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Овој проект е дел од Меѓународната климатска
иницијатива (IKI). Германското сојузно министерство за
животна средина, заштита на природата и нуклеарна
безбедност (BMU) ја поддржува оваа иницијатива врз
основа на одлуката усвоена од германскиот Бундестаг.
Од името на BMU и како дел од IKI, проектот „ValuES:
Интегрирање на екосистемските услуги во политиките,
планирањето и практиката“ го спроведува Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (ГИЗ) во
тесна соработка со Центарот за истражување на
животната средина на Хелмхолц (UFZ) и Фондот за
стратегии за заштита (CSF).
Од 2012 година, проектот ги обучува практичарите и
носителите на одлуки во земјите партнери да избираат
и ефикасно да ги користат методите и инструментите
за идентификување, приоретизирање, оценување,
вреднување и интегрирање на екосистемските услуги
во националните и локалните политики и стратегии.
Исто така, од 2015 година, ValuES ја поддржува
Меѓувладината платформа за наука и политика за
биолошка разновидност и екосистемски услуги (IPBES)
за концептот на повеќе вредности на природата и
придобивките, за каталогот на алатки и методологии за
поддршка на политиките, како и за програмата за
градење на капацитетите. www.aboutvalues.net

Првата верзија на овој прирачник беше објавена во 2012
година во рамките на „Идните иновациски проекти за
биолошка разновидност и екосистемски услуги“ на ГИЗ
во соработка со „Секторскиот проект за спроведување
на Конвенцијата за биолошка разновидност“.
Секторскиот проект дејствува од името на Сојузното
министерство за економска соработка и развој (BMZ).
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ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

ПРЕДГОВОР

ПРЕДГОВОР
Биолошката разновидност претставува основа за широк
спектар на екосистемски услуги за луѓето. Во нив спаѓаат
обезбедување вода за пиење, храна и форми на енергија,
заштита од природни непогоди, како што се поплави,
обезбедување активни состојки за лекови и други суровини и
природни простори за нашето здравје и рекреација.
Како резултат на овие екосистемски услуги, биолошката
разновидност претставува и елементарна основа за
економска активност. Оттаму и економската смисла на
зачувувањето на биолошката разновидност. Меѓународната
студија „Економијата на екосистемите и биолошката
разновидност“ покажа дека прекумерната експлоатација на
природата води кон губење трилиони долари на светско ниво
и дека, истовремено, вредноста на екосистемските услуги
далеку ги надминува трошоците за заштита на природата.
Здравите екосистеми обезбедуваат економски услуги за кои
инаку би биле потребни скапи технички решенија или би
довеле до големи трошоци за општеството.
Цели сектори, како што се земјоделството и шумарството,
фармацевтското производство и туризмот, се директно
зависни од природата. Но, и многу други сектори, исто
така, имаат корист од услугите на природата. Последните
истражувања покажуваат дека кога станува збор за загубата
на биолошката разновидност, човештвото ја преминува
предложената безбедна планетарна граница и повеќе не
можат да се избегнат сериозните влијанија.

безбедност (BMU) финансира проекти за зачувување на
биолошката разновидност, за ублажување на климатските
промени, за одржување на природните резервоари на
јаглерод и приспособување на ефектите на климатските
промени. Проектите на IKI во областа на биолошката
разновидност се наменети да ги спроведат целите на
Стратешкиот план за биолошка разновидност 2011-2020
на Меѓународната CBD. За да се постигне оваа цел, овие
проекти ги поддржуваат развојот и спроведувањето
на националните стратегии и акциските планови за
биолошка разновидност (НСАПБР) преку зајакнување на
капацитетите на владите и граѓанското општество. До 2017
година, BMU инвестираше повеќе од 849 милиони евра
во зачувување, обновување и одржување на употребата на
биолошката разновидност и екосистемите ширум целиот
свет.

Д-Р ЕЛСА НИКЕЛ
Генерален директор
Дирекција за заштита на природата и
одржливо користење на природните ресурси
Германско сојузно министерство за животна средина,
заштита на природата и нуклеарна безбедност (BMU)

Ова е причината зошто Германија е силен поддржувач
на Конвенцијата за биолошка разновидност (CBD) од
нејзиното основање во 1994 година. Германија, исто така, ќе
се залага за амбициозна, рамка за биолошка разновидност по
2020 година, надоврзувајќи се на тековниот Стратешки план
2011-2020. Исто така, од 2012 година, Германското сојузно
министерство за животна средина, заштита на природата
и нуклеарна безбедност (BMU) силно ја поддржува
Меѓувладината платформа за наука и политика за биолошка
разновидност и екосистемски услуги (IPBES).
Од 2008 година, Меѓународната иницијатива за клима и
биолошка разновидност (IKI) на Сојузното министерство
за животна средина, заштита на природата и нуклеарна
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ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

ПРЕДГОВОР
РЕЗИМЕ НА ПРИСТАПОТ ОД 6 ЧЕКОРИ ЗА ИНТЕГРИРАЊЕ НА Е

ПРЕДГОВОР

КОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

Пристапот на екосистемските услуги е клучен за делотворно
справување со двигателите на деградацијата на екосистемите
и загубата на биолошката разновидност, што го прави важен
елемент на стратегиите за ублажување и приспособување во
контекст на климатските промени, како и за постигнување на
целите на Конвенцијата за биолошка разновидност (CBD).

со неколку проекти на Германската соработка за развој,
проектот ValuES потпомогна повеќе од 100 обуки за ИЕУ во
25 земји ширум светот, при зајакнувањето на капацитетите
на повеќе од 3.000 лица, градењето на локалните и
меѓународните капацитети за обука и поддршка на
националните и регионалните процеси за ИЕУ.

Екосистемските услуги се од суштинско значење за
планирање и спроведување успешен пејзажен пристап, како
и за појаснување на врските, зависностите и влијанијата
помеѓу засегнатите страни и природата, со тоа што ќе
бидат повидливи, опипливи и податливи. Работата на
екосистемските услуги помага да се визуелизира на кој
начин луѓето и екосистемите се поврзани едни со други и на
кој начин се поврзани со природата. Луѓето од целиот свет
добиваат голем број придобивки од природата, како што се
свежа вода, исхрана или широк спектар на суровини. Без
овие екосистемски услуги не би бил возможен социјалниот и
економскиот развој и, конечно, ниту човечкиот напредок и
опстанокот.

Ова второ издание вклучува научени лекции од практичната
примена во текот на изминатите години. Интегрирани се
дополнителни концепти и алатки, директно поврзувајќи го
прирачникот со производите и наодите на IPBES.

Доброто искористување на екосистемските услуги и
вредностите на биолошката разновидност за решавање
на глобалните предизвици не само што има еколошка,
туку има и економска смисла. Затоа, од клучно значење е
да се обезбеди екосистемските услуги да бидат вклучени
во развојното планирање и донесувањето одлуки во сите
сектори.
Од 2012 година, Германското сојузно министерство за
животна средина, заштита на природата, градежништво
и нуклеарна безбедност (BMUB) силно ја поддржува
Меѓувладината платформа за наука и политики за биолошка
разновидност и екосистемски услуги (IPBES) и разновидност
на различни надрегионални, регионални и билатерални
проекти во светот, кои се фокусираат на спроведувањето на
пристапот за екосистемски услуги.
Овој прирачник за Интегрирање на екосистемските услуги
во развојното планирање (ИЕУ) има цел да им помогне
на советниците, проектниот персонал и плановите за
развој во партнерските земји при препознавањето на
релевантните врски помеѓу природата и развојот. Неговиот
постепен пристап ги разгледува еколошките и економските
компромиси поврзани со мерките за развој и ја потпомага
разработката на стратегиите за одржлив развој. Па така,
овој документ може да им помогне на засегнатите страни
да ги спроведат препораките од Меѓународниот панел за
биолошка разновидност и екосистемски услуги (IPBES).

Работата на ГИЗ се раководи според принципите на
одржливост, кои го градат јадрото на нашите корпоративни
вредности. Овој прирачник придонесува за разбирање на
тоа на кој начин може да се постигнат овие принципи преку
прикажување на вредноста на екосистемските услуги и
биолошката разновидност за човековиот развој во контекст
на нашата секојдневна работа.

ЧЕКОР 1: ДЕФИНИРАЊЕ НА ОПСЕГОТ И ПОДГОТОВКА
•	Кои се главните прашања поврзани со развојот и управувањето што треба да се решат преку процесот на
ИЕУ и за која цел?
•	Кои се релевантните засегнати страни и на кој начин треба да учествуваат во процесот на ИЕУ?
•	Кои се пресвртниците и очекуваните резултати од процесот на ИЕУ?

ЧЕКОР 1

•	Кој персонал, финансиски средства и други инпути се потребни за да се спроведат активностите за ИЕУ?
•	Како ќе бидат пренесени клучните пораки до целните групи?
ЧЕКОР 2: СКРИНИНГ И ПРИОРЕТИЗИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ
•	Како развојниот план (вклучувајќи ги и поврзаните економски активности и средства за егзистенција)
зависи и влијае врз екосистемските услуги?
•	Кои засегнати страни се опфатени со развојниот план и со промените во екосистемските услуги?
•	Кои трошоци и добивки се поврзани со овие промени и како тие ќе бидат реаспределени помеѓу

ЧЕКОР 2

различните групи?
•	Дали се појавиле потенцијални области на конфликт, конкуренција или синергии?
•	Кои се најважните екосистемски услуги за развојниот план и зошто?

ЧЕКОР 3: ИДЕНТИФИКУВАЊЕ УСЛОВИ, ТРЕНДОВИ И КОМПРОМИСИ
•	Кои информации и докази постојат за условите и трендовите на екосистемските услуги и кои се главните
недостатоци на информациите?
•	Кои се моменталните услови и можните идни трендови во побарувачката и понудата на екосистемски
услуги?

ВЕРА ШОЛЦ
Директор на Одделот за климатски
промени, животна средина и
инфраструктура
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – ГИЗ
GmbH

ЧЕКОР 3

•	Кои се главните двигатели на промените?
•	Кои компромиси може да произлезат помеѓу развојните цели и екосистемските услуги и како тие ќе
влијаат врз различните засегнати страни?
ЧЕКОР 4: ПРОЦЕНА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА И КУЛТУРОЛОШКА РАМКА
•	Кои организации и институции управуваат со екосистемите и нивните услуги?
•	Кој учествува во одлучувањето и во каква улога?
•	Кои политики, регулативи и стимулации влијаат врз употребата и управувањето со екосистемите? Која или
што е нивната цел? Како се спроведуваат?

ЧЕКОР 4

•	Дали постојат конфликти или неконзистентности помеѓу различните институционални, политички,
правни и културни рамки и придружните системи за стимулирање?
•	Кои други потреби, интереси, вредности и права раководат со изборите за управување со екосистемите?

ЧЕКОР 5: ПОДГОТОВКА ЗА ПОДОБРО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ
•	Кои се ризиците и можностите за развојниот план поврзани со екосистемските услуги?
•	Дали економската процена би можела да биде корисна? Ако е така, на кој начин?
•	Кои се најизводливите опции и влезни точки на политиките за намалување или избегнување на ризиците и

ЧЕКОР 5

за искористување на можностите за екосистемски услуги?
•	Како може мерките, инструментите и интервенциите на политиките да се надоврзат на постојните искуства?

Од првото издание на водичот за ИЕУ во 2012 година,
прирачникот беше преведен на седум јазици. Во соработка

ЧЕКОР 6: СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОМЕНИТЕ
•	Дали предложените опции на политиките се реални, изводливи, прифатливи и во согласност со развојниот план?
•	Дали се воспоставени потребните финансиски, технички, човечки ресурси и институционални
капацитети за да се спроведат избраните опции на политиките?

ЧЕКОР 6

•	Кој ќе биде вклучен во спроведувањето на мерките на политиките и во каква улога?
•	Како ќе се следат влијанијата на мерките врз политиките?
•	Како ќе се генерира, ќе се споделува и ќе се пренесува учењето?
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ДЕЛ I: ВОВЕД И ОРИЕНТАЦИЈА

Која е целта на водичот?

ОСНОВА ЗА
ВОДИЧОТ И КАКО
ДА СЕ КОРИСТИ

ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ
се придобивките што луѓето ги добиваат од
екосистемите. Терминот се однесува на многуте
различни начини од кои зависиме од природата.
Рамката на екосистемските услуги се фокусира
на начините на кои природната средина ја
поддржува, ја овозможува и ја подобрува
човековата благосостојба. Поради тоа, таа е
особено релевантна за донесувачите на одлуки во
повеќето развојни сектори.
Изготвени се пакет пристапи што се засноваат
врз концептот и рамката на екосистемските
услуги. Тие сѐ повеќе се користат во целиот свет за
поддршка на процесите на зачувување и одржлив
развој.

Зошто екосистемските услуги се
важни за развојното планирање?
Концептот на „екосистемски услуги“ се однесува на
многуте начини на кои луѓето зависат од природата.
Здравите екосистеми обезбедуваат многу различни
придобивки за луѓето.
Природата е извор на живот. Нашата благосостојба
се потпира на придобивките што ги црпиме од неа.
Екосистемските услуги, како што се чистата вода, плодноста
на почвата, опрашувањето и заштитата од поплави, се од
суштинско значење за храната, здравствената заштита,
енергетиката, засолништата, намалувањето на ризикот од
катастрофи и други основни услови што се неопходни за
сигурна егзистенција и за одржлив развој. Исто така, луѓето
ја ценат природата и поради нематеријалните придобивки
што ги нуди, како што се уметничката инспирација,
културното значење и духовното збогатување.
Концептот на екосистемски услуги се однесува и на
нашата зависност од природата и на влијанието на нашите
активности врз неа. Тој нуди средства за систематско
разгледување на важноста на вредностите на природата во
сите сектори на економијата и општеството. Исто така, тој
суштински го образложува изборот на патеки за развој на
екосистемите, кои ќе ги почитуваат и ќе ги одржуваат овие
придобивки.
Еден голем предизвик е тоа што екосистемските услуги веќе
долго време се недоволно вреднувани при донесувањето
одлуки. Придобивките и трошоците поврзани со нивното
зачувување и деградација во голема мера беа исклучени од
политиките, пазарите и цените што ги обликуваат моделите
на производство и потрошувачка на луѓето, изборот на
инвестиции, користењето на земјиштата и практиките за
управување со ресурсите. Ова значи дека многу одлуки се
донесени врз основа само на делумни информации, што
доведува до деградација на екосистемите. Како резултат на
тоа, се пропуштаат можностите за развој и често се појавуваат
значителни економски трошоци и загуби.
Затоа, од клучно значење е да се обезбеди екосистемските
услуги да бидат вклучени во развојното планирање, бидејќи
тие се од суштинско значење за правичен и одржлив раст и
развој. Во исто време, повеќето луѓе, компании и влади не
може да си дозволат да ги сносат долгорочните економски и
социјални трошоци поврзани со деградацијата и загубата на
екосистемите.
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Рамката на ИЕУ предлага постепен пристап кон
интегрирањето на екосистемските услуги во развојното
планирање, кој може да се користи за:
Прикажување на зависноста и влијанието на развојот врз

екосистемските услуги.

Истакнување на потребите и можностите за намалување

на негативните влијанија на развојните активности и за
зголемување на понудата на екосистемски услуги од кои
тие зависат.

Идентификување конкретни мерки за да се изградат

позитивни синергии помеѓу екосистемските услуги и
развојните процеси.

Документот дава упатства за планерите за развој во врска со
примената на рамката за ИЕУ во текот на нивната работа,
вклучувајќи:
Разбирање на тоа на кој начин луѓето зависат и влијаат врз

екосистемските услуги.

Во принцип, пристапот за ИЕУ може да се примени на
кое било ниво или опсег – низ цела земја, на одредена
локација или за конкретен сектор, компанија или заедница.
Пристапот за ИЕУ е особено релевантен на локално и на
поднационално ниво. Ова е така поради тоа што процесот
на процена бара податоци за конкретниот контекст и
предлага одговори за конкретниот контекст, кои може да
станат премногу општи кога наголемо се применува. Затоа,
пристапот најлесно се изведува, а неговите резултати најчесто
се најсилни кога се користи во пофокусирани ситуации.

ДЕЛ I

Овој водич за интегрирање на екосистемските
услуги во развојното планирање (ИЕУ) има цел да
им помогне на планерите за развој при
препознавањето на врските помеѓу природата и
развојот, при разгледувањето на компромисите
поврзани со различните развојни планови и при
инкорпорирањето на можностите и ризиците
поврзани со екосистемските услуги во процесот на
донесување одлуки.

Пристапот за ИЕУ може да се примени во кој било
сектор. Неговата релевантност е очигледна за проектите
и програмите што имаат директни влијанија врз, или
зависат од природната средина. Тој идентификува повеќе
влезни точки за интегрирање на екосистемските услуги во
развојното планирање и во спроведувањето на политиките.
Може да се користат различни опции и инструменти на
политиките за обезбедување информации, одредување
стимулации и планирање и регулирање на употребата на
екосистемските услуги.
Пристапот за ИЕУ може да се воведе во која било фаза од
проектниот циклус. На пример, може да се примени при
прегледот на постојната програма или план. Друга опција е
да се користи ИЕУ при изготвувањето или иницирањето нов
процес на секторско или просторно планирање што штотуку
започнува. Пристапот за ИЕУ, исто така, може да генерира
информации за поддршка на одлуките што ќе се употребат во
потребните процедури за планирање, оценување и процена,
како што е стратегиската оцена на животната средина (SEA),
оцената на влијанието врз животната средина (EIA) или
анализата на исплатливоста (CBA).

Идентификување на екосистемските услуги што се клучни

за успехот на развојниот процес.

Проценување на екосистемските услови, трендови и

придружните развојни ризици и можности.

Развивање стратегии и мерки за управување со овие

ризици и можности.

Кога и како да се користи
постапниот пристап за ИЕУ?
Пристапот за ИЕУ нуди структурирана
методологија што им помага на планерите за развој
да ги земат предвид ризиците и можностите што
произлегуваат од човековата зависност и влијание
врз екосистемските услуги. Станува збор за
флексибилен и процесно ориентиран пристап што
едноставно се применува и е употреблив во
повеќето контексти.
Во рамките на овој водич се упатува на примена на процесот
за ИЕУ за „развојниот план“. Овој термин се користи за да
биде јасно и кратко. Во реалноста, развојниот план може да
биде владина политика или план, проект или инвестициски
предлог, просторен план, план за развој на средства за
егзистенција, бизнис-план, план за управување со заштитени
подрачја или кој било план.
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ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

Што е потребно за спроведување на
пристапот за ИЕУ?

Табела 1: Потребни ресурси за примена на пристапот за ИЕУ

Чекор 1: Дефинирање на
опсегот и
подготовка

Потребни
податоци и
информации

• Развоен план
• Заинтересирани страни
• Предизвици што треба да се
решат

• Прашања поврзани со
политиките што го

Главна
техничка
експертиза/
вештини

• Изготвување и
олеснување на процесот

• Застапување
• Ангажирање на
засегнатите страни

Потребно
време

• Прибл. 1 недела
(работилница за
засегнатите страни и
изготвување на
процесот)

• Комуникација

мобилизираат јавното мислење
Чекор 2: Испитување и
приоретизирање на
екосистемските
услуги

• Главни економски активности и • Социоекономска
средства за егзистенција

• Основни биофизички
информации за областа

• Информации за екосистемските

ДЕЛ1I
PART

Се разбира, должината и трошоците за процената на ИЕУ ќе
се разликуваат во зависност од темите и проблемите што има
цел да ги решава и развојниот процес во кој е вклучена. Тие ги
одредуваат видот и количината на потребните податоци,
бројот на засегнати страни што треба да бидат вклучени,
комплексноста, неизвесноста и подробноста. Меѓутоа, треба
да се нагласи дека аспектот на интеграцијата на
екосистемските услуги во развојното планирање нема потреба
(и не треба) да биде скап или тежок потфат. Тој воведува нов
начин на размислување, но не додава посебен процес на
планирање. Во повеќето ситуации, можно е да се користат
веќе постојните капацитети и вештини и да се надградат
постојните податоци и информации. Обично не е
неопходно да се вработат голем број надворешни
консултанти или да се иницираат нови големи студии.

За да се примени пристапот за ИЕУ, потребни се одредена
техничка експертиза и податоци. Поради акцентот на
партиципативното планирање, потребен е и процес што
овозможува консултации и ангажирање на засегнатите страни.
ÒТабела 1 дава преглед на потребните ресурси за примена на
пристапот за ИЕУ.

ЧЕКОР

ДЕЛ I: ВОВЕД И ОРИЕНТАЦИЈА

Сепак, во повеќето случаи ќе биде потребна промена на
перспективата, доколку екосистемските услуги треба целосно
да се интегрираат во процесот на развојно планирање. Оние
што се вклучени ќе треба да посветат време за читање,
размислување и подготовка за решавање на овие нови теми и
предизвици. Треба да се спомене дека, со цел успешно да се
примени пристапот за ИЕУ, најчесто ќе биде потребно да се
информираат и да се подготват учесниците, особено ако не се
запознаени со концептите и терминологијата поврзана со
екосистемските услуги. Најчесто ќе има потреба од некаков
вид обука или подигнување на свеста.

• Прибл. 1 недела

процена

• Процена на

Содржина на водичот

екосистемските

Водичот е поделен на четири дела:

услуги

услуги (доколку се достапни)
	
Дел 1, вовед и ориентација (овој дел), го претставува

• Зависност и влијанија на
развојните активности врз
екосистемските услуги
Чекор 3: Идентификување

• Процена на

социоекономски

екосистемските

и компромиси

податоци

услуги

Чекор 4: Процена на
институционалната
и културолошката
рамка
Чекор 5: Подготовка за

• Карактеристики на
засегнатите страни

• Синтеза на

донесување

во чекорите 1-4

промени

зависност од методите
на процена

• Прибл. 1-2 недели

културна процена

стимулација

информациите собрани

Чекор 6: Спроведување

• Општествена/

• Прибл. 4-6 недели, во

• Политики и структури за

подобро
одлуки
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• Биофизички и

услови, трендови

• Развојно планирање
• Анализа на политиките
• Економска процена

• Прибл. 1-2 недели

• Изготвување и

• Прибл. 1 недела

на екосистемските услуги во развојното планирање, го
разработува пристапот за ИЕУ од 6 чекори. Започнува со
општ преглед, а потоа детално го претставува секој чекор.
За секој чекор од процесот, водичот објаснува што треба
да се стори, како тоа да се стори и каков може да биде
очекуваниот исход.

литературата и објаснува клучни термини и концепти што
се користат во водичот.

олеснување на

(работилница на

процесот

заинтересираните

• Застапување
• Комуникација

	
Дел 2, примена на постепен пристап за интегрирање

	
Дел 3, поимник и референци, содржи листа на

• Опции на политиките
• Најдобри практики
• Анализа на изводливоста

образложението за водичот и ја сумира неговата содржина.
Овој дел ја опишува и теоретската и концептуалната
основа на пристапот за ИЕУ. Дел 1 е особено важен за оние
што сѐ уште не се запознаени со екосистемските услуги –
рамката за човековата благосостојба.

	
Дел 4, анекси, обезбедува дополнителни ресурси што

може да бидат корисни при спроведувањето на процесот
на процена на ИЕУ.

страни, разработка на
планот за работа)
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ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

Овој дел ја нагласува причината за
интегрирање на екосистемските
услуги во развојното планирање и
дава преглед на концептите што го
сочинуваат пристапот за ИЕУ.
Концептот на екосистемски услуги
Kонцептот на екосистемски услуги е во сржта на пристапот за
ИЕУ. Тој почна широко да се употребува како резултат на
работата на Милениумската процена на екосистемите (MEA).
МЕА претставуваше главна процена на влијанието на човекот
врз животната средина, побарана од генералниот секретар на
Обединетите нации, Кофи Анан, во 2000 година, започната
во 2001 година и објавена во 2005 година. Во неа учествуваа
повеќе од 1.300 учесници од целиот свет. МЕА ги
категоризира екосистемските услуги како „придобивки што

луѓето ги добиваат од екосистемите“, групирани во четири
основни категории (МЕА 2005). Тие вклучуваат услуги на
снабдување, како што се снабдување со храна, вода, дрва,
влакна и генетски ресурси; регулаторни услуги, како што се
регулирање на климата, поплавите, болестите и квалитетот на
водата, како и третманот на отпадот; услуги за поддршка,
како што се формирањето на почвата, опрашувањето и
циклусите на хранливите материи; и услуги од културна
важност, како што е рекреацијата, естетското уживање и
духовната исполнетост. Оваа стандардна категоризација сега
е општоприфатена и е во широка употреба на меѓународно
ниво во различни форми и облици1, а е прифатена и во
рамките на овој водич.
ÒАнекс 1 дава преглед на екосистемските услуги и
категории. Веб-страницата на ValuES, исто така,
обезбедува фактографија со дополнителни информации: :
http://www.aboutvalues.net/ecosystem_services/

ДЕЛ1I
PART

РАЗБИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ
УСЛУГИ ВО РАЗВОЕН КОНТЕКСТ

Развојни принципи
Развојното планирање се одвива во многу различни
контексти и има широк дијапазон на општи и конкретни
цели. Сепак, може да се идентификуваат четири генерички
категории цели што ја даваат „поголемата слика“ и што
вообичаено ги поттикнуваат напорите за развој:

Одржлив развој
Ублажување на сиромаштијата
Секторско производство и принос
Деловна успешност
Тие обезбедуваат сеопфатен контекст во кој, во повеќето
случаи, ќе се применува пристапот за ИЕУ.

БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ И
ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ
Конвенцијата за биолошка разновидност (опишана подоцна
во ова поглавје) е глобален мултилатерален договор за
зачувување, одржлива употреба и еднакво споделување на
придобивките од биолошката разновидност (позната и како
„биодиверзитет“).

Биолошката разновидност е основа на екосистемските
услуги. Таа игра важна улога во реализирањето на
придобивките што луѓето ги добиваат од екосистемите,
бидејќи ги одржува клучните функции на екосистемот,
неговата структура и процеси.

Таа ја дефинира биолошката разновидност како
„варијабилноста кај живите организми од сите извори,
вклучувајќи, меѓу другото, копнени, морски и други водни
екосистеми и еколошки комплекси од кои тие се дел; ова
вклучува разновидност во рамките на видовите, помеѓу
видовите и на екосистемите“.

Повеќе информации за односот помеѓу биолошката
разновидност и екосистемските услуги и корисноста на
концептите за нивно опфаќање при донесувањето одлуки
може да се најдат во рамките на:
http://www.openness-project.eu/

1 	На пример, економијата на екосистемите и биолошката разновидност ги прифаќа модифицираните категории на услугите на снабдување, регулаторните услуги, услугите на живеалиштата
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и услугите од културна важност. Заедничката меѓународна класификација на екосистемски услуги (CICES), изготвена преку работата на еколошко сметководство од страна на Европската
агенција за животна средина (ЕЕА), предлага многу подетален и сеопфатен распоред во деловите на снабдување, регулација и одржување и деловите од културна важност (видете ја врската
на крајот од ова поглавје).

Одржливиот развој бара општеството да ги користи
природните ресурси исклучиво според темпото по кое тие
природно може да се надоместат. Одржувањето соодветен
квантитет и квалитет на екосистемските услуги несомнено
игра клучна улога во овие процеси и во постигнувањето
на глобалните цели што се поврзани со нив (како што се
Целите на одржливиот развој или ЦОР – Òопишани
подолу) и поврзаните развојни цели на национално и на
поднационално ниво.
Одржливата употреба и управување со екосистемите е исто
така клучна за напорите за ублажување на сиромаштијата
и намалување на сиромаштијата, кои се во сржта на
повеќето развојни стратегии и планови. Екосистемските
услуги најчесто се особено важни за егзистенцијата на
сиромашните, а нивната деградација и загуба може да има
катастрофални влијанија врз нивната благосостојба, како и
поткопувањето на напорите за намалување на инциденцата
на сиромаштијата. За возврат, управувањето и раководењето
со екосистемските услуги треба да промовира еднаквост и
вклученост и да посвети посебно внимание на потребите на
сиромашните, нивните конкретни зависности и влијанија.

Речиси целото секторско производство и принос на некој
начин зависи од екосистемските услуги, било непосредно
било посредно. Додека овие врски се очигледни во секторите
засновани врз природни ресурси (како што се шумарството,
рибарството или земјоделството), тие честопати се еднакво
важни и за другите индустриски и услужни сектори
(на пример, здравството, водата и санитарните услови,
енергетиката или урбаниот развој). Ова во голема мера се
должи на важната улога што ја имаат услугите за поддршка и
регулирање при овозможувањето, одржувањето и заштитата
на производството, потрошувачката и инфраструктурата.
Екосистемските услуги го поддржуваат и го поткрепуваат
секторскиот принос; тие, исто така, најчесто помагаат да се
намалат трошоците и расходите. Преку идентификување
на зависностите и влијанијата, користењето на пристапот
за екосистемски услуги придонесува за визуелизирање на
меѓузависностите помеѓу секторите, луѓето и природата
на поконкретен и поразбирлив начин, со што се поставува
основата за подобро информирани преговори.
Многу процеси за развојно планирање го вклучуваат
приватниот сектор како примарен учесник. Затоа е важно
да се разгледа на кој начин и зошто екосистемските услуги
се клучни за деловната успешност. Деградацијата на
екосистемите влијае врз деловните ризици, можности и
влијанија врз корпоративните добивки, производството и
можностите за маркетинг. Многу компании и индустрии
сега признаваат дека земањето предвид на екосистемските
услуги во процесот на донесување одлуки може да им
помогне поделотворно да се справат со широк спектар на
проблеми и теми, што им помага да го оптимизираат и да го
одржат профитот, да пристапат на нови пазари и да се стекнат
со можности за инвестирање, да ги задоволат барањата
на потрошувачите и на акционерите и да ги почитуваат
регулаторните и законските барања2.

2	Различни индустриски здруженија или коалиции (како што се Светскиот деловен совет за одржлив развој и Коалицијата за природен капитал) се осврнуваат на потребата за интегрирање на

екосистемските услуги и биолошката разновидност во различни деловни иницијативи и компании. Некои сектори или компании, исто така, усвоија доброволни упатства, начела или
стандарди за своето работење, кои имаат цел, најчесто меѓу другото, да ги штитат биолошката разновидност и екосистемските услуги, покрај она што законски се бара од нив во различните
земји. Примерите вклучуваат сертификација на шумите, аквакултурата и рибниците, социјални или етички повелби, јаглеродна неутралност или нула уништување на шумите.
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Препознавање на врските помеѓу
екосистемските услуги, човековата
благосостојба и развојот
Клучот за одржлив развој е постигнување
рамнотежа помеѓу експлоатацијата на природните
ресурси за социоекономски развој и зачувувањето
на екосистемските услуги што се од клучно значење
за благосостојбата и егзистенцијата на луѓето (Falkenmark et al., 2007). Не постои модел за
постигнување на овој баланс. Сепак, од суштинско
значење е да се разбере на кој начин екосистемските
услуги придонесуваат за егзистенцијата, но и да се
сфати кој добива, а кој губи од промените што
произлегуваат од развојните интервенции (MacCartney et al., 2015).
Многу едноставно, природните екосистеми се суштински дел
од развојната инфраструктура: фондот на капацитети,
услуги и опрема што се потребни за економијата и
општеството да функционираат правилно и да растат
(Emerton 2008 г.). Тоа е затоа што тие претставуваат вреден
и економичен начин на исполнување на развојните цели и
придружните развојни процеси, особено за сиромашните.
Честопати е многу поевтино да се одржуваат екосистемските
услуги отколку да се инвестира во поскапи (а честопати
и помалку ефикасни) вештачки алтернативи. Не само
што неинвестирањето во екосистемите е кусогледо во
економска смисла, туку трошоците, загубите и штетите што
произлегуваат од ова непреземање може и да ги поткопаат
клучните развојни цели. Препознавањето на врските помеѓу
развојните цели, благосостојбата на луѓето и екосистемските
услуги може да ја направи разликата помеѓу успешната
развојна стратегија и онаа што не дава резултати поради
неиспитани последици или промени во протокот на
екосистемски услуги и на тој начин и врз наведените развојни
цели (WRI 2008).
Потребата за зачувување на биолошката разновидност
и екосистемските услуги сега е веќе широко прифатена.
Тоа се одразува и во националните политики и во целите
и договорите на глобално ниво (клучните аспекти на
меѓународната рамка што се однесуваат на биолошката
разновидност и на екосистемските услуги се опишани
подолу). Сепак, биолошката разновидност и екосистемските
услуги сè уште не се целосно интегрирани или опфатени во
обмислувањето на секторскиот развој. Интегрирањето во
главните политики може да се дефинира како „интегрирање
на прашањата поврзани со биолошката разновидност и
екосистемските услуги во определени сектори и развојни
цели, преку различни пристапи и механизми, со цел да се
постигнат одржливи резултати на биолошката разновидност
и развојот“ (IIED 2013). Интегрирањето во главните
политики не значи наметнување или присилување да се
опфатат биолошката разновидност и екосистемските услуги
во други сектори, туку значи проширување на перспективите
на планерите и промена на вообичаените пристапи.

ИНТЕГРИРАЊЕТО ВО ГЛАВНИТЕ
ПОЛИТИКИ
значи унапредување на кохерентноста помеѓу
биолошката разновидност и развојните политики
преку „вклучување на аспектите на биолошката
разновидност во политиките, стратегиите и
практиките на клучните јавни и приватни чинители
што влијаат или се потпираат на биолошката
разновидност, со цел нејзино зачувување и одржливо
користење и на локално и на глобално ниво“
(Huntley и Redford 2014 г.). Ова е важен концепт
бидејќи е потребна мултисекторска соработка со
повеќе засегнати страни за справување со основните
причини за загубата на биолошката разновидност.
Таа е експлицитно спомената во неколку глобални
цели и изјави за политики, вклучувајќи:

Стратешкиот план за биолошка разновидност на
Конвенцијата за биолошка разновидност (CBD)
2011-2020 ја вклучува целта за решавање на основните
причини за губење на биолошката разновидност
преку интегрирање на биолошката разновидност
во главните политики на владата и општеството,
како и конкретната цел: „најдоцна до 2020 година,
вредностите на биолошката разновидност да
бидат интегрирани во националните и локалните
стратегии за развој и намалување на сиромаштијата
и во процесите на планирање и да бидат вклучени
во националните системи за сметководство и
известување, како што е соодветно“.

ДЕЛ I: ВОВЕД И ОРИЕНТАЦИЈА

Еден од главните предизвици на интегрирањето во главните
политики е тоа што планерите за развој имаат тенденција
да ја третираат животната средина како надворешен фактор
што е вон нивниот директен интерес и контрола. Ова се
јавува до одреден степен поради недостиг на информации и
свест: има недоволно разбирање на пошироките влијанија на
деградацијата на екосистемите. Ова е резултат и на слабите или
неспроведените закони за животна средина, како и системи за
казнување и за наградување. Во многу случаи постои и недостиг
на политичка волја за промена бидејќи „прашањата поврзани
со биолошката разновидност честопати се спротивставени на
други развојни приоритети што имаат поголемо политичко
влијание“ (Bass, Roe и Smith, 2010 г.). Во премногу случаи,
целите на одржливоста на животната средина се сметаат за
засебни, а понекогаш дури и спротивни на развојните цели.
Во услови на итни потреби за економски раст и намалување на
сиромаштијата, а со оглед на недостигот на јавни и донаторски
средства, животната средина има тенденција да остане низок
приоритет при развојното планирање и формулирањето на
политиките. Од клучна важност е да се направи поместување
од гледиштето дека екосистемските услуги претставуваат
луксуз што планерите за развој не можат да си го дозволат, до
она каде што се сметаат за неопходност во која не може да си
дозволат да не инвестираат (УНДП и УНЕП 2008 г.).
Со помош на примената на рамка за екосистемски услуги
може да се покаже дека еколошките надворешни фактори
се важни за развојните процеси. Таквата рамка јасно ги
одредува овие врски и има цел подобро да ги интегрира
екосистемските услуги во развојното планирање (и еднакво,
развојните потреби во планирањето на заштитата на
екосистемите). Оттука, клучна компонента на пристапот за
ИЕУ е да ги следи и да одговори на процесите и врските што
ги карактеризираат овие поврзани социоеколошки системи
(Ò Слика 1.1).

Фокусот е на тоа на кој начин социоекономските системи
и развојните потреби зависат и влијаат врз екосистемските
услуги и на кој начин се влијае врз овие врски и се условуваат
преку различни институции, регулативи и политики.

ДЕЛ I

ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

НАДВОРЕШНИОТ ФАКТОР
може да се дефинира како позитивна или негативна
последица на економската активност што ја
доживуваат неповрзани трети лица, што не се
рефлектира во цената на стоките или услугите што се
произведуваат и за кои не се плаќа или не се добива
надоместок.
Овие трошоци или загуби ги чувствуваат другите,
пошироката економија, па дури и како прекугранични
ефекти, како и идните генерации. Пример за
позитивен еколошки надворешен фактор е кога од
инвестицијата на еден сопственик на земјиште во
заштитата на горниот дел на сливот имаат придобивка
други корисници низводно. Пример за негативен
надворешен фактор е кога екстракцијата на водата
нагоре по течението остава недоволен проток
или квалитет за човечките и природните системи
низводно.
Извор: Emerton и Howard (2008 г.)

Слика 1.1: Поврзаниот социоеколошки систем

Целта 15.9 од Агендата за одржлив развој на ОН-2030
е „до 2020 година да се интегрираат вредностите
на екосистемите и биолошката разновидност
во националното и локалното планирање,
развојните процеси, стратегиите за намалување на
сиромаштијата и смеководството“.

Екосистеми

Социоекономски системи

(сегашна и идна состојба)

Користење и управување со екосистемите
ДРУГИ КАПИТАЛНИ ИНПУТИ

Функции
Генетска
разновидност

Еколошки
процеси

Изјавата за политиките на Комитетотза помош
на OECD (DAC) за интегрирање на биолошката
разновидност и придружните екосистемски услуги
во развојната соработка (OECD-DAC, 2010 г.) ја
нагласува потребата агенциите за развојна соработка
да ги поддржат земјите партнери да ги „интегрираат
биолошката разновидност и екосистемските услуги
во развојните политики, секторските планови и
буџетските процеси“ и да го поддржат изготвувањето
алатки, практики, капацитети, свест и рамки за
управување што се неопходни за да успее процесот на
интегрирање во главните политики.

Функционални
карактеристики

Богатство на
видовите

Биолошка
разновидност

Биофизички
структури

Биотички
интеракции

Екосистемски
услуги

Двигатели на
промените

Придобивки

Вредност

Одговор

Човекова благосостојба;
Хранливи состојки, безбедност,
сигурност; Уживање
Економска вредност;
Вредност по здравјето;
Споделена (општествена)
вредност;
Друга вредност
Институции, компании, Политики
(земјоделство, шумарство,
рибарство, животна среда итн.)
Засегнати страни и употреба

Извор: Maes et al. (2013 г.)
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Друг меѓуинституционален принцип е желбата јасно да
се одредат разновидноста и сложеноста на засегнатите
страни, како во екосистемите, така и во социоекономските
системи. Една од клучните карактеристики на концептот
на екосистемски услуги (и пристапот за ИЕУ) е да ги
позиционира луѓето и процесите на човечкиот развој во
центарот на еколошкото планирање. Во овој контекст, од
исклучителна важност е да се признае дека многу различни
засегнати страни се погодени, и во позитивна и во негативна
смисла, од промените во екосистемските услуги. Токму во
согласност со овој фокус, во последниве години, како клучно
прашање се појави концептот на вредносен плурализам,
или повеќе вредности. Тој ги препознава начините на
кои луѓето различно ги вреднуваат екосистемските услуги,
во зависност од нивното културно и институционално
потекло, погледи на светот, принципи и преференции. За
возврат, препознавањето, видливоста и почитувањето на
овие различни перцепции се дел од сите напори за процена,
мерење или на друг начин претставување на екосистемските
услуги.

Концептот на ПОВЕЌЕ ВРЕДНОСТИ влијае врз
различните начини на кои луѓето ја вреднуваат
природата и нејзините придобивки, во зависност
од природниот простор во кој живеат, нивното
културно и институционално потекло, како
и нивните погледи на светот, принципи и
преференции. Овие вредности може да бидат или
синергетски или меѓусебно спротивни (на пример,
одржување на шумите за повеќе цели, како што
е обезбедување подземни води, живеалиште и
рекреација наспроти производство на дрва). Ова
ја наметнува потребата креаторите на политиките
соодветно да ги образложат овие разлики во своите
одлуки.
Упатството на Меѓувладината платформа за наука и
политика за биолошка разновидност и екосистемски
услуги (IPBES) за различна концептуализација
на повеќе вредности се обидува да го пренасочи
вниманието од само користење економски
аргументи за одлуките поврзани со екосистемите
до посеопфатно оценување. Водичот разгледува пет
категории вредности: биофизички,социокултурни,
здравствени, економски и холистички.
Извор: IPBES (2015)
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EКОНОМИЈА

Слика 1.4: Концептуална рамка на IPBES

БИОСФЕРА

Конвенцијата за биолошка разновидност (CBD) е меѓународен
правно-обврзувачки договор со три главни цели: зачувување
на биолошката разновидност, одржливо користење на
биолошката разновидност и правично и рамномерно
споделување на придобивките што произлегуваат од
употребата на генетски ресурси. Таа ја опфаќа биолошката
разновидност на сите нивоа (екосистеми, видови и генетски
ресурси) и се однесува на повеќе сектори.
Во октомври 2010 година, на 10-тата Конференција на

страните на CBD во Нагоја, Јапонија, страните усвоија
нов Стратешки план за 2011-2020 година, заедно со
таканаречените „цели од Аичи“. Целите од Аичи вклучуваат
20 конкретни цели групирани под 5 стратешки цели чија
цел е да стимулираат „делотворни и итни активности за
запирање на губењето на биолошката разновидност, со цел да
се обезбеди екосистемите до 2020 година да бидат издржливи
и да продолжат да обезбедуваат основни услуги, со што ќе
се обезбеди разновидноста на животот на планетата и ќе се
придонесе за благосостојбата на човекот и искоренувањето на
сиромаштијата“. Страните на CBD се повикани да постават
свои цели во оваа флексибилна рамка, земајќи ги предвид
националните потреби и приоритети.
Повеќе информации:
https://www.cbd.int/sp/targets/

Figure 1.3: CBD и нејзините протоколи, останатите конвенции поврзани со биолошката разновидност и IPBES
CBD
Зачувување на
биолошката
разновидност

IPBES

Одржливо
користење

Правично и
рамномерно
споделувзње на
придобивките Национални

стратегии
и акциски
планови за
биолошка
Втемелување градење истражувачки капацитети финансирање разновидност

Картагенски
протокол

IPPC

Ramsar

WHC

CITES

сино овално поле на дното на полето за природата) се
независни од човечкото искуство.

Задебелените стрелки во боја под и десно од централниот

приказ укажуваат на тоа дека со текот на времето
интеракциите меѓу елементите се менуваат (хоризонтална
стрелка на дното) и се појавуваат во различен обем во
просторот (вертикална стрелка).

Дополнителни информации: http://www.ipbes.net

Живеење во хармонија
со природата
Добар живот во
рамнотежа и хармонија
со мајката Земја

Придобивките
за луѓето од
природата

Антропогени
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Екосистемски
добра и услуги

Директни
двигатели
Институции и
управување и други
индиректни
двигатели

Подароци од
природата

Биолошка
разновидност и
екосистеми

Мобилизација на ресурси

ITPGR
Извор: Azote Images for Stockholm Resilience Centre

Менување со текот на времето
Основа-трендови-сценарија

ДЕЛ I

Внатрешните вредности на природата (претставени во

Природа

Рамка за финансиско известување

CMS

во полињата што ја означуваат природата, во полињата за
придобивките на луѓето од природата и добриот квалитет
на живот и во стрелките што ги поврзуваат.

Човекова благосостојба

Протокол од
Нагоја

известување
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Стратешки план
5 Стратешки цели и 20 цели од Аичи

Антропоцентричните вредности на природата се внесени

Добар
квалитет на
живот

Извор: Azote Images за Stockholm Resilience Centre

Стратешки план на Конвенцијата за
биолошка разновидност (CBD) за
2011-2020 година и целите од Аичи

елементите, додека, пак, испрекинатите стрелки
означуваат врски што се признаени како важни, но не се
главен фокус на IPBES.

Мајка Земја
Системи ни живот

Природни двигатели
Антропогени
двигатели

Ниво на подробност на анализите на IPBES

ОПШТЕСТВО

Концептуалната рамка на IPBES е многу поедноставен
модел на сложените интеракции помеѓу природниот свет и
човечките општества. Ова е илустрирано на Ò Слика 1.4, во
која се прикажани елементите на природата и општеството
што претставуваат главен фокус на IPBES.

Задебелените стрелки го означуваат влијанието помеѓу

Глобално

Слика 1.2: Економии и општества како вградени делови на биосферата

категории што треба да бидат разбирливи и релевантни за
сите засегнати страни вклучени во IPBES и да ги опфатат
категориите на западната наука (зелено) и еквивалентни
или слични категории според други системи на знаење (во
сина). Сините и зелените категории се илустративни, не се
детални.

Опсег на IPBESIPBES

Седумнаесетте цели на одржливиот развој на ОН (ЦОР)
се засноваат врз претходните Милениумски развојни цели
(МРЦ). МРЦ, усвоени во 2000 година и со целен датум
во 2015 година, опфатија низа прашања што вклучуваат
намалување на сиромаштијата, гладот, болестите, родовата
нееднаквост и пристапот до вода и санитарни услови.
Новите ЦОР, како и пошироката агенда за одржливост, ги

IPBES, формирана во 2012 година, е независно меѓувладино
тело за процена на состојбата на биолошката разновидност на
планетата, нејзините екосистеми и основните услуги што му
ги обезбедуваат на општеството. IPBES беше формирана за да
ги поврзе научната заедница и креаторите на политиките, со
цел да се изградат капацитетите и да се зајакне употребата на
науката при креирањето политики на локално, национално
и на глобално ниво. Платформата се осврнува на потребите
на мултилатералните договори за животна средина поврзани
со биолошката разновидност и екосистемските услуги (како
што е CBD) и се надоврзува на постојните процеси со цел
да се зголемат синергијата и комплементарноста помеѓу
работата на различните институции.

Во секое од полињата, насловите во црно се инклузивни

Национално

Агенда на Обединетите нации (ОН) 2030 за одржлив
развој и цели на одржливиот развој (ЦОР)

Од 17 ЦОР, две се однесуваат конкретно на биолошката
разновидност: Цел 14 (зачувување и одржливо користење на
океаните, морињата и морските ресурси за одржлив развој)
и Цел 15 (заштита, обновување и промовирање одржливо
користење на копнените екосистеми, одржливо управување
со шумите, борба против опустинување, запирање и
повлекување на деградацијата на земјиштето и запирање на
губењето на биолошката разновидност). Достигнувањето
многу други ЦОР е тесно поврзано со овие две цели и
на тој начин може да се создадат синергии и заеднички
придобивки. Сепак, постигнувањето некои други цели може
да доведе до негативни влијанија врз природата.
Повеќе информации:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/

Меѓувладина платформа за наука и
политика за биолошка разновидност
и екосистемски услуги (IPBES)

Локално

прошируваат овие цели. Тие се осврнуваат на основните
причини за сиромаштијата и универзалната потреба за
развој што се однесува на сите луѓе (UNDP 2016 г.).

МЕЃУНАРОДНА РАМКА ЗА
ИНТЕГРИРАЊЕ НА
ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО
РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

ДЕЛ I: ВОВЕД И ОРИЕНТАЦИЈА

Интеракција во просторни размери

ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

Внатрешни
вредности
Извор: Díaz et al. (2015 г.)
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Пренесување на вредностите на
екосистемските услуги и решавање
на компромисите
За жал, вредностите на екосистемските услуги обично
не се земаат предвид при разгледувањето на
трошоците и придобивките од различните опции,
активности и инвестиции за развој. Со неколку
исклучоци, официјалните бројки што ги користат
владите и донаторите за следење на развојот и
економската успешност во огромна мера го
потценуваат придонесот на екосистемските услуги, но
и негативните влијанија на економските активности
врз животната средина.
Конвенционалните техники за процена на проектите и
програмите, исто така, во голема мера не ги земаат предвид
трошоците и придобивките на екосистемските услуги. Во
најдобар случај, развојното планирање обично се фокусира
на снабдувањето со услуги како што се храната, влакната
и свежата вода, кои веќе имаат вредност на пазарот (WRI
2008 г.). Одамна е прифатено дека услугите на снабдување
се тесно поврзани со многу основни развојни цели (како
што се безбедноста на храната, генерирањето приходи,
вработеноста, здравјето и исхраната). Обично не се зема
превид помалку очигледниот придонес на услугите за
поддршка, регулирање и културните услуги – иако овие
основни функции, всушност, може да го потпомогнат
задоволувањето на најосновните развојни потреби,
како што се чистата вода и редовното водоснабдување,
одржливото производство на култури и риболов,
намалувањето на ризиците од катастрофи и намалувањето

и приспособувањето кон климатските промени. Во многу
случаи, ова доведува до ненамерни негативни економски
трошоци или загуби. Како што ќе разгледаме подетално
подолу, тоа исто така значи дека честопати се пропуштаат
можностите за генерирање приход, вработување и други
развојни придобивки на пошироко општествено ниво.
Сега постојат голем број примери, од многу различни земји
и сектори, на големите економски придобивки што ги носат
екосистемските услуги за благосостојбата на човекот и
развојните процеси (и, обратно, на загубите од штетите што
помагаат да се избегнат). Овие видови економски докази
и аргументи може да послужат како исклучително моќна
алатка за да ги убедат планерите за развој и донесувачите на
одлуки да го уважат придонесот на екосистемските услуги
за економскиот раст во полза на сиромашните, да се нафатат
на политики што поттикнуваат нивна одржлива употреба
и управување, но и да се погрижат да се инвестираат
соодветни ресурси во екосистемите.
Вреди да се истакне дека колку и да се добри овие податоци
и докази, нема да имаат големо влијание или ефект врз
донесувачите на одлуки, освен ако не се внимателно
спакувани и пренесени делотворно, со цел да служат како
веродостоен и убедлив аргумент во полза на интегрирањето
на екосистемските услуги во развојното планирање (UNDP
и UNEP 2008 г.).

ДЕЛ I: ВОВЕД И ОРИЕНТАЦИЈА

КОМПРОМИСИ И СИНЕРГИИ ПОМЕЃУ
ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ, ЗАСЕГНАТИТЕ
СТРАНИ И РАЗВОЈНИТЕ ЦЕЛИ
Општо земено, компромисите може да се опишат како
состојба на постигнување рамнотежа или баланс меѓу
некомпатибилните карактеристики или резултати, што
подразбира одредено ниво на загуба на еден квалитет
или услуга за сметка на добивање друг квалитет или
услуга. Со други зборови, тоа подразбира размена помеѓу
различните групи, цели или резултати. Во контекст на ИЕУ,
компромисите значат постигнување компромис помеѓу две
спротивставени или конфликтни развојни цели и цели за
заштита на екосистемите.
Меѓутоа, овие односи и рамнотежи не се секогаш негативни.
Може да постојат и синергии или позитивни соваријации
(повеќе од едното значи и повеќе од другото) – или да имаат
потенцијал да се развијат. Токму потрагата по позитивни
синергии помеѓу екосистемските услуги и развојните
процеси е во сржта на пристапот за ИЕУ.

Извор: Butler, J. et al. (2013 г.)

Поради тоа, комуникацијата е составен дел од пристапот за
ИЕУ претставен во ова упатство.
Интегрирањето на екосистемските услуги во развојното
планирање речиси неизбежно бара справување со некаква
форма на компромис. Некои екосистемски услуги се
меѓусебно исклучиви. Не е можно, на пример, да се управува
со истите шумски површини и за интензивно производство
на дрва и за заштита на живеалиштата. Промените во
квантитетот или квалитетот на една екосистемска услуга
честопати влијаат врз понудата на други екосистемски услуги.
Експанзијата или интензивирањето на земјоделството може,
на пример, да ја зголеми безбедноста на храната, но може и да
предизвика губење на живеалиштата на животинскиот свет,
губење на хранливите материи, седиментација на водните
текови, емисии на стакленички гасови и агрохемиско
загадување. Додека придобивките од изградбата на браните
може да вклучат и зголемено снабдување со електрична
енергија, вода за наводнување и рибарско производство,
браните може да влијаат и врз други екосистемски услуги,
како што е низводно течение на водата, заштита од поплави
и услуги за поддршка на крајбрежните и мочуришните
живеалишта.
Компромисите може да бидат повратни или неповратни.
Во вториот случај, долгорочниот исход е трајна промена
на нивото и комбинацијата на екосистемските услуги што
се генерираат на одредена локација или за одредена група
засегнати страни. Ова прашање за распределбата е од
клучно значење. Компромисите се инхерентно и неминовно
поврзани со еднаквоста и правата на различните групи
и со фаворизирањето на преференциите и потребите
на една група или лице во однос на другите. Секогаш е
вклучен опортунитетен трошок (за некој или нешто) при
постигнувањето компромис.
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Пример: Системот на Големиот корален гребен во
Австралија (вклучувајќи ја и горната вододелница и
крајбрежната/морската област) е загрозен од намалувањето
на квалитетот на водата поврзано со истекувањето вода
што е резултат на земјоделските активности. Со цел да
се одговори на овие еколошки проблеми, неопходно е да
се препознаат различни компромиси меѓу поврзаните
екосистемски услуги и засегнатите страни. Најдиректниот
компромис е помеѓу производството на храна и влакна (и
земјоделците што се вклучени во ова), наспроти прописите за
квалитетот на водата (и крајбрежните заедници, туристите
и рибарите). Покрај тоа, овој компромис има просторни,
како и дистрибутивни импликации, бидејќи вклучува
групи, и нагоре и надолу по течението, што се наоѓаат
на различни места (како и сектори) во областа. Во исто
време, другите екосистемски услуги и засегнати страни
демонстрираат позитивни синергии, како и просторно
совпаѓање. Еден пример е меѓу прописите за квалитетот на
водата (и корисниците на водата низводно) и риболовот на
плавните земјишта (рекреативни и комерцијални рибари).
Способноста да се артикулираат и подобро да се разберат
овие компромиси и синергии овозможи да се промени
анализата на „победници“ и „губитници“ во користењето
на земјиштето, што е важно за изготвување и за оценување
на еколошките и економските политики, со цел да се
балансираат потребите за храна, влакна, риболов, рекреација
и водоснабдување.

ДЕЛ I

ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

Ваквите извори на конкуренција или конфликт честопати
се ненамерни и не мора да произлезат како последица на
експлицитен избор на носителите на одлуки да се даде
приоритет на една екосистемска услуга или развојна
алтернатива (или на нејзината корисничка група) за сметка на
другите. Концептот на надворешни фактори е веќе опишан
погоре. Понекогаш е тешко тие да се увидат бидејќи промените
во екосистемските услуги честопати се одвоени од развојните
активности што ги предизвикале – било временски (на пример,
краткорочниот фокус на земјоделското производство може
да доведе до долгорочна загуба на квалитетот на почвата),
просторно (на пример, изградбата на хидроенергетска шема
има влијание врз оние што живеат пониско по вододелницата),
секторски (на пример, конверзијата на шумското живеалиште
за населување и изградба може исто така да влијае врз
безбедноста на локалната храна, здравствениот статус и
развојот на претпријатијата) или социјално (на пример,
сточарите во низводните области може да бидат погодени од
загубата на пасиштата што е резултат на пренасочувањето
на водата за урбана употреба). Се разбира, овие промени
може да бидат и позитивни, кога развојната активност на
едно место или време генерира неочекувани придобивки од
екосистемските услуги за другите (на пример, кога новите
хидролошки работи на реката доведуваат до обнова на
низводните мочуришта или кога развојот на малите компании
ги намалува притисоците за комерцијална експлоатација на
блиската шума). Сепак, останува фактот дека групите што се
засегнати од промените во снабдувањето со екосистемски услуги
честопати не се исти со оние што имаат корист од промените
во екосистемите. Компромисот меѓу екосистемските услуги
честопати е и компромис помеѓу луѓето или групите на
општеството.
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ОПОРТУНИТЕТНИТЕ ТРОШОЦИ

ДЕЛ I

Применувањето на пристапот за ИЕУ подразбира овие
компромиси и групите што тие ги засегаат да бидат јасно
одредени и да бидат фактор во процесот на развојно
планирање. Се земаат превид и опортунитетните трошоци
и надворешните фактори поврзани со изборот на развојна
активност. Пристапот за ИЕУ се обидува да ги избегне
компромисите што резултираат со губење на екосистемските
услуги или што влијаат негативно врз општеството (особено
врз сиромашните и врз ранливите групи). Наместо тоа,
тој се обидува да изнајде начини за максимизирање на
синергиите помеѓу развојните активности и придобивките
од екосистемските услуги. Целта на интегрирањето на
екосистемските услуги во развојното планирање е да се
обезбедат еднакви услови за дејствување: да се овозможи
одлуките да се донесуваат врз основа на најдобрите можни
информации и да се идентификува каде би бил неопходен
некаков вид санација или ублажување за неизбежните
последици.

ја претставуваат вредноста за економијата на
одредено добро, услуга или ресурс во нивната
следна најдобра алтернативна употреба. Тоа се
придобивките што се отфрлаат или се намалуваат
со тоа што се избира на одреден начин да се користи
земјиштето, ресурсите или екосистемските услуги.
Извор: Emerton и Howard (2008 г.)
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ДЕЛ I

Слика 1.1: Преглед на чекорите

ПРЕГЛЕД НА ЧЕКОРИТЕ
Постапниот пристап за ИЕУ има цел да им
обезбеди на практичарите практична и
политички релевантна рамка за
интегрирање на екосистемските услуги во
развојното планирање.

ЧЕКОР 1

ОДГОВОРИ НА
ПОЛИТИКИТЕ И
ВЛЕЗНИ ТОЧКИ

БИОФИЗИЧКА
ПРОЦЕНА

Процена

Спроведување
ЧЕКОР 6

Учество на
засегнатите страни
и делотворна
комуникација

M&E

Идентификување
на комбинацијата
на политики

ЧЕКОР 2

Приоретизирање на
ЕУ

ЧЕКОР 5

ЧЕКОР 3

Услови и трендови
на ЕУ

Процена на
институционалната
и културолошката
рамка
СТРУКТУРИ ЗА
СТИМУЛИРАЊЕ И
ДВИГАТЕЛИ НА
ПРОМЕНИ

ЧЕКОР 4

Табелата подолу ги сумира овие шест чекори, кои
потоа се детално опишани во следните поглавја.
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ДЕЛ II: ПРИМЕНА НА ПОСТЕПЕН ПРИСТАП ЗА ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

Табела 2.1: Резиме на 6-те чекори
РЕЗИМЕ

Чекор 1:
Дефинирање на
опсегот и
подготовка

Чекор 1 вклучува вршење на
основните работи што се
потребни за да се започне
процесот на ИЕУ. Главните
задачи се: дефинирање на
целите, одредување на опсегот
на работа и идентификување на
главните засегнати страни што
треба да бидат вклучени. На
крајот од чекор 1 треба да се
дефинираат структурата и
следните чекори во процесот на
ИЕУ, вклучувајќи ја и поделбата
на задачите и одговорностите.
Достапноста на потребните
човечки и финансиски ресурси
и други инпути, исто така, треба
да се разјаснат колку што е
можно повеќе.

ЧЕКОР 1

Чекор 2:
Испитување и
приоретизирање
на екосистемските
услуги

На крајот од чекор 2 веќе ќе
бидат идентификувани
приоритетните екосистемски
услуги. Главната задача е да се
испита развојниот план со цел
да се идентификуваат ризиците
и можностите на
екосистемските услуги.

ОЧЕКУВАН РЕЗУЛТАТ
Јасно дефинирање на

предизвикот за управувањето
или проблемите што треба да
се решат.

Документирана и договорена

цел, опсег и очекуван резултат
од процесот на ИЕУ.

Документиран и договорен

работен план, вклучувајќи ги
потребните ресурси.

План на засегнатите страни и

план на ангажманот.

План на комуникациите.

Кои се главните прашања

поврзани со развојот и
управувањето што треба да се
решат преку процесот на ИЕУ и
за која цел?

ЧЕКОР
Чекор 4:
Процена на
институционалната
и културолошката
рамка

Кои се релевантните засегнати

страни и на кој начин треба да
учествуваат во процесот на ИЕУ?

Кои се пресвртниците и

очекуваните резултати од
процесот на ИЕУ?

Кој персонал, финансиски

средства и други инпути се
потребни за да се спроведат
активностите за ИЕУ?

ЧЕКОР 4

Како ќе бидат пренесени клучните

пораки до целните групи?

Матрица што ги

прикажува зависностите
и влијанијата на
екосистемските услуги во
однос на развојниот план.

Договорена листа

на приоритетни
екосистемски услуги.

Резиме на потенцијални

области на конфликт
или конкуренција што
може да резултираат со
компромиси.

ЧЕКОР 2

ВОДЕЧКИ ПРАШАЊА

ги и поврзаните економски
активности и средства за живот)
зависи и влијае врз екосистемските
услуги?

Кои засегнати страни се опфатени

со развојниот план и со промените
во екосистемските услуги?

Кои трошоци и добивки се

Чекор 5:
Подготовка за
подобро
донесување
одлуки

поврзани со овие промени и како
тие ќе бидат распределени меѓу
различните групи?

Дали се појавиле потенцијални

области на конфликт,
конкуренција или синергии?

ЧЕКОР 5

услуги за развојниот план и зошто?

ЧЕКОР 3
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Чекор 3 ги разгледува
причинско-последичните
односи што дејствуваат меѓу
екосистемските услуги и
развојниот план. Се
анализираат статусот и главните
трендови во понудата и
побарувачката на екосистемски
услуги. Исто така, се
идентификуваат двигателите на
екосистемските промени и
клучните засегнати страни.
Особено е релевантно да се
идентификува каде би можело да
има синергии и компромиси
помеѓу различните групи, цели
или услуги.

Информации за

условите и трендовите на
екосистемските услуги.

Преглед на главните

двигатели на промените,
поврзани со засегнатите
страни.

Анализа на синергиите на

екосистемските услуги и
компромисите во контекст
на развојниот план.

Клучни пораки за

различна публика.

Чекор 4 ги надополнува
информациите собрани во
Чекор 3. Ги проценува
институционалните,
политичките, правните и
културните карактеристики и ги
идентификува стимулативните
структури во врска со
екосистемските услуги и
развојниот план. Овие фактори
посредуваат и влијаат врз тоа
како луѓето ги управуваат, ги
користат и влијаат врз
екосистемите и нивните услуги
и може да дејствуваат како
двигатели на позитивни или
негативни екосистемски
промени.

ОЧЕКУВАН РЕЗУЛТАТ
Листа на клучните

институционални,
политички, правни и
културни карактеристики и
стимулативните структури (кои
влијаат врз тоа како луѓето ги
управуваат, ги користат и влијаат
врз екосистемите и нивните
услуги).

Идентификување на основните

причини и двигатели на
деградацијата на екосистемите

Преглед на позициите,

интересите, потребите,
вредностите и правата на
засегнатите страни.

Информации за постојните и

можните области на конфликт
или соработка во врска со
користењето, управувањето и
стимулирањето на екосистемите.

Како развојниот план (вклучувајќи

Кои се најважните екосистемски

Чекор 3:
Идентификување
услови, трендови
и компромиси

РЕЗИМЕ

Кои информации и

докази постојат за
условите и трендовите на
екосистемските услуги и кои
се главните недостатоци на
информациите?

Чекор 6:
Спроведување
промени

Кои се моменталните услови

и можните идни трендови во
побарувачката и понудата на
екосистемски услуги?

Кои се главните двигатели на

промените?

Кои компромиси може да

произлезат помеѓу развојните
цели и екосистемските
услуги и како тие ќе влијаат
врз различните засегнати
страни?

ЧЕКОР 6

Чекор 5 ги сумира и ги
анализира информациите
собрани во претходните чекори.
Врз основа на овие информации,
се испитуваат ризиците и
можностите на развојниот план.
Се предлагаат опции за
политиките што може да служат
за одржување или зголемување
на протокот на екосистемските
услуги и се идентификуваат
соодветни влезни точки за
насочување или влијание врз
одлучувањето.

Анализа на ризиците и

Чекор 6 вклучува развивање
стратегија за
операционализирање на
препораките за политиките
генерирани во чекор 5. Вклучува
подготовка на план за работа,
како и стратегија за
комуникација и ангажирање на
заинтересираните страни за
спроведување конкретни мерки
за интегрирање на
екосистемските услуги во
развојниот план.

Стратегија за

можностите поврзани со
развојниот план.

Потесен избор на опции за

политиките и соодветни
влезни точки при
одлучувањето.

Комуникациски пораки за

опциите за политиките.

ВОДЕЧКИ ПРАШАЊА
Кои организации и

институции управуваат со
екосистемите и нивните
услуги?

Кој учествува во одлучувањето

и во каква улога?

Кои политики, регулативи

и стимулации влијаат врз
употребата и врз управувањето
со екосистемите? Кој или
што е нивната цел? Како се
спроведуваат?

Дали постојат конфликти или

неконзистентности помеѓу
различните институционални,
политички, правни и културни
рамки и придружните системи
за стимулирање?

ДЕЛ II

ЧЕКОР

Кои други потреби, интереси,

вредности и права ги водат
изборите за управување со
екосистемите?

Кои се ризиците и можностите

за развојниот план поврзани со
екосистемските услуги?

Дали економската процена би

можела да биде корисна? Ако е
така, на кој начин?

Кои се најизводливите опции и

влезни точки на политиките за
намалување или за избегнување
на ризиците и искористување
на можностите за екосистемски
услуги?

Како може мерките,

инструментите и интервенциите
на политиките да се надоврзат на
постојните искуства?

спроведување и
оперативен план за работа.

Стратегија за

комуникација што
ги одредува целната
публика, клучните
пораки и можните
поддржувачи и сојузници
за поттикнување и
операционализирање на
потребните промени.

Дали предложените опции

на политиките се реални,
изводливи, прифатливи и
во согласност со развојниот
план?

Дали се воспоставени

потребните финансиски,
технички, човечки ресурси
и институционални
капацитети за да се спроведат
избраните опции на
политиките?

Кој ќе биде вклучен во

спроведувањето на мерките
на политиките и во каква
улога?

Како ќе се следат влијанијата

на мерките на политиките?

Како ќе се генерира, ќе се

споделува и ќе се пренесува
учењето?
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ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ
ЗА ПРОЦЕСОТ
1. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОЛИТИЧКА РЕЛЕВАНТНОСТ
	
Пристапот за ИЕУ се занимава со решавање на развојните проблеми во реалниот свет. Оттука,

процесот треба да се води со договорени прашања и проблеми поврзани со политиките и да
биде добро вклопен во конкретниот процес на планирање или одлучување.
2.		ОРИЕНТИРАНОСТ НА ПРОЦЕСОТ

ДЕЛ II

	
Резултатите се важни, но и процесот е од клучно значење бидејќи доведува до одговорност за

резултатите.
	
Избегнувајте сеопфатни процени; наместо тоа, надоврзувајте се на она што веќе постои во

смисла на вештини, капацитети, тековни иницијативи и податоци/информации.
	
Пристапот за ИЕУ не претставува модел и секогаш треба да се приспособи на конкретните

потреби и контекстот во кој се применува.
	
Одржувајте ја флексибилноста и управувајте со процесот со адаптивен пристап.

3.		ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПАРТНЕРСТВА ПОМЕЃУ ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ
	
Вклучувајте ги засегнатите страни и групите од интерес, споделувајте ја и поттикнувајте ја

одговорноста, зајакнувајте ја локалната власт и избегнувајте создавање паралелни структури.

4.		ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЕРСПЕКТИВАТА
	
ИЕУ треба да биде мултидисциплинарен потфат со повеќе засегнати страни: погрижете се да

ги почитувате и да ги вклучите различните ставови и перспективи на луѓето и, кога е можно,
земете ги предвид локалните/традиционалните сознанија.
	
Работата со екосистемските услуги бара интегриран, трансдисциплинарен пристап што ги

спојува знаењето и експертизата од општествените, природните и политичките науки.

5.		ДЕЛОТВОРНА КОМУНИКАЦИЈА
	
Комуникацијата е врската помеѓу сите засегнати страни – довербата, почитувањето,

транспарентноста и отвореноста кон други перспективи и гледишта се од суштинско
значење.
	
Слушајте внимателно и приспособувајте го техничкиот јазик за да ги задоволите потребите,

интересите и потеклото на вашата целна група. Запомнете дека на луѓето може да им биде
тешко да ги разберат сложениот жаргон и терминологија поврзани со екосистемските услуги.
	
Можеби ќе сакате да ја прочитате оваа статија за тешкотиите на „комуникацијата поврзана со

екосистемските услуги“: Пренесување пораки поврзани со екосистемските услуги. Процена
на потребите и првични препораки за пренесување пораки (2012 г.):

http://www.carangeland.org/images/Ecosystem_Services_Messaging _Needs_Assessment_072512.pdf
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ДЕЛ II

Марипоса Монарка
МЕКСИКО

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ
Пристапот за ИЕУ: Применување на
ИЕУ во Резерватот на биосферата
на Марипоса Монарка, Мексико
Резерватот на биосферата на Марипоса Монарка (РБММ)
е глобално познат како живеалиште за пеперутката монарх,
која мигрира секоја година помеѓу Канада и Мексико.
Заштитеното подрачје, исто така, обезбедува и многу други
екосистемски услуги, на пример, храна и лековити растенија,
опрашување, регулација на климата и водите, рекреација
и контрола на ерозијата. Од нив имаат корист милиони
луѓе на локално, регионално и на национално ниво. Сепак,
еколошкиот интегритет на РБММ е загрозен, со што се
изложуваат на ризик многу од овие вредни екосистемските
услуги. Постојат различни негативни влијанија, вклучувајќи
промени во користењето на земјиштето, уништување на
шумите, земјоделска конверзија и преголема експлоатација
на ресурси како што се дрвјата. Покрај тоа, недостасуваат
финансиски средства за заштитеното подрачје и има
недоволна поддршка за заштита од страна на главните
засегнати страни што влијаат врз, и зависат од неговите
екосистемски услуги.
Проектот „EcoValor México: Valoración de Servicios
Ecosistémicos en Areas Naturales Protegidas Federales“,
спроведен од страна на ГИЗ во партнерство со
Националната комисија на заштитени подрачја
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(CONANP) во Мексико, спроведе процена за ИЕУ во
РБММ, во соработка со проектот ValuES и Центарот за
истражување на животната средина „Хелмхолц“ (UFZ).
Целта на ИЕУ беше да се идентификуваат механизмите
за намалување на негативните влијанија врз развојот на
заштитеното подрачје, истовремено заштитувајќи ги
интересите на корисниците на екосистемските услуги.
Студијата вклучуваше преглед на литературата, како и голем
број работилници, теренски патувања и консултациски
состаноци со различни засегнати страни. Подолу е даден
краток преглед на наодите од првите пет чекори на пристапот
за ИЕУ (шестиот чекор, „спроведување на промените“, сѐ
уште е во фаза на развој):
Чекор 1: Дефинирање на опсегот на работа и подготовка.
Во фокусот на процената беше РБММ, а неговите главни
корисници беа околу 20 милиони луѓе што живеат во
околните општини, како и во градот Толука и во Мексико
Сити.

Чекор 2: Испитување и приоретизирање на екосистемските
услуги. Приоритетни екосистемски услуги беа регулирање
на протокот на вода и надополнување на аквиферот, бидејќи
тие беа најмногу погодени од уништувањето на шумите, а
исто така, од нив имаше полза најголемиот дел од човечката
популација.
Чекор 3: Идентификување на условите, трендовите и
компромисите на екосистемските услуги. Основата беше
добиена од веќе постојни студии за функциите за регулација
на водата на РБММ. Земјоделството и извлекувањето
на дрвјата беа идентификувани како главни двигатели
на уништувањето на шумите, а со тоа и на промените во
услугите поврзани со регулацијата на водите. Засегнатото
население се состои од населението на општините околу
заштитеното подрачје, како и Толука и Мексико Сити.
Чекор 4: Процена на институционалната и
културолошката рамка. Тековните влијанија од
проширувањето на земјоделството и извлекувањето на
дрвјата може да се намалат со промовирање подобри
практики за зачувување и инвестиции во заштитеното
подрачје. За ова се потребни поголеми напори за
информирање и координација. Исто така, постои потреба
за зајакнување на капацитетот за следење на заштитеното
подрачје, за што се неопходни дополнителни финансиски
средства. Справувањето со двигателите на уништувањето на
шумите може да се изврши под притисок на регионалните

корисници на регулаторните услуги за водата и
Националната комисија за вода (CONAGUA). Ова
ќе опфати генерирање информации и дисеминација,
застапување и распределба на поголеми буџети за
активности за зачувување.
Чекор 5: Подготовка за подобро донесување одлуки.
Беа идентификувани четири клучни препораки и
политики: генерирање информации за корисниците
на екосистемските услуги за важноста на улогата на
заштитеното подрачје со цел да се зголеми нивното
учество и поддршка за зачувување; информирање на
земјоделците и собирачите на дрва за важноста на
екосистемските услуги за нивните дејности со цел да
се промовираат подобри практики и инвестиции за
зачувување; поттикнување на развојот на нов механизам
за финансирање за да се генерираат дополнителни
средства за зачувување на заштитеното подрачје, како и
за преземање активности за вреднување на екосистемот
за да се генерираат конкретни докази за заштитеното
подрачје во врска со снабдувањето со вода. Како првичен
чекор беше организирана работилница за засегнатите
страни со цел дискусија и анализа на можностите за
развој на новиот механизам за финансирање.
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ЧЕКОР 1: ДЕФИНИРАЊЕ
НА ОПСЕГОТ НА РАБОТА
И ПОДГОТОВКА

1.

Чекор 1 вклучува вршење на основните работи што се потребни за да се започне
процесот на ИЕУ. Главните задачи се: дефинирање на целите, одредување на
опсегот на работа и идентификување на главните засегнати страни што треба да
бидат вклучени. На крајот од чекор 1 треба да се дефинираат структурата и
следните чекори во процесот на ИЕУ, вклучувајќи ја и поделбата на задачите и
одговорностите. Достапноста на потребните човечки и финансиски ресурси и
други инпути, исто така, треба да се разјаснат колку што е можно повеќе.

Образложение за овој чекор,
целите и очекуваните резултати
Првиот чекор на пристапот за ИЕУ е подготвителен. Тој ги
дефинира целите и опсегот на процената. Ова вклучува
разгледување на секторскиот и географскиот фокус, процесот
на планирање или донесување одлуки и публиката што има
цел да ја информира или врз која има намера да влијае,
главните проблеми или предизвици на управувањето што
треба да се решат, како и клучните засегнати страни што треба
да се вклучат. Чекор 1, исто така, вклучува организирање на
административните и логистичките аспекти како што се
ангажирањето персонал, финансирањето, планот за работа и
временската рамка. До крајот на чекор 1 треба да има јасен
план за тоа како ќе продолжи работата за која било
разговарано и е договорена со клучните засегнати страни.

Како да се спроведе овој чекор
Многу е важно целта и предвидениот резултат на пристапот
за ИЕУ да бидат јасни од самиот почеток. Важно е да
се има претстава за развојниот процес или контекстот
на донесувањето одлуки во кој се одвива ИЕУ, како и за
клучните донесувачи на одлуки и засегнати страни што треба
да ги вклучи или да влијае врз нив.

ПРАШАЊА ЗА ПОЛИТИКИ И
ИСТРАЖУВАЊЕ (ВИДИ И ЧЕКОР 3)

Цели
Треба да се прави јасна разлика меѓу:
Главната цел на чекор 1 е правилно да се изготви процесот за
ИЕУ, особено неговата цел, опсегот и очекуваните резултати,
да се изгради заедничко разбирање на тоа зошто и како се
врши оценувањето, како и да се постигне договор за клучните
прашања со релевантните засегнати страни.

Очекувани резултати
Јасно дефинирање на предизвикот за управувањето или

проблемите што треба да се решат.

а) прашањата за политики и предизвиците со
управувањето (прашања за политики) на кои
вашите иницијативи треба да се осврнат; и
б) ц
 елта на можната студија (што можеби ќе биде
неопходна) за да се добијат подобри информации за
условите и трендовите кај екосистемските услуги и
причините поврзани со управување со екосистеми
(прашања за истражување, кои всушност се
подгрупи на прашања за политики).

Документирана и договорена цел, опсег и очекувани резултати од

процесот на ИЕУ.
Документиран и договорен работен план, вклучувајќи ги

потребните ресурси.
План на засегнатите страни и план на ангажманот.

Препорачани материјали:
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Ова е неопходно за да се усогласи со намената (и
корисниците) на неговите резултати, како и да се осигури
дека одговара на својата цел.
Првичната одлука за опсегот и границите на работата во
конкретниот процес на планирање што треба да се процени
во рамките на ИЕУ обично ќе ја прават водачите на тој
процес. Тоа обично се прави со помош на технички експерти
и советници. Како што е образложено подолу, во некои
случаи, ќе се одржат пошироки консултации (на пример, со
засегнати страни или со невладини организации и локални
заедници). Ваквата практика треба да се охрабрува со цел
да се вклучат колку што е можно повеќе различни гледишта
и перспективи и да се постигне подобро разбирање на
контекстот во кој се спроведува ИЕУ (како и процесот на
планирање на кој се однесува).
Чекор 1 ќе даде општа дефиниција на клучните прашања
поврзани со развојот и екосистемските услуги што треба да
бидат подетално испитани во рамките на ИЕУ. Ако процесот
почне да станува многу технички, погрижете се повторно
да ја поврзете дискусијата со релевантните прашања за
политиките што треба да се променат или да се подобрат.
Не заборавајте од самиот почеток да ги вклучите клучните
актери, кои сите треба да бидат целосно информирани и
треба да ја разберат потребата за промена. Ова е неопходно
доколку подоцна тие сакаат да преземат одговорност за
процесот. Делотворната комуникација од самиот почеток е
клучен фактор за успешно ИЕУ.
За време на овој чекор, најважните елементи за разгледување,
дискусија и појаснување се целта, опсегот и инпутите на
процесот, како и планираниот резултат. При одлучувањето
за овие параметри може да помогнат неколку алатки, како
што се внатрешните состаноци и сесиите за изнаоѓање
идеи, анализата на дрво на проблеми и менталните мапи.
Треба да се соберат и да се разгледаат релевантна литература
и податоци за да се утврдат и да се дијагностицираат
проблемите што треба да се решат.

РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА ВКЛУЧУВАЊЕ
НА ЧИНИТЕЛИТЕ:
• информирање на чинителите: да се достават
информации до оние што може да трпат влијание
или што се заинтересирани за исходот од
политиката, планот или проектот.
• учење од чинителите: да се разберат и земат
предвид ставовите, интересите и грижите на
различни актери за да се развијат опции и да се
проценат можните влијанија.
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• работење за чинителите: да се развие заеднички
пристап кон одлучувањето кај чинителите.
Процесот е промислив, со група проценки на еден
проблем и потенцијални одговори.
Извор: DEFRA (2011)

бидат недвосмислено јасни (на пример, земјоделците што
се вклучени во проектот за подобрување на земјоделството,
или индустриите што загадуваат одредена река), други
може да имаат помалку јасно но еднакво значајно влијание.
Такви може да бидат производителите и потрошувачите вон
локацијата, Министерството за финансии или локалните
влијателни лица. Важно е да се откријат причинскопоследичните врски што ги поврзуваат екосистемските
услуги и развојните процеси, вклучувајќи ги и начините на
кои се донесуваат и се спроведуваат одлуките.

Важен дел од евалуацијата е и идентификувањето на
засегнатите страни врз кои влијаат или се опфатени од
екосистемските услуги. Неопходно е да се разјаснат, многу
рано во процесот, кои групи, поединци и агенции треба
да бидат вклучени во процесот на ИЕУ и на кој начин.
Засегнатите страни може да ги вклучат, на пример, членовите
на заедницата, локалните администратори и лидери,
компаниите, групите на производители или потрошувачи,
владините агенции, невладините организации и научните
експерти.
Можните критериуми за приоретизирање на засегнатите
страни вклучуваат разгледување на тоа кој управува, ги
регулира, зависи и влијае врз екосистемските услуги во
контекст на развојниот план што се разгледува, кој има
високо ниво на моќ и влијание и кој има експертиза во
однос на ова прашање. Додека некои од овие групи може да

http://www.aboutvalues.net/data/about_values/increasing_impact_of_es_assessments.pdf

План на комуникациите.
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Постојат различни алатки што може да се користат за да се
идентификуваат и да се вклучат заинтересираните страни.
Откако ќе бидат договорени пошироките граници и опсегот
на работа, мапирањето на засегнатите страни може да помогне
при идентификувањето дополнителни групи што треба да се
вклучат во процесот. Од помош може да бидат и состаноците
во четири очи со клучните засегнати страни. На пример,
може да започнете со организирање мала работилница за
да го презентирате пристапот за ИЕУ, на која ќе поканите
претставници од различни организации. Добра опција е и да
се формира нова оперативна група или работна група што ќе го
води процесот или за тоа да се задолжи постојната.
Во оваа фаза треба да се изготви план за ангажирање на
заинтересираните страни и комуникација, кој ги опфаќа
сите фази на процесот на ИЕУ, почнувајќи од фазата

на изготвување, па сѐ до спроведувањето на неговите
препораки. Освен тоа кој сѐ треба да се вклучи, треба да се
размислува и за начинот на кој ќе се направи тоа.

Следнава матрица (Ò Cлика 2.2) може да послужи
да се сумираат информациите за засегнатите страни
релевантни за управувањето со процесот на ИЕУ.

Комуникацијата претставува основен и постојан елемент на
целиот процес на ИЕУ. Треба да ги идентификувате целните
групи и да ги формулирате клучните пораки веднаш штом ќе се
утврдат основниот опсег и засегнатите страни на процесот.

Слика 2.2: Матрица за клучните засегнати страни

ГОЛЕМО
ИНВОЛВИРАЈ

ТРАЈНА:
Трајната порака останува кај публиката долго време откако ќе ја
чујат, како заразна песна или фраза што лесно се помни.
ИЗВОДЛИВА:
Изводлива порака е онаа што јасно опишува какви активности
се потребни, како на пример рипариска тампон зона од 50
метри.
НЕОЧЕКУВАНА:
Неочекуваната понуда создава пријатна тензија во умот на
слушателот, како неочекувана споредба, интересен факт или
нова перспектива.
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Овие засегнати страни се неопходни за проектот

Засегнатите страни треба да бидат соодветно

и мора целосно да бидат ангажирани. Побарајте

информирани и редовно да се одржува контакт

• Треба да сте подготвени да го измените опсегот како
што ќе тече работата. Проблемите што на крајот ќе ги
утврдите може да бидат релевантни само за дел од
географското подрачје или да се однесуваат на
поголемо подрачје. Со тек на време, можеби ќе биде
корисно да се намали или прошири фокусот, или да се
вклучат нови засегнати страни.
• Имајте на ум дека што е поширок пристапот, ќе ви
требаат повеќе ресурси! Обидете се проценката да е
што можно понасочена.
• Не заборавајте дека вклученоста на клучните засегнати
страни е неопходна, од самиот почеток - како за да се
утврди целиот обем на екосистемски зависности и
влијанија, така и за тие успешно да се разрешат.
Извор: DEFRA (2011)

НАСОЧЕНА:
Насочената порака е наменета директно за одредена публика.
ИНТЕРЕСНА:
Интересна порака е онаа што има силна визуелна или
аудитивна привлечност.
ЈАСНА:
Јасната порака кажува точно кои се клучните проблеми,
прецизно се фокусира на специфични поенти, на пример
проблемите што се предизвикани поради потценетоста на
екосистемските услуги, итната потреба да се реши
компензацијата, важноста да се смени ситуацијата и
потенцијалниот начин за промена на ситуацијата.
Извор: ГИЗ (2016)

помош од нив, создајте партнерства,

со нив за да не се појават поголеми проблеми.

стимулирајте поддршка за проектот, и вложете
голем труд за тие да бидат задоволни.

ИНФОРМИРАЈ

КОНСУЛТИРАЈ
На овие засегнати страни дајте им доволно

Следете ги овие засегнати страни и редовно

информации и одржувајте комуникација за тие да

информирајте ги, кота тоа е потребно, а

бидат информирани и да се решат нивните

комуникацијата треба да биде прелагодена за да

МАЛО

прашања, но не ги преоптоварувајте со премногу

се задоволат потребите на засегнатите страни.

МАЛО

ДЕЛ II

ПРЕПОРАКИ:

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ЕФЕКТИВНА
КОМУНИКАЦИЈА МОЌНА
МОЌНА:
Моќна порака предизвикува силни емоции и поттикнува на
длабоко размислување.

СОРАБОТУВАЈ

ВЛИЈАНИЕ

Суштината на пристапот за ИЕУ е неговата
партиципативност. Откако ќе се идентификуваат главните
засегнати страни, тие треба колку што е можно поскоро да се
вклучат во процесот на планирање. Ова ќе биде важен фактор
во подоцнежниот квалитет на процената. Консултациите
со заинтересираните страни ќе помогнат за разјаснување и
фокусирање на целите и опсегот за да се прикаже реалноста на
ситуацијата на теренот и за да се овозможи вклучување нови
перспективи и знаења при изготвувањето на оценувањето.
Ова е и критичен чекор за искористување на согласноста и
прифаќањето од страна на оние што се вклучени, вклучувајќи
ги и групите што во крајна линија би биле одговорни за
спроведувањето на препораките што произлегуваат од
процената на ИЕУ. Заедничкото разбирање на предизвиците
во управувањето кај засегнатите страни може да придонесе
за здружување и за поттикнување решенија. Во практична
смисла, на тој начин се обезбедува клучните учесници да го
поддржуваат процесот на ИЕУ и се поттикнува чувството на
прифаќање, интерес и разбирање.
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информации.

ИНТЕРЕС

ГОЛЕМО
Source: Durham et al. (2014)

Важно е да се запамети дека интересот и влијанието може да се
променат со текот на времето, a ефектот од таквите промени
треба да се зема предвид за време на целиот процес на ИЕУ.
Честопати е корисно да се вклучат голем број карактеристики
при категоризацијата на засегнатите страни, на пример, како
тие зависат, влијаат или управуваат со екосистемските услуги,
и како овие улоги, одговорности и односи може меѓусебно да
се преклопуваат, да се засилуваат, па дури и да се
спротивставуваат. На пример, во многу случаи, корисниците
на екосистемските услуги се и управителите на земјиштето и
ресурсите што ги генерираат овие услуги – и нивните дејства
може дури и да придонесат за деградацијата на екосистемот и
за загубата. Вреди да се размисли за важноста да се
воспостават односи и мрежи на соработка помеѓу засегнатите
страни и да се идентификува кој би можел да биде вклучен во
нив и како би можеле тие да функционираат. Можно е да биде
потребна токму политичка поддршка за придвижување на
процесот на ИЕУ и, конечно, за спроведување на неговите
препораки. Основите работи преземени во чекор 1 може да
обезбедат солидна основа за олеснување на промените во
иднина.
Еден начин на категоризација на заинтересираните страни е
да се применат критериуми како што се интересот и
влијанието за да се поделат на:

Клучни играчи: треба активно да се
поттикнуваат и да се ангажираат како суштински
дел од процесот бидејќи имаат голем интерес и
влијание врз одредена појава.
Одредувачи на контексти: многу се влијателни,
но имаат мал интерес. Поради ова, тие може да
претставуваат значителен ризик и треба да се
следат и да се управуваат.
Субјекти: имаат голем интерес, а мало влијание,
но може да станат влијателни преку здружување
со други засегнати страни.
Народ: имаат мал интерес или влијание врз
посакуваните резултати.
Извор: Reef M.S. et al. (2009 г.)

Начинот на кој се категоризираат засегнатите страни, исто
така, ќе обезбеди важни информации за најдобрите начини на
ангажирање и комуникација со нив во текот на процесот на
ИЕУ. Важно е да се запамети дека интересот и влијанието
може да се променат со текот на времето, а влијанието на
таквата промена треба се зема предвид за време на целиот
процес на ИЕУ.
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Потребни ресурси и соодветни
методи и алатки за евалуацијата:
Политичка согласност.
Главен тим и финансиски ресурси за започнување на процесот.
Капацитети за организирање и модерирање состаноци,

работилници на засегнати страни.

Мапа на областа.
Преглед на засегнатите страни.
Јасно изнесување на прашањето поврзано со политиките или

управувањето што треба да се реши, процесот на донесување
одлуки или планирање што треба да се карактеризира или врз
кој треба да се влијае, како и целната публика.

На интернет може да најдете голем број методи и алатки за изготвување и управување со
процесите со повеќе засегнати страни, вклучувајќи и конкретни методи и алатки за
управување со заинтересираните страни. Неколку примери:
CBD (2007 г.) Комуникација, едукација и јавна свест (CEPA). Прирачник:
https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Complete.pdf
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Студија на случај
Чекор 1: Подготовка на национални упатства за процена
на екосистемските услуги во Јордан
Јордан е претежно пустинска земја со растечко население.
Има големи негативни влијанија врз земјиштето и врз
ресурсите, кои влијаат врз достапноста на клучните
екосистемски услуги, како што се водата, пасиштата, храната и
суровините. Надворешните фактори, како што се тековните
процеси на климатски промени и опустинување, како и
приливот на голем број воени бегалци од околните земји ги
влошија овие влијанија. Препознавајќи ја важноста на
биолошката разновидност и екосистемските услуги,
Министерството за животна средина е во процес на
изготвување национални упатства за процени и вреднување
на екосистемските услуги. Под раководство на
Министерството, на почетокот од 2016 година се собраа
широк спектар на организации на граѓанското општество,
академски институции, владини агенции и меѓународни

експерти за да го идентификуваат опсегот на овие
национални упатства (чекор 1). Учесниците на
работилницата се согласија дека упатствата треба да обезбедат
патоказ за интегрирање на екосистемските услуги во клучните
инструменти на политиките (особено за планирањето на
употребата на земјиштето, процената на влијанијата врз
животната средина и стратешката процена на животната
средина), како и за одредување, следење и известување за
показателите (чекор 5). Упатствата ќе обезбедат методологија
за процена на екосистемските услуги (чекор 3), што им
овозможува на практичарите да ги имаат предвид различните
вредности и приоритети на заинтересираните страни во
однос на екосистемските услуги. Упатствата ќе бидат во
согласност со регулаторната рамка на Јордан (чекор 4 и 5).
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ЧЕКОР 2:
ИСПИТУВАЊЕ И
ПРИОРЕТИЗИРАЊЕ НА
ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ

2.

На крајот од чекор 2 веќе ќе бидат идентификувани
приоритетните екосистемски услуги. Главната задача е да се
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екосистемски услуги. Редовите со највисока вкупна оцена ги
прикажуваат екосистемските услуги што имаат најмногу
зависности или влијанија во врска со развојната иницијатива и
треба да бидат приоритети во понатамошните чекори на
процесот на ИЕУ. Понатаму, највисоката вкупна оцена од
колоните дава информации за развојните прашања и
засегнатите страни што најмногу зависат и/или имаат
најголемо влијание врз екосистемските услуги.

Една едноставна матрица може да помогне при
идентификувањето на зависностите и влијанијата на
екосистемските услуги (Ò види табела 3). Секој ред одговара на
екосистемската услуга, а секоја колона се однесува на клучната
развојна цел или активност. Треба да се додели оцена во секое
поле според зависноста/влијанието (0 = нема релевантност, 1 =
незначителна важност, 2 = умерена до голема релевантност).
Ова претставува начин на приоретизација на најважните

испита развојниот план со цел да се идентификуваат
ризиците и можностите поврзани со екосистемските услуги.

Откако ќе се дефинираат опсегот и границите на работата, ќе
се идентификуваат целите на донесувањето одлуки и ќе се
постигне согласност за процесот што ќе се следи, вториот
чекор вклучува испитување на тоа на кој начин зависи
развојниот план и како влијае врз екосистемските услуги. Ќе
се идентификуваат најважните екосистемски услуги за
економските и егзистенцијалните дејности. Оваа
приоретизација и стеснување на темите и прашањата е
значајна бидејќи помага да се намали комплексноста (а со тоа
и времето и трошоците) на процената. Исто така, на тој начин
се гарантира дека резултатите што ќе се генерираат ќе бидат
релевантни и применливи за процесот на донесување одлуки
(и донесувачите на одлуки) врз кои треба да се влијае или
треба да се информираат. Во повеќето случаи ќе биде
невозможно (а и непотребно) да се разгледува секоја одделна
екосистемска услуга.

Цели
Главната цел на чекор 2 е да се анализира на кој начин зависи
развојниот план и како влијае врз екосистемските услуги. Ова
претставува основа за приоретизирање на екосистемските
услуги и фокусирање на опсегот на процената.

Очекувани резултати
Матрица што ги прикажува зависностите и влијанијата на

екосистемските услуги во однос на развојниот план.

Договорена листа на приоритетни екосистемски услуги.
Резиме на потенцијални области на конфликт или

конкуренција, што може да резултираат со компромиси.
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Како да се спроведе овој чекор
Треба да се изврши евалуација за да се утврди кои екосистемски
услуги се поврзани со постигнувањето на развојниот план. Ова
обично може да се изврши како дел од канцелариската работа.
Во оние случаи каде што нема постоен план, евалуацијата треба
да биде насочена кон најважните извори на егзистенција или
производствени дејности на локацијата, секторот, компанијата
или групата што се оценуваат. Ò Анекс 1 дава сеопфатен список
на екосистемски услуги што може да се користи за време на
евалуацијата. Потоа треба да се идентификуваат клучните
зависности и влијанија, користејќи ги следниве дефиниции
(приспособени од OECD 2008 г.):

Екосистемски

Други економски активности и

Развојна цел/мерка/

услуги

ДЕЛ II

Образложение за овој чекор,
целите и очекуваните резултати

Табела 2.2: Матрица за идентификување на влијанијата и зависностите

активност

X
D

Y
I

D

елементи на човековата

Вкупни

благосостојба

оцени

Z
I

D

X
I

D

Y
I

D

I

Тука внесете
ги сите
екосистемски
услуги
Вкупни оцени

	
Развојниот план зависи од екосистемските услуги ако

услугата е инпут или на некој начин ги овозможува, ги
подобрува или ги регулира условите потребни за успешен
резултат. Ако екосистемот е деградиран, а услугата се
влошува, развојните цели може да бидат изложени на ризик
или целосно да не успеат. Ако екосистемот е зачуван или
услугата се подобрува, развојните резултати може да се
одржуваат, па дури и да се подобрат. На пример, развојниот
план за крајбрежјето може да зависи од услугите за заштита
од бура на ризофората. Мора да се одржува одреден
квалитет и површина на ризофората со цел да не се загрози
крајбрежниот развој.
	
Развојниот план влијае врз екосистемските услуги ако

активностите поврзани со него го менуваат квантитетот
или квалитетот на услугата. На пример, планот за
крајбрежен развој, исто така, може да вклучи развој на
инфраструктурата, што ќе доведе до губење на природните
живеалишта, ерозија на брегот и влошен квалитет на водата.
Меѓутоа, неговото влијание може да биде и позитивно. На
пример, воведувањето евтини и пристапни извори на
енергија за руралните рибарски домаќинства може да ја
намали потрошувачката на огревни дрва, да го подобри
квалитетот на ризофората и да обезбеди значајни услуги за
одгледување и производство на риба.

D

Целта/мерката/активноста зависи од соодветната екосистемска услуга.

I

Целта/мерката/активноста влијае на соодветната екосистемска услуга.

2

Умерена до голема релевантност

1

Незначителна релевантност

0

Не е релевантно

Поголемиот дел од потребните информации може да се
соберат преку комбинација на преглед на литература,
анализа на податоци и консултации со експерти/засегнати
страни. Иако во оваа фаза се одвива многу брза процена
на екосистемските услуги (ќе се изврши детален преглед во
чекор 3), треба да се забележи дека во основата на матрицата
што ќе ја изградите се наоѓаат голем број информации и
мислења. Важно е да се има предвид зошто биле доделени
одредени оцени, кои видови зависности и влијанија на
екосистемските услуги биле идентификувани и кого се
сметало дека го засегаат. Овие информации ќе бидат
вклучени во понатамошните чекори на процената, во
рамките на кои подетално ќе се разгледаат приоритетните
екосистемски услуги.
Исто така, корисно е да се има на ум дека ваквото рангирање
на зависностите и влијанијата на екосистемските услуги

не е „научно“. Тоа има цел да ги одрази перцепциите и
преференциите на заинтересираните страни. Запомнете,
ова значи дека матрицата ќе ги одразува само мислењата на
оние засегнати страни што биле вклучени во проценувањето.
Поради оваа причина, пожелно е да бидете колку што е
можно поинклузивни при консултациите и да се погрижите
мислењата и перцепциите на различните засегнати страни
да бидат добро избалансирани. Исто така, постои веројатност
да има високо ниво на неизвесност во некои области, и тоа
поради недостиг на податоци и знаења за екосистемските
процеси, интеракции и причинско-последичниот
однос. Додека треба да се направат сите напори за да се
соберат најточни и најажурни податоци (во рамките на
расположивите ресурси и време), треба да се има предвид
дека неизбежно ќе има многу празнини и несовршености во
базата на податоци за матрицата.
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Студија на случај
Потребни ресурси и соодветни
методи и алатки
Капацитети за организирање состаноци и работилници за

експертите и засегнатите страни, модератор.

Постоен развоен план или информации за планираната

мерка.

Информации за економските активности и егзистенцијата

во врска со локацијата, секторот, групата или компанијата
што се разгледува.

Основни биофизички информации за областа.
Информации за екосистемските услуги (доколку се

достапни).

Врз основа на скринингот, приоритетната листа на
екосистемски услуги треба да се прикаже во однос
на зависностите и влијанијата на развојниот план.
Оценувањето, исто така, ќе ги потенцира потенцијалните
области на конфликт, конкуренција или синергија, што
може да резултираат со компромиси (тие ќе бидат детално
разгледани во чекор 3). Додека бројот на екосистемски услуги
што се од голема важност за даден развоен план несомнено
ќе зависи од конкретниот контекст, како и од опсегот и
сложеноста на планот, пожелно е да се најде „потесен избор“
на не повеќе од пет-шест екосистемски услуги за подетален
преглед и процена. Поголем број приоритетни екосистемски
услуги ќе придонесат за сложеноста, потребното време
и ресурси за следната процена, и може да се изложат на
ризик да генерираат резултати што не се ниту конкретни
ниту специфични за проблемите или прашањата што се
разгледуваат.

Може да најдете дополнителни ресурси и алатки за приоретизирање на екосистемските услуги во
публикациите и на веб-страниците подолу.

Чекор 2: Испитување и приоретизирање на екосистемските
услуги во заштитените подрачја на Козумел, Мексико
На заштитените подрачја честопати им се посветува
недоволно внимание и им се дава низок приоритет во
процесите на донесување одлуки во економијата, особено во
секторите што најмногу зависат и влијаат врз екосистемските
услуги. Националната комисија за заштитени природни
подрачја на Мексико (CONANP) користеше пристап
за ИЕУ, во партнерство со ГИЗ и Фондот за стратегии
за заштита (CSF) под закрила на билатералниот проект
„EcoValor México: Valoración de Servicios Ecosistémicos
en Areas Naturales Protegidas Federales“. Целта беше да се
прикаже економскиот придонес на екосистемските услуги
во локалните, националните и секторските развојни
процеси како аргумент во полза на заштитените подрачја,
како и да се генерираат информации за политички дејства и
инструменти што би можеле да се искористат за решавање на
клучните закани за зачувувањето и прашањата поврзани со
управувањето.
Едно од местата каде што се применуваше пристапот
за ИЕУ е заштитеното подрачје на Националниот парк
на гребенот Козумел и флората и фауната на островот
Козумел, кои заедно формираат конзерваторски пејзаж и
крајбрежје што се наоѓа на околу 20 километри од источниот
брег на полуостровот Јукатан. Козумел, како резултат на
недостигот на информации за економските и општествените
придобивки што ги создава подрачјето, не се вреднува како
клучен придонесувач за човековата благосостојба и развојот
на локално и на регионално ниво. Оваа ситуација создаде
предизвици за управувањето со природните ресурси, како
и за промовирање добро планиран и одржлив крајбрежен
развој во услови на масовен туризам. Исто така, паркот
има ограничени ресурси за управување, што го отежнува
соодветното справување со заканите.
За време на интензивните дводневни работилници беа
идентификувани приоритетните прашања во врска со
управувањето и придружните екосистемски услуги.
Работилницата ги собра управителите на заштитените

области и други управители на локалните ресурси,
корисници и експерти. Дискусиите се фокусираа на главните
приоритети за зачувување, закани и можности, како и
на најважните екосистемски услуги што ги обезбедуваат
заштитените подрачја. По идентификувањето на овие
фокусни области и прашања беа изготвени планови на
засегнатите страни за следење на зависностите и влијанијата
на различните групи и сектори врз заштитените подрачја и
нивните екосистемски услуги.
Главното прашање поврзано со управувањето со
зачувувањето и развојното планирање беа заканите за
коралните гребени, ризофората и другите природни
живеалишта и видови што произлегуваат од неодржливиот
туризам и развојот на крајбрежната инфраструктура.
Од клучна важност е да се генерираат информации што
би можеле да се искористат за подобро усогласување на
политиките и практиките во овие сектори со екосистемските
услуги и да се зголемат јавните буџетски средства за
активностите за зачувување на заштитените подрачја.
Три групи екосистемски услуги беа приоритетни за
понатамошна процена и комуникација: рекреативни и
слободни активности, заштита од бури и поплави, како
и други придобивки што произлегуваат од ризофората и
коралните гребени (како што се циклусите на хранливите
материи, поддршката за производноста на рибниците и
секвестрацијата на јаглеродот).

ДЕЛ II

При доделувањето на оцените, секогаш треба да се имаат
предвид прашањата поврзани со распределбата. Треба да
го имате на ум фактот дека некои делови од општеството
во голема мера зависат од екосистемските услуги и може
да имаат малку други алтернативни опции или извори
доколку овие услуги се деградираат или се загубат. Покрај
тоа, може да има и други, политички, општествени
или развојни причини зошто треба да се посвети посебно
внимание на одредени групи или ефекти. Онаму каде
што влијанијата и зависностите непропорционално ги
засегаат жените, домородните народи или сиромашните во
руралните средини, на пример, можеби ќе треба да им се даде
релативно поголема тежина. И обратно, кога зависностите
се поврзани со незаконски или неодржливи практики или
ако алтернативите се лесно достапни за засегнатите страни и
можат да си ги дозволат, може да се додели релативно помала
тежина.

Овие информации за зависностите и влијанијата на
екосистемските услуги (чекор 2) ги обезбедија основните
податоци потребни за разбирање и артикулирање на главните
економски врски меѓу заштитените подрачја и секторите, како
и за идентификување на клучните еколошки и економски
показатели и целната публика за оценувањето и вреднувањето
на екосистемот што следуваа (чекор 3 и 4). Како резултат на тие
информации, овозможено беше процената на екосистемските
услуги да биде насочена кон идентификување заеднички
решенија за клучните прашања за управувањето со зачувувањето
и развојните приоритети во регионот (чекор 5 и 6).

„Водичот за корпоративно вреднување на екосистемите ‒ рамка за подобрување на корпоративното донесување одлуки“
(WBCSD, PWC, ERM, IUCN 2011 г.) обезбедува матрица за идентификување на врските помеѓу вредностите на бизнис-секторите
и на екосистемските услуги: http://www.wbcsd.org/work-program/ecosystems/cev.aspx
Ash N., H. Blanco, C. Brown, K. Garcia, T. Henrichs, N. Lucas, C. Ruadseep-Heane, R.D. Simpson, R. Scholes, T. Tomich, B. Vira,
and M. Zurek (eds) (2010 г.). Екосистемите и благосостојбата на луѓето: Прирачник за практичари за процена. Island Press,
Вашингтон. САД. http://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/ecosystems-and-human-wellbeing--a-manual-for-assessment-practitioners

Козумел
МЕКСИКО

OpenNESS – Операционализација на природниот капитал и екосистемските услуги. OpenNESS има цел да ги преведе концептите
на природниот капитал (ПК) и екосистемските услуги (ЕУ) во оперативни рамки: http://www.openness-project.eu/
ValuES ‒ Интегрирање на екосистемските услуги во политиките, планирањето и практиката. Навигатор на методи:
http://www.aboutvalues.net/method_navigator/
WRI објави постапен метод „Вметнувањето на екосистемските услуги во процената на влијанието“ (2013 г.), техничкиот
додаток содржи неколку алатки и, исто така, може директно да ги преземете табелите за приоретизирање на влијанијата и
зависностите: http://www.wri.org/publication/weaving-ecosystem-services-into-impact-assessment
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ЧЕКОР 3: ИДЕНТИФИКУВАЊЕ
НА УСЛОВИТЕ, ТРЕНДОВИТЕ
И КОМПРОМИСИТЕ НА
ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ

3.

Чекор 3 ги разгледува причинско-последичните односи што дејствуваат меѓу
екосистемските услуги и развојниот план. Се анализираат статусот и главните
трендови во понудата и побарувачката на екосистемски услуги. Исто така, се
идентификуваат двигателите на екосистемските промени и клучните засегнати
страни. Особено е релевантно да се идентификува каде би можело да има синергии
и компромиси помеѓу различните групи, цели или услуги.

Образложение за овој чекор,
целите и очекуваните резултати
Чекор 2 ќе ги идентификува начините на кои развојниот план
и неговите клучни засегнати страни зависат и влијаат врз
екосистемските услуги. Исто така, овој чекор ќе ги
приоретизира најважните екосистемски услуги. Потоа, чекор
3 подетално ќе ги истражи овие врски. Ќе ја испита нивната
биофизичка основа во однос на условите и трендовите при
обезбедувањето и користењето на екосистемските услуги, а
исто така ќе ги разгледа и двигателите и основните причини
за промените.
Генерираните информации ќе бидат клучен инпут при
идентификувањето конкретни одговори на политиките
подоцна во процесот на ИЕУ. Може да се користат и како
основа според која ќе се проценуваат идните промени на
показателите на развојот и екосистемските услуги во текот на
спроведувањето на развојниот план и поврзаните мерки на
политиките. Последно, но не и најмалку важно, резултатите
се важен инпут за комуникациските активности бидејќи тие
се почетна точка за формулирање на клучните пораки за
врските меѓу екосистемските услуги и развојните активности.

Цели
Главната цел на чекор 3 е да се постигне јасно разбирање на
тековниот статус, минатите и идните трендови во
побарувачката и понудата на екосистемските услуги. Тоа
вклучува информирање за тоа како и од страна на кого се
управуваат и се користат екосистемите. Од клучно значење е
да се испитаат факторите што би можеле да доведат до
деградација на екосистемските услуги – или, со интервенција,
би можеле да се искористат за одржување и подобрување на
екосистемските услуги.
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Очекувани резултати
Информации за условите и трендовите на екосистемските

услуги.

Преглед на главните двигатели на промените и поврзаните

засегнати страни.

Анализа на синергиите на екосистемските услуги и

компромисите во контекст на развојниот план.

Клучни пораки за различна публика.

Како да се спроведе овој чекор
Прво, неопходно е да се опише сегашната состојба на
екосистемските услуги што беа приоретизирани во рамките на
чекор 2, и на екосистемот што ги генерира (1). Треба да се даде
основен опис на природните и вештачките екосистеми што се
опфатени од развојниот план, вклучувајќи и информации за
нивната област, вид, управување и статус. Тие потоа треба да
се поврзат со приоритетните екосистемски услуги. Треба да
се презентираат докази со кои се објаснуваат биофизичките
врски што резултираат со обезбедување екосистемски услуги
од даден екосистем: дека одредена шума, на пример, служи за
заштита од ерозија или за одржување на низводниот проток
на водата или дека во одредено живеалиште живеат значајни
видови опрашувачи. Анекс 2 (Табела 8) дава неколку предлози
за мерките и показателите на екосистемските услуги што
можат да се користат.
Треба јасно да се изнесе тековниот статус на понудата
на екосистемски услуги: каков квалитет и квантитет на
придобивки се генерираат. Исто така, потребно е да се
разгледа и аспектот на побарувачката: кој има корист од
екосистемската услуга и на кој начин. Колку урбани жители,
на пример, се потпираат на изворите на вода што се заштитени
со природна шума или какви видови култури се опрашуваат
со диви инсекти? Потоа треба да се оценат влијанијата на
развојниот план: на кој начин ќе влијаат неговите активности
врз понудата на екосистемски услуги. На кој начин браната
на хидроелектричната централа влијае врз поплавувањето по
течението, на пример, или кои се влијанијата на конверзијата
на мочуриштата на одгледувањето и производноста на
рибниците?

ДЕЛ II: ПРИМЕНА НА ПОСТЕПЕН ПРИСТАП ЗА ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

По собирањето на овие основни информации неопходно
е да се разгледаат трендовите во побарувачката и понудата
на екосистемски услуги (2). Ова обично вклучува минати
трендови, како и можни идни случувања. На пример, на
тој начин би можело да се следат промените во шумската
покривка, да се документира ширењето на земјоделството и
апстракцијата на вода за наводнување и да се прикаже на кој
начин поместувањата во демографијата и потрошувачката
влијаат врз побарувачката на земјишта и природни ресурси.
Исто така, важно е да се испита како се менуваат групите што
ги користат и управуваат со екосистемските услуги и како
се трансформираат моделите на користење и управување.
На пример, дали тековната урбанизација доведува до
многу поголем број корисници што зависат од квалитетот
на водата и услугите за проток на вода, а во исто време
резултира со нагло зголемување на побарувачката на храна и
градежни материјали? Дали промената на начинот на живот,
аспирациите и куповната моќ ја намалуваат побарувачката
на огревни дрва, дива храна и традиционални лекови?
Анализата на трендовите вклучува и процена на тоа како
човековите активности и други сили влијаат врз статусот
на екосистемите и нивната способност да генерираат
услуги. Дали пошумувањето и одржливото земјоделство го
подобруваат капацитетот на шумите во сливните подрачја за
заштита на низводнoто снабдување со вода, на пример, или
дали постојат знаци дека проширувањето на живеалиштата и
друга инфраструктура можe да ја загрозат мочуришната област
што е важна за намалувањето на поплавите?
Ова води кон анализа на двигателите на промените на
екосистемските услуги (3). Ќе бидат извлечени заклучоци за
тоа зошто се појавиле екосистемски промени или ќе се појават
во иднина. Ќе се разгледа и прашањето за тоа кој е одговорен за
овие промени и кој бил погоден или ќе биде засегнат од нив (4).
На овој начин ќе се истакнат групите и активностите што се
одговорни за одржување (или деградирање) на екосистемските
услуги, како и мотивациите или основните сили што
предизвикуваат да се однесуваат на одреден начин.
Откако ќе се соберат овие четири вида информации,
податоците потоа можe да се синтетизираат и да се
евидентираат во форма што може да се користи во следните
чекори на процесот на ИЕУ. Табела 4 дава формат за тоа.
Секој ред се однесува на една екосистемска услуга, која, пак,
е поврзана со конкретната локација или екосистем што ја
генерира. Во колоните, потоа, се евидентира тековната состојба
на екосистемската услуга и најверојатните идни трендови
на побарувачката и понудата, и се сумираат директните
двигатели и основните причини за промените во сценаријата
за идниот развој и кој или што е нивен причинител.

ДЕЛ II

INTEGRIMI I SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMIT NË PLANIFIKIM ZHVILLIMOR

ПРЕПОРАКИ:
•

Има повеќе предизвици при проценка на
понудата на екосистемски услуги во однос на
нивните карактеристики (на пример, како тие
течат низ време и простор, и дали има одредени
несовпаѓања меѓу различни видови на примени).
Консултирајте го Анекс 3.

•

Консултирајте се со најмалку еден експерт по
приоритетна екосистемска услуга.

•

Размислете да организирате состанок на кој
повеќе луѓе со специјализирано знаење,
исксуство или интереси за екосистемските услуги
што се разгледуваат ќе споделат информации и ќе
реагираат на своите ставови.

•

Консултирајте се со локални експерти.

•

Важно е да сте експлицитни за претпоставките
што се прават за врските меѓу екосистемскиот
статус, обезбедувањето екосистемски услуги и
добросостојбата на луѓето. Треба да се направат
напори да се направи добра база на докази во
однос на каузалноста, одржливоста, праговите и
несигурноста. Претпоставките треба
експлицитно да се искажат.

•

Запомнете дека пристапот за ИЕУ нема намера
да биде детална академска и истражувачка вежба.
Ова е алатка за планирање, насочена за
генерирање практични информации за
политиките што ќе ги поддржат одлуките.
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Табела 2.3: Матрица за евидентирање на условите, трендовите, двигателите на промените и засегнатите страни на
екосистемските услуги

Екосистем/-и
што ја
генерира/-ат
услугата

Тековна состојба
на екосистемската
услуга

Трендови
(нагорен, стабилен,
надолен)

++ многу добра
+ добра
- лоша
-- многу лоша

Понуда

Врз основа на информациите за условите, трендовите и
двигателите на екосистемските услуги, ќе може да се утврди
каде можe да се појават компромиси. Во Ò Анекс 3 се дадени
примери на компромиси на екосистемски услуги што можe
да се користат за да се насочи ваквата анализа. Процената

Двигатели на
промени и
основни
причини

Засегнати
страни и
дејства
(поврзани со
двигателите
на промените)
и/или други
мотивации

Побарувачка

на компромисите ќе ви помогне да ги идентификувате
засегнатите страни што најверојатно ќе добијат или ќе
загубат ако се промени квалитетот или квантитетот на
екосистемските услуги.

ДЕЛ II

Екосистемска
услуга

Потребни ресурси и соодветни
методи и алатки
Видот биофизички податоци што треба да се соберат

несомнено ќе зависи од екосистемските услуги што
подлежат на процена. Податоците за земјишната покривка
и за искористувањето на земјиштето се најчестиот инпут
за процените на екосистемите. Други информации би
можеле да бидат, на пример, статистика за производството
на природни ресурси и потрошувачката (на пример, дрва,
огревно дрво или рибници); земјоделските површини,
приносите и земјоделските буџети; хидролошките
модели на водоснабдувањето и потрошувачката на вода;
проекциите за појава на поплави и суши, зоните на
тешки услови и влијанија; информациите за биолошката
разновидност, популациите на видовите и трендовите.
Дополнително, речиси секогаш ќе биде неопходно да се

добијат основни информации за засегнатите страни што
управуваат со екосистемите или влијаат врз управувањето
со екосистемите. Ова обично вклучува податоци за
општествената и институционалната организација,
разновидноста и диференцијацијата, популацијата и
демографијата, средствата за егзистенција и приходите,
социоекономските разлики меѓу различните групи.
И биофизичките и социоекономските информации

обично може да се добијат во многу различни форми
и од многу различни извори, како што се мапите,
истражувањата, пописите, системите на географски
информации, базите на податоци, официјалните
статистички податоци и техничките документи. Тие
може да се чуваат во државната евиденција, како „сива
литература“ изготвена преку проекти и истражувачи,
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академски списанија и весници, библиотеки, онлајн бази
на податоци и сл. Експертските совети и консултациите
со засегнатите страни, исто така, претставуваат богат
извор на информации, особено каде што има недоволно
документирани податоци.
Обично е неопходно да се распределат ресурси за

спроведување студија или преглед на литература. Иако
во повеќето случаи не е потребно собирање примарни
податоци, а секундарните извори се доволни, може да биде
потребна извесна форма на дополнителни консултации
или теренски истражувања за да се пополнат празнините
на достапните информации.
Од суштинско значење е стручноста за тоа како да

се процесираат и да се толкуваат биофизичките и
социоекономските податоци. Релативно лесно е да се
соберат информации – но многу е потешко да се разбере
што значат тие и како се поврзани со прашањето на
политиките или процесот на донесување одлуки што се
разгледува.
Во последниве години значитено се зголеми бројот на алатки
и методи за процена на екосистемските услуги. Ò Анекс 4
сумира неколку од најчесто користените методи. Следниве
публикации и веб-страници даваат ориентација и насоки:
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Студија на случај

Навигатор на методи
Публикација на ValuES за зголемување на влијанието на политиките врз процените и вреднувањата на екосистемските услуги

– увид од практиката

Синтезен извештај на ValuES за процените на ЕС
Извештај на ValuES: Показатели за управување со екосистемските услуги – опции и примери

IPBES – Каталог на процени за биолошка разновидност и екосистемски услуги:
http://catalog.ipbes.net
Подглобална мрежа за процена (SGAN):
http://ecosystemassessments.net
Мапирање и процена на екосистемите и нивните услуги (MAES) (2013). Аналитичка рамка за оцена на екосистемите според
Акција 5 од Стратегијата за биолошка разновидност на ЕУ до 2020 година. Документ за дискусија:
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf
Haines-Young R.H. and M.B.Potschin (2009 г.) Методологии за дефинирање и оценување на екосистемските услуги.
Конечен извештај, JNCC: http://www.nottingham.ac.uk/cem/pdf/JNCC_Review_Final_051109.pdf
Ash N. et al.(2011 г.) Екосистемот и човековата благосостојба: Прирачник за практичари за процена. WCMC/UNEP.
http://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/ecosystems-and-human-wellbeing--a-manual-for-assessment-practitioners
Elmqvist T. et al. (2011 г.) Управување со компромисите во екосистемските услуги. Животна средина и развој. Документ 4:
http://www.bioecon-network.org/pages/UNEP_publications/04%20Managing%20Trade-offs.pdf

Во последните години, општината Дуке де Кашијас се
соочува со недостиг на чиста вода, интензивни урбани
топлотни бранови и обилни поплави и лизгање на
земјиштето. Општината се наоѓа во рамките на сојузната
држава Рио де Жанеиро и се граничи со метрополската
област на градот Рио де Жанеиро. Општината зафаќа
површина од приближно 470 км2 и има речиси 900.000
жители. Секторот за урбано планирање на општината ги
мапираше екосистемските услуги со крајна цел да го ажурира
урбанистичкото планирање на користењето на градското
земјиште во рамките на урбаните и руралните предели.
Пристапот на ИЕУ се користеше како основа за оваа студија
за да се осигури соодветно интегрирање на екосистемските
услуги во политика.
На средината од 2015 година, со цел да се дефинира опсегот
на студијата (Чекор 1), Секторот организирал работилница
со други градски сектори – за животна средина, за
управување со ризици, за здравство, за туризам, култура
и образование – на која бил претставен концептот на
екосистемски услуги и биле утврдени целите на студијата:
да се дизајнираат мерки засновани врз екосистемот за
да се осигури одржливо обезбедување екосистемски
услуги за жителите на општината и нивните продуктивни
активности. Учесниците на средбата, со помош на онлајн
прашалник, утврдија девет приоритетни екосистемски
услуги (Чекор 2: Скрининг и приоритизирање). Потоа,
експертите задолжени за надгледување на иницијативата
направија процена на условите на екосистемските услуги,
трендови и компромиси (Чекор 3) преку 27 интервјуа со

локални жители, експерти и носители на одлуки. Како
резултат на тоа се изготвија девет тематски мапи каде што
беа претставени понудата и побарувачката на екосистемски
услуги за различни видови користење на земјиштето и
земјината покривка. Процената на културолошката и на
институционалната рамка (Чекор 4) беше составен дел
од целиот процес, бидејќи од суштинско значење беше
да се прикажат локалните перцепции на вредностите
на екосистемските услуги, очекуваните тенденции и
перципираните шеми на понудата и побарувачката. Овие
мапи ќе му помогнат на Секторот за урбано планирање да
изготви нов план за користење на земјиштето, управување
со конфликти при користењето на земјиштето, како и
да разгледа различни сценарија за издржлив и одржлив
урбан развој (Чекор 5 и 6). Конечно, целта е да се зајакнат
производните дејности, а истовремено да се зачува клучниот
природен капитал.
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На веб-страницата на ValuES – Интегрирање на екосистемските услуги
во политиките, планирањето и практиката (http://www.aboutvalues.net)
можете да ги најдете следниве корисни информации.

Чекор 3: Мапирање на екосистемски услуги за планирање
на користењето на земјиштето во Дуке де Кашијас, Бразил

WCMC (2014 г.) Процена на екосистемските услуги: Упатство за развој на показатели за екосистемски услуги.

Дуке де Кашијас
БРАЗИЛ
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ЧЕКОР 4:
ПРОЦЕНА НА
ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА И
КУЛТУРОЛОШКАТА РАМКА

4.
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Табела 2.4: Чекор 4 ги поврзува причините за промена на екосистем со дејствата и мотивациите на засегнатите страни

Екосистемска
услуга

Екосистем(и)
што
генерира(ат)
таква услуга

Моментална
состојба на
екосистемската
услуга

Во Чекор 4 се надополнуваат податоците собрани во Чекор 3. Се прави процена на
институционалните, правните и културните карактеристики и се идентификуваат

Трендови
(расте,
стабилна е,
опаѓа)

Двигатели на
промени и
причини

Засегнати
страни и
дејства
(поврзани со
двигателот на
промена) и/или
други
мотивации

структурите за стимулација што произлегуваат во однос на екосистемските услуги и
развојниот план. Овие фактори условуваат и влијаат врз начинот на кој луѓето
дејствуваат како двигатели на позитивни или на негативни промени во екосистемот.

Како да се спроведе овој чекор

Образложение на овој чекор, цели и
очекувани резултати

Добра почетна точка при оценувањето на
институционалните, политичките, правните и
културолошките карактеристики е да се направи преглед
на постојната литература, вклучувајќи ја официјалната
евиденција (како што се закони, прописи, политики,
договори, итн.). Секако, официјалните извори најчесто
се фокусираат на формални режими. Тие вообичаено
презентираат само ограничени информации за конкретните
аранжмани за управување со екосистемот. Поради тоа,
важно е да се побараат антрополошки, социолошки и
политичко-економски студии што одразуваат подлабински
(и често пореалистичен) опис на дадена ситуација.

Управувањето со екосистем речиси секогаш е сложено.
Екосистемите ретко се предмет на една форма на управување
или регулирање што јасно се спроведува и што сите ја
разбираат. Најчесто, коегзистираат разновидни формални
и неформални, „модерни“ и „традиционални“, приватни и
колективни системи. Многу екосистемски услуги имаат барем
некои од одликите на „јавни добра“, односно луѓето ниту
можат да полагаат недвосмислени права на сопственост над
нив, ниту, пак, да бидат исклучени од нивната употреба или
да остварат корист од нив. Овие околности и карактеристики
ги утврдуваат контекстот и правилата во чии рамки се
управуваат и се користат екосистемите (и што ги наведуваат
луѓето да ги уништуваат или да ги зачувуваат). Оттука,
основно е тие да се разберат за да се утврдат одговори на
политиките што можат да се справат со идентификуваните
двигатели на екосистемски промени во текот на наредната
фаза на процесот на ИЕУ (Чекор 5 и 6).

Цели
Главните цели на Чекор 4 се да се разбере како интересите,
правата и вредностите на различните заинтересирани
страни го утврдуваат начинот на кој тие зависат или влијаат
врз екосистемските услуги. Целта е да се идентификуваат
факторите што ги формираат однесувањето и дејствата на
луѓето. Степенот до кој институционалните, политичките,
правните и културолошките карактеристики поттикнуваат
или обесхрабруваат зачувување и одржливо управување со
екосистемот е посебно прашање. Исто така, треба да се
разгледа начинот на кој различните интереси, права и
вредности на луѓето може да стимулираат судир или
соработка во користењето и управувањето со екосистемот.

Очекувани резултати

екосистемите и нивните услуги).
Идентификување на причините и двигателите на

деградирањето на екосистемот.
Преглед на позициите, интересите, потребите,

вредностите и правата на засегнатите страни.
Информирање за постојните и можните области на судир

или соработка во однос на користењето, управувањето и
стимулирањето на екосистемот.
Разбирање на основните стимулации и дестимулации

(правила, закони, цени, права и слично) поврзани со
двигателите на промена што се анализираат во Чекор 3
(Ò видете Табела 5, каде што се нагласени последните две
колони на Табела 4 од Чекор 3):

УПРАВУВАЊЕТО
е тело од правила, механизми за извршување и
соодветни интерактивни процеси што го обликуваат
однесувањето на луѓето (Huppert, Svendsen &
Vermillion 2003).
• Управувањето се однесува на општествените
интеракции, одлуки и како ги правиме и ги
спроведуваме.
• Тоа е поврзано со примената на моќ и да се биде
надлежен.
• Управувањето е поврзано со тоа кој е одговорен,
како се применуваат овластувањата и на кој начин се
сноси одговорност.
• Тоа е поврзано со носителите на одлуки на сите
нивоа: владините министри, директори, деловни
луѓе, сопственици на имот, земјоделци и
потрошувачи.

Список на клучните институционални, правни и
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културолошки карактеристики и структурите за
стимулација што произлегуваат (а што влијаат врз
начинот на кој луѓето управуваат, го користат и влијаат врз

Исто толку значајни, ако не и повеќе, се перцепциите и
ставовите на управителите и корисниците на екосистемите.
Важно е да се укаже дека овие информации често не се
документирани. Тие можат да вклучуваат традиционално
знаење и усно пренесувана историја. За да се дознаат овие
аспекти, потребно е да се спроведат интервјуа „еден на еден“
и дискусии, и често е вклучена одредена анализа на засегнати
страни. Овие методи се значајни средства за добивање
информации за де факто состојбата на терен во контекст
на начелата и правилата со кои се регулира пристапот,
сопственоста, управувањето и користењето на екосистемот,
како и степенот до кој имаат ефект де јуре институциите,
законите и политиките.
Оттука, повеќето вредни информации во Чекор 4 ќе се
засноваат врз постигнување разбирање на квалитативните
аспекти на институциите, организациите и чинителите,
и ќе ги земат предвид релативните овластувања, позиции,
интереси, потреби, права и вредности на засегнатите
страни. Тоа ќе помогне да се научи повеќе за просторната
дистрибуција. Многу различни засегнати страни најчесто
зависат и влијаат врз екосистемските услуги. Тие имаат
различни – дури и спротивставени – потреби и интереси,
и можеби имаат различно влијание и моќ. Во Чекор 4 треба
да се идентификуваат главните извори на нееднаквост
и да се следи како различни групи учествуваат и се
засегнати од процесите на донесување одлуки. Мапите
на засегнатите страни и други визуелни алатки може да
бидат корисни за оценување на главните групи што треба
да се земат предвид во процесот. Исто така, тоа може да
помогне да се идентификуваат групите и поединците
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управуваат, ги користат и влијаат врз екосистемите и нивните услуги, и можат да

ПРЕПОРАКИ:
• Анализата треба да опфати како институциите,
политиките, регулативите и културолошките
норми функционираат во пракса, во однос на
владеењето и правичноста.
• Институционалните, политичките, правните и
културолошките рамки содржат обичајни и
владини права и закони, како и формални и
неформални институции, правила, практики и
системи на верување.
• Треба да се размисли за широка лепеза стимули,
како де факто и де јуре права, пазари, цени, даноци
и субвенции што се поврзани со екосистемските
услуги, и земјиштето и ресурсите што ги
генерираат.
• Обидете се да ја откриете разликата меѓу она што е
напишано на хартија и она што навистина се
случува.
• Размислете за работи како привлегии на елитата,
нееднаквости, контрола врз одлучувањето од
страна на одредени групи, корупција, итн. Со
други зборови, факторите од реалниот свет што го
модификуваат и влијаат врз одлучувањето.
• Дури иако процесот на проценка не може премногу
да навлегува во детали, тој треба да ги утврди и
потенцира клучните фактори.
• Поврзете ги информациите што ќе ги добиете со
двигателите на промена утврдени во Чекор 3 за да
се добие целосна слика.

Извор: UNDP, WB and WRI (2004)
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Таму се нагласуваат односите на моќ што провејуваат низ
интеракцијата на засегнатите страни и, конечно, влијаат врз
побарувачката на екосистемските услуги.

Слика 2.3: Односите меѓу засегнатите страни и екосистемските услуги

СОЦИОЕКОЛОШКИ
СИСТЕМ

Се чини дека следниве стимулации имаат најзначајно
влијание врз управувањето и користењето на екосистемите
(приспособено од Емертон 2000 и ГТЗ 2004):

Управување
со
животната
средина

ЕКОСИСТЕМ

Обезбедување
екосистемски
услуги

Страна на понудата

Интеракција
на
екосистемски
услуги

ОПШТЕСТВЕН
СИСТЕМ

Добросостојба
на луѓето

Улога на засегнати
страни (корисник,
уништувач,
управител)

Компромиси и
синергии

Страна на побарувачката

Концептуалната рамка на интеракциите заедно со текот на екосистемките услуги од страната на понудата до страната на
побарувачката и човековата благосостојба. Текот на екосистемските услуги е прикажан со сини стрелки. Стрелките со беж боја ги
означуваат интеракциите во рамките на или од општествениот систем.
Извор: Felipe-Lucía M. et al. (2015).

Иницијативата ТЕЕВ ја објаснува меѓусебната поврзаност на
екосистемските услуги и текот на придобивки, јавни,
колективни или приватни, како што следува:
Треба да бидете свесни дека екосистемските услуги се меѓусебно поврзани и дека во најголемиот дел од времето тие се комбинација од
приватни, јавни и колективни придобивки. (...) Во некои земји, водата што тече од шумски извор се смета за приватна придобивка, но
што се случува со уживањето што го доживуваат планинарите кога ќе застанат да се одморат покрај реката? А што се случува со
капацитетот за полнење на подземните води подолу во долината? Што се случува со регионалната климатска регулатива поради
евапотранспирацијата на шумата? (...) Фокусот на екосистемските услуги овозможува да се разјасни кој какво право има врз
природата. Исто така, важно е да се сфати кој зависи од кои екосистемски услуги и кој има формални и неформални права. Услугите за
поддршка, регулирање и културните услуги се помалку видливи и опипливи и поради тоа имаат, пред сè, карактер на јавна или
заедничка услуга и де факто се случуваат најчесто во ситуации со отворен пристап, каде што е тешко да се контролира начинот на кој
луѓето имаат пристап, ги користат и влијаат врз нив. Сепак, јавните и колективните услуги имаат значајна улога преку придонесување
кон благосостојбата на луѓето и на општеството. Дрвјата во градовите ја подобруваат регулацијата на температурата и го намалуваат
загадувањето на воздухот. Сите имаат придобивки од тоа. Доколку екосистемската услуга не е препознаена како јавна придобивка (на
пример, „зелените појаси“), постои ризик дека таа услуга ќе се влоши (ТЕЕВ за локални и регионални креатори на политики 2010).
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услуга и да се исклучат други и дали има ривалство во
потрошувачката?
	 
Карактеристики на засегнатите страни: Кои се
нивните ставови, интереси, вредности и потреби?
	 
Структурата на управување со земјиштето и ресурсите:
Кој е сопственик или кој има право на користење,
управување, бенефиции, трговија или други начини
за експлоатација/контролирање на екосистемите и
услугите што тие ги обезбедуваат?
	 
Природата на правилата или општествената
координација меѓу засегнатите страни: Како
функционираат правилата? Дали тие се легитимни?
Како се извршуваат и каков вид стимулации создаваат?

1.	Пазарно ориентирани стимулации се мерки што
влијаат врз пазарните дејства и можности – најчесто
се пренесуваат преку цени и пазари. Такви примери
се надоместоци од корисниците, еко-етикетирање и
плаќања за екосистемски услуги.

Интеркција на
засегнати страни
(односи на моќ)
Карактеристики
на екосистем

Општествените, економските, политичките,
институционалните и управувачките услови исто така
влијаат врз однесувањето на луѓето, бидејќи тие ги
оформуваат можностите и пречките со кои се луѓето се
соочуваат во секојдневниот живот. Прегледот на различните
видови стимулации може да помогне да се идентификуваат
факторите што најмногу влијаат врз тоа како луѓето се
поттикнуваат, се оспособуваат, се зајакнуваат или, пак, на
кој начин од нив се бара (или не се бара) да ги користат и да
управуваат со екосистемските услуги.

2.	Фискалните стимулации се мерки чија цел е да го
променат влијанието на цените што луѓето ги плаќаат или
ги примаат за стоки и услуги, или да ги зголемат јавните
приходи. Тие функционираат преку трансфери од јавен
буџет. Такви мерки, на пример, се даноци, субвенции и
кредити со ниска каматна стапка.
3.	Регулаторни стимулации се мерки што ги регулираат и
ги предвидуваат правните услови, кодекси на социјална
интеракција (кој може што да прави под кои услови).
Такви примери се закони, еколошки стандарди и
ограничување пристап.
	 
Имотни права се посебна категорија регулаторни

инструменти што обезбедуваат право на сопственост,
користење или управување со биолошката
разновидност, екосистеми, земјиште, ресурси
или други средства и услуги. Такви примери се
сопственост, управување, пристап, користење и
право на продажба, или договори како што се заеми,
концесии, лиценци, дозволи и франшизи.
	 
Културните и општествените норми функционираат
преку утврдување и санкционирање општоприфатени
стандарди или кодекси на однесување, и најчесто се
извршуваат преку општествена контрола, а не преку
формални регулативи. Такви примери се религиозни
декрети, шеми на „прифатливо“ однесување, табуа и
рестрикции.
4.	Соработката вклучува мерки што мотивираат промени
во управувањето со ресурси преку вклучување на
заинтересираните групи во процесот на донесување
одлуки и управување. Такви примери се тркалезните маси
или здружувања.
5.	Стимулации поврзани со информации се мерки како
оние што ги прават надворешните ефекти видливи
и притоа обезбедуваат информации за конкретните
придобивки и трошоците за одредени техники за
управување. Такви примери се ревизии, етикетирање и
сертифицирање и информациски и мерни системи.
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што се исклучени од институционалните, политичките
и регулаторните аранжмани. Ова е значајна задача.
Доколку не се идентификуваат овие групи, тоа може
да доведе до натамошно маргинализирање на некои од
најсиромашните и најранливите сектори на општеството.
На слика 6 се прикажани врските меѓу општествените и
еколошките системи во рамката на екосистемските услуги.
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СТИМУЛИ…
се факторите што го мотивираат човечкото
однесување. Тие може да бидат позитивни и да
поттикне одредено однесување, но може да делуваат и
дестимулативно и да ги одвратат луѓето да направат
нешто. Стимулот може да биде материјален (на пр.
финансиски или добивање дополнителни производи
и придобивки), но често е нематеријален (на пр.
културолошки, информативен, морален или
стекнување подобро знаење, статус или задоволство).

Во Ò Анекс 3 и 5 се наведени повеќе информации за овие
теми. Може да го консултирате „Natural Resources and
Governance: Incentives for Sustainable Resource Use“ (GTZ
2004):
http://agriwaterpedia.info/wiki/File:GIZ,Fischer,A.,Petersen,
L.,Huppert,W.(2004)_Natural_Resources_and_Governance_
Incentives_ for_Sustainable_Resource_Use.pdf
Во Ò Табела 2.5 е дадена едноставна рамка за евидентирање
на резултатите од анализата на засегнатите страни и
оценувањето на институционалните и културолошките
рамки што ќе се спроведат во Чекор 4. Претставувањето на
информациите во ваква резимирана форма е многу корисен
начин за брза проверка како различните фактори и услови
на управување служат за поттикнување или обесхрабрување
на зависностите и влијанијата на екосистемските услуги врз
различни групи.

	 
Важно е да се запомни дека природата и ефективноста

на стимулациите зависи од голем број фактори,
вклучувајќи:
	 
Карактеристиките на екосистемските услуги: Дали е
можно да се контролира пристапот до екосистемската
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Студија на случај

страна

Зошто постапуваат на
начинот на кој
постапуваат

Ниво на моќ

Ниво на влијание

Односите меѓу засегнатите

Позиција

Интереси/

Високо (В),

Високо (В), средно (С)

Можни

Можни

потреби

средно (С) или

или ниско (Н)

здружувања

конфликти

страни

ниско (Н)

Потребни ресурси и соодветни
методи и алатки
Податоци и информации за засегнатите страни и

институциите што директно или индиректно влијаат врз
управувањето со екосистемот.

Податоци и информации за правните и културолошките

карактеристики на управувањето со екосистемот.

Експертиза во областа на општествените науки и

институционална анализа.

Следниве интернет-страници и публикации даваат дополнителни насоки:
Method profile on identification of stakeholders in the ValuES Methods Inventory:
http://www.aboutvalues.net/method_navigator/
Bromley W. (1992) Making the commons work: Theory, practise and policy. Institute for Contemporary Studies Press. San Francisco, California: http://library.uniteddiversity.coop/Cooperatives/Multi-Stakeholder_Co-ops/Making _the_Commons_Work-Theory_Practice_and_
Policy.pdf
BiodivERsA Stakeholder Engagement Toolkit (2013): http://www.biodiversa.org/702

Чекор 4: Процена на културолошката и
институционалната рамка во Националниот парк Таи,
Брегот на Слоновата Коска
Националниот парк Таи (НПТ) во Брегот на Слоновата
Коска опфаќа површина од 536.000 ха. НПТ е признаен
како локалитет од светското наследство на УНЕСКО,
како биосферен резерват. Тоа е најголемата преостаната
недопрена прашума во Западна Африка, регион што се
соочува со забрзана дефорестација во последниве децении.
НПТ е исклучително добро зачуван поради ефективното
управување и вклученоста на донатори повеќе од 20 години.
Но, моделот на финансирање повеќе не е доволен. Поради
тоа, Националната агенција за заштитени области (OIPR),
заедно со своите партнери и германското друштво за
меѓународна соработка (ГИЗ), одлучи да донесе перспектива
за екосистемски услуги за поддршка на мерките за собирање
средства на Брегот на Слоновата Коска.
Беа спроведени три работилници на кои присуствуваа
претставници на различни засегнати страни, вклучувајќи
ги локалната и регионалната власт, министерства на
национално ниво, земјоделскиот сектор, национални и
меѓународни заинтересирани компании, НВО и академската
фела. Беа искористени првите три чекори на ИЕУ за да се
постигне заедничко разбирање за екосистемските услуги
што ги нуди НПТ за Брегот на Слоновата Коска, општо,
и конкретно за југозападниот регион. Беа изготвени
сценарија каде што беа споредени веројатните последици од
недоволните финансии со ситуација во која управувањето
со паркот би било соодветно опремено и финансирано.

Беа идентификувани екосистемските услуги што се од
особена важност за економските активности на локално и на
национално ниво.
Потоа, со четвртиот чекор на ИЕУ се идентификуваа целните
групи за резултатите на процената на екосистемските услуги
што се активираа преку тој процес. На Работилниците
беа идентификувани различни засегнати страни. Беше
одлучено резултатите од студијата да се насочат кон две
целни групи со цел да се подигне свеста за дополнителна
поддршка на финансиската состојба на паркот Таи. Тие
две групи биле националната власт и приватниот сектор.
Причината за тоа е дека било предвидено овие две групи
да бидат примарни цели на активностите за мобилизирање
дополнителни финансиски средства за зачувување поради
посебната зависност од услугите на Националниот
парк. Владата има надлежност и силна мотивација да се
осигури дека економски вредните услуги на паркот Таи се
зачувани за јавниот интерес и за националните развојни
цели. Во меѓувреме, секторот за какао (што доминира
во земјоделското производство околу Националниот
парк, на регионално и на национално ниво) многу зависи
од опрашувањето и од микроклиматските регулаторни
услуги што ги обезбедува природната шума. Анализата на
засегнати страни помогна за насочувањето на процената на
екосистемските услуги и за изготвувањето комуникациски
материјали соодветни за целните групи.
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Табела 2.5: Матрица за евидентирање на резултатите од анализата на засегнатите страни

Засегната
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DEFRA (2011). Participatory and deliberative techniques to embed an ecosystems approach into decision making: An introductory guide.
Felipe-Lucía M. et al. (2015). Ecosystem services flows: why stakeholders’ power relationships matters:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132232

Националниот парк Таи
БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСКА

GTZ (2007). Multi-stakeholder management: Tools for stakeholder analysis: 10 building blocks for designing participatory systems of cooperation: http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/en-svmp-instrumente-akteuersanalyse.pdf
Hanna S. and M. Munasinghe (1995). Property rights and the environment - Social and ecological issues. The Beijer international Institute
of Ecological Economics and the World Bank: http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-3415-8
Mayers J. (2005). Stakeholder power analysis, IIED:
http://www.policy-powertools.org/Tools/Understanding/docs/stakeholder_power_tool_english.pdf
OpenNESS Project: Operalisation of Natural Capital and Ecosystem Services:
http://www.openness-project.eu/library/reference-book/sp-stakeholder-involvement
Ostrom E. (1999). Self-government and forest resources. Occasional Paper No 20. Center for International Forestry research. CIFOR. Sindangbarang, Bogor.
Schmeer K. (1999). Stakeholder analysis guidelines. Policy Toolkit for Strengthening Health Sector Reform, Abt Associates, Inc., Bethesda,
MD, USA: http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/33.pdf
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ЧЕКОР 5:
ПОДГОТОВКА ЗА
ПОДОБРО ДОНЕСУВАЊЕ
ОДЛУКИ

5.

Во Чекор 5 се резимираат и се анализираат информациите што се собрале во
претходните чекори. Врз основа на тие информации се истражуваат ризиците
и можностите за развојниот план. Тука се предлагаат опции за политики што
може да послужат за задржување или за зголемување на текот на
екосистемските услуги и да се идентификуваат соодветни влезни точки за
насочување или за влијаење врз процесот на одлучување.

Образложение на овој чекор, цели и
очекувани резултати

Како да се спроведе овој чекор

Чекорите 1-4 од процесот на проценување обезбедуваат
информации за врските меѓу развојниот план и екосистемските
услуги, и опишуваат што добиваат или губат различни засегнати
страни како резултат на промени во екосистемот. Исто така, тие
ги опишуваат главните причини или двигатели на екосистемска
деградација и загуба, како и рамките и стимулациите што
регулираат како се користат и се управуваат екосистемите.

Првата фаза на подготовката за подобар процес на
донесување одлуки е да се соберат сите информации што биле
собрани во чекорите 1-4 (1) заедно на едно место. Започнете
со преглед на влијанијата и односот на зависност меѓу
развојниот план и екосистемските услуги, повторно
погледнете ги компромисите и повторно разгледајте ги
институционалната, политичката, правната и
културолошката рамка и стимулации. Бидете сигурни дека
имате јасен логичен синџир што ги поврзува заедно
информациите за овие различни теми во кохерентна
„приказна“ за развојниот план и екосистемските услуги што
ги разгледувате. Во овој момент, можеби е потребно одредено
пополнување на празнините, доколку податоците се
нецелосни или недостасуваат, или доколку сфатите дека
одредени клучни мислења или засегнати страни не добиле
можност да бидат соодветно вклучени во процесот.

Врз основа на тоа, Чекорот 5 се однесува на утврдувањето на
главните ризици и можности што екосистемските услуги ги
внесуваат во развојната иницијатива или план. Тука се
идентификуваат опциите за политики за управување со овие
ризици, за исползување на можностите и справување со
двигателите на екосистемската промена. Исто така, во Чекор 5
се препорачуваат соодветни влезни точки за насочување,
промена или друго влијание врз процесот на одлучување.

Цели
Основната цел на Чекор 5 е да се изготват практични,
изводливи мерки и инструменти на политики што може да
служат за да се осигури дека се избегнати или се ублажени
ризиците што ги наметнуваат развојните активности на
екосистемските услуги и дека се искористени развојните
можности што ги нудат екосистемските услуги.

Очекувани резултати
Анализа на ризиците и можностите поврзани со

развојниот план.

Краток список на опции на политики и соодветни влезни

точки во процесот на одлучување.

Комуникациски пораки за опциите на политиките.
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Следно, искористете ги тие информации за да ги
идентификувате развојните ризици и можности што
произлегуваат од екосистемските услуги (2). Кога го правите
тоа, размислете и за позитивните или негативните
компромиси што можат да произлезат како резултат на
ефектот на развојниот план врз екосистемските услуги, и
размислете кој или што би можеле да бидат засегнати од тоа.
Запомнете дека компромисите можат да вклучуваат:
парични добивки или загуби (како, на пример, промени
во физичките расходи или добивка) и други економски
придобивки или трошоци (на пример, промени во
приносот од жетва, продуктивност на рибници, здравствен
или нутрициски статус), и
промени во нематеријалните околности на луѓето (на пример,

поголемо оснажување за жените, отуѓување на културното
наследство на домородното население, подобра вклученост на
сиромашните во процесите на донесување одлуки).
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Одлучете дали развојниот план треба да се ревидира за да се
намалат, да се избегнат или да се ублажат ризиците или да се
искористат можностите.
Во оваа фаза можеби сакате да размислите дали постои
потреба да се спроведе економски и/или општествено/
културно вреднување (3). Како што е опишано во Дел од овој
прирачник, концептот на вредноста е повеќедимензионален ‒
и поради тоа, вреднувањето може да биде во различни форми.
На пример, економското вреднување дава информации за
парични и непарични трошоци и придобивки поврзани со
развојниот план и екосистемските услуги во контекст на
економски показатели како што се приход, производство,
вработување или инциденца на сиромаштија.
Општественото или културното вреднување ја утврдува
вредноста на екосистемските услуги според тоа што различни
групи сметаат дека е значајно во однос на нивните сопствено
претпочитања, начела, системи на верување или поглед на
светот.

Врз основа на идентификуваните ризици и можности (и, ако е
спроведено вреднување, информациите за вредностите) сега
може да се дефинира што треба да се промени за да се намали
негативното влијание на екосистемот врз развојниот план и
позитивните синергии да се доведат до максимално ниво (4).
Размислете повторно за главните групи што се засегнати или
што се двигатели на промените во екосистемските услуги, и
повторно вратете се на причините за деградација на
екосистемот. Обидете се да откриете како треба да се променат
однесувањето и дејствата на засегнатите страни за да се одржи
текот на екосистемските услуги, или како подобро да се
искористат можностите што тие ги нудат. Запомнете да се
навратите на развојните цели и исходи што треба да се постигнат
со планот што го проценувате. Промените што сакате да ги
воспоставите секогаш треба да придонесат за тие цели.
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INTEGRIMI I SHËRBIMEVE TË EKOSISTEMIT NË PLANIFIKIM ZHVILLIMOR

Процесот на подготовка за подобро донесување одлуки
завршува со оцената на опциите на политиките и влезните
точки во процесот на донесување одлуки (5). Во Ò Анекс 6 е
наведен детален список на опции на политики за интегрирање

Главните причини за користење на вреднувањето се:

да се обезбедат дополнителни докази и аргументи за да се

убедат носителите на одлуки дека е потребно да се менува
развојниот план или да се искористат инструментите на
политиките,

да се застапат интересите на одредени групи или

последиците по тие групи што можеби не би биле земени
предвид во спротивен случај, и

да се добијат дополнителни (квантификувани) податоци

што може да бидат потребни за дизајнирање, планирање
или оценување на инструментите на политиките, или да се
споредат опциите на политиките.

Меѓутоа, треба да се нагласи дека вреднувањето не е секогаш
задолжително, ниту, пак, корисно во сите случаи. Доколку
одлучите дека е потребен некаков вид вреднување, неговата
намена, целна група и фокус треба да бидат јасно
прецизирани. Постојат голем број упатства на кој начин се
спроведува економско вреднување на екосистемските услуги
и има литература (иако сѐ уште мала) што се зголемува за
непарично, општествено и културно вреднување. Во Ò Анекс
4 се дадени повеќе детали за тоа. Интернет-страницата ValuES дава корисни информации и навигатор на методи, како и
студии на случај: http://www.aboutvalues.net.
Прирачникот “Preliminary guide regarding diverse conceptualization of multiple values of nature and its benefits, including biodiversity and ecosystem functions and services” изготвен од IPBES
исто така нуди клучни податоци (видете https://www.ipbes.net/
sites/default/files/downloads/IPBES-4-INF-13_EN.pdf)

ВЛЕЗНИ ТОЧКИ...
се однесува на можностите за насочување, влијаење
или промена на одлучувањето. Може да се случат на
сите нивоа на владеењето и тоа се ситуации или
процеси што помагаат да се придобие интересот на
политичарите, важните засегнати страни или
пошироката јавност за важноста на екосистемските
услуги. На пример, тие може да се однесуваат на:
• исполнување на веќе договорени цели, претходни
обврски или потребите на засегнатите страни.
• поддржување или унапредување на позициите,
интересите и потребите на носителите на одлуки.
• решавање на прашања што го мобилизираат
јавното мислење, граѓанското општество или
бизнисните.
• решавање на конфликти за екосистемските услуги.
• создавање експлицитни недопирливи
општествени вредности и верувања.
• оснажување на социјалните движења или новите
играчи во политички контекст.
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Направете анализа кои инструменти или промени во

политики можат да се искористат за ризиците да се сведат
на минимум, да се избегнат или да се ублажат, како и да
се искористат можностите за екосистемските услуги или
развојните исходи.
Ревидирајте ги опциите на политиките што ви се достапни

и изберете ги оние што најефективно ќе ги поддржат
капацитетите на екосистемските услуги да ги задоволат
потребите на луѓето.
Секогаш кога тоа е можно, изберете мерки и

инструменти што веќе се докажале дека се ефективни за
екосистемските услуги и развојните влијанија, како и за
институционалното и културното окружување каде што
работите. Искористете ја секоја можност поврзана со
јавното мислење, политичките и општествените услови
или пазарните случувања.
Развијте нови алатки и инструменти на политики,

доколку е соодветно во одредени случаи, за да се пополнат
празнините во постојните рамки. На пример, можеби има
потреба и можности да се развијат нови пазари, даночни
поттикнувања, аранжмани за заедничко користење на
придобивките или управувачки структури. Размислете за
изводливоста на овие промени.
Посебно внимание посветете на распределбата и на

еднаквоста: земете ги предвид потребите на сиромашните
и ранливите групи кога идентификувате и избирате
потенцијални инструменти и опции на политики.

Сепак, многу често, релативно малите измени на постојните
политики (вклучувајќи надминување на постојните
недостатоци и неправилности) можат да доведат до значителни
подобрувања на начинот на кој функционираат пазарите,
законите и институциите во однос на екосистемските услуги.
Во речиси сите случаи потребна е комбинација на инструменти
на политики што се насочени кон различни прашања и групи
на засегнати страни и што работат заедно за да се постигнат
поставените цели или посакуваниот исход.
Додека за некои од овие аспекти е потребно техничко
ревидирање и анализа, повеќето информации што се
потребни за приоретизација на опции на политики и на
влезни точки во процесот на донесување одлуки можат да се
добијат преку дијалог со засегнатите страни. Особено е
важно да се вклучат целните групи што се засегнати или што ќе
бидат засегнати со развојниот план и предложените
инструменти на политики и оние што се одговорни за
донесувањето одлуки што ќе овозможат да се реализираат
избраните инструменти. Во Ò Tабела 2.6 е дадена рамка за
резимирање и евидентирање на опциите на политики и
влезните точки.

ДЕЛ II

екосистемски услуги, вклучувајќи некои примери од
вистинскиот живот. Некои од клучните точки што треба да се
земат предвид се следниве:

Откако ќе се изготви список со можни опции на политики и
влезни точки во процесот на донесување одлуки, може да се
направи процена на нивната изводливост и остварливост. Тоа
ја покажува нивната усогласеност со локалните услови и
контекстот во кој се очекува да се спроведат, како и со
развојната иницијатива што е предмет на разгледување. Потоа,
тие може да се приоритизираат во список за конкретно
спроведување (6). Тоа се разгледува понатаму во Чекор 6.

Табела 2.6: Матрица за идентификување на опциите на политиките и влезните точки во процесите на донесување одлуки
Развојна цел

Поврзани ризици и

Што сакаме да

Нови/различни опции

Влезни точки во процесот на

или мерка

можности

промениме?

на политики

донесување одлуки

Двигатели што

(вклучувајќи можни

треба да се

здружувања со клучни

разгледаат

засегнати страни)

Потребни ресурси и соодветни методи и алатки
Простории за одржување состаноци и/или работилници

Договорен список со критериуми за избирање опции на

Експертиза во областа на политичките науки, јавни

По избор: Експертиза во областа на економско и/или

за засегнатите страни, модератор.
политики и сродни дисциплини.
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политики.

општествено/културно вреднување на екосистемските
услуги.
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Студија на случај
Тиен, Виетнам

Следниве публикации и веб-страници обезбедуваат насоки и упатства:
ValuES ‒ Integrating Ecosystem Services into Policy, Planning and Practice
Навигатор на методи

http://www.aboutvalues.net/method_navigator/
Increasing the policy impact of ecosystem service assessments and valuations - Insights from practice (2016):

http://www.aboutvalues.net/data/about_values/increasing _impact_of _es_assessments.pdf
Rode J. et al. (2015). Capturing ecosystem services opportunities: A practice oriented framework for selecting economic instruments in
order to enhance biodiversity and human livelihoods. UFZ Policy papers:
https://www.ufz.de/export/data/global/65816_DP_03_2015_RodeEtal_ESOpportunities.pdf
IPBES (2015):
Work on policy support tools and methodologies:
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/IPBES-4-12_EN.pdf

Истражувањето за економската вредност на националниот
парк Кат Тиен (НПКТ) беше спроведено во 2013 година.
Севкупната цел беше да се генерираат информации што ќе
му помогнат на Секторот за зачувување на природата да
ги оправда заштитените подрачја како економски корисно
искористување на јавните земјишта, ресурси и фондови.
Посебната цел беше да се зајакнат економските аргументи за
зачувување на природата во пределот Кат Тиен, паралелно
на обезбедувањето можност за развој, испитување и примена
на методи што се релевантни за политиките и практични за
вреднување на екосистемите, кои може да се приспособат и да
се искористат во другите заштитени подрачја во Виетнам.
Истражувањето следеше четири итеративни чекори, при што
секој чекор имаше цел да даде одговор на посебно прашање.
Првиот чекор – идентификација и опис на екосистемските
услуги – го постави прашањето: какви видови услуги ги
генерираат биолошката разновидност и екосистемите
на НПКТ? Вториот чекор – оценување на врските меѓу
екосистемските услуги и економијата – го постави прашањето:
како се поврзани овие екосистемски услуги со економското
производство, потрошувачката и добросостојбата? Третиот
чекор – процена на екосистемските вредности и корисници
– прашуваше: колку вредат екосистемските користи и
на кои сектори и засегнати страни? Четвртиот чекор –
демонстрирање на економските последици од промените во
екосистемот – го постави прашањето: кои се економските
користи од зачувувањето и економските трошоци од
деградирањето на екосистемот?
Истражувањето вреднуваше пет категории екосистемски
услуги за кои се сметаше дека се од најголема важност од гледна
точка на економската и човековата добросостојба во и околу
НПКТ: дрвни и недрвни шумски производи, регулирање на
тековите и квалитетот на водите, секвестрација на јаглерод,
полинација и распространување на семето, туризам што
се заснова врз природата, рекреација и образование. За
секоја категорија беше применет еден или повеќе методи
за вреднување, избрани во согласност со тоа што беше
најизводливо и соодветно од техничка гледна точка, во
делокругот и во рамките на ресурсите што беа достапни
за истражувањето и – што е најважно – во согласност со
достапноста на податоци за вреднување. Тие вклучуваат
методи што се засноваат врз пазарната цена, заменската
пазарна цена, искажаните преференци, трошоците,
производната функција и техники за трансфер на користите.

Втората карактеристика на методологијата на истражувањето
беше нејзината динамичност. Добивањето единствена,
сеопфатна бројка за „економската вредност на НПКТ“
немаше големо значење. Националниот парк има вредност
бидејќи служи за обезбедување, заштита и одржување важна
биолошка разновидност и екосистемски услуги што инаку
би биле деградирани и изгубени. Оттаму, токму влијанието
на промените во текот на екосистемските услуги со текот на
времето е од значење за политиката за зачувување и развој,
планирањето и управувањето. За да ги добие овие бројки,
истражувањето прво ја процени почетната состојба: тоа
ги идентификуваше екосистемските услуги што тековно
се генерираат во пределот на НПКТ и ја процени нивната
економска вредност. Потоа ги моделираше промените во
користењето на земјиштето и земјината покривка што би
настанале во следните 25 години ако на пределот на НПКТ
му се врати статусот на незаштитено подрачје. Разликата
ја претставува додадената економска вредност и/или
избегнатите трошоци што се поврзуваат со одржувањето на
Кат Тиен како национален парк во иднина. Инкременталните
годишни вредности (додадена вредност/избегнати трошоци
во споредба со почетната состојба) беа пресметани за секоја
екосистемска услуга и за националниот парк и тампон-зоната
како целина.
Истражувањето утврди дека екосистемските услуги на
НПКТ генерирале економски стоки и услуги со вредност од
1.091 милијарди ВНД (51,6 милиони УСД) во 2012 година.
Директните приходи што се генерирани од искористувањето
на шумското земјиште и ресурси учествувале со само околу
6% во оваа вредност. Далеку најголемиот удел (од речиси две
третини) отпаѓал на услугите за регулирање и поддршка што
им помагаат на другите сектори да ги избегнат трошоците и
штетите (преку заштита на населените места, земјоделските
поседи и инфраструктурата и другите производни процеси,
како и преку ублажувањето на глобалните климатски
промени). Малку повеќе од една четвртина од вкупната
вредност отпаѓа на додадената вредност од екосистемските
услуги на производството во другите сектори, особено во
земјоделството и во туризмот. Опаѓањето на вредностите
на екосистемот што би се случило во рамките на сценариото
на „незаштитен предел“ јасно укажува дека одржувањето
на статусот на зачувување на НПКТ повлекува значителна
додадена економска вредност и избегнати трошоци.
Кумулативните загуби и испуштените вредности на
екосистемот, во случајот кога биолошката разновидност
и екосистемите не би биле заштитени преку НПКТ, се
проценува дека изнесуваат повеќе од 2.255 милијарди ВНД
(107 милиони УСД) во текот на следните дваесет и пет години.
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Чекор 5: Економско вреднување на националниот парк Кат

Diverse conceptualization of multiple values of nature and its benefits, including biodiversity and ecosystem functions and services

(preliminary guide).
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/IPBES-4-INF-13_EN.pdf

Националниот парк Кат Тиен
ВИЕТНАМ
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ЧЕКОР 6:
СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПРОМЕНАТА

6.

Обраќање на јавноста: Комуникациите, едукацијата

Чекор 6 вклучува развој на стратегија за операционализација на препораките
од политиката што се утврдени во чекор 5. Тој вклучува изготвување план за
работа, како и стратегија за ангажирање на засегнатите страни и комуникации
за спроведување конкретни мерки за интегрирање на екосистемските услуги
во развојниот план.

Образложение на овој чекор, цели и
очекувани исходи
По идентификацијата на одговорите во политиките што ќе
помогнат во управувањето со зависностите и влијанијата на
екосистемските услуги и утврдувањето на можностите на
екосистемот, конечниот чекор во процесот на процена за
ИЕУ е да се изготви стратегија за спроведување. Оваа
стратегија ги утврдува процесот, водечките принципи и
посакуваните исходи на мерките од политиката. Се изготвува
оперативен план за работа што ги утврдува задачите,
временските рокови, одговорностите и ангажманот на
засегнатите страни и ги покажува финансиските ресурси и
другите потребни инпути за успешно спроведување. Исто
така, се формулира план за осигурување ефективна
комуникација и за ангажирање на засегнатите страни. До
крајот на чекор 6 би требало да бидете подготвени да
започнете со спроведувањето на избраните опции од
политиката.

Цели
Основната цел на чекор 6 е носењето на конечните одлуки за
овозможување на спроведувањето конкретни мерки за
интегрирање на екосистемските услуги во развојниот план
што се разгледува.

Очекувани исходи
Стратегија за спроведување и оперативен план за работа.
Стратегија за комуникација и ангажирање на засегнатите

страни што ги утврдува целната публика, клучните пораки
и можните поборници и сојузници за поттикнување и
операционализирање на бараните промени.
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Како да се спроведе овој чекор
Како прво, корисно е да се преиспитаат мерките од
политиките и влезните точки што беа идентификувани во
Чекор 5, за да се осигури дека тие се доследни на целите од
развојниот план и ќе бидат прифатливи и спроведливи во
локалниот контекст. Секоја мерка од политиката што е во
потесен избор треба да се процени за да се провери дали
е реалистична, остварлива и прифатлива. Треба да имате
на ум дека за ова може да биде потребно споредување на
избраните инструменти и нивните оперативни барања
со постојните закони и политики, институционалните
овластувања и капацитети и достапноста на ресурсите.
Понекогаш, исто така, потребно е да се спроведе определен
вид поструктурирана студија на изводливост или анализа на
трошоци и користи пред да се преземаат натамошни чекори.
Би можеле да бидат потребни дури и формални постапки за
процена или одобрување, особено ако мерката треба да се
спроведува од страна на владата.
Во речиси сите случаи е потребен сеопфатен процес на
консултации со засегнатите страни. Ако избраните мерки и
инструменти од политиките не се прифатливи за засегнатите
страни, или ако носителите на одлуки не ги поддржуваат,
тогаш тие ќе имаат мали изгледи за успех во практиката.
Ова важи дури и во случајот кога тие биле позитивно
оценети во однос на техничката, правната или финансиската
изводливост.
Откако ќе се изврши конечниот избор на мерките од
политиките, може да се изготват стратегија за спроведување
и план за работа. Достапни се низа различни упатства
за формулирање стратегии и изготвување планови за
работа. Поединостите на овие процеси нема потреба да се
повторуваат во овој прирачник. Некои од клучните прашања
што треба да се вклучат и да се имаат предвид се:
Вклучување и одговорности на засегнатите страни:

Утврдете кој треба (или сака) да биде вклучен во
спроведувањето на мерките од политиките и на каков
начин. Треба да се изготви стратегија за ангажирање на
засегнатите страни. Исто така, важно е да постои јасна
и договорена распределба на одговорностите што точно
утврдува кој е одговорен за извршувањето на соодветните
обврски и во кое време.

и јавната свест се од суштинско значење за успешното
интегрирање на екосистемските услуги во одлучувањето
во јавниот и приватниот сектор, со цел да се пренесат
информации на засегнатите страни и на пошироката
јавност. Стратегијата за комуникации треба, исто така,
да содржи активен план за учење од останатите и за
споделување на научените лекции и искуства. Размислете
кои би можеле да бидат партнерите во комуникацијата и
како може да се спроведат стратегии за комуникации што
ја промовираат вредноста на екосистемските услуги.

Обезбедување ресурси: Идентификацијата на

финансиските, материјалните и човечките ресурси
и институционалните потреби за спроведување на
избраните мерки од политиките ќе биде составен дел од
оперативниот план за работа. Во голем број случај овие
ресурси не се достапни веднаш или се само делумно
достапни. Планот за работа можеби ќе треба да предвиди
генерирање дополнителни ресурси преку активности како
што се, на пример, обука и градење на капацитетите, развој
на нови финансиски механизми, стратегија за прибирање
средства или планови за организациски промени.

Временски распоред: Избирањето на вистинското време

за утврдување определен инструмент на политиката
може да биде важно. Клучните околности што може да
го помогнат или да го попречат овој процес вклучуваат:
политичка стабилност, избори, усогласеност со
финансиската година, нови владини политики и стратегии
или реорганизација на владините министерства и
институции. Разгледајте дали постојат поволни моменти.
Потребното време за иницирање или ревидирање на
развоен план и инструменти од политиките не треба да се
потцени, особено кога тие зависат од партиципаторниот
процес. Истовремено, од суштинско значење е мерките
од политиките да бидат реализирани навремено. Ако
нивното започнување одзема премногу време и ако
еколошките, политичките, правните, социјалните или
економските услови се промениле во текот на изминатиот
период, тие би можеле да станат излишни.

Адаптивно управување и учење: Речиси неизбежно е

дека ќе биде потребно да се направат усогласувања на
опфатот, целните групи и средствата за спроведување
на инструментите од политиките. Во процесот на
спроведување треба да се вградат потребните процеси за
учење, повратни спреги и адаптивни пристапи.

односно: специфични, мерливи, остварливи, релевантни,
временски ограничени. Следењето треба да биде вградено
во планот за работа.
Потреби за информации и јазови во знаењето: Пристапот

на ИЕУ е алатка за брза процена. Таа, во најголемиот
број случаи, нема да се заснова врз долготрајно и детално
прибирање примарни податоци или да обезбеди голем
обем документирани материјали. Би можеле да останат
јазови во знаењето што можеби ќе треба да се премостат
во текот на спроведувањето на политиката. Прибирањето
и дисеминацијата на информациите треба да претставува
составен дел на стратегијата и оперативниот план.

ДЕЛ II
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ПРЕПОРАКИ:
• Мора да се обезбеди политичка, институционална и
поддршка од заедницата за успешно и одржливо
спроведување на опциите од политиките.
• Најдете можности што се надоврзуваат на
иницијативите што веќе се во тек.
• Земете ги предвид најдобрите практики од други
региони и земји.
• Создавањето мрежа од партнерски агенции и
интересни групи може да биде начин за зајакнување
на спроведувањето на планот за работа.
• За идентификуваните мерки и инструменти треба да
се обезбедат соодветни ресурси и финансиски
средства. Во идеалниот случај ова треба да биде дел
од севкупниот развоен план, но во некои случаи
може да биде потребно да се обезбедат
дополнителни средства или да се работи преку
партнерства со останатите или во рамките на други
иницијативи што веќе се во тек.

Следење: Ќе биде потребно да се следат влијанијата и

ефективноста на мерките од политиката во споредба за
договорените резултати и показатели. Показателите
за успешноста треба да бидат т.н. СМАРТ показатели,

Табела 2.7: Матрица на едноставен план за работа

Цел (зошто)

Активности (што) Временска рамка
(до кога)

Засегнати страни/
одговорности (кој)

Предизвици

Можности за
надминување на
таквите предизвици
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Потребни ресурси и соодветни методи и алатки
Поддршка од носителите на одлуки и клучните засегнати

страни.

Простории за одржување состаноци и/или работилници

за засегнатите страни, модератор.

Основни вештини за планирање.
Политичка поддршка од клучните носители на одлуки за

избраните мерки и инструменти од политиките.

Финансиски ресурси и човечки капацитети за

спроведување на планот за работа.

Следниве публикации и веб-страници обезбедуваат насоки и упатства:
Tools4dev. Практични алатки за меѓународен развој:
http://www.tools4dev.org/resources/policy-implementation-matrix-template/
Wageningen UR's Центар за развојни иновации. Портал за заедничко креирање знаење.
Партнерства меѓу повеќе засегнати страни:
http://www.mspguide.org/tools-and-methods
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Студија на случај
Чекор 6: Зајакнување на управувањето со Позо Азул,
Колумбија
Регионалната агенција за животна средина на покраината
Северен Сантандер во Североисточна Колумбија се
соочуваше со предизвик во врска со една популарна локална
природна туристичка дестинација, Позо Азул. Ова е
природно подрачје што се одликува со тропски суви шуми,
водопади и езерца со чиста вода. Подрачјето е под закана
поради непостоењето план за управување со посетителите.
Истовремено, земјоделството и сточарството во околните
подрачја ја пренасочуваат водата од водопадите и езерцата во
Позо Азул. Ова претставува закана за основната туристичка
привлечност на подрачјето.
По одржувањето неколку состаноци со експерти од
регионот и со локалните жители, Регионалната агенција за
животна средина одлучи да се фокусира на зајакнување на
инфраструктурата на подрачјето како локална туристичка
дестинација, на тој начин фокусирајќи се на рекреативните
услуги и услугите за водоснабдување во локалитетот. Ова би
вклучувало низа активности како што е подобрувањето на
пристапните патеки, регулирање на бројот на посетители,
утврдување надоместоци за влез и воведување патокази и
други туристички инсталации. Исто така, изготвена беше
стратегија за управување со судирите поврзани со водата.
Ова соодветствува на Чекор 1 и Чекор 2 од ИЕУ-процесот.

Со поддршка од германското друштво за развојна соработка
(ГИЗ), Регионалната агенција за животна средина нарача
студија за процена за да ја разбере динамиката на локалните
екосистемски услуги и за да го утврди капацитетот на
подрачјето за прием на посетители. Исто така, спроведена
беше студија за економско вреднување за да се утврди
подготвеноста на посетителите да платат за да ги посетат
атракциите како инпут за донесување на одлуката за
влезниците (Чекор 3 и Чекор 5 од ИЕУ-процесот).
Студијата идентификуваше можности за зајакнување на
управувањето со Позо Азул како туристичка атракција,
истовремено утврдувајќи го подрачјето како Округ со
интегрирано управување (категорија на одржливо користење
на земјиштето во согласност со колумбиските закони).
Ова, исто така, ќе го постави Позо Азул во центарот на
регионалните дискусии во врска со потребата за зачувување
на тропските суви шуми (Чекор 5 од ИЕУ-процесот).
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По идентификацијата на овие мерки од политиките беа
одржани неколку состаноци со повеќе засегнати страни
за дискутирање на иднината на Позо Азул, обезбедување
поддршка и разгледување на начините за зајакнување на
управувањето со подрачјето (Чекор 4 од ИЕУ-пристапот).
На состаноците беа вклучени големи рударски корпорации
со интереси во регионот, локални земјоделци и окружните
власти, меѓу другите. Спроведувањето на планот за
управување со туризмот во Позо Азул сега е во тек (Чекор 6).

Позо Азул
КОЛУМБИЈА
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ДЕЛ III: ПОИМНИК И РЕФЕРЕНЦИ

СПОДЕЛУВАЊЕ НА
ПРИСТАПОТ И
ПРИДОБИВКИТЕ (СПП):

АДАПТИВНО УПРАВУВАЊЕ:

Процес на итеративно планирање, спроведување и модифицирање на стратегиите за
управување со ресурсите со оглед на неизвесноста и промените. Адаптивното управување
вклучува приспособување на пристапите во одговор на набљудувањата на нивните ефекти и
промените во системот што се предизвикани од ефектите на повратна спрега и други
променливи.

АГРОБИОЛОШКА
РАЗНОВИДНОСТ:

Разновидност на растенијата, инсектите и почвениот едафон што се наоѓаат во
обработуваните системи. Неавтохтон вид: Вид што е воведен надвор од својата вообичаена
распределба (Национална процена на екосистемите во Обединетото Кралство 2011 г.).

БИОЛОШКА
РАЗНОВИДНОСТ:

Значи разновидност меѓу живите организми од сите различни потекла, вклучувајќи, меѓу
другото, копнени, морски и други водни екосистеми и еколошки комплекси на кои им
припаѓаат; ова вклучува разновидност во рамките на видовите, помеѓу видовите и
разновидност на екосистемите (КБР, член 2).

СЕРТИФИКАЦИЈА:

Сертификацијата за еколошко и општествено одговорно управување ги одвојува
претпријатијата од нивните конкуренти и може да им овозможи да остварат додадена
вредност. Добро познат пример за ова е сертификацијата на шумските претпријатија врз
основа на стандардите на Советот за одржување на шумите (FSC). Сертифицираните дрвни
производи се пласираат на пазарите од повисока класа.

ПОЛИТИКА НА КОМАНДА И
КОНТРОЛА:

Се однесува на политика за животна средина што се потпира врз регулирање (дозволи,
забрани, утврдување и спроведување стандарди) наместо врз финансиски стимулации, т.е.
економски инструменти за интернализација на трошоци (ОЕСР 2008 г.).

РАЗВОЈ
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Принципот за СПП на Конвенцијата за биолошка разновидност (КБР) има цел да осигури
правично и еднакво споделување на придобивките што произлегуваат од користењето на
генетските ресурси. Ова значи дека, кога генетските ресурси се користат за научни или
комерцијални цели, земјата на потекло треба да добие обесштетување (ГИЗ 2012).

Развој се однесува на постапките што се насочени кон подобрување на човековата
добросостојба. Тој опфаќа социјални и економски прашања и прашања поврзани со
животната средина, како што се економскиот раст, намалувањето на сиромаштијата,
инфраструктурна експанзија, енергетска независност и приспособување кон климатските
промени (WRI 2008 г.). Развојното планирање овде се разбира како процесот за подготовка и
спроведување проект што има цел да ги подобри условите за живеење во определена
заедница, регион или земја. Развојното планирање се состои од стратешки мерки и цели што
треба да се исполнат во определен временски период. Процесот за планирање секогаш бара
учество на засегнатите страни. Развојниот план содржи упатувања до сите постапки што се
дел од процесот на планирање (проекти, инструменти од политиките, активности).

ДИРЕКТНА УПОТРЕБНА
ВРЕДНОСТ (НА
ЕКОСИСТЕМИТЕ):

Придобивките што произлегуваат од услугите што се обезбедуваат од еден или повеќе
екосистеми што се користат директно од некој економски субјект. Тие вклучуваат
потрошувачко користење (на пример, собирање плодови) и непотрошувачко користење (на
пример, уживање во глетката) (TEEB 2010 г.).

ДИСКОНТНА СТАПКА:

Стапка што се користи за утврдување на сегашната вредност на идните користи, на пример,
предвидените парични текови или тековите на користите за општеството од шумскиот фонд
со текот на времето (TEEB 2010). Основната идеја е дека пониско вреднуваме нешто што
може да го имаме во иднината отколку нешто што може да го имаме веднаш. Практиката за
дисконтирање се применува првенствено за поединецот што одлучува како да ги распредели
недоволните ресурси во определен временски момент. Начелно, поединецот би претпочитал
да има нешто сега, наместо во иднината, иако со определени исклучоци (вредноста на
антиципирањето, на пример). Дисконтните стапки се изразени како проценти и го
претставуваат делот од вредноста од кој поединецот е подготвен да се откаже секоја година сè
додека не се прими користа. На пример, дисконтна стапка од 5% повлекува дека сегашната
вредност на нешто што очекувате да го добиете по 10 години изнесува само околу една
десетина од вкупната вредност. Дисконтната стапка е одраз не само на нашето претпочитање
да имаме нешто денес, туку и на вклучениот ризик да не ја примиме предвидената корист во
иднина.

ДВИГАТЕЛ:

Секој природен фактор или фактор што е поттикнат од луѓето што директно или индиректно
предизвикува промени во определен екосистем (Процена на екосистемите во Обединетото
Кралство 2011 г.).

ДВИГАТЕЛ, ДИРЕКТЕН:

Двигател што недвосмислено влијае врз процесите во екосистемот и, според тоа, може да се
идентификува и да се измери со различен степен на точност (Процена на екосистемите во
Обединетото Кралство 2011 г.). Расчистувањето на земјиштето, рибарството и урбаниот раст
се примери за директни двигатели.

ДВИГАТЕЛ, ИНДИРЕКТЕН:

Познати и како причини за промени, индиректните двигатели се фактори што
предизвикуваат промена на нешто друго и, оттаму, имаат влијание врз директните двигатели.
Пазарните цени, потрошувачките преференци и даноците се примери за индиректни
двигатели бидејќи тие генерираат стимулации за постапување на определен начин. На
пример, повисоките цени на рибата може да бидат стимулација за зголемено рибарство,
додека, пак, субвенциите за гориво може да бидат стимулација за прекумерен риболов
бидејќи трошоците за риболов остануваат на ниско ниво.

ЕКОЛОШКА
ИНФРАСТРУКТУРА:

Концепција што упатува како на услугите од природните екосистеми (на пример, заштита од
невреме од ризофората и коралните гребени или пречистување на водата од шумите и
мочуриштата), така и на природата во рамките на вештачките екосистеми (на пример,
регулирање на микроклимата од урбаните паркови) (TEEB 2010 г.).

ЕКОСИСТЕМСКИ ПРИСТАП:

Стратегија за интегрирано управување со земја, вода и живи ресурси што промовира
зачувување и одржливо користење на придобивките од природата за општеството.
Екосистемскиот пристап се заснова врз примената на соодветни научни методи што се
фокусираат на нивоата на биолошката организација, што ги опфаќаат суштинските
структури, процеси, функции и интеракции меѓу организмите и нивното окружување. Овој
пристап препознава дека луѓето, со својата културна разновидност, се составен дел на голем
број екосистеми (Процена на екосистемите во Обединетото Кралство 2011 г.).

ПРОЦЕНА НА ЕКОСИСТЕМИ:

Општествен процес преку кој научните наоди во врска со причините за промените на
екосистемот, нивните последици за човековата добросостојба и опциите за управување и во
политиките се применуваат врз потребите на носителите на одлуките (Процена на
екосистемите во Обединетото Кралство 2011 г.).

АДАПТАЦИЈА БАЗИРАНА
ВРЗ ЕКОСИСТЕМИ (АБЕ):

Користење на биолошката разновидност и екосистемските услуги како дел од општата
стратегија за адаптација за да им се помогне на луѓето да се адаптираат кон штетните ефекти
на климатските промени. Како еден од можните елементи на севкупната стратегија за
адаптација, адаптацијата базирана врз екосистеми ги користи одржливото управување,
зачувувањето и обновувањето на екосистемите за обезбедување услуги што им овозможуваат
на луѓето да се приспособат кон влијанијата на климатските промени (CBD, IUCN 2010 г.).

ЕКОСИСТЕМ:

Заедница на растенија, животни и помали организми што живеат, се хранат, се размножуваат
и дејствуваат меѓусебно во истата област или средина (IUCN 2010 г.). Тој претставува
динамичен комплекс од животни, растенија и микроорганизми и нивното неживо
окружување што меѓусебно дејствуваат како функционална единица и се заемно зависни.
Ако се оштети еден дел, тоа може да влијае врз целиот систем. Луѓето се составен дел на
екосистемите. Екосистемите може да бидат копнени или морски, во внатрешноста на земјата
или крајбрежни, рурални или урбани. Исто така, може да варираат според својот обем од
глобални до локални. Примерите за екосистеми ги вклучуваат шумите, отворените океани,
бреговите, внатрешните водни површини, влажни области, суви области, пустини,
обработени земјишта (познати и како агроекосистеми). Екосистемите дејствуваат меѓусебно.
Условите во екосистемот се многу динамични и постојано се менуваат.

ДЕГРАДИРАЊЕ
ЕКОСИСТЕМ:

Постојано намалување на капацитетот на некој екосистем за обезбедување екосистемски
услуги (MA, 2005 г.).

ОБНОВУВАЊЕ ЕКОСИСТЕМ:

Процесот на помагање на санирањето некој екосистем што бил деградиран, оштетен или
уништен (SER Primer 2004 г.).

ДЕЛ III

ПОИМНИК
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ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ:

СЕРТИФИКАТИ ЗА
ЕМИСИЈА:

ЕНДЕМИЧЕН:

ФОНДОВИ ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ЗАЧУВУВАЊЕ:
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Користите што луѓето ги добиваат од природата. Овие услуги доаѓаат од природни (на
пример, тропски шуми) и модифицирани екосистеми (на пример, земјоделство). Иако не
постои единствен договорен метод за категоризација на сите екосистемски услуги, рамката на
Милениумската процена на екосистемите (MEA) за услугите за снабдување, услугите за
регулирање, услугите за поддршка и услугите од културно значење е широко прифатена и се
смета за корисна појдовна точка.
Пример за тргување со сертификати за емисија во однос на земјите во развој и земјите во
подем е Механизмот за чист развој (CDM). CDM им овозможува на приватните или
владините инвеститори да спроведуваат проекти за намалување на емисиите во земјите во
развој и да добиваат кредит за намалување за своите обврски што се утврдени во Протоколот
од Кјото на Рамковната конвенција на ОН за климатски промени во индустријализираните
земји. Единците се состојат во сертифицирани намалувања на емисиите (CERS) во метрички
тони на CO2 еквиваленти (tCO2e).
Ограничен на определена област. Се користи за опишување некој вид или организам што е
ограничен на определен географски регион, како што е езеро, остров или планина (IUCN
2010 г.). Кога се упатува на некој вид како ендемичен, важно е да се наведе областа. На пример,
саламандерот аксолотл (Ambystoma mexicanum) е ендемичен за езерото Хочимилко во
Мексико Сити.
Механизми за финансирање што поттикнуваат одржливо и ефективно управување и заштита
на екосистемите и нашата животна средина. Постојат најмалку две главни области на
примена на фондовите за животна средина и фондовите за зачувување: i) Финансирање
мерки за заштита на животната средина и проекти поврзани со животната средина. Ова
вклучува еколошки прифатливи инвестиции во урбани индустриски области во рамките на
напорите за подобрување на деловните активности на претпријатијата или државата (на
пример, енергетика, услуги за водоснабдување и одведување отпадни води) и за подобрување
на квалитетот на животот во градовите и индустриските центри. ii) Финансирање мерки за
зачувување, особено долгорочно финансирање на оперативните трошоци за заштитените
подрачја во контекст на управувањето за зачуваните области, но и финансирање други мерки
како што се напорите за борба против дезертификацијата (ГТЗ 2004 г.).

ДЕЛ III: ПОИМНИК И РЕФЕРЕНЦИ

УПРАВУВАЊЕ СО
ЕКОСИСТЕМИ:

Процесот на регулирање на човековото однесување во согласност со заедничките цели на
екосистемот (TEEB 2010 г.).

ПРОМЕНА НА
ЖИВЕАЛИШТЕТО:

Промена на локалните услови на животната средина во кои живее некој конкретен организам
(IUCN 2010 г.). Промените во живеалиштето може да бидат постепени или ненадејни.
Постепените промени може да настанат поради, на пример, незначителни промени на
просечните сезонски температури или врнежи. Ненадејните промени во живеалиштата
може да бидат поттикнати од луѓето, како што е расчистување на земјиштето или загадување,
или може да се должат на екстремни настани, како што се суши, пожари, урагани, свлечишта и
вулкански ерупции.

ЖИВЕАЛИШТЕ:

Место или тип на локалитет како што некој организам или популација се јавува природно
(IUCN 2010 г.).

ЧОВЕКОВА
ДОБРОСОСТОЈБА:

Состојба што зависи од контекстот и ситуацијата и се состои, меѓу другото, од пристапот кон
основните материјали за добар живот, слобода на изборот, здравје, добри социјални односи,
безбедност, спокојство, чиста и здрава животна средина и духовно искуство (TEEB 2010 г.).

СТИМУЛАЦИИ:

Фактори што го мотивираат човековото однесување. Тие може да бидат позитивни и да
поттикнуваат определено однесување, но може, исто така, да дејствуваат дестимулирачки и
да ги одвраќаат луѓето од правење нешто што инаку би го направиле. Стимулациите може да
бидат материјални или монетарни, но и нематеријални или немонетарни. Угледот и
признанието се примери за нематеријални стимулации. Претпоставуваме дека луѓето
дејствуваат во рамките на ограничена рационалност, што значи дека тие секогаш се обидуваат
да ја зголемат својата индивидуална корисност, ограничена од нивните реални можности и
способности. Во голем број случаи, луѓето не можат да ја максимизираат својата корисност
бидејќи имаат пристап до ограничени информации, или затоа што нивната подготвеност да
вложат напори и да потрошат време на определена одлука е мала. Сепак, начелно, луѓето се
стремат кон зголемена севкупна индивидуална корисност (ГТЗ 2004 г.).

ИНДИРЕКТНА УПОТРЕБНА
ВРЕДНОСТ (НА
ЕКОСИСТЕМИТЕ):

Придобивките што произлегуваат од услугите што се обезбедуваат од некој екосистем што се
користат индиректно од некој економски субјект. На пример, пречистувањето на водата
преку филтрација во почвата (TEEB 2010 г.).

ИНСТИТУЦИИ:

Формални и неформални правила (North 1990 г.), вклучувајќи ги соодветните мерки за
нивно спроведување. Институциите може да го насочуваат човековото однесување и да ја
намалат несигурноста (Furubotn и Richter 1998 г.). Тие може да бидат во различни облици и
форми – средба со вашите колеги за ручек секој ден во определено време, воспоставени
процедури за решавање конфликти на училиштен час, право на првенство во сообраќајот,
спогодби за користење определено пасиште – сите такви насоки за човековото однесување
може да се сметаат за институции (ГТЗ 2004 г.).

ВРЕДНОСТ НА ПОСТОЕЊЕ:

Вредноста што поединците ја даваат на знаењето дека некој ресурс постои, дури и ако тие
никогаш не го користат тој ресурс (позната и како вредност на зачувување или пасивна
употребна вредност) (TEEB 2010 г.).

НАДВОРЕШНИ ФАКТОРИ:

Последица од некоја постапка што влијае врз некој друг што не е субјектот што ја врши таа
постапка и за која субјектот ниту добива надоместок, ниту е казнет преку пазарот.
Надворешните фактори може да бидат позитивни или негативни (TEEB 2010 г.).

НАДВОРЕШНИ
ПРИДОБИВКИ ИЛИ
ПОЗИТИВНИ НАДВОРЕШНИ
ФАКТОРИ:

Тоа се споредни ефекти од активностите за производство и потрошувачка што носат
придобивки за другите луѓе. Пример за позитивен надворешен фактор може да биде кога
некој се грижи за својата градина, а неговиот сосед има придобивки од убавата глетка или од
пеењето на птиците, без да мора да плати или да работи за да ја добие таквата придобивка.

ПРЕДЕЛ:

Област од земјиштето што содржи мозаик од екосистеми, вклучувајќи екосистеми во кои
доминираат луѓето. Изразот „културен предел“ често се користи кога се упатува на предели
што содржат значајни човечки популации или во кои имало значајно човечко влијание врз
земјиштето (Процена на екосистемите во Обединетото Кралство 2011 г.).

НАДВОРЕШНИ ТРОШОЦИ
ИЛИ НЕГАТИВНИ
НАДВОРЕШНИ ФАКТОРИ:

Тоа се надворешни или споредни ефекти од активностите за производство и потрошувачка
што им штетат на другите луѓе. Пример за негативни надворешни фактори се споредните
ефекти на производните процеси како што е загадувањето (бучава, чад и вибрации) што го
трпат луѓето што живеат во близина на некој каменолом.

КОРИСТЕЊЕ НА
ЗЕМЈИШТЕТО:

Човечкото користење определено земјиште за определена цел (како што е наводнувано
земјоделство, рекреација и домување) (Процена на екосистемите во Обединетото Кралство
2011 г.). Треба да имате предвид дека овој поим не е синоним за земјина покривка. Овој поим
упатува на физичкиот материјал на површината на земјата (трева, асфалт, дрвја, вода, итн.).

ГЛОБАЛНА ПРОМЕНА:

Генерички поим за опишување промени во системите на глобално ниво, вклучувајќи ги
климатскиот систем, екосистемите и социјално-еколошките системи.

ПАЗАРНИ ИНСТРУМЕНТИ:

УПРАВУВАЊЕ:

Управувањето е корпусот од правила, механизми за спроведување и соодветни интерактивни
процеси што го координираат однесувањето на луѓето (Huppert, Svendsen и Vermillion 2003
г.). Управувањето не е само она што го прави некоја централна влада или некој диктатор; тоа
се одвива во поголеми и помали групи и во различен обем, од локален до глобален. Според
тоа, управувањето се формира секогаш кога луѓето имаат потреба за меѓусебна интеракција за
утврдување, на пример, стандарди и правила за користење некој природен ресурс (ГТЗ 2004
г.).

Механизми што создаваат пазар за екосистемски услуги со цел да ја подобрат ефикасноста на
начинот на кој се користат услугите. Поимот се користи за механизмите што создаваат нови
пазари, но, исто така, и за одговорите како што се даноците, субвенциите или прописите што
влијаат врз постојните пазари (Процена на екосистемите во Обединетото Кралство 2011 г.).

ПАЗАРЕН НЕДОСТАТОК:

Ситуација во која распределбата на стоките и услугите е неефикасна и постојат други исходи
што ставаат најмалку едно лице во поповолна положба. Во доменот на екосистемските услуги,
пазарен недостаток може да биде неспособноста на пазарот да ги утврди точните вредности
што се поврзуваат со определена екосистемска услуга (Процена на екосистемите во
Обединетото Кралство 2011 г.).
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ПРИРОДЕН КАПИТАЛ

Природен капитал е проширувањето на економскиот концепт за капитал (физички и човечки
производни средства) за опфаќање на еколошките стоки и услуги. Капитал е залиха од ресурси
што креираат текови на стоки или услуги во иднина. Оттаму, природен капитал е залихата од
природни екосистеми што креираат тек на вредни екосистемски услуги во иднина. На пример,
дрвниот или рибниот фонд обезбедуваат тек од нови дрвја или риби. Природниот капитал
може, исто така, да обезбедува услуги како рециклирање отпад, каптирање вода и контрола на
ерозијата. Бидејќи текот на екосистемските услуги се подобрува ако екосистемот е
функционален, структурата и разновидноста на системот се важни компоненти на
природниот капитал.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ:

Деловите од природата што имаат економска или културна вредност за луѓето. Во
економска смисла, капиталот што е создаден од луѓето и трудот се ресурси, исто така.
Меѓутоа, тие не се со „природни“ потекло. За некои природни ресурси е потребно да се
користи вештачки капитал и/или труд за да се трансформираат и да станат пристапни и
корисни (ГТЗ 2004 г.). Во овој прирачник, меѓутоа, се фокусираме на тековите на користи и
трошоци од употребата на тие ресурси, наместо на залихите од самите ресурси.

НЕУПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ:

Користи што не произлегуваат од директна или индиректна употреба, туку од
некористењето на ресурсот (TEEB 2010 г.). На пример, знаењето дека некој редок вид мајмуни
е во дивината, иако вие можеби нема никогаш да го видите.

ОПОРТУНИТЕТЕН ТРОШОК:

Се однесува на вредноста на следната најдобра алтернатива. Тоа е трошокот што се поднесува
поради неискористувањето на следната најдобра алтернатива на избраната алтернатива.
Изгубените користи од некористењето шумско земјиште на различен начин, на пример, како
земјоделско земјиште, е опортунитетниот трошок на одржувањето на шумата. Тој претставува
централен елемент кога се анализираат одлуките на раководството што резултираат со
компромиси меѓу различните квалитети и количини на екосистемските услуги.

ПЛАЌАЊА ЗА
ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ
(ПЕУ):

Плаќањата за екосистемските услуги се инструменти од политиката што имаат цел да
постигнат одржливо користење на земјиштето преку директни стимулации. Основниот
концепт за ПЕУ предвидува дека оние што ги обезбедуваат екосистемските услуги треба да
добијат надоместок за тоа и оние што имаат корист од услугите треба да платат за нивното
обезбедување. Еден од најчестите примери во оваа смисла е примерот во областа на
водоснабдувањето. Чуварите на шумските области нагоре по водените текови треба да
добијат надоместок од заедниците надолу по водените текови што имаат корист од
висококвалитетната вода што истекува од зачуваната шума. Износот на надоместокот треба
да биде приближна вредност на опортунитетниот трошок на шумските чувари што ја
оставиле шумата нечепната наместо да ја користат на некој друг начин, на пример,
расчистувајќи ја за да го ослободи земјиштето за земјоделство.

КРЕАТОР НА ПОЛИТИКИ:

Лице што има овластување да влијае врз, или да ги утврдува политиките и практиките на
меѓународно, национално, регионално или локално ниво (Процена на екосистемите во
Обединетото Кралство 2011 г.).

ПОЛИТИКА/ПОЛИТИКИ:

Политика е изјава за намерите на група луѓе. Таа ги опфаќа идеите, принципите и плановите
за тоа што треба да се стори во определена ситуација за да се постигне определен резултат.
Различните развојни сектори, како што се индустријата, земјоделството, животната средина,
енергетиката, образованието и здравството, може да имаат сопствени политики на кое било
ниво (национално, регионално или локално). Во таквите случаи зборуваме за секторски
политики. Секторските политики вообичаено разгледуваат определена ситуација и ги
пропишуваат потребните чекори и задачи за постигнување цели за подобрување или
менување на тековната состојба. Класичниот циклус за креирање политики започнува со
дефинирањето некој проблем или прашање, утврдување план за негово решавање,
дизајнирање и спроведување на политиката, подигнување на свеста за политиката и
оценување на исходите со цел да се подобрат политиките. Во реалноста, сепак, циклусот на
политиките не е задолжително линеарен и развојот на политиките може да биде многу
сложен потфат.

ДЕЛ III: ПОИМНИК И РЕФЕРЕНЦИ

ПОЛИТИЧКО
ДЕЈСТВУВАЊЕ:

Се однесува на постапките и процесите што се одвиваат како резултат и во текот на
интеракциите ‒ вообичаено дебати или дијалози ‒ меѓу луѓе или групи луѓе за целите на
водење преговори за исходите, надминување на разликите или правење обиди за
постигнување каков било вид договор. Оваа интеракција на крајот резултира со носење
одлуки за спроведување активности. Концептот за моќ е од централно значење за
политичкото дејствување, како и за стекнувањето влијателност за свртување определена
ситуација по полза на определена партија или за подобрување нечиј статус. Преговорите
ретко кога се одвиваат на еднакво рамниште; асиметриите на моќта на различните актери се
вообичаени. Политичкото дејствување се случува на сите нивоа, од нивото на домаќинството
до глобалната арена.

ПРИНЦИП НА
ПРЕТПАЗЛИВОСТ:

Концепт од управувањето што предвидува дека во случаите „кога постојат закани од
сериозни или неповратни штети, недостигот на целосна научна сигурност не се користи како
причина за одложување рентабилни мерки за спречување на деградирањето на животната
средина“, како што е дефиниран во Декларацијата од Рио (Процена на екосистемите во
Обединетото Кралство 2011 г.).

ПРИВАТНИ ДОБРА:

Добра што носат придобивки за луѓето и се карактеризираат со високи нивоа на ривалство и
исклучивост. Ривалството значи дека потрошувачката на доброто од едно лице го намалува
количеството што е достапно за останатите лица. Исклучивоста значи дека производителот
може да ја ограничи употребата на производот и да го направи достапен единствено за оние
што тој смета дека се подготвени да платат за него и да ги исклучи оние што не ги исполнуваат
утврдените критериуми.

ИМОТНИ ПРАВА:

Се однесуваат на тоа како определен ресурс или добро се користи и се поседува. Имотните
права носат право на користење на доброто, право на заработување приходи од него, право на
негов пренос на други лица и полагање права врз доброто. Многумина тврдат дека
утврдувањето јасни имотни права може да биде начин за намалување на деградирањето преку
интернализирање на надворешните фактори (видете го описот на поимот горе) и потпирање
врз стимулациите што ги пренесува поседувањето определен ресурс, на пример, земјиште, за
неговата заштита и грижата за него.

ЈАВНИ ДОБРА:

Добро или услуга за кои придобивките што ги добива која било страна не ја намалуваат
достапноста на придобивки за останатите и каде што пристапот до доброто не може да се
ограничи (TEEB 2010 г.).

ОТПОРНОСТ (НА
ЕКОСИСТЕМИ):

Нивото на нарушување што определен екосистем може да го поднесе без да го помине прагот
и да ги промени својата структура или функции. Отпорноста зависи од еколошката
динамика, како и од организацискиот и институционалниот капацитет за разбирање,
управување и одговарање на овие процеси (Процена на екосистемите во Обединетото
Кралство 2011 г.).

ВИД:

Група организми што се способни за меѓусебно вкрстување и се репродуктивно изолирани од
сите останати организми, иако постојат многу делумни исклучоци од ова правило во
определени таксони. Оперативно, поимот за биолошки вид е општо прифатена основна
таксономска единица што се заснова врз морфолошка или генетичка сличност. Откако ќе се
опише и ќе се прифати некој нов вид, тој добива единствено научно име (Процена на
екосистемите во Обединетото Кралство 2011 г.).

ВИДОВА РАЗНОВИДНОСТ:

Биолошка разновидност на ниво на вид, често комбинирајќи аспекти на бројноста на
видовите, нивната релативна изобилност и нивната различност (Процена на екосистемите
во Обединетото Кралство 2011 г.).

БРОЈНОСТ НА ВИДОТ:

Бројот на видови во рамките на даден примерок, заедница или област (Процена на
екосистемите во Обединетото Кралство 2011 г.).
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ОДРЖЛИВОСТ:

Способноста на системот да остане разновиден и продуктивен со текот на времето. Поимот
настана во областа на екологијата, но се прошири во светски рамки како водечки принцип на
одржливиот развој. Во овој контекст, одржливоста се однесува на издржливоста на
биолошките, политичките, културните и економските системи и нивните интеракции со
текот на времето. Концептот за одржлив развој беше популаризиран од Светската комисија за
животна средина и развој (позната и како Комисија од Брунтланд) со објавувањето на
извештајот на Комисијата со наслов Нашата заедничка иднина во 1987 година. Одржливиот
развој ја нема загубено својата корисност како водечки принцип за развој и концептот сега е
вграден во Целите за одржлив развој (ЦОР) на ОН во рамките на Агенда 2030 за одржлив
развој, објавени во 2015 година. ЦОР опфаќаат широк спектар на развојни прашања,
вклучувајќи ги сиромаштијата, гладувањето, здравјето, родовата еднаквост, економскиот
раст, образованието, климатските промени, животната средина, водата, санитарните услови,
енергијата и социјалната правда.

ПРАГ/КРИТИЧНА ТОЧКА:

Точка или ниво на кое се менуваат екосистемите, понекогаш неповратно, во значително
различна состојба, што сериозно влијае врз нивниот капацитет за обезбедување определени
екосистемски услуги (TEEB 2010 г.).

ВКУПНА ЕКОНОМСКА
ВРЕДНОСТ (ВЕВ):

Рамка за процена на вредноста на некоја стока или услуга, или на пакет стоки и услуги, земајќи
ги предвид различните составни делови на вредноста, вклучувајќи директна употребна
вредност, индиректна употребна вредност, неупотребна вредност, вредност на опции и
вредност на наследство.

КОМПРОМИС:

Избор што вклучува губење определено количество или определен квалитет на некоја
екосистемска услуга за возврат на стекнување некоја друга услуга. Со други зборови, опишува
размена каде што се откажувате од едно нешто за да добиете нешто друго што исто така го
посакувате.

ТРАДИЦИОНАЛНО
ЗНАЕЊЕ:

Знаењето, иновациите и практиките на домородните и локалните заедници насекаде во
светот што се длабоко втемелени на историјата и искуството. Традиционалното знаење е
динамичко и се приспособува кон културните промени и промени на животната средина. Тоа
вградува други облици на знаење и гледни точки. Традиционалното знаење често се користи
како синоним за домородно знаење, локално знаење или традиционално еколошко знаење.

ТРАНСАКЦИСКИ
ТРОШОЦИ:

Се однесува на трошоците што се поднесуваат при вршењето каква било економска трговија.
Ресурсите што се потрошени за создавање, одржување и функционирање на институциите
може да се разберат како трансакциски трошоци (Furubotn и Richter 1998 г.).

УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ:

Вредноста што произлегува од употребата или поседувањето потенцијал за употреба на некој
ресурс. Тоа е нето-сумата на директната употребна вредност, индиректната употребна
вредност и вредноста на опциите (TEEB 2010 г.).

ВРЕДНУВАЊЕ,
ЕКОНОМСКО:

Процесот на процена на вредноста и нејзиното изразување во монетарен износ за определена
стока или услуга во определен контекст (TEEB 2010 г.).

ПОДГОТВЕНОСТ ЗА
ПЛАЌАЊЕ (ПЗП):

Процена на подготвеноста на луѓето да платат за определена услуга за која вообичаено нема
пазарна цена, на пример, ПЗП за заштита на некој загрозен вид (TEEB 2010 г.).
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ДЕЛ III

INTEGRATING ECOSYSTEM SERVICES INTO DEVELOPMENT PLANNING

81

ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

ДЕЛ III: ПОИМНИК И РЕФЕРЕНЦИ

РЕФЕРЕНЦИ
Barbier E.B. (1989). The economic value of ecosystems:1 -Tropical Wetlands. LEEC Gatekeeper Series 89-02. London Environmental
Economics Centre, London, UK.
Bass S., D. Roe and J. Smith (2010). Look both ways: Mainstreaming biodiversity and poverty reduction. IIED Briefing, London, UK.
Bassi L. (2002). Valuation of land use and management impacts on water resources in the Lajeado Säo Jose micro-watershed, Chapeco,
Santa Catarina State, Brazil. Prepared for e-workshop on Land-Water Linkages in Rural Watersheds: Case Study Series. Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy.
Berghöfer A., C. Brown, A. Bruner, L. Emerton, E. Esen, D. Geneletti, M. Kosmus, R. Kumar, M. Lehmann, F. Leon Morales,
E. Nkonya, T. Pistorius, J. Rode, R. Slootweg, U. Tröger, H. Wittmer, S. Wunder, H. van Zyl. (2016). Increasing the policy impact
of ecosystem services assessments and valuations - Insights from practice. Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) GmbH,
Leipzig and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Eschborn, Germany.
Butler J. et al. (2013). An analysis of trade-offs between multiple ecosystem services and stakeholders linked to land use and
water quality management in the Great Barrier Reef, Australia. Agriculture, Ecosystems and Environment 180 (1): 176-191.

D. Sainbayar, and A. Enkhbaatar (2009). The economic value of the Upper Tuul ecosystem, Mongolia.
East Asia and Pacific Sustainable Development Department, Discussion Papers, World Bank. Washington, DC, USA.
Falkenmark M., A. Berntell, A. Jägerskog (2007). On the verge of a new water scarcity: A call for good governance and
human ingenuity. SIWI Policy Brief. Stockholm International Water Institute (SIWI), Stockholm, Sweden.
Felipe-Lucía M., B. Martín-López, S. Lavorel, L. Barranquero-Díaz, J. Escalera-Reyes, F.A. Comin (2015). Ecosystem services flows:
Why stakeholders’ power relationships matter. PLoS ONE 10(7): e0132232.
Fisher et al. (2009). Defining and classifying ecosystem services for decision making. Ecological Economics 68: 643-653.
Foley A. et al. (2005) Global consequences of land use. Science. 309: 570-4.
Furubotn E.G. and R. Richter (1998). Institutions and economic theory. The contribution of the new institutional economics.
The University of Michigan Press, Ann Arbor, MI, USA.
Gerrard P. (2004). Integrating wetland ecosystem values into urban planning: the case of That Luang Marsh, Vientiane, Lao PDR, IUCN
- The World Conservation Union Asia Regional Environmental Economics Programme and WWF Lao Country Office, Vientiane.
GTZ (2004). Natural Resources and Governance: Incentives for Sustainable Resource Use Manual, Eschborn.

ДЕЛ III

Ash N., H. Blanco, C. Brown, K. Garcia, T. Henrichs, N. Lucas, C. Ruadseep-Heane, R.D. Simpson, R. Scholes, T. Tomich, B. Vira,
and M. Zurek (eds) (2010). Ecosystems and human well-being: A manual for assessment practitioners. Island Press, Washington, DC.
USA.

GTZ (2008). Manual on results-based monitoring. Eschborn, Germany.
DEFRA (2007). An introductory guide to valuing ecosystem services. London, UK.
GTZ (2009). Capacity WORKS - The management model for sustainable development. Eschborn, Germany.
DEFRA (2011). Participatory and deliberative techniques to embed an ecosystems approach into decision making:
An introductory guide. London, UK.
Díaz S. et al. (2015). The IPBES conceptual framework — connecting nature and people.
Current Opinion in Environmental Sustainability, Volume 14, June 2015, Pages 1–16.

GIZ (2016): Climate change adaptation in coastal and marine areas. Participants’ handbook. Bonn and Eschborn, Germany.

Durham E., H. Baker, M. Smith, E. Moore and V. Morgan (2014). The BiodivERsA stakeholder engagement handbook.
BiodivERsA, Paris, France.

Hanna S. and M. Munasinghe (1995). Property rights and the environment. Social and ecological issues.
The Beijer international Institute of Ecological Economics and the World Bank, Washington, DC, USA.

Emerton L. (2000). Using economic incentives for biodiversity conservation.
International Union for the Conservation of Nature (IUCN) Eastern Africa Regional Office, Nairobi, Kenya.

Hanson C., J. Ranganathan, C. Iceland, and J. Finisdore (2008). The corporate ecosystem services review: Guidelines for identifying
business risks and opportunities arising from ecosystem change. World Resources Institute, Washington, DC, USA.

Emerton L. (2007). Economic assessment of ecosystems as components of water infrastructure.
Water: Journal of the Australian Water Association, December 2007: 25-28.

Huntley B.J. and K.H. Redford (2014). Mainstreaming biodiversity in practice: A STAP advisory document.
Global Environment Facility, Washington, DC, USA.

Emerton L. (2008): Investing in ecosystems as poverty reduction infrastructure. IUCN, Gland, Switzerland.

Huppert W., M. Svendsen, and D. L. Vermillion (2003). Maintenance in irrigation:
Multiple actors, multiple contexts, multiple strategies. Irrigation and Drainage Systems 17: 5-22.

Emerton L. (2011). Economic analysis of ecosystem services in the Mekong Basin.
Report prepared for WWF Greater Mekong Programme, Bangkok, Thailand.
Emerton L. and G. Howard (2008). A toolkit for the economic analysis of invasive species.
Global Invasive Species Programme, Nairobi, Kenya.
Emerton L. and L.D.C.B. Kekulandala (2003). Assessment of the economic value of Muthurajawela Wetland.
IUCN Occasional Papers, Sri Lanka No.4.
Emerton L., and E. Bos (2004). Value: Counting ecosystems as water infrastructure.
International Union for the Conservation of Nature (IUCN), Gland, Switzerland.
Emerton L., N. Erdenesaikhan, B. De Veen, D. Tsogoo, L. Janchivdorj, P. Suvd, B. Enkhtsetseg, G. Gandolgor, Ch. Dorisuren,
82

GIZ (2012). Integrating ecosystem services into development planning. A stepwise approach for practitioners based on the TEEB
approach. Bonn and Eschborn, Germany.

IIED (2013). Community based adaptation: Mainstreaming CBA into national and local planning. IIED and BCAS.
IPBES (2015). Preliminary guide regarding diverse conceptualization of multiple values of nature and its benefits, including biodiversity
and ecosystem functions and services. Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services, Bonn, Germany.
Isakson R. (2002). Payment for environmental services in the Catskills: A socio-economic analysis of the agricultural strategy in
New York City’s Watershed Management Plan. PRISM, San Salvador, El Salvador.
IUCN, TNC, World Bank (2004). How much is an ecosystem worth. Washington, DC, USA.
Klein D. B. and J. Robinson (2011). Property: A bundle of rights? Prologue to the symposium. Economic Journal Watch 8(3):
193–204.Land & Water Australia (2005). Making economics work for biodiversity conservation, Canberra, Australia.
83

Logiudice K., R. Ostfeld, K. Schmidt and F. Keesing (2003). The ecology of infectious diseases: Effects of host diversity and
community composition on Lyme disease risk. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
(PNAS). 100: 567-71.
Maes J. et al. (2013). Mapping and assessment of ecosystems and their services: An analytical framework for ecosystem assessments under
action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020. Publications office of the European Union, Luxembourg.
McCartney M. et al. (2015). Sustainable development and ecosystem services. IWMI, Institute for Land, Water and Society,
Charles Sturt University, Australia.
McNeely et al. (2009). The wealth of nature - Ecosystem services, biodiversity, and human well-being. Arlington, Virginia, USA.
Millennium Ecosystem Assessment (2003). Ecosystems and human well-being: A framework for assessment. Washington, DC, USA.
North D. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
OECD (2008). Strategic environmental assessment and ecosystem services. DAC Network on Environment and Development
Co-operation (ENVIRONET). Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Paris, France.
OECD-DAC (2010). Policy statement on integrating biodiversity and associated ecosystem services into development co-operation.
Organisation for Economic Cooperation and Development – Development Assistance Committee. Paris, France.
Pearce W. D. and R.K. Turner (1990). Economics of natural resources and the environment. Harvester Wheat-sheaf. London, UK.
Ranganathan J., F. Irwin, and C. Procope Repinski (2009). Banking on nature’s assets. World Resources Institute (WRI).
Washington, DC, USA.
Reef M.S., A. Graves, N. Dandy, H. Posthumus, K. Hubacek, J. Morris, C. Prell, C.H. Quinn and L.C. Stringer (2009).
Who´s in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental
Management 90, 1933-1949.
Reid W.V. (2001). Capturing the value of ecosystem services to protect biodiversity. In: Chichilnisky, G. et al.
Managing human dominated ecosystems. Monographs in Systematic Botany 84, Missouri Botanical Garden Press. St. Louis, MI, USA.
Ricketts T.H., G.C. Daily, P.R. Ehrlich and C.D. Michener (2004). Economic value of tropical forest to coffee production.
Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America (PNAS), vol. 201 no. 34.
Rincón Ruiz A. (2015). Integrated valuation of biodiversity and ecosystem services: Conceptual and methodological aspects.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá, Colombia.
Rodriguez, J.P., T.D. Beard, J.R.B. Agard, E. Bennett, S. Cork, G. Cumming, D. Deane, A.P. Dobson, D.M. Lodge, M. Mutale, G.C.
Nelson, G.D. Peterson, T. Ribeiro, S.R. Carpenter, P.L. Pingali, E.M. Bennett, and M. B. Zurek. (2005). Chapter 12:
Interactions among ecosystem services. In ecosystems and human well-being: Scenarios: Findings of the Scenarios Working Group.
Millennium Ecosystem Assessment Series Vol. 2, Island Press, Washington DC.
Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2010). Ecosystem goods and services in development planning:
A good practice guide. Montreal, Canada.

ДЕЛ III: ПОИМНИК И РЕФЕРЕНЦИ

TEEB Foundations (2010). The economics of ecosystems and biodiversity: Ecological and economic foundations.
Edited by Pushpam Kumar. Earthscan. London.
TEEB reports (available at www.teebweb.org):
TEEB (2008). The economics of ecosystems and biodiversity: An interim report. European Commission. Brussels, Belgium.
TEEB (2009). The economics of ecosystems and biodiversity for national and international policy makers.
TEEB (2009). The economics of ecosystems and biodiversity, climate issues update.
TEEB (2010). The economics of ecosystems and biodiversity for business.
TEEB (2010). The economics of ecosystems and biodiversity for local and regional policy makers.
TEEB (2010). The economics of ecosystems and biodiversity: Mainstreaming the economics of nature:
A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB.
Tilman D., K.G. Cassman, P.A. Matson, R. Naylor and S. Polasky (2002).
Agricultural sustainability and intensive production practices. Nature 418(6898): 671-7.
Turpie J., Smith, B., Emerton, L. and Barnes, J. (1999). The economic value of the Zambezi Basin Wetlands.
Canadian International Development Agency (CIDA). University of Cape Town, South Africa.
UK National Ecosystem Assessment (2011). The UK National Ecosystem Assessment: Synthesis of the key findings.
UNEP-WCMC, Cambridge, UK.

ДЕЛ III

ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

UNDP and UNEP (2008). Making the economic case: A primer on the economic arguments for mainstreaming poverty-environment
linkages into development planning. UNDP-UNEP Poverty-Environment Initiative, Nairobi, Kenya.
UNEP-WCMC (2011). Developing ecosystem service indicators: Experiences and lessons learned from sub global assessments and other
initiatives. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Technical Series No. 58, Montreal, Canada.
Van Jaarsveld A.S., R. Biggs, R.J. Scholes, E. Bohensky, B. Reyers, T. Lynam, C. Musvoto and C. Fabricius (2005).
Measuring conditions and trends in ecosystem services at multiple scales: The Southern African Millennium Ecosystem Assessment
(SAfMA) experience. Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences 360: 425-441.
Walker B., S. Carpenter, J. Anderies, N. Abel, G. S. Cumming, M. Janssen, L. Lebel, J. Norberg, G. D. Peterson and
R. Pritchard (2002). Resilience management in social-ecological systems: a working hypothesis for a participatory approach.
Conservation Ecology 6(1): 14.
WBCSD, PWC; ERM, IUCN (2011). Guide to corporate ecosystem valuation - A framework for improving corporate
decision-making. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Geneva, Switzerland.
WBCSD, WRI and Meridian Institute (2008). Corporate ecosystem services review: Guidelines for identifying business risks and
opportunities arising from ecosystem change. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD and World Resources
Institute (WRI), Geneva, Switzerland and Washington, DC, USA.
World Bank (2004). Assessing the economic value of ecosystem valuation. Washington, DC, USA.
WRI (2007). Restoring nature’s capital - An action agenda to sustain ecosystem services. Washington, DC, USA.
WRI (2008). Ecosystem services - A guide for decision-makers. Washington, DC, USA.

Society for Ecological Restoration International (SER) Science and Policy Working Group (2004).
Primer on ecological restoration. www.ser.org and Tucson, AZ, USA.

84

85

АНЕКС 1: ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ И
НИВНИТЕ СИМБОЛИ

Спречување на
ерозијата и одржување
на плодноста на
почвата:

Ерозијата на почвата е клучен фактот во процесот на
деградација на земјиштето и на дезертификацијата.

(ПРИСПОСОБЕНО ОД MEA 2005 И TEEB 2010)3

Опрашување:

Околу 87 од 115 водечки земјоделски култури во
светски рамки зависат од опрашување од страна на
животните, вклучувајќи важни комерцијални
култури како што се какаото и кафето.

1) У
 слуги на снабдување се екосистемски услуги што ги опишуваат
материјалните продукти од екосистемите. Тие вклучуваат храна, вода,
суровини и други ресурси.

Биолошка контрола:

Екосистемите се важни за регулирање на
штетниците и вектор преносливите болести.

Храна:

Екосистемите обезбедуваат услови за одгледување
храна – во дивите живеалишта и во управуваните
агроекосистеми.

Суровини:

Екосистемите обезбедуваат многу разновидни
материјали за градба и гориво.

Свежа вода:

Медицински ресурси:

Екосистемите обезбедуваат површински и
подземни води со добар квалитет.

Голем број растенија се користат како
традиционални лекови и како суровини за
фармацевтската индустрија.

2) Регулаторните услуги се услугите што екосистемите ги обезбедуваат
однесувајќи се како регулатори. На пример, одржувајќи го квалитетот
на воздухот и почвата или обезбедувајќи контрола на поплави и болести.

3
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Регулирање на
локалната клима и
квалитетот на воздухот:

Дрвјата обезбедуваат сенки и ги отстрануваат
загадувачите од атмосферата. Шумите влијаат врз
врнежи.

Секвестрирање и
складирање јаглерод:

Дрвјата и растенијата во текот на својот раст го
отстрануваат јаглерод диоксидот од атмосферата и
ефективно го заробуваат во своите ткива.

Ублажување екстремни
настани:

Екосистемите и живите организми создаваат тампонзона против природните опасности како што се
поплавите, бурите и свлечиштата.

Третман на отпадни
води:

Микроорганизмите во почвата и во водата го
разградуваат човечкиот и животинскиот отпад, како
и голем број загадувачи.

Авторски права: симболи Jan Sosse, за повеќе информации обратете се на teeb@ufz.de.

3) Живеалиштата или услугите за поддршка се основата за речиси сите
останати услуги. Екосистемите обезбедуваат животен простор за
растенијата или животните; тие, исто така, ја одржуваат разновидноста
на различните растителни и животински видови.
Живеалишта за
видовите:

Живеалиштата обезбедуваат сè што му е потребно на некое
поединечно растенија или животно за да преживее. На
пример, на миграторните видови им се потребни
живеалишта по должината на миграторните рути.

Одржување на
генетската
разновидност:

Генетската разновидност прави разлика меѓу различните
раси или сорти, обезбедува основа за добра адаптација
на култиварите на локалните услови и генофонд за
натамошен развој на комерцијални култури и сточарско
производство.

ДЕЛ IV

ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

4) У
 слугите од културна важност ги вклучуваат нематеријалните користи
што луѓето ги добиваат преку контактот со екосистемите. Тие
вклучуваат естетски, духовни и психолошки придобивки.
Рекреација и ментално
и физичко здравје:

Природните предели и урбаните зелени простори
играат улога во одржувањето на менталното и
физичкото здравје.

Туризам:

Природниот туризам обезбедува значајни економски
придобивки и е витален извор на приходи за многу
земји.

Естетска вредност и
инспирација за
културата, уметноста и
дизајнот:

Јазикот, знаењето и ценењето на природното
окружување се меѓусебно поврзани во текот на
целата човечка историја.

Духовно искуство и
чувство на припадност:

Природата е заеднички елемент на сите големи
религии; природните предели, исто така, го
помагаат образувањето локален идентитет и чувство
на припадност.
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МЕРКИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ
И ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ
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Табела 4.1: Преглед на мерки за биолошка разновидност и екосистемски услуги

КАТЕГОРИЈА

ПРИМЕРИ

МЕРКИ ЗА РАЗНОВИДНОСТА

Разновидност, богатство и ендемизам на видови
Бета (флуктуации на видовите), филогенетска, генетска, функционална разновидност

МЕРКИ ЗА КОЛИЧЕСТВО

Обем и географска дистрибуција на видовите и екосистемите
Изобилство/големина на популација
Биомаса/нето примарно производство

МЕРКИ ЗА УСЛОВИТЕ

Загрозени видови/екосистеми
Индекс на засегнатост на видови (Red List Index - RLI)
Конективност и фрагментација на екосистемот (фрактална димензија, индекс на
централни површини, конективност, кохезија на парчиња земја)

Општи принципи и препораки
Показателите мерат некоја состојба, количество или

Изработката на показателите треба да се смета за социјален

Показателите користат наменски мерења или мерења

Показателите имаа посебна намена преку мерење

Метрика: група мерења или податоци што се во основата

Треба да се земат предвид потребите на засегнатите страни

процес што произлегуваат од набљудување и следење.
што се специфични за целната јавност, или вредности за
пренесување порака.
на секој показател (на пример, определена вредност).

Индексот комбинира определен број мерења за

зголемување на чувствителноста, доверливоста и
леснотијата на комуникациите.

Показателите за екосистемските услуги пренесуваат

информации за условите, трендовите и причините
(двигателите) на креаторите на политиките.

процес.

и известување за релативната вредност на некоја
екосистемска услуга во определен (политички) контекст.
МЕРКИ ЗА ПРИТИСОЦИ

за оценување и мерење на влијанието на мерките или
политиките.

За да се зголеми ефикасноста на соопштувањето

на резултатите (и промовирањето на промените),
показателите треба да бидат разбирливи, релевантни и
легитимни.
МЕРКИ ЗА УСЛУГИТЕ НА
СНАБДУВАЊЕ

МЕРКИ ЗА РЕГУЛАТОРНИ
УСЛУГИ

МЕРКИ НА УСЛУГИТЕ ОД
КУЛТУРНА ВАЖНОСТ

Промена на земјината покривка
Климатска промена
Загадување и еутрофикација (процена на нивото на нутриенти)
Показатели за човековиот отпечаток (на пример, нето примарна продуктивност соодветна
за луѓето, HANPP, Индекс на жива планета (Living Planet Index – LPI), еколошки долг
Нивоа на искористување (апстракт за потрошувачко користење)
Инвазивни видови

Градежно дрво, гориво, влакна, сточарско и рибарско производство, производи од диви
животни
Собрани лековити растенија
Издашност и регулирање води
Биолошка инфраструктура
Потреба за рекреација во природа

ДЕЛ IV
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Секвестрирање јаглерод, регулирање и производство на водени текови, регулирање
природни опасности, асимилација на отпад, регулирање ерозија, заштита на почвата,
регулирање болести, опрашување, контрола на штетници
Рекреативна употреба, број на туристи или приходи од туризам, духовни вредности,
естетски вредност

Извор: TEEB Foundation 2010
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АНЕКС 3:
КАРАКТЕРИСТИКИ НА
ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ И
ПОВРЗАНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

Основни карактеристики на екосистемските
услуги: Просторна и временска динамика

побарувачка за некоја услуга и како таа услуга се вреднува од
различните групи луѓе. При споредбата на побарувачката и
понудата, може да оцениме дали постои рамнотежа или дали
деградирањето може да се припише на прекумерната
побарувачка или на кој било друг облик на влијание.
Ò Слика 4.1 ни претставува едноставна рамка за разбирање на
основните врски меѓу екосистемите, екосистемските услуги и
човековата добросостојба. Без оглед на својата едноставност,
таа обезбедува многу корисна концептуализација на врските
меѓу различните димензии на процената.

Клучни просторни и временски динамики на
екосистемските услуги:
Екосистемските услуги се предмет на „промена“ од

моментот на создавање до моментот на искористување
на три начини: 1) биофизичките процеси се менуваат
во рамките на пределот, 2) користите и корисниците
се менуваат во рамките на пределот, 3) трошоците за
обезбедување се менуваат во рамките на пределот.
Просторната и временската варијација на енергетскиот

тек ги утврдуваат локацијата и продуктивноста на
екосистемите (на пример, температурата и врнежите во
голема мера влијаат врз изобилството и дистрибуцијата на
биолошката разновидност во дадениот предел).

Слика 4.1: Рамка за поврзување на екосистемите со човековата добросостојба

е функција на просторната конфигурација на екосистемите
(на пример, видот на вегетацијата и нејзината локација
влијаат врз водоснабдувањето, преносот на нутриентите и
врз некои услуги од културна важност).
„Екосистемските услуги не секогаш се влошуваат или

се подобруваат на линеарен и предвидлив начин. Тие
може природно да минуваат низ циклуси на пропаѓање и
обновување.“ (WRI 2008)
Просторната конфигурација на земјината покривка во

некој регион влијае врз еколошките шаблони и процеси.
На пример, промените во структурата на пределот може да
ги изменат преносот и трансформацијата на нутриентите,
разновидноста и истрајноста на видовите и да ги
потпомогнат инвазивните видови.
Во многу случаи влијанијата што се должат на промени во

екосистемите (на пример, дефорестација) се специфични
за конкретниот локалитет, а интензитетот на влијанието
(на пример, поплави) ќе зависи од погодената област
(на пример, големината/локацијата на заедницата по
должината на поплавната рамнина).
Општествените преференци и потреби се менуваат со

текот на времето, што може да го промени начинот на
кој општеството ги вреднува и користи екосистемските
услуги.

ДЕЛ IV

При процената на условите и трендовите на екосистемските
услуги, јасното разбирање на обемот, просторниот шаблон и
временскиот распоред на тековите на услугите може да доведе
до поефективни политики за животната средина и
интервенции за управување. Екосистемските услуги не се
хомогени во различните предели или морски предели и не
претставуваат статички појави. Тие се хетерогени во
просторот и еволуираат со текот на времето.

Слоевит пристап кон процената на
екосистемските услуги
Процената на екосистемските услуги може да се разбере како
слоевит пристап, каде што првата задача вклучува разбирање на
клучните структури, процеси и функции на екосистемите за да
може да се идентификуваат оние функции што се корисни за
општеството или, со други зборови, екосистемските услуги.
Преминуваме на разбирањето на понудата на екосистемската
услуга, што може да се изрази во физички или какви било други
мерливи единици што се значајни за креирањето заедничко
разбирање за тоа што се проценува (на пример, кубни метри
вода, број на видови, тони секвестриран јаглерод). Кога се
разгледуваат користите што екосистемските услуги му ги носат
на општеството, ние ја разгледуваме општествената

ДЕЛ IV: АНЕКСИ

Обезбедувањето и испорачувањето услуги од екосистемите

Еден од предизвиците при носењето на одлуките за управување
е „просторната неусогласеност“ во однос на областа каде што се
создава екосистемската услуга и областа што има придобивки од
неа. На Ò следнава слика се прикажани можните просторни
односи меѓу областите на создавање на услугите (С) и областите
на користење на услугите (К).

Биофизика
структура
или процес

ЕКОСИСТЕМИ И
БИОЛОШКА
РАЗНОВИДНОСТ

Екосистемска
функсија*

Слика 4.2: Просторна неусогласеност меѓу областите на создавање и на користење на услугите

Екосистемска
услуга

*Подмжество на биофизичката
структура или процес што го
обезбедува системот

Корист

(економ.)
вредност
ЧОВЕКОВА
ДОВРОСОСТОЈБА

Извор: Приспособено од Haines-Young/Potschin (2010), de Groot (2010)
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Во панелот 1, и создавањето и користењето на услугата се
случуваат на истата локација (на пример, образување на
почвата, обезбедување суровини). Во панелот 2, услугата се
обезбедува во различни правци и носи користи за околниот
предел (на пример, опрашување, секвестрација на јаглерод).
Панелите 3 и 4 прикажуваат услуги што имаат специфични
насочени користи. Во панелот 3, областите во низината имаат
корист од услугите што се обезбедуваат во повисоките
области, на пример, услуги за регулирање на водите што се
обезбедуваат од пошумените падини. Во панелот 4, единица
за обезбедување на услугата може да бидат крајбрежните
мочуришта што обезбедуваат заштита од бури и поплави.

1

2

P/B

P
B

3

4
P

P

B

B

Извор: Fisher et al. (2009)
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Ривалство и исклучување
Постојат две основни карактеристики што ја обликуваат
способноста на луѓето за пристапување и уживање на
користите од која било дадена екосистемска услуга;
исклучување или можноста за контрола врз пристапот до
некоја услуга и 2) ривалство во потрошувачката или „можност
за намалување“.Можноста за исклучување не зависи само од
физичките атрибути на услугата, туку и од ситуациските
фактори како што е, на пример, локацијата. На пример, многу
полесно е да се контролира пристапот до некое дрво манго во
мојот двор отколку до некое дрво манго што расте далеку од
мојата куќа. Овие атрибути може да се менуваат преку
промени како што се локацијата, достапноста на нови
финансиски ресурси, воведувањето нови правила и развој на
механизми за спроведување. Колку што се појавни пристапот
и користењето определена услуга, толку е потешко да се
воспостават регулаторни механизми што ја уредуваат
нејзината употреба.

Ò Слика 4.3 претставува матрица што организира неколку
добра и услуги во согласност со нивото на исклучивост и
ривалитет во потрошувачката.

Компромиси и синергии

Дали може да им се оневозможи пристап до некоја стока или услуга на потпошувачите (што не платиле)?

Ривалски
Неривалски

Дали користењ ето на некое добро или услуга ја намалува
нивната понуда во иднина или не?

Исклучиви

Неисклучиви

Примери за приватни добра

Примери за заеднички добра

Храна
Дрвна граѓа
Јаглен, руда, железо
Автомобил, облека
...

Климатска стабилност
Вода
Рибен фонд, дивеч
Пасишта
...

Примери за клубски добра

Примери за јавна добра

Национален парк
ЕУ
Кино
Пристап до дела со
заштитен авторски права

Кислород
Планини, шуми, плажи
Јавни паркови
Национална одбрана
...

Many goods or services can shift from one category to another based on their use and regulation!

Извор: GTZ (2004)

94

1) С
 инергии, или позитивна коваријанса (повеќе од едно
нешто значи повеќе и од другото нешто)
	Пример: Одржувањето на квалитетот на почвата може
да го унапреди примарното производство, да го подобри
складирањето јаглерод, да го помогне регулирањето на
водените текови и да ги подобри најголемиот дел од услугите
на снабдување (особено услугите за снабдување храна).

ДЕЛ IV

Слика 4.3: Ривалитет и исклучивост

Компромисите во однос на екосистемските услуги
произлегуваат од изборите за управувањето што ги прават
луѓето, кои може да ги сменат видот, обемот и релативната
комбинација од услуги што се обезбедуваат од екосистемите.
Компромисите настануваат кога обезбедувањето една
екосистемска услуга е намалено како последица на
зголеменото користење некоја друга екосистемска услуга.
Во некои случаи, компромисот може да биде експлицитен
избор; но, во другите случаи, компромисите се јавуваат
без предумисла или дури и свесност дека постојат. Овие
ненамерни компромиси се случуваат кога не сме свесни за
интеракциите меѓу екосистемските услуги (на пример, Tilman
и др. 2002, Ricketts и др. 2004), кога нашето знаење за тоа
како тие функционираат е неточно или нецелосно (Walker
и др. 2002), или кога за засегнатите екосистемски услуги не
постојат експлицитни пазари. Сепак, дури и кога одлуката е
резултат на експлицитен, информиран избор, таквата одлука
може да има негативни импликации. На пример, може да
настанат штетни влијанија како последица на диспаритетот
меѓу намерата на некоја определена одлука на раководството,
очекуваниот исход и долгорочниот или широкиот просторен
опфат на одлуките (van Jaarsveld и др. 2005). Повратните
спреги и динамиката на мрежата од синџири на исхрана
во екосистемот може, исто така, да доведат до неочекувани
последици (Logiudice и др. 2003). Со зголемувањето на
временскиот или на просторниот опфат, компромисите
стануваат понеизвесни и потешки за управување ‒ дури и во
случајот кога постои соодветно знаење. Бидејќи човековите
општества продолжуваат да ги трансформираат екосистемите
за да постигнат зголемено обезбедување определени услуги,
ние несомнено ќе намалиме некои услуги во замена за
зголемување некои други услуги (Foley и др. 2005).
Едноставен начин за класификација на компромисите е,
според тоа, дали управните избори реално го зголемуваат
севкупното обезбедување на услугите или зголеменото
искористување една услуга може да ја намали достапноста на
некоја друга екосистемска услуга:

2) К
 омпромиси, или негативна коваријанса (повеќе од
едно нешто значи помалку од друго нешто).
	Пример: Обемното одгледување некоја земјоделска
култура може да ги намали квалитетот на почвата,
биолошката контрола, регулацијата на квалитетот на
воздухот и регулацијата на водите.
Негативните и позитивните коваријанси во севкупното
обезбедување услуги се разликуваат во рамките на
континуум, при што некои избори во управувањето
всушност промовираат подобра комбинација од услуги
(синергија), додека, пак, другите претпочитаат една услуга
во споредба со останатите (негативна коваријанса) до таа
мера што секоја дополнителна единица од определена услуга
сразмерно ги намалува останатите услуги. Компромисите
може да настанат меѓу услугите (на пример, услуги на
снабдување наспроти регулаторни услуги), во даден
временски хоризонт (на пример, сегашни наспроти идни
генерации) и во простор (на пример, нагорно наспроти
надолно). Преку нагласување на релативните влијанија
на компромисите врз тековната и идната понуда на
екосистемски услуги, може да се фокусираме на еден
критичен елемент за носење подобри одлуки за управувањето
со самите компромиси, поточно, разбирањето кои се
победниците и губитниците или, со други зборови, кои
се оние што ќе добијат нешто од промената на определена
комбинација од услуги, а кои ќе изгубат. Ò Табела 4.1 дава
примери за компромиси меѓу екосистемските услуги.
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Табела 4.2 Примери за компромиси меѓу екосистемските услуги

ОДЛУКА

ПРИМЕР ЗА
ПОБЕДНИЦИ

ЦЕЛ

НАМАЛЕНИ
ЕКОСИСТЕМСКИ
УСЛУГИ

ПРИМЕР ЗА
ГУБИТНИЦИ

ЗГОЛЕМУВАЊЕ ЕДНА УСЛУГА ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ УСЛУГИ
Исушување на
мочуриштата за
обработување на земјата

Зголемување на
посевите, сточарското
произвоство

Земјоделци,
потрошувачи

Регулирање природни
опасности, филтрирање
и обработка на водата

Локалните заедници,
вклучувајќи ги
земјоделците и некои
корисници на свежа вода
надолу од водените текови

Зголемена примена на
ѓубрива

Зголемување на
приносите

Земјоделци,
потрошувачи

Рибници, рекреација
(како резултат на
мртвите зони создадени
од прекумерните
нутриенти)

Рибарство, крајбрежни
заедници, туристички
оператори

Конверзија на шуми во
земјоделски површини

Зголемување на дрвната
граѓа (привремено),
посеви, сточарство и
биогорива

Компании за сеча на
шуми, земјоделци,
потрошувачи

Регулирање на климата
и водите, контрола на
ерозијата, дрвна граѓа,
услуги од културна
важност

Локални заедници,
глобалната заедница (од
климатските промени),
локални култури

Крајбрежно
градежништво

Зголемување капитални
средства, отворање
работни места

Локална економија,
влада, инвеститори

Регулирање природни
опасности, рибници
(како резултат на
отстранувањето на
ризофората или
мочуриштата)

Крајбрежни заедници,
рибарство (локално и
странско), зголемени
ризици за крајбрежните
претпријатија

Станбени објекти ги
заменуваат шумите,
земјоделските површини
или мочуриштата

Зголемување капитални
средства, отворање
работни места

Локална економија,
влада, инвеститори,
купувачи на станови

Екосистемски услуги
поврзани со
отстранетите
екосистеми

Локални заедници,
изворните сопственици на
имотот и заедници
низводно од водените
текови

ДЕЛ IV

КОНВЕРЗИЈА НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И НИВНИТЕ УСЛУГИ ВО ИЗГРАДЕНИ СРЕДСТВА

КОНКУРЕНЦИЈА МЕЃУ РАЗЛИЧНИ КОРИСНИЦИ ЗА ОГРАНИЧЕНИ УСЛУГИ
Зголемено производство
на биогориво

Намалена зависност од
странски енергенси

Потрошувачи на
енергија, земјоделци,
влада

Користење на културите
за биогорива наместо
како храна

Потрошувачи (зголемени
цени на храната),
сточарство

Зголемена употреба на вода
во заедниците во горниот
дел на водените текови

Развој на областите во
горните делови на
водените текови

Заедници во горните
делови на водените
текови, индустрии

Водата до долните
делови на водените
текови

Заедници во долните
делови на водените текови,
индустрии

ОДРЖУВАЊЕ БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЈА ОД УСЛУГИ ИЛИ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
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Воведување
агроеколошки практики

Зголемени приноси,
унапредување на
отпорноста на
земјоделските култури

Земјоделци,
потрошувачи

Комбинацијата од
услуги може да ги
зголеми: храната,
сточната храна,
суровините,
опрашувањето,
контролата на ерозијата

Добавувачи на
агрохемикалии,
земјоделци (потребни се
поголеми напори)

Обновување урбани
зелени простори

Зголемување на
пристапот на градското
население до зелени
простори

Градско население,
посетители

Комбинацијата од
екосистемски услуги ги
зголемува:
живеалиштата,
рекреацијата,
естетските вредности,
здравјето, суровините,
опрашувањето, храната

Инвеститори во сива
инфраструктура, населени
места што се влошени од
новото урбанистичко
планирање

Приспособено од WRI (2008).

СЕВКУПНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ
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ДЕЛ IV: АНЕКСИ

ПРИСТАП

АНЕКС 4:
ПРЕГЛЕД НА МЕТОДИ ЗА ПРОЦЕНА
НА ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ
Врз основа на
трошоци

Ве молиме видете ValuES Methods Inventory (www.aboutvalues.
net/method_navigator/) за сеопфатен список на повеќе
различни методи и алатки за процена и вреднување.

МЕТОД

ОПФАТЕН
ЕЛЕМЕНТ
НА ВЕВ

МЕТОД

Трошоци за
замена

Вредноста се заснова врз
трошокот за замена на
Може потенцијално
екосистемската услуга (функција) Пазарни податоци
да ја прецени реалната
или за обезбедување сурогати (на што се лесно
достапни и робустни. вредност.
пример, претходно чистата вода
што сега треба да се пречистува во
пречистителна станица).

Пазарна цена

Пазарни
вредности

(комерцијални
стоки, следење
на влијанието
на промените во
екосистемските
услуги врз
произведените
стоки)

Промена во
продуктивноста
(функција на
производство)

Патни трошоци
Откриена
преференца
(корисни пазарни
информации
за изведување
некомерцијална
вредност)

Хедонистичка
цена

Директна и
индиректна
употребна
вредност

Индиректна
употребна
вредност

Директна и
индиректна
употребна
вредност

Директна и
индиректна
употребна
вредност

Vlerësimi kontigjent

ПРИМЕНА
Пари што се платени за
екосистемските стоки и услуги со
кои се тргува на комерцијалните
пазари, на пример, дрвна граѓа,
риби.
Вредноста се изведува преку
разгледување на промените во
квалитетот и количеството на
некоја комерцијална стока што
произлегуваат од некоја промена
во екосистемот (на пример,
зголемувања на приходите од
рибарството што произлегуваат
од подобрувања на живеалиштата
во ризофората).
Претпоставува дека вредноста
на некој локалитет се одразува
врз тоа колку луѓе се подготвени
да платат за да патуваат до
локалитетот. Трошоците што се
земаат предвид се трошоците за
патување, влезниците и вредноста
на времето.
Вредноста на погодностите од
животната средина (квалитет на
воздухот, убавина на пределот,
културни придобивки, итн.)
што влијае врз цените на
комерцијалните стоки (на
пример, повисоката пазарна цена
на имотот во крајбрежјето или
на куќите во близина на зелените
простори).

ПРИДОБИВКИ

ОГРАНИЧУВАЊА

Пазарни податоци
Ограничени на оние
што се лесно
екосистемски услуги за
достапни и робустни. кои постои пазар.

Директна и
индиректна
употребна
вредност

Здравствени трошоци
(морбидитет и морталитет)
поради промени во
екосистемските услуги (на
пример, загадување на воздухот
или водата).

Се заснова врз
набљудувано
однесување.

Се заснова врз
пазарни податоци,
така што податоците
се релативни
робустни.

Вообичаено е
ограничено на
рекреативните користи.
Се јавуваат тешкотии
кога се земаат предвид
патувања со повеќе
дестинации.

Зависи од податоци
во голема мера и е
ограничено, пред сè, на
услуги поврзани со имот.

Употребна и
неупотребна
вредност

Изразена
преференца
Условно
вреднување

Во голема мера зависи од
податоците и податоците
Пазарни податоци
за промените во услугите
што се лесно
и влијанието врз
достапни и робустни.
производството често
недостасуваат.

Употребна и
неупотребна
вредност

Пренос на
користи
Пренос на
вредности

ОГРАНИЧУВАЊА

Избегнати
трошоци за
штети

Табела 4.3: Заеднички методи за економско вреднување

ПРИСТАП

ПРИДОБИВКИ

Вредноста се заснова врз
трошоците на преземените
активности за избегнување на
штетите ако некоја конкретна
екосистемска услуга не постои (на
пример, трошоците за заштита на
некој имот од поплавување).

Трошоци на
заболувања,
човечки капитал

ОПФАТЕН
ЕЛЕМЕНТ
НА ВЕВ

ПРИМЕНА

(не претставува
метод за
вреднување сам
по себе)

Сите

Подразбира непосредно
прашување на луѓето колку се
подготвени да платат за спречат
губење, или зголемување некоја
екосистемска услуга (на пример,
подготвеност да се плати за да се
зачува нечепната некоја локална
шума).
Луѓето избираат од „мени“ на
опции со различни нивоа на
екосистемски услуги и различни
трошоци. Менијата може да
произлегуваат од опциите на
политиката каде што група
можни акции би можела да
резултира со различни влијанија
врз екосистемите.
Пренесување некоја вредност
од истражувања што веќе се
завршени на друга локација
или контекст и нивно
приспособување кон локалните
услови (на пример, процена
на вредноста на некоја шума
користејќи ја пресметаната
економска вредност на некоја
шума што се наоѓа на друго
место, но е слична во однос на
големината и на видот).

Може да ги утврди
и употребните и
неупотребните
вредности.

Пристрасност на
одговорите, метод што
бара многу ресурси,
хипотетичка природа на
пазарот.

Може да ја
намали потребата
за примарни
истражувања
за вреднување
и да обезбеди
информации брзо.

Степенот на
прецизноста на
вреднувањето може да не
биде доволен за носење
одлука.

ДЕЛ IV

ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

Изборот на методот за вреднување начелно зависи од видот
на услугата, достапноста на ресурси, времето и податоците за
истражувањето, како и неговата цел. Дел од вообичаено
користените методи за вреднување за квантификација или
процена на различните вредносни компоненти на ВЕВ се
прикажани на следнава слика. Директните употребни
вредности обично се најлесни за пресметување бидејќи тие
се често дел од формалните пазари. Неупотребните
вредности се особено проблематични; тие најтешко може да
се измерат квантитативно и со нив се поврзува најголемата
неизвесност.
Извор: IUCN, WB, TNC 2004, приспособено.

98

99

100
(Процес на разбирање
како луѓето ги
концептуализираат,
ги вреднуваат и ги
користат своите локални
окружувања.)

Етноеколошки методи

и

(Процес на набљудување
и работа за да се постигне
разбирање за светот од
гледната точка на луѓето што
се разгледуваат)

Етнографски методи

ПРИСТАП

Може да се искористи за изведување на вредностите
преку разгледување на однесувањата и шаблоните на
потрошувачка на луѓето.

Истражувачот ја делегира задачата за водење дневник
и евиденција за постапките на членови на заедницата
во определен временски период. Анализирањето
на овие податоци ќе помогне подобро да се разберат
гледиштата на членовите на заедницата.

Истражувачот ја делегира задачата за пишување краток
монолог за определена тема или определена културна
интеракција на членови на заедницата.

Активно истражување

Набљудување на учесниците

Водење дневник

Пишување описен монолог

Социјалните структури се истражуваат преку
визуализирање „мрежи“ (т.е. институции, актери,
екосистемски услуги) во графикони што потоа се
поврзуваат меѓусебно преку врски (т.е. односи,
интеракции). Ова може да помогне да се визуализира
како некое општество или заедница меѓусебно си
дејствува со овие „мрежи“ и ги вреднува.

Засегнатите страни се оние луѓе што се погодени од
некој проект/политика/истражување/одлука, или
што имаат значајно влијание врз нивните исходи.
Засегнатата страна обезбедува суштински информации
за економскиот, социјалниот и политичкиот контекст
на некој проекти или област на проучување. Анализата
на засегнатите страни е важен прв чекор во голем број
процени на екосистемските услуги. Таа помага да се
идентификуваат и да се разберат засегнатите страни:
на кој начин се тие засегнати од екосистемските
услуги, како влијаат врз нив и каква е нивната улога во
(јавното) носењето одлуки. Анализата на засегнатите
страни овозможува фино приспособување на дизајнот
на процената. Таа, исто така, обезбедува витални
информации за ефективно и значајно вклучување
на засегнатите страни во самиот процес на процена.
Вклучувањето на засегнатите страни во процените
треба да се земе предвид во согласност со нивните
права, интереси, знаења, како и со какви било
стратешки цели на процената.

Анализа на културолошкиот домен

Анализа на социјалните мрежи

Анализа на засегнатите страни

ДЕЛ IV

Луѓето наведуваат како тие сметаат дека различни
ставки или производи се вклопуваат во категории.
Преку анализа на матриците, истражувачот може да
извлече заклучок како некоја група луѓе ги оценува и ги
вреднува различните ставки или производи.

Анализа на културолошкиот консензус

Некое лице со темелни знаења за предметната заедница
(на пример, лидер од заедницата) се интервјуира со цел
да се продлабочи разбирањето за тоа како заедницата
ги троши ресурсите или се справува со проблемите
поврзани со управувањето и може да дава препораки.

Се заснова врз теоријата дека некои уверувања и
вредности се културолошки. Методот се применува
преку поставување низа прашања на различни лица
за кои тие треба да дадат конкретен одговор. Доколку
постои доволно високо ниво на усогласеност во
одговорите, тие може да се сметаат за заеднички
културолошки уверувања или вредности.

Интервјуа со клучни известувачи

Интервјуа

Едно лице или група луѓе се интервјуираат за нивните
вредности, уверувања и преференци во врска со
екосистемиските услуги преку користење отворени
или затворени прашања.

Директно прашување на луѓето колку тие сметаат дека се
важни екосистемските услуги преку прашалник.

Се заснова врз пристапот за учење преку работа.
Истражувачот активно учествува во процесите во
заедницата во текот на определен временски период
за да добие увид во практиките и уверувањата на
заедницата.

Прашалници

ПРИМЕНА

МЕТОД

Ги вклучува
перцепциите на
најрелевантните
засегнати
страни доколку
се спроведе
темелно и
се осигури
застапеноста на
сите засегнати
страни.

Може да опфати
различни
аспекти на
вредностите,
уверувањата и
преференците.

Вредностите и
преференците
се добиваат
непосредно од
(различните)
општествени
актери.

Резултатите
од анкетното
истражување
може да се
споредат и да
се искористат
за статистичка
анализа.

Може да се
спроведе во
речиси секоја
средина со
релативно мали
трошоци.

Активностите
за собирање
податоци што
се протегаат
во подолг
временски
период
овозможуваат
подобро
опфаќање на
целиот спектар
на вредности
и уверувања на
луѓето.

Може да се
спроведе во
речиси секоја
средина со
релативно мали
трошоци.

ПРЕДНОСТИ

Може да биде „нецелосен“
или да не биде
репрезентативен за целата
култура или општество.

Добивањето голем и
репрезентативен примерок
може да одземе многу
време.

Може да биде потребен
експертски инпут.

Можни се неколку
пристрасности што се
однесуваат на дизајнот
на прашалникот или
интервјуто (на пример,
пристрасност на
одговорите, стратешка
пристрасност,
пристрасност во дизајнот).

Хипотетичка ситуација,
т.е. се заснова врз
приказните и перцепциите
на луѓето.

Луѓето може да се
однесуваат или да се
изразуваат поинаку кога се
набљудувани.

Можна е пристрасност
преку погрешно толкување
на постапките или
недостиг на информации.

Не е репрезентативен
за „општеството“ или
„културата“ во целост.

Може да одзема многу
време и да бара вклучување
голем број луѓе.

НЕДОСТАТОЦИ

ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ
ДЕЛ IV: АНЕКСИ

Табела 4.4: Методи за културна и социјална процена

101

102
(Откриваат како и зошто
вредностите на природата
и нејзините користи се
образувале и се менувале со
текот на времето)

Историски методи

(Просторна
идентификација и мапирање
релевантни информации за
екосистемските услуги)

Географски методи

ПРИСТАП

Вклучување на засегнатите страни во формулирањето
и содржината на аналитичките модели или мапи што
ги претставуваат екосистемските услуги, текови на
користите, корисниците и компромисите во различни
просторни и временски услови.

GIS и далечинско отчитување

Партиципаторно мапирање и моделирање

Анализа на медиумите

ДЕЛ IV

Продуктите на медиумите (весници, ТВ-канали) и
социјалните медиуми се анализираат во определен
временски период за да се утврдат претпоставената вредност
и уверувањата на општеството за екосистемските услуги.

Документарна анализа или проблемски
ориентирана анализа на областа на
дискурсот

Архивска работа

Проверка на релевантната постојна литература за
идентификација на вредностите и уверувањата на
различните групи актери за посебни теми во однос на
екосистемски услуги. Проблемски ориентираната анализа на
областа на дискурсот може дополнително да се искористи за
идентификација на знаењето на актерите и потенцијалните
конфликти. Може да се испитуваат академската литература,
сивата литература и социјалните медиуми.

Читање на изворните архивски записи за стекнување
подобро разбирање за некое општество или култура.
Начелно, ова е потешко од истражувањето на интернет,
бидејќи идентификацијата на релевантните документи и
архиви може да одзема многу време.

Партиципаторна рурална процена

TESSA прирачникот се фокусира на нивото на локалитет,
како, на пример, мочуриште, користејќи локално собрани
информации. Прирачникот може да помогне во процената
на климатската регулација, заштитата од поплави,
водоснабдувањето, подобрувањето на квалитетот на водата,
собраните диви и одгледувани стоки и рекреацијата во
природа. Прирачникот им е достапен на неекспертите и
практичарите на терен, бидејќи тој обезбедува „упатство
за корисниците“ со структура на работна тетратка. TESSA
има релативно ниски трошоци за примена во споредба со
многу други методи. Тој дава научно робустни резултати,
што често се засноваат врз теренски мерења наместо врз
сценарија. Обезбедени се и упатства како да се соберат
заедно податоците од поединечните екосистемски услуги во
еден преглед на екосистемски услуги.

Партиципаторната рурална процена (ПРП) нуди различни
алатки за практичарите, владините службеници и членовите
на заедницата за заедничко анализирање некоја локална
ситуација и планирање проекти/програми/активности
што се чувствителни на локалниот контекст. ПРП е
особено релевантна за процени на екосистемските услуги
со мал обем. Алатките од ПРП може да се применат за
испитување на локално утврдената состојба, побарувачката
и користењето на екосистемските услуги. ПРП не е
фиксно утврдена комбинација од методи, туку е група
алатки што постојано се развиваат и се карактеризираат
со својата релативна едноставност, приспособливост и се
нискотехнолошки и имаат ниски трошоци. Вообичаено тие
се состојат од квалитативни методи за теренско истражување
што произлегуваат од социјалната антропологија и
социологијата, како што се активности за рангирање,
обиколка на трансекција, партиципаторно мапирање,
анализи на трендовите и сезонски календари. Во ПРП,
инструкторите се обидуваат да им обезбедат поддршка
на членовите на заедницата за тие да спроведат сопствена
анализа и да идентификуваат сопствени планови за акција.
Може да биде неопходно сеопфатно менторство, обука и
практична помош како подготвителна работа за ПРП-тимот
од инструктори да осигури дека ПРП-процесот ќе доведе до
посакуваните резултати.

TESSA прирачник

Алатка за процена на користи од заштитени
подрачја ‒ PABAT

Географските информациски системи (GIS) ги
анализираат и ги прикажуваат просторните и
географските податоци на интегриран начин. Во GIS
може да се внесат повеќе различни видови податоци,
вклучувајќи подрачја на екосистемите, текови на
екосистемските услуги, граници, социоекономски
варијабили, општествени преференци во определени
подрачја, меѓу другото.

Алатката за процена на користи од заштитените подрачја
(PA-BAT) помага во идентификацијата на различните
видови користи што се обезбедуваат од заштитените
подрачја (ЗП). Алатката идентификува кој има корист и
колку. Таа, исто така, обезбедува информации во врска
со степенот до кој конкретните користи се поврзани
со стратегиите за заштита. Вклучувањето и инпутот од
засегнатите страни помага да се постигне процена со
висок квалитет. PA-BAT има цел да ја процени употребата
на правните ресурси и користите што потенцијално
произлегуваат од таквата употреба. Процената може, исто
така, да ги идентификува занемарените екосистемски услуги.
Ако процената се повторува со текот на времето, може да се
следат промените во однос на квалитетот или квантитетот
на понудата или побарувачката на екосистемските услуги.
Алатката треба да се приспособи кон посебните околности
во локалитетите. Можно е да се примени алатката за подрачја
што не се под никаков облик на заштита.

ПРИМЕНА

МЕТОД

Овозможува
истражување
на минатите
и сегашните
тенденции и
преференци.

Голем износ
на достапни
информации.

Дава увид во
севкупната
вредност на
екосистемските
услуги во
определен
локалитет.

Голема
флексибилност,
прашањата
може да се
приспособат
кон посебните
локални услови
или потреби за
информации.

Може да одзема многу
време.

Резултатите може да не
бидат репрезентативни
за „општеството“ или
„културата“ во целина,
туку за поединечни групи
засегнати страни или
организации.

Тешко е да се проценат
сите екосистемски услуги
просторно.

Може да бара опсежни
знаења и експертиза.

Не може да ја опфати
сложеноста на ситуацијата.

Може да биде тешко да
се одразат разликите во
мислењата во „крајниот
резултат“.

Може да биде „нецелосен“
или да не биде
репрезентативен за целата
култура или општеството.

Промовира
чувство на
сопственост во
заедницата или
група засегнати
страни.

Визуелен
резултат што
може да се
искористи за
влијаење врз
процесите за
носење одлуки.

Моделирање: Суштински
зависи од достапноста на
релевантните податоци
во вистинскиот формат,
количество и квалитет,
како и од квалитетот на
самиот модел.

Може да биде скап и да
одзема многу време.

НЕДОСТАТОЦИ

Лесно за
разбирање
поради
визуелниот
резултат.

Вклучувањето
на релевантните
засегнати
страни во
дизајнирањето
осигурува
прифаќање
од јавноста,
легитимитет и
релевантност на
резултатите.

ПРЕДНОСТИ
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(Анализа на перцепции,
знаења и вредности што се
поврзани со користите од
природата.)

Методи на преференци

(Описни методи што ја
утврдуваат важноста на
природата и нејзините
користи за луѓето преку
приказни, усни или
визуелни резимеа.)

Наративни методи

ПРИСТАП

Техники што вклучуваат групи засегнати страни што
осмислуваат формални критериуми за оценување на
немонетарните (и понекогаш монетарни) трошоци и
користи на различните опции за управување како основа
за нагласување на вредноста на екосистемски услуги.
Од членовите на заедницата се бара независно да ги
наведат ставките што тие сметаат дека припаѓаат во
определена категорија или да наведат кои ставки ги
претпочитаат најмногу во рамките на дадена категорија.
Врз основа на најчестите одговори, истражувачот
може да заклучи во определена мера за општествените
преференци и вредности во однос на предметната тема.
Со цел да се стекне знаење за вредностите на различните
ставки или производи, истражувачот може да ги
организира овие ставки или производи во повеќе групи
од два члена. Испитаникот потоа може да ги наведе
своите преференци од сите можни впарени комбинации.
Најчесто избраната ставка е најпреферирана. Во
тестирањата тројки, испитаниците избираат „најдобра“,
„средна“ и „најлоша“ ставка од сите можни комбинации
на три ставки.

Граѓански пороти

Договорна анализа на повеќекратни
критериуми

Слободно наведување

Споредба на парови и тестирање тројки

ДЕЛ IV

Рангирања

Определен број експерти и релевантни засегнати страни
им презентираат информации на група граѓани што
одговараат преку давање препорака или „пресуда“.

Фокусни групи

Во активностите за рангирање, два или повеќе
производи или субјекти се презентираат на поединец
или група луѓе што потоа може да изберат кои опции се
претпочитаат во однос на останатите или дали некои од
нив имаат идентична вредност.

Структура за групно разгледување во кое информациите
се разменуваат меѓу членовите на групата, а потоа групата
дискутира во итеративен процес сè додека не се постигне
консензус. Сесиите за групно разгледување помагаат во
изразувањето на споделените наместо индивидуалните
вредности. Вообичаено се организираат во мали групи
(4-8 лица) со помош од инструктор или медијатор.

Развој на сценарија и сценариско планирање

Делфи анализа и вредносен компас

Некои пристапи за развој на сценарија се изготвени за
процена и/или управување со екосистемските услуги,
додека, пак, другите лесно се приспособуваат за да ги одразат
прашањата поврзани со екосистемските услуги. Пристапите
кон сценаријата се движат од високоистражувачки до
сценарија ориентирани кон одлуки и од интуитивни до
аналитички. Тие се разликуваат и според степенот на
сложеност. Различните контексти условуваат различни
пристапи кон сценаријата. Сите пристапи вклучуваат
заедничка група чекори за развој на сценаријата. Овој
процес вклучува: избор на пристапот на сценариото,
развој на приказни врз основа на достапните податоци,
идентификација на неизвесностите и двигателите на промени
и разговарање за исходите на сценариото. Сценариското
планирање е ефективна алатка за анализирање на идните
изгледи за промени во обезбедувањето и компромисите на
некоја екосистемска услуга. Меѓутоа,сценариото не може
да ја предвиди иднината. Наместо тоа, сценариото само ги
одразува различните опции за тоа како би можела да изгледа
иднината.

Партиципаторна анализа на сценарија

Група техники што се поврзани со група учесници (често
експерти) што дискутираат за предметното прашање
итеративно сè додека не се постигне консензус. Групата ги
рангира различните вредности и потоа дискутира до кој
степен се важни овие вредности во определена заедница.

На учесниците им се презентираат две или повеќе
сценарија за иднината. Групата потоа размислува за
презентираните информации и дискутира кое сценарио
би се претпочитало и под кои услови.

Раскажување (усна историја)

Учесниците ги делат ставките или производите во
определен број вредносни категории врз основа на
нивната претпоставена вредност.

Од учесниците се бара да ги споделат своите приказни
за минатите искуства. Групата потоа ги разгледува
презентираните информации и дискутира за
општествените вредности и уверувања што се поврзани
со овие искуства.

Сортирање во купчиња

ПРИМЕНА

МЕТОД

Резултатите
може да се
споредуваат и
да се искористат
за статистичка
анализа.

Може да ги
опфати сите
аспекти на
вредностите,
уверувањата и
преференците.

Помага да
се утврдат
преференците
на општеството
и може да се
искористи за
развој на нови
производи или
стратегии.

Може да
го помогне
креирањето на
свеста.

Овозможува
истражување
на различните
сценарија
и нивните
импликации.

Осигурува
прифаќање
од јавноста и
локалната/
регионалната
релевантност на
резултатите.

Може да
помогне во
процесите за
носење одлуки.

Овозможува
одмерување и
оценување на
различните
опции.

Се заснова
првенствено врз
мислењата на
релевантните
засегнати
страни и
пошироката
јавност.

ПРЕДНОСТИ

Често се соочува
со недостиг на
информации во однос
на приспособувањето на
методот и сложеноста на
резултатите, на пример,
објаснување зошто
се претпочита некое
сценарио или зошто луѓето
се однесуваат на определен
начин.

Можни се неколку
пристрасности што се
однесуваат на дизајнот
на методот (на пример,
пристрасност на
одговорите, стратешка
пристрасност,
пристрасност во дизајнот).

Добивањето голем и
репрезентативен примерок
може да одземе многу
време.

Може да биде потребен
експертски инпут за
дизајнирањето.

Поради сложеноста на
екосистемите, тешко е да
се создадат сеопфатни и
реалистични сценарија
за иднината во однос на
понудата и побарувачката
на екосистемски услуги.

Врз резултатите во голема
мера може да влијаат
поединци што имаат
поголемо влијание.

Може да одзема многу
време.

Тешко е да се презентираат
сите информации и точно
да се опфати сложеноста.

Начинот на кој
се презентирани
информациите може да
предизвика пристрасност
во одговорите.

НЕДОСТАТОЦИ
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АНЕКС 5: ДОПОЛНИТЕЛНИ
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЦЕНА И
СТИМУЛИРАЊЕ НА
ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ
Влијанија врз социјалниот систем
Екосистемските услуги придонесуваат за човековата
добросостојба. Односот меѓу екосистемските услуги и
општеството не е линеарен. Повеќе различни засегнати
страни зависат од, и влијаат врз екосистемските услуги на
различен начин. Социјалниот систем го поттикнува
управувањето со животната средина, воспоставувајќи ги
управувањето и опциите за употреба и усогласувајќи ги
пожелните екосистемски функции за да го осигури
обезбедувањето определени ‒ претпочитани ‒ екосистемски
услуги. Самите засегнати страни си дејствуваат меѓусебно на
различни начини. Овие интеракции вообичаено се
регулираат од формалните асиметрии на моќта (на пример,
имотни права, пристап или законски дозволи),

неформалните асиметрии на моќта (на пример, општествено
лидерство, родова нееднаквост) или скриени нерамнотежи
на моќта (на пример, општествен притисок што промовира
автоцензура). Во различните интеракции на засегнатите
страни, без оглед дали станува збор за формални преговори
или секојдневни разговори, потребите и интересите на
засегнатите страни се одразуваат во позициите што тие ги
заземаат. Моделот на санта мраз (Ò Слика 4.4) помага во
објаснувањето на врските меѓу позициите, интересите и
потребите.
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Засегнатите страни играат различни улоги во управувањето и
користењето на екосистемските услуги. Тие може да управуваат
со екосистемските услуги (т.е. заеднички да ги продуцираат или
да влијаат врз нив) или да бидат корисници на придобивките од
екосистемските услуги (т.е. да ги користат, но и да бидат
исклучени од пристапот до нив). Интеракциите на засегнатите
страни влијаат врз улогата на поединечните засегнати страни
во системот, што за возврат ги одржува односите на моќта.
Ò Анекс 4 содржи неколку истражувачки методи и методи за
процена за истражување на перспективите, мотивациите,
позициите, интересите и потребите на засегнатите страни.

Стимулации
Стимулациите за управување со екосистемот зависат од
карактеристиките на актерите (институции, организации и
локалните луѓе). Важно е да се знае кои се карактеристиките на
групите што се релевантни за условите и трендовите на
екосистемските услуги, размислувајќи како би можеле да влијаат
таквите карактеристики врз однесувањето на корисниците. Ова
би можело да се заснова врз историјата на групите, нивните
шаблони на социјални интеракции (на пример, судирите меѓу
нив), социјалните фактори, како што е етничкото потекло,
економски фактори како што се стратегиите за егзистенција и
културолошките фактори како што се уверувањата.

Позициите се поврзани со интересите, а тие, пак, се поврзани
со различните видови потреби на различните актери. Таквите
потреби може да бидат материјални (како приходи) или
општествени (како углед). Материјалните потреби се тесно
поврзани со зависностите и влијанијата на постапките на
луѓето врз екосистемските услуги. Потребите може да бидат (i)
заемно комплементарни, на пример, индустријата за дрвни
материјали ја расчистува шумата, потоа плантажите од палми
за палмино масло го искористуваат земјиштето; или
индустријата за дрвни материјали и сточарството); или
конкурентни (плантажи од палми наспроти безбедност на
храната или туризам).
Дополнително, важно е да се знаат карактеристиките на
општествената координација меѓу актерите што вообичаено се
нарекуваат правила. Во овој контекст, потребно е да се знае
дали функционираат овие правила и каков вид стимулации
создаваат. Запомнете дека постојните правила може да
придонесат за прекумерното искористување на природните
ресурси. Треба да запомнете, исто така, дека нивното менување
одзема време, напори и чини пари. Дополнително, очекуваните
трошоци се стимулација што влијае врз тоа дали луѓето ќе
сметаат дека менувањето на правилата е изводливо или не.
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Cлика 4.4: Модел на санта мраз

Модел на санта мраз
Позиции се она што луѓето го велат за да ги заштитат

своите интереси и потреби (што лежи под површината)
и да го добијат она што го сакаат. Може да не постои
очигледна врска меѓу позицијата и интересите и потребите
што лежат во нејзината основа. Позициите секогаш може
да бидат предмет на преговори. Пример: Рибари што се
спротивставуваат на крајбрежна ветерна фарма.

Позиции

Интереси се нештата кон кои се стремат луѓето бидејќи

тие го подобруваат квалитетот на животот и се пожелни.
Постои определен простор за преговори за тоа како ќе
се задоволи некој интерес. Пример: Да се продолжи со
риболовот во риболовниот регион.

Интереси

Потреби се нештата што луѓето се обидуваат да ги

исполнат бидејќи неисполнувањето некоја потреба
предизвикува неспокојство. Потребите не се предмет
на преговори, иако за средствата за исполнување некоја
потреба може да се преговара. Пример: Заработување
средства за живот; опстанок на заедницата; безбедност за
децата.

Потреби

Извор:
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/03/30180908/14
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ОПЦИЈА ОД
ПОЛИТИКАТА

КАКО
ФУНКЦИОНИРА

ПРАШАЊА
ПОВРЗАНИ СО
ДИЗАЈНОТ И
СПРОВЕДУВАЊЕТО

ПРИМЕРИ ЗА ИСКУСТВА

Вклучување на
вложувањата во
екосистемските
услуги во владините
буџети.

Претставува
суштинска врска
меѓу политиките
што се фокусираат на
екосистемските услуги
и обезбедувањето
средства за нивното
спроведување.

Подобрување на способноста
за вреднување и интегрирање
на екосистемските услуги во
анализа на трошоци и користи
и идентификација на посебни
вложувања за нивно одржување.

Министерството за финансии на ОК се повика
на Милениумската процена на екосистемите
при изготвувањето на својот Сеопфатен преглед
на потрошувачката на владините средства. Ова
укажува на фактот дека Процената е релевантна
за постигнување одржлив раст, вработување,
безбедност и еднаквост и дека Министерството
за финансии ќе се стреми да обезбеди средства за
соочување со еколошките предизвици (Комисија
за ревизија на животната средина на Долниот дом
на парламентот на ОК 2007 г.).

Воспоставување
заштитени подрачја.

Помага да се заштитат
екосистемите и
поврзаните услуги
од двигателите
на прекумерното
искористување и
конверзијата.

Вклучување на целата за
одржливи екосистемски
услуги во изборот на
локалитети, поврзување на
зачувувањето на биолошката
разновидност со целите за
одржливи екосистемски услуги,
вклучување на локалните
заедници, промена на пристап
на предели што ги препознава
двигателите на промени надвор
од заштитеното подрачје и
осигурување на финансиската
одржливост.

Во 1986 година Св. Луција назначи поморски
резервати со вклучување на луѓето и бизнисите од
локалната заедница, што доведе до регенерирање
на мангровите шуми (WRI и др,
2000:176-77). Во 1993 година, Австрија склучи
20-годишни договори со сите сопственици
на шуми што бараат од нив да го заштитат
земјиштето. Им беше понуден финансиски
надоместок на сопствениците што загубиле
приходи (Hackl и Rohrich 2001).

АНЕКС 6: ПРЕГЛЕД НА ИНСТРУМЕНТИ И
МЕРКИ ОД ПОЛИТИКИТЕ ЗА
ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ
УСЛУГИ

Табела 4.5: Опции од политиките за интегрирање на екосистемските услуги

ОПЦИЈА ОД
ПОЛИТИКАТА

КАКО
ФУНКЦИОНИРА

ПРАШАЊА
ПОВРЗАНИ СО
ДИЗАЈНОТ И
СПРОВЕДУВАЊЕТО

ПРИМЕРИ ЗА ИСКУСТВА

НАЦИОНАЛНИ И ПОДНАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Интегрирање на
екосистемските
услуги во
економското
и развојното
планирање.
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Ги адресира
индиректните
двигатели на
долгорочни промени
во екосистемот
преку вклучување
на екосистемските
услуги во стратегиите
за намалување на
сиромаштијата,
националните
економски и
развојни планови
или националните
стратегии за помош.

Надминување на
овластувањата на посебните
агенции, интегрирање на
различните вештини и
перспективи, усогласување со
другите политики како што се
политиките за финансиски и
економски стимулации.

Националната стратегија за раст и намалување
на сиромаштијата на Танзанија од 2005
година експлицитно препознава голем број од
двигателите на деградирањето на екосистемските
услуги како пречки за намалување на
сиромаштијата.
Стратегијата утврдува цели за адресирање на овие
двигатели, воспоставува група од показатели за
животната средина и сиромаштијата и вклучува 15
посебни цели во врска со животната средина (Assey
и др. 2007).

Користење даночни
олеснувања и кредити
за поттикнување
на вложувањата
во, и набавката на
екосистемски услуги.

Обезбедува економски
стимулации за
управување со
екосистемите на
начини што ги
одржуваат услугите.

Избегнување проблеми
поврзани со правичноста или
заштита на една услуга за сметка
на останатите.

Законите во САД предвидуваат даночни
одбитоци за земјопоседниците за донирање права
на службеност за целите на зачувување, што ја
ограничуваат употребата на имотот со цел заштита
на поврзаните ресурси (House 2006).

Утврдување
надоместоци за
користење на
ресурсите или
услугите.

Го намалува
непотребното трошење
на ресурсите.

Избегнување прашања
поврзани со правичноста, каде
што оние со пониски примања
се помалку способни да платат
и одржување на рамнотежата на
бројот на корисници.

Во Колумбија, водните стопанства од долината
Каука се договорија да ги зголемат корисничките
надоместоци што се плаќаат на локалните
комунални претпријатија во замена за подобрено
управување со вододелниците. Стопанствата
имаат цел да го подобрат протокот на реките во
корист на земјоделските производители (FAO
2002).

Користење даноци
или други јавни
средства за плаќање
на одржувањето
на регулаторните
услуги и услугите од
културна важност.

Создава економски
стимулации за
обезбедување услуги
што вообичаено немаат
пазарна вредност.

Одржување една услуга
за сметка на останатите,
избегнување на создавањето
проблеми поврзани со губење
на правата за собирање или
неквалификуваност поради
немање мандат. Зависност од
пазарната инфраструктура што
сè уште е во развој, како што се
алатките за квантификација,
верификација и следење.
Информирање на јавноста за
користењето на средствата за да
се обезбеди отчетност.

Подрачја чувствителни на нитрати во ОК (NSA).
Шемата користи директни плаќања од владата
за исплаќање надоместоци на земјоделците за
усвојувањето практики за управување што го
намалуваат истекувањето нитрати во подземните
води (IUCN 2007).
Костарикански фонд што се финансира, пред сè,
од приходи од акцизата на горива се користи за
плаќање на сопствениците на шуми за заштита на
вододелници (Perrot-MaTtre и Davis
2001).
Белизе им наплаќа надоместок за зачувување
на странските туристи што се користи за
финансирање труст наменет за одржливо
управување и зачувување на заштитените подрачја
(Conservation Finance Alliance 2003).

ДЕЛ IV

Ò Табела 13 дава преглед на различните алтернативи за
интегрирање на екосистемските услуги во политиката.
Опциите се организирани во согласност со видот на
инструментите од политиките, конкретно планирањето на
политиките на национално и поднационално ниво, економски
и фискални стимулации и прашања поврзани со управувањето.
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ОПЦИЈА ОД
ПОЛИТИКАТА

КАКО
ФУНКЦИОНИРА

ПРАШАЊА
ПОВРЗАНИ СО
ДИЗАЈНОТ И
СПРОВЕДУВАЊЕТО

ПРИМЕРИ ЗА ИСКУСТВА

ОПЦИЈА ОД
ПОЛИТИКАТА

КАКО
ФУНКЦИОНИРА

ПРАШАЊА
ПОВРЗАНИ СО
ДИЗАЈНОТ И
СПРОВЕДУВАЊЕТО

ПРИМЕРИ ЗА ИСКУСТВА

Намалување на
неразумните
субвенции.

Ги отстранува
стимулациите
за интензивната
продукција на услуги на
снабдување за сметка на
другите услуги.

Надминување на личните
интереси во одржувањето
на субвенциите, креирање
механизми за пренос на
намалувањето на субвенциите
на плаќањата за одржување на
регулаторните услуги и услугите
од културна важност.

Како резултат на еутрофикација на водните текови
и заканите за снабдувањето со вода за пиење, голем
број азиски земји ги намалија субвенциите за
ѓубрива, вклучувајќи ги Пакистан (од 178 милиони
УСД на 2 милиони УСД годишно), Бангладеш
(56 милиони УСД на 0 УСД) и Филипините (48
милиони УСД на 0 УСД) (Myers 1998).

Вклучување на
екосистемските
услуги во секторски
политики и
стратешки процени
на животната средина
(СПЖЗ).

Излегува од рамките
на разгледувањето
на влијанијата на
економскиот развој и ја
разгледува зависноста
од услугите. Го
проширува опсегот на
анализа.

Справување со ограниченото
искуство на јавниот сектор
во користењето на пристапот
на екосистемските услуги во
процесот на носење одлуки и
ограничените информации за
екосистемските услуги.

Програмата „Работа за вода“ во
Јужноафриканската Република ги комбинира
целите на социјалниот развој за отворање
работни места и за намалување на сиромаштијата,
земјоделските цели за зголемување на
продуктивноста на расчистеното земјиште,
како и целите за рехабилитирање екосистеми
за уништување на инвазивните видови и за
обновување на водните текови (Министерство за
води и шумарство 2007).

Утврдување,
ограничување и
воспоставување
системи за тргување
за искористување
на екосистемите и
нивните услуги.

Постигнува
порентабилни
подобрувања на
екосистемските
услуги во споредба со
конвенционалните
регулаторни пристапи

Осигурување дека
ограничувањето е доволно
строго за да обезбеди
стимулација за учество.
Распределба на дозволи или
кредити во случај на нејасни
имотни права.
Одржување на
трансакциските трошоци на
остварливо ниво, особено за
дифузни извори.

Во 1980 година, Њу Џерси воведе Развојни
кредити за резерватот Пајнлендс со кои може
да се тргува за да го ограничи градењето
во еколошки чувствителните подрачја и да
им овозможи на можните инвеститори да
тргуваат за права за градење во рамките на
достапното земјиште (Landell-Miles и Porras
2002).
Во 1999 година, Австралија воведе Шема со
кредити за транспирација на водата за да го
намали салинитетот на реките (Brand 2005).
Врз основа на својата Национална
иницијатива за води, Австралија утврдува
ограничувања за користењето вода во басенот
Мари Дарлинг и, од јануари 2007 година,
државите во басенот може да купуваат и да
продаваат трајни права на вода (Парламент
на Австралија 2006).

Утврдува цели за
поттикнување
на употребата
на енергија од
обновливи извори.

Обезбедува
стимулации за замена
на фосилните горива со
обновливи енергетски
извори.

Користењето на земјиштето
за создавање обновливи
извори на енергија како што
се биогоривата може да доведе
до ерозија на почвата и до
деградирање на екосистемските
услуги, како што е квалитетот
на водата.

Во согласност со Обврската за користење гориво за
превоз од обновливи извори во ОК, добавувачите
на гориво за превоз мора да осигурат дека дел од
својата продажба на гориво доаѓа од обновливи
извори започнувајќи од 2008 година.
(Commons 2007).

Барање најдобри
практики за
управување со
екосистеми кога се
даваат лиценци или
концесии.

Создава стимулации
за управување
со екосистемите
на начини што
ги одржуваат
екосистемските услуги.

Утврдување и спроведување
на најдобрите практики и
стандарди.

Законот за шуми на Камерун од 1996 година бара
целосната комерцијална сеча да биде регулирана
согласно доделените шумски концесии. Ова
законодавство утврдува правила за давање на
концесиите, локална распределба на приходите од
шумите, како и барања за поднесување и добивање
одобрение за плановите за управување со шуми
(WRI 2007).

Станува збор за техники
за вреднување на
екосистемските услуги
што сè уште се во своите
зачетоци.
Дискредитирање
на пристапот кон
екосистемските услуги
со преценување на
вредностите.

Една студија утврди дека 17 екосистемски
услуги на вододелницата Мекензи во Канада
вредат речиси 450 милијарди УСД ако
вододелницата остане нечепната, што нуди
нови перспективи за економски користи и
трошоци на предложениот гасовод (Canadian
Parks and Wilderness Society 2007).
Една студија утврди дека природното
опрашување од инсекти на еден земјоделски
посед во Костарика ги зголемува приносите
на кафе за 20 проценти на парцелите што се
оддалечени до еден километар од природните
шуми, и ова е услуга што вреди приближно
60.000 УСД (Rickets и др. 2004).

Користење на
урбанистичкото
планирање или
права на службеност
за одржување на
земјиштето достапно
за приоритетни
екосистемски услуги.

Обезбедува начин
за одржување на
приоритетните
екосистемски услуги.

Потребно е да бидат
воспоставени правна рамка и
правичен политички процес за
да се примени урбанистичкото
планирање.

Некои поплавни рамнини се вклучени во
урбанистичките планови за употреби како
рекреација или земјоделство наместо за станбени
или комерцијални објекти.
Правата на службеност може да се користат
за одржување на земјиштето достапно за
екосистемски регулаторни услуги и услуги од
културна важност.

Користење
физички структури
или технологија
како замена за
екосистемски услуги.

Обезбедува замена
за деградираните
екосистемски
услуги што може
да претставуваат
имитација на
природниот дизајн.

Изградба на конструкции,
како што се морските насипи
како замена за екосистемските
услуги, како што е крајбрежната
заштита често едноставно
го поместуваат проблемот,
распределувајќи ги трошоците
и користите неправедно и
поттикнувајќи лажна доверба
и обезбедуваат само една
корист наместо повеќекратните
користи од екосистемската
услуга.

Проектите за улични рабници во Сиетл ги
имитираат природните екосистеми, намалувајќи
го излевањето на атмосферските води за 99%.
Кровните градини, исто така, го намалуваат
излевањето на атмосферските води (Seattle Public
Utilities 2007).
Окопите и коритата се замена за крајбрежната
заштита.
Морските насипи ја спречуваат ерозијата на
брегот.

Користење
регулаторни
екосистемски услуги,
како што е заштитата
од природни
опасности или
филтрирање на водата
наместо изградени
конструкции.

Вообичаено обезбедува
поврзани користи, како
што се складирање
јаглерод и рекреација.

Обезбедување време и средства
за преговори и продолжено
одржување.
Справување со ограниченото
знаење за тековите на
екосистемските услуги, особено
за екосистемските регулаторни
услуги и услугите од културна
важност.

Градот Њујорк ги заштити своите вододелници
наместо да гради пречистителна станица (US
EPA 2007b).
Повторно пошумување и зачувување на
ризофората во крајбрежните подрачја што беше
погодена од цунамито во 2004 година може да
помогне да се спречат идните штети (UNEPWCMC 2006).

Финансирање на
вреднувањето на
екосистемските
услуги и истражување
за подобрување
на методите за
вреднување.
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Ја зголемува свеста
на општеството
за вредноста на
екосистемските услуги
и ја зајакнува анализата
на трошоците и
користите за јавните
одлуки.

Користење на
политиките
за набавки за
фокусирање на
побарувачката на
производи и услуги
што ги зачувуваат
екосистемските
услуги.

Создава стимулации
за добавувачите да
усвојуваат пристапи
што се ориентирани
кон екосистемите.

Избегнување на високите
трансакциски трошоци за
прикажување одговорно
однесување. Спроведување
рентабилни системи за следење
и за потврдување.

Политиката на Владата на ОК за набавка на дрвна
граѓа предвидува дека дрвната граѓа мора да доаѓа
од законити и одржливи извори (CPET 2007).

Поддршка на
шеми за заштита на
мочуришта.

Обезбедува начин
за одржување на
севкупните услуги
што се обезбедуваат
од мочуриштата
преку барање замена
од инвеститорите.

Осигурување дека заменетите
мочуришта имаат еднаква
вредност како уништените.
Осигурување на правичноста
за локалните населенија што ги
губат услугите.

Шемите за заштита на мочуришта во Калифорнија
им овозможуваат на инвеститорите што
уништуваат мочуришта да ја компензираат штетата
на животната средина преку плаќање за заштита на
некое чувствително мочуриште на друга локација
(Office of Policy, Economics, and Innovation and
Office of Water 2005).

ДЕЛ IV

ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ
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ДЕЛ IV: АНЕКСИ

ОПЦИЈА ОД
ПОЛИТИКАТА

КАКО
ФУНКЦИОНИРА

ПРАШАЊА
ПОВРЗАНИ СО
ДИЗАЈНОТ И
СПРОВЕДУВАЊЕТО

ПРИМЕРИ ЗА ИСКУСТВА

ОПЦИЈА ОД
ПОЛИТИКАТА

КАКО
ФУНКЦИОНИРА

ПРАШАЊА
ПОВРЗАНИ СО
ДИЗАЈНОТ И
СПРОВЕДУВАЊЕТО

ПРИМЕРИ ЗА ИСКУСТВА

Воспоставување
шеми за
сертификација што
ги поттикнуваат
најдобрите практики
за управување.

На оние што
одгледуваат или
собираат дрвна граѓа,
риба или земјоделски
култури им обезбедува
начин како да разберат
за најдобрите практики
за управување и како
да ја демонстрираат
употребата на
практиките.

Осигурување на развојот
на транспарентни, научно
валидни стандарди и нивно
усвојување.
Плаќање трансакциски
трошоци што може да
го ограничат учеството.
Информирање на
потрошувачите.

Министерството за земјоделство на САД
им обезбедува органска сертификација на
земјоделците (USDA
2006).
Советот за одржување на шумите обезбедува
сертификација за одржливи практики на употреба
на дрвна граѓа (US FSC 2006).
Во пацифичките држави во САД, „Salmon-safe“
(безбедно за лососи) ги сертифицира земјоделските
поседи и урбаните земјишта што практикуваат
управување што е поволно за рибите (IUCN
2007).

Воспоставување
процеси за работа на
сите нивоа на власта,
од локалната до
националната.

Го поместува фокусот
на границите на
екосистемските услуги
наместо на границите
на надлежностите
на владата, користи
комплементарни
овластувања,
вештини и ресурси на
различните нивоа на
власта.

Бара трансакциски трошоци и
време за градење партнерства.

Во Самоа, 40 локални заедници соработуваат со
националните агенции на заедничко управување
со рибните фондови. Националната влада
обезбедува законски овластувања, истражување,
пазарни информации, кредити и превоз.
Локалните заедници имаат јасно утврдени права
и овластувања да управуваат со локалните рибни
фондови во рамките на план за управување (WRI
et al 2005:93).

Осигурување
јавен пристап до
информации и
учество.

Ѝ овозможува на
јавноста да бара
одговорност од
јавните и приватните
актери за нивните
постапки во врска со
екосистемските услуги.

Потребни се инвестиции
за градење на капацитетите
на поединците, граѓанското
општество и владата за
продуцирање, анализа,
дисеминација и користење на
информациите и за ефективно
вклучување во носењето
одлуки.

Оценувањето на бразилскиот еколошки даночен
систем препорачува пренесените износи да
бидат јавни за да може да се бара одговорност од
локаните власти за нивното трошење
(WWF 2003).

Воведување програми
за образование или
поддршка во врска со
добрите практики.

Обезбедува знаења за
оние што ги одржуваат
екосистемските услуги.

Обезбедување економски
стимулации за учество.

Иницијативата за Национална тампон-зона за
зачувување во САД ги едуцира земјоделците како
да го контролираат загадувањето преку користење
појаси за филтрирање и други мерки,
како што се ветробраните (USDA NRCS 2007).

Развој и
поттикнување
на користењето
производи и методи
што ги намалуваат
зависноста од, и
влијанието врз
екосистемските
услуги.

Го намалува
деградирањето на
екосистемските услуги
преку избегнување на
штетните супстанции
или поефикасно
користење на услугите.

Процена на потенцијалните
негативни компромиси, како
што е, на пример, фактот
што органското земјоделско
производство може да бара
користење поголеми површини,
што би можело да доведе до
натамошна конверзија на
живеалиштата.

Наводнувањето со системот „капка по капка“
за поефикасно искористување на водата во
земјоделството (Sandler 2005).
Практиките за собирање на дождовницата го
зголемуваат снабдувањето со вода за пиење во
некои делови од Индија (CSE India 2004).
Органското земјоделство ги намалува негативните
влијанија врз почвата и врз водата преку
избегнување на агрохемикалиите.

Извор: WRI (2008)

Опциите за интервенции во политиките треба да се
оценуваат во согласност со критериумите што се наведени
долу.
Политичка изводливост: До која мера ќе бидат

поддржани мерките од носителите на одлуки и
политичарите на високо ниво? Дали тие се доследни
на, но и дали ги поддржуваат клучните развојни цели и
политички агенди?

УПРАВУВАЊЕ
Појаснување
или зајакнување
на правата на
локалната заедница
за користење и
управување со
екосистемските
услуги.

Развој и користење
показатели за
екосистемските
услуги за приватниот
и јавниот сектор.
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Осигурува вклучување
на засегнатите страни
што може да зависат од
екосистемските услуги
за нивната непосредна
егзистенција и
добросостојба.

Обезбедува
информации
за состојбата на
екосистемските услуги
и покажува каде
треба да се променат
практиките.

Идентификација на тоа кој
ја застапува заедницата,
појаснување на улогата на
традиционалните власти,
осигурување дека се вклучени
жените и сиромашните.

Добивање средства за развој
на екосистемски показатели
и продолжено финансирање
за дисеминација и редовно
користење на податоците.

Законот за земјиште на Виетнам од 1994
година им допушта на организациите,
на домаќинствата и на поединците да
управуваат со шуми за долгорочни цели.
Речиси еден милион семејства што живеат во
ридските подрачја управуваат со пет милиони
хектари шума. Оваа децентрализација
резултираше со зголемување на заштитените
шуми, како и со зголемување на користите на
луѓето од услугите од шумите (FAO 2000).
Европската Унија ги прави јавно достапни
показателите за управувањето со природните
ресурси на интернет (Eurostat 2006).
Партнерството за животна средина во
Силиконската долина обезбедува показатели и
ги следи локалните трендови за поттикнување
поинформирано одлучување (Silicon Valley Environmental Partnership 2007).
Стандардите на Глобалната иницијатива за
известување за корпоративните извештаи за
одржливост бараат од компаниите да поднесуваат
извештаи за користењето на водата и природните
ресурси (GRI 2007).

Јавна и етичка прифатливост: Дали луѓето што ќе бидат

засегнати од мерките ја навестиле својата поддршка и
дали тие се во согласност со поопштите општествени и
културни норми?
Законско овластување: Дали мерките се предвидени и се

поддржани со закон? Дали тие се во спротивност на какви
било неформални или обичајни аранжмани?
Економска изводливост: Дали постои нето-корист од

примената на мерките за општеството во целина или
за засегнатите групи? Ако останат неопфатени користи
или ненадоместени трошоци, дали може да се употребат
механизми за трансфер за нивно балансирање?

ДЕЛ IV

ИНТЕГРИРАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ ВО РАЗВОЈНОТО ПЛАНИРАЊЕ

Финансиска изводливост, одржливост и рентабилност:

Дали ќе бидат посветени или генерирани доволно
средства за долгорочно покривање на трошоците
на мерките? Дали тие се најрентабилниот начин за
постигнување определен исход?
Ефективност и опфат: Дали мерките имаат високи

изгледи за успех и за опфаќање на најголемиот можен број
целни учесници/корисници?
Итност: Кои мерки ги адресираат потребите и

посакуваните исходи со највисок приоритет?
Институционален капацитет и одржливост: Дали

постои организациска структура и институционален
капацитет за испорачување мерки, како и за нивно
долгорочно следење и извршување?
Леснотија на спроведување: Дали мерките се

реалистични за спроведување во дадената временска рамка
и со дадените буџет и вештини?

Еднаквост и правичност: Дали некоја група ќе се збогати

или ќе се осиромаши несразмерно поради мерките,
особено посиромашните или поранливите делови од
заедницата? Доколку е така, дали може да се вградат
механизми за прераспределба кога постои потреба за тоа?
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