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Тренинг за ''NATURE FOR RECOVERY -Principles for investing in nature-based jobs and initiatives to stimulate the post-COVID economy”



Што се Nature-based Solutions
• Активности за заштита, одржливо управување и обновување на 

природните или модифицираните екосистеми, кои ефективно и 
со адаптација ги адресираат општествените предизвици и 

истовремено овозможуваат човекова добросостојба и 
придобивки за биодиверзитетот (IUCN)

• Решенија инспирирани и поддржани од природата, кои се cost-
effective и истовремено обезбедуваат за придобивки за 

животната средина, општеството и економијата, и помагаат во 
градење на отпорност (Европска Комисија)

• …

....I think it’s about 
using nature to 
improve the state of 
the world...
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Слатка вода

Морска вода

Морска вода
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< 3 % од водата во светот е погодна за конзумирање



Ризик од сушни периоди



Целокупен стрес поврзан со вода





NbS: управување со водите во земјоделство
(квантитет, квалитет и заштита од ризици)

• Денес, 800 милиони луѓе се гладни
• Раст на популацијата –
раст на производството на храна за 50%

• Екосистемите (почва – вегетација) 
најповеќе влијаат на пристапот на вода

• NbS влијаат на управувањето на овие процеси 

• Земјоделство ќе мора да се базира на ефикасно 
и одржливо користење на ресурсите



• Конзервацијско земјоделство

- Минимално пореметување на почвата (да не се ора)

- Постојана вегетациска покриеност на почвата  
- Ротација на растенија

- Агро-шумарство
- Ефикасно искористување и складирање на вода

- Ефикасна иригација
- Управување со речен слив за полнење на 

подземните води и резервоари
- Подобрување на здравјето на почвата
- Подобрување на задржувањето на вода



NbS управување со води во
урбани средини

Управување со воден тек
• Управување со речен слив надвор од 
урбаните средини
• Подобрено рециклирање на водата во 
урбаните средини (ре-искористување на отпадна вода)



Користење на зелена инфраструктура

- Обновување на природни и поставување на 
вештачки водни живеалишта

- Колекционирање на вода

- Пропусни тротоари

NbS управување со води во
урбани средини



Користење на зелена инфраструктура: Пошумување и зазеленување на урбаните објекти



Користење на зелена инфраструктура: Урбано градинарство



NbS за индустриски и комунални води

Вештачки водени хабитати
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NbS водни хабитати - Ниска цена на изградба и одржување



Филтрирање на вода Природен бафер -
апсорпција на вода

NbS водни хабитати - Превенција од поплавување и прочистување



NbS водни хабитати - Најголем биодиверзитет



=
451 x БДП на РСМ

Економска вредност на природните водни живеалишта

14.9 Трилиони $





NbS кај нас
Вештачки водени живеалишта за третман на отпадни води кај Карбинци



Неодржливо управување со Дојранското Езеро
- сива инфраструктура



Неодржливо управување со Дојранското Езеро
- сива инфраструктура

Поплави предизвикани од климатски промени 



Oдржливо управување со Дојранското Езеро
- Nbs зелена инфраструктура за заштита од поплави

„Подобрување на биодиверзитетот на Дојранското Езеро преку соработка со сите општествени чинители и 
спроведување на екосистемски практики“



Ви благодарам


