
БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНО С Т
И КЛИМАТСКИТЕ ПР ОМЕНИ

Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Поддршка за добро владеење преку граѓанско учество за поголема транспарентност и отчетност на институциите во Македонија“ 
финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и 
ставовите на Британската Влада.

Vitis vinifera
Грозје (Vitis vinifera) - Лозата е главна повеќегодишна култура во земјава и 
покрива речиси 25.000 хектари или површина еднаква на 46.718 стандардни 
фудбалски игралишта. Виното, по тутунот, е вториот најважен извозен 
производ. Согласно климатските сценарија за нашата земја до 2100 година, 
најчувствителна земјоделска зона е регионот Повардарие, особено областа 
на устието на реките Црна и Брегалница со реката Вардар. Проценките се 
дека ако не се преземат мерки за подобрување на наводнувањето и 
покривање на насадите со заштитна мрежа, родот на лозата ќе се преполови 
до 2050 година и ќе се намали до 59% до 2100 година.

Pinus mugo
Џуџест бор (Pinus mugo) - Планинскиот џуџест бор, кој има облик на 
иглолисна грмушка, е распространет во повисоките зони на планините 
Јакупица и Шар Планина каде просечната температура е 3,5˚C. Промените 
во климата поради зголемување на температурата ќе предизвикаат 
преместување на овој вид кон поголеми височини. Заради тоа се 
прогнозира големо намалување на распространетоста на џуџестиот бор до 
2050 година и негово целосно исчезнување до 2100 година.

Crocus cvijici
Цвијичева качунка (Crocus cvijici) - Цвијичева качунка е планинско цвеќе 
кое го има единствено на планината Галичица. Расте на варовничките 
пасишта на планината на висина од 1800 до 2150 метри. Климатските 
промени во земјава ќе предизвикаат намалување на распространетоста на 
овој вид на само 5 km2 до 2050 година. 

Malus domestica
Jаболко (Malus domestica) - Неизвесно е дали ќе можеме во иднина да ја 
користиме поговорката „Здрав како дрен со по едно јаболко на ден“ поради 
тоа што цената на ова овошје може драстично да се зголеми. Проценките за 
промените во климата се дека до 2050 година врнежите ќе се намалат за 
околу 20% до 23% за континенталното подрачје во југозападниот дел од 
земјата (Охридски и Преспански регион) каде што и најмногу се 
одгледуваат јаболката. Доколку не се преземат мерки за нивно наводнување, 
односно ако наводнувањето зависи исклучиво од врнежи, се проценува 
дека приносот на јаболката во Ресен ќе се намали за половина до 2050 
година и до 59% до 2100 година.


