Проект за заштита на домашното
магаре во Република Македонија
Период на спроведување:
Почеток - 01.10.2017 год.
Завршеток - 31.12.2018 год.
локалитет: с. Велестово, Охридско.
Генерална цел на проектот беше за
прв пат да се изврши инвентаризација,
формирање на едно матично стадо на
домашни магариња во околината на Oхрид,
во с. Велестово,
националниот парк
Галичица.
Конкретни цели на проектот беа:
1) Наоѓање на домашното магаре во
повеќе рурални средини во источниот и
јужниот дел од Република Македонија,
2) Нивно сместување на една фарма и
означување
(чипување)
согласно
Европските регулативи за копитари,
3) Воведување матично книговодство
(евиденција) за приплодните машки и
женски грла, и
4) Спроведување фенотипска карактеризација согласно ФАО критериумите за
домашните копитари.
Активности кои се реализираа:
- Инвентаризација (наоѓање грла) на
магариња на неколку локации во Република
Македонија,
- Изградба на објект за сместување на
10-12 магариња во с. Велестово, Охридско,
- Купување магариња,
- Сместување и нега на минимум 10
магариња,
- Обележување (чипување) на магарињата,

- Воведување во матична евиденција
(матични листови по грло),
Следење
на
нивните морфолошки,
репродуктивни и производни особини,
- Организирање Работилници (обуки) за
фармери и заинтересирани лица.
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АВТОХТОН ВИД –
ДОМАШНО МАГАРЕ

Проектот ЗАШТИТА НА ДОМАШНОТО
МАГАРЕ е прв проект во Република
Македонија во областа на заштитата на
генетските ресурси во сточарството, кој е во
согласност со Законот за сточарство на
Република Македонија од 2008 година и
согласно
Националната
Програма
за
биодиверзитет во сточарството (2011-2017),
издадена од Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Република
Македонија е потписник на Интерлакен
декларацијата на ФАО при Обединетите
Нации, со цел да ја спроведе програмата за
заштита на старите раси животни, кои се во
исчезнување. Досега ГЕФ ПМГ помогна за
заштита на бивол, буша говеда, овца,
македонска пчела, шарпланинец и други
видови, но воопшто не е работено на
домашните копитари. Согласно измените на

законот за сточарство од 2013 година, како
нови
автохтони
видови
се
додадени
домашното магаре и домашниот ридскопланински коњ.

Поради неспроведената идентификација и
регистрација
кај
сите
копитари
во
Република Македонија, за жал, досега
воопшто не е работено на нивното
зачувување.
Од
друга
страна,
во
последниве
неколку
години,
поради
високите субвенции за домашните копитари
во соседните земји, многу македонски грла
(домашни магариња и коњи) се изнесуваат
од нашата земја и се декларираат како
српски, хрватски, словенечки, бугарски и
др. домашни видови. На тој начин губиме од
нашето национално благо на генетските
ресурси во сточарството кои се изнесуваат
од нашата земја, меѓу кои е и домашното
магаре.

Затоа ЗГ “БУША“ за прв пат во Република
Македонија со помош на ГЕФ ПМГ формира
стадо на домашно магаре.
Се изврши означување и фенотипска
карактеризација на животните.
Ова
претставува
појдовна
основа
за
зачувување на автохтоното домашно магаре
во Република Македонија.

