
ИЗВРШЕНА Е ОБУКАТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА СОСТОЈБАТА СО БИОДИВЕРЗИТЕТОТ

Во јуни 2016 година беше започнат процесот на мониторинг на состојбата на
биодиверзиветот во рамките на опфатот на проектот за Рударски комплекс
„Казандол“. На барање на САРДИЧ МЦ, мониторингот го вршеше квалификуваниот
биолог Лазар Николов. Во текот на испитувањата беа собрани податоци за живите
организми присутни на територијата на проектот. Најголемиот дел од флората и
фауната се сретнува на слични живеалишта во јужните делови на Република
Македонија.

Меѓу нив само еден вид, според Црвената книга на
Меѓународниот сојуз за заштита на природната средина
(IUCN – red list), спаѓа во категоријата на ранливи видови
(Vulnerable - VU) и тоа е грчката желка (Testudo graeca).

За да се намали влијанието врз овој вид (Testudo
graeca), пред да се пристапи кон изведување на градежните
работи, Секторот на биодиверзитетот разработи стандардна
оперативна процедура што треба да ја запазуваат
вработените во CАРДИЧ МЦ и изведувачите при
пронаоѓањето на дадениот вид на територијата на проектот.
Соодветно со процедурата, при идентификација на грчката
желка истата треба да се пренесе на друго место, надвор
од опфатот на проектот.

На 29.09.2016 година беше извршена обука за вработените во подружницата на
САРДИЧ МЦ во Пирава, а на 21.11.2016 година беше извршена обука на работниците
на изведувачот ФАБРИКА КАРПОШ за статусот на биодиверзитетот во опфатот на
проектот. На барање на САРДИЧ МЦ, обуката ја изврши Лазар Николов, одговорен за
мониторинг на биодиверзитетот.
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Обуката опфаќаше неколку аспекти:

 Опис на територијата
 Опис на процедурата за определба на 

статусот на биодиверзитетот на 
територијата

 Опис на типовите живеалишта во опфатот 
на проектот

 Презентација на резултатите на 
теренските работи

 Презентација на видот под закана на 
исчезнување (Грчка желка)

 Опис на алгоритамот на стандардната 
оперативна процедура за намалување на 
влијанието врз грчката желка
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