕверови кои живеат во 
Македонија – кафеавата мечка, волкот и рисот. 

Методологијата на двете претходно спомнати анкетирања е главно 
иста (директни анкети); разлики постојат во дизајнот на прашалникот, 
самиот пристап на анкетирање, како и начинот на анализа и 
толкување на податоците. Сепак, заклучоците на двете анкетирања се 
исти: повеќето луѓе ја сакаат мечката и не ја сметаат за закана.

Вкупно беа анкетирани 362 лица, при што најголемиот дел од нив 
(85%) беа од машки пол. 16,3% од испитаниците се изјаснија како 
ловџии, од кои сите се од машки пол.

Таб. 1: Човековиот став за кафеавата мечка во Република 
Македонија

Фреквенција Процент

Воопшто не ми се  допаѓа 11 3.0

Не ми се допаѓа 30 8.3
Неутрален 72 19.9

Ми се допаѓа 196 54.1

Многу ми се допаѓа 52 14.4

Без податок 1 0.3

Вкупно 362 100.0
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Резултатите прикажани во Таб. 1 покажуваат дека најголем дел од 
испитаниците (68,5%) имаат позитивен став кон кафеавата мечка и 
целосно им се допаѓа.

Таб. 2: Одговори на изјавата: „Не е потребно да имаме кафеава 
мечка во Република Македонија“

Фреквенција Процент

Воопшто не се согласувам 89 24.6

Не се согласувам 185 51.1

Неутрален 28 7.7

Се согласувам 46 12.7

Целосно се согласувам 12 3.3

Без податок 2 0.6

Вкупно 362 100.0

Мнозинството од испитаниците (75,7%) воопшто не се согласуваат 
или не се согласуваат со изјавата дека е непотребно да имаме 
кафеава мечка во Република Македонија (Таб. 2) и сакаат да ја 
одржат нејзината популација како природно богатство за идните 
генерации (87,5%, Таб. 3). 

Таб. 3: Одговори на изјавата: „Значајно е одржувањето на 
популацијата на кафеавата мечка во Република 
Македонија“

Фреквенција Процент

Воопшто не се согласувам 3 0.8

Не се согласувам 21 5.8

Неутрален 21 5.8

Се согласувам 260 71.8

Целосно се согласувам 57 15.7

Вкупно 362 100.0

Речиси половина од испитаниците (48,3%) изјавиле дека кафеавата 
мечка не прави често штета врз домашните животни, но од друга 
страна значителен процент (38,9%) изјавиле дека причинува штета  
(Таб. 4). Сепак, повеќето од нив не се согласуваат дека мечката која 
прави штети треба веднаш да се отстрела (57,5%, Таб. 5) но и овде 
значителен дел (32,9%) мисли дека треба да се отстрела. Овие 
резултати најверојатно се последица на фактот што луѓето најчесто не 
ги преземаат неопходните мерки за превенција на штета, самите 
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штети од мечка се минимални и тоа што системот за компензација во 
Република Македонија слабо функционира. 

Таб. 4: Одговори на изјавата: „Кафеавата мечка честопати прави 
штета врз стоката“

Фреквенција Процент

Воопшто не се согласувам 16 4.4

Не се согласувам 159 43.9

Неутрален 45 12.4

Се согласувам 125 34.5

Целосно се согласувам 15 4.1

Без податок 2 0.6

Вкупно 362 100.0

Таб. 5: Одговори на изјавата: „Мечките кои прават штета треба 
да се отстрелаат“

Фреквенција Процент

Воопшто не се согласувам 31 8.6

Не се согласувам 177 48.9

Неутрален 34 9.4

Се согласувам 99 27.3

Целосно се согласувам 20 5.5

Без податок 1 0.3

Вкупно 362 100.0

Изненадувачки, голем процент на испитаници (82,3%) мислат дека 
кафеавата мечка треба да биде заштитена со закон во Република 
Македонија (Таб. 6) и нејзиниот лов треба трајно да се забрани.

Таб. 6: Одговор на изјавата: „Кафеавата мечка треба да се 
заштити со закон во Македонија“

Фреквенција Процент

Воопшто не се согласувам 9 2.5

Не се согласувам 25 6.9

Неутрален 29 8.0

Се согласувам 188 51.9

Целосно се согласувам 110 30.4

Без податок 1 0.3

Вкупно 362 100.0
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Во однос на стравот од мечка, повеќето испитаници (67,7%) 
одговориле дека немаат слушнато за луѓе нападнати или убиени од 
мечка (Таб. 7), но, сепак, тие (47%) сè уште се плашат од блиски 
средби со неа (Таб. 8).

Таб. 7: Одговори на изјавата: „Кафеавата мечка напаѓа и убива 
луѓе“

Фреквенција Процент

Воопшто не се согласувам 60 16.6

Не се согласувам 185 51.1
Неутрален 37 10.2

Се согласувам 63 17.4

Целосно се согласувам 14 3.9

Без податок 3 0.8

Вкупно 362 100.0

Таб. 8: Одговори на изјавата: „Кафеавата мечка предизвикува 
страв кај луѓето”

Фреквенција Процент

Воопшто не се согласувам 47 13.0

Не се согласувам 129 35.6
Неутрален 16 4.4

Се согласувам 131 36.2

Целосно се согласувам 39 10.8

Вкупно 362 100.0

Проценката на човековиот став кон кафеавата мечка е значајна од 
аспект на тоа дали луѓето ќе ја прифатат мечката и ќе ја делат својата 
околина со таков голем предатор, или може да се очекуваат 
потенцијални/можни конфликти на релација луѓе-кафеава мечка со 
проширувањето на популацијата на мечката во некои области. Ова 
истражување може да ги истакне специфичните целни групи со кои 
треба да се работи во иднина за да се надминат причините кои 
довеле за страв и негативен став кај луѓето (образовни програми и 
кампањи).
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6. ЛЕГИСЛАТИВА

Кафеавата мечка е заштитена со Законот за лов уште од 1996 година 
(Службен весник на РМ 20/96). Според член 9 и 13 од новиот Закон за 
ловство усвоен во 2009 година, кафеавата мечка е заштитен дивеч и 
нејзиниот лов е трајно забранет. Сепак постојат и исклучоци, така што 
може да се одобри лов на мечка со дозвола издадена од 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
(МЗШВ) и Министерството за животна средина и просторно 
планирање (МЖСПП) за научни цели, за зоолошки градини и 
природонаучни музеи, за размножување и превенција од заразни 
болести, како и кога видот причинува штети (член 15 и 16, параграф 
5). Во случај кога видот причинува штета, МЗШВ врз основа на 
претходно прибавено мислење од органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на заштита на 
природата издава дозвола за отстрел на видот.

Дополнително, кафеавата мечка е опфатена со неколку меѓународни 
договори ратификувани од страна на Република Македонија, како 
што се: додаток II од Бернската конвенција (Конвенција за заштита на 
европската дивина и природни станишта) како строго заштитен 
животински вид и додаток II од CITES (Конвенција за меѓународна 
трговија со загрозени видови на дива флора и фауна). 
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7. ЗАКАНИ

Иако кафеавата мечка е заштитена со закон, нејзиниот опстанок сè
уште зависи од волјата на луѓето да се прифати мечката во нивната 
средна. Во Македонија популацијата на кафеавата мечка е изложена 
на многу закани главно предизвикани од човековите активности.

7.1. Криволовство
Досега, литературните податоци (Arcturos 2002; Ivanov et al. 2007; Keçi 
et al. 2007) и искуствата од терен укажуваат дека нелегалниот лов 
(криволовот) е една од најголемите закани по опстанокот на мечката. 
Доказ за ова е сегашното распространување на мечката, при што таа 
е најчеста во заштитените подрачја, затоа што таму или нема 
криволов или тој е незначителен. Криволовците најчесто ги убиваат 
мечките од каприциозност за да ја покажат нивната надмоќ во 
дивината, а за да биде уште поапсурдно, тие најчесто го оставаат 
убиеното животно да изгние. Некои луѓе би убиле мечка во 
„самоодбрана“, а некои за месо или трофеј (крзно, шепи или 
препарирано цело животно) (Melovski et al., 2008). Се верува дека 
постои нелегална трговија со мечкино месо или трофеи и истите 
можат релативно лесно да се добијат по нарачка. Многу често  
мечките се фаќаат во стапици од челични сајли поставени од 
криволовците (Сл. 12). Само при една инспекција (увид на лице 
место) во јули 2006 година на надлежните служби (Државен 
инспекторат за животна средина, МЖСПП) во ловиште близу Дебар 
откриени се два случаја на мечки фатени во спомнатите стапици. 
Едната била најдена мртва (распадната) а другата ја искинала сајлата 
и побегнала. Официјалниот извештај од истата инспекција кажува 
дека за нецела година (до јули 2006) се отстранети околу 500 такви 
стапици од таа област (Извештај на Државен инспекторат за животна 
средина, 2006). Полицијата се сомнева дека криволовците кои ги 
поставиле стапиците со првична намера да фаќаат диви свињи и срни 
се од пограничните села од Република Албанија. Во случаи кога 
мајката е убиена, понекогаш малите мечиња се фаќаат и чуваат во 
заробеништво во приватни кафези или се предаваат на зоолошките 
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градини, но најчесто се оставаат сами во дивината со многу мали 
шанси за опстанок.

Сл. 12: Кафеава мечка фатена во примка близу с. Извор, Бистра. 
Фото: Панајот Чоровски

7.2. Фрагментирање на стаништата
Стаништата кои ги населува мечката во сегашно време (главно во 
западните и централните делови од Македонија), генерално се во 
повеќе или помалку добра состојба (Arcturos, 2002). Оваа е главно 
последица на миграцијата од село во град и напуштањето на 
планинските села. Значително фрагментираните станишта и криволовот 
доведуваат до безмалку целосно отсуство на мечка во источните делови 
од Македонија. Со исклучок на националните паркови, останатите 
заштитени подрачја во Македонија се мали по површина и не 
обезбедуваат погодни станишта за крупните ѕверови. Уште позначајно е 
дека овие подрачја не се меѓусебно поврзани (вмрежени), туку 
раздалечени и понекогаш со фрагментиран предел. Ваквите услови го 
ограничуваат движењето на мечката и го оневозможуваат 
проширувањето на нејзиниот ареал на распространување. Со сите шуми 
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во Македонија во државна сопственост управува јавно претпријатие. 
Начинот на кој се управува со шумите не е во полза на крупните ѕверови. 
Како пример може да послужи управувањето со дабовите шуми во кои 
се врши „гола сеча“ на секои 35-45 години, не дозволувајќи на тој начин 
шумата да дојде во зрела (возрасна) фаза во која продуцира максимум 
желади кои се важен извор на храна за многу животни (посебно 
чепункарите – основен плен на крупните ѕверови) вклучувајќи ја и 
мечката (Arcturos, 2002). 

Сл. 13: Сеча во станиште на кафеава мечка (дабова шума), фото: 
МЕД

Слабо развиената патна инфраструктура и малата густина во 
сообраќајот незначително го фрагментираат стаништето на мечката и 
многу малку влијаат на нејзината миграција. Како и да е, постоечките 
и новопланираните за изградба автопати (коридор 8 и коридор 10, 
„Просторен план на РМ, 2004“) (Сл. 14) би претставувале 
потенцијална пречка за миграцијата на мечките и причина плус за 
фрагментирање на нивното станиште. Во последните неколку години 
неколку мечки се убиени (железничка пруга, близу Велес) и уште 
повеќе повредени (регионални патишта) во сообраќајни несреќи 
(Извештај на Државен инспекторат за животна средина, 2006). 
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Македонија, како и останатите држави во развој, се соочуваат со 
недостаток на електрична енергија. Владата на Република 
Македонија веќе ја усвои Стратегијата за развој на енергетиката со 
која е предвидено искористување на обновливи извори на енергија 
како хидроенергијата, што од друга страна значи и изградба на нови 
водни брани и акумулации. Кај нас сè уште не е познато какво е 
влијанието на браните како бариера за движењето на мечките, 
нивната репродукција и начин на исхрана, но најверојатно влијанието 
би зависело од големината на браната (акумулацијата).
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7.3. Конфликти помеѓу луѓето и мечката
Со цел да се добие појасна слика за конфликтите помеѓу луѓето и 
мечката треба да се земаат предвид различните човекови ставови 
спрема мечката.

Како резултат на интензивната миграција село – град во периодот од 
50-те до 70-те години на минатиот век и паралелно на тоа 
намалувањето на сточарството, конфликтите помеѓу луѓето и мечките 
значително се намалиле. Истражувањата покажале дека повеќето 
луѓе, а особено оние кои постојано живеат во руралните области, 
штетата причинета од мечка ја сметаат како „природна работа во 
животот на село“ и не ја гледаат како некоја закана (Arcturos, 2002). 
Процентот на луѓе кои се пожалиле дека претрпеле штета е многу 
мал, но исто така и нереален, заради непријавувањето на штетите од 
мечка кај овластените служби од различни причини. 

Во Македонија системот за компензирање на штети предизвикани од 
заштитени животни, меѓу кои и мечката, е недоволно ефикасен. 
Затоа, некои сточари (фармери) би убиле мечка ако истите претрпеле 
штета од неа. При еден таков случај сточарите не ги преземаат 
потребните (пропишаните) мерки за превенција на штета и најчесто 
се отстрелува погрешната мечка без официјална дозвола од 
надлежните органи. Овој неразумен акт се смета како криволов, но 
неофицијално е оправдан, бидејќи се „надоместува“ за причинетата 
штета и всушност ја смирува напнатата ситуација. 

Ловците најмногу ги почитуваат мечката и рисот. Нивни став е дека 
мечката треба да биде строго заштитена со закон. Но, и покрај тоа 
повеќето од нив би убиле мечка ако им се укаже добра шанса и 
покрај тоа што се свесни за последиците од тоа дело (Arcturos, 2002). 

Мечките „танчарки“ не се забележани во државата во последните 30 
години, но неколку случаи откриваат нелегална трговија на мечки 
(мечиња) со соседните држави (Arcturos, 2002). 

Пред да се заштити мечката со закон, ловечките друштва воделе 
книги за бројот на отстрелани мечки во Македонија и податоците се 
објавувале во статистичките годишници на поранешна Југославија. 
Тој број варира од 114 во 1979 година (максимум) до 14 во 1983 
година (минимум) (Сл. 15). 
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Сл. 15: Број на отстрелани кафеави мечки во Република 
Македонија во периодот 1970-1983

Последните официјално заведени податоци за убиени мечки 
датираат од 1994 година, каде се наведуваат 27 легално отстрелани 
мечки само во ловната сезона (Статистички годишник на Република 
Македонија, 1995). 

Денес е невозможно да се определи бројот на убиени мечки 
(криволов, пронајдени мртви, убиени во несреќи) главно заради 
некоординираната работа на релевантните структури (владините 
структури, ловечката федерација, ловните друштва и др.). Изјавите на 
локалните луѓе, ловџии, и известувањата кои МЕД ги добива од 
членовите на мониторинг мрежата од Проектот за закрепнување на 
балканскиот рис се загрижувачки и индицираат дека мора да се 
преземат заштитни мерки за зачувување на популацијата на мечка во 
Македонија. 

Други закани кои би можеле да влијаат на распространувањето и 
густината на мечката се: вознемирувањето (бучава, рекреација и др.), 
прекумерно искористување на шумските плодови кои претставуваат
основна храна за мечката (боровинки, шумски јаготки, капини, 
малини и сл.), поставување на отровни мамки (стапици) за 
искоренување на „штетен дивеч“ (како волците), итн.

Се очекува понатамошната научна работа и проучување на мечката 
во Македонија да откријат нови закани или попрецизно да ги
дефинираат познатите.
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Единствено со справување со заканите една по една, со упорна 
работа во дефинирање и решавање на коренитите причини за тие 
закани може да се обезбеди опстанокот и ширењето на популацијата 
на мечки во Македонија. Но, пред сè, треба да се обезбеди доволен 
простор за исхрана и размножување на мечките (јадрови подрачја) и 
коридори за нивна миграција помеѓу одделните субпопулации.
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