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Learn more at www.balkandetoxlife.eu

It’s time to stop illegal wildlife poisoning
in the Balkans!
The intentional placement of poison baits is a harmful and painful method of killing animals that 

does not discriminate among species. It can drive protected species like vultures to extinction 

and kill livestock, pets and other domesticated animals. People are also not safe since exposure 

to poison baits can lead to serious illnesses and even death. 

The most common motive behind this practice is to target domestic, feral or wild predators that 

may inflict damage on livestock and game species. However, poisoning, which is also an 

environmental crime punishable by law, is not a solution. Several safe preventive measures that 

help resolve human-wildlife conflicts are available, including electric fences, foxlights, fladry 

systems and livestock guard dogs.

The BalkanDetox LIFE project combats illegal wildlife poisoning across Albania, Bosnia and 

Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, the Republic of North Macedonia and Serbia by shifting 

the perceptions and behaviour of all relevant stakeholders, from the decision-makers to the 

general public and the actual users of poison baits.

ШТО Е НЕЗАКОНСКО ТРУЕЊЕ НА ДИВИ ЖИВОТНИ?

ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ И БЕЗБЕДНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ОТРОВНИТЕ МАМКИ

НЕЗАКОНСКОТО ТРУЕЊЕ НА ДИВИ ЖИВОТНИ МОЖЕ ДА НИ НАШТЕТИ НА СИТЕ 
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Тоа е срамна практика на неселективно убивање животни користејќи отровни мамки, најчесто парченца месо или цели трупови од животни 
попрашени со отровни супстанци. Најчесто се користат пестициди или други токсични супстанци како цијанид и стрихнин.

Иако е незаконско, труењето на диви животни е сè уште распространето низ Балканот и Европа.

Сторителите  најчесто  целат  на  предаторите  или  други  непосакувани  животни  кои  ги  сметаат  за  штетници  и  предизвикуваат  проблеми  на  
човековите активности како менаџмент на дивеч, одгледување добиток или други земјоделски активности. Ова не е решение на овие проблеми, 
туку напротив, труењето е неселективна и опасна пракса на убивање животни и отвара повеќе проблеми отколку што „решава“.

ЗАШТИТЕНИ ВИДОВИ ДОВЕДЕНИ
ДО ИСТРЕБУВАЊЕ

Денес, незаконското труење на диви животни е еден од 
најитните проблеми со кои се соочува природата. Проценето е 
дека повеќе од 2300 мршојадци загинале од отров на 
Балканот во последните 20 години што резултирало со 
регионално истребување на брадестиот и црниот мршојадец. 
Денес ова сè уште предизвикува намалување на популациите 
на голем број загрозени видови и спречува нивно 
закрепнување .

Во повеќето случаи, сторителите се соочуваат со сериозни проблеми и не се ни свесни дека нанесуваат штета или пак дека го прекршуваат законот. Поради ова, клучно е да се подигне свеста за овие проблеми и да се понудат решенија. 

Постојат повеќе превентивни и безбедни решенија. Овие мерки можат да ја намалат штетата нанесена на добитокот или дивечот и да помогнат со решавањето на конфликтите помеѓу човекот и дивите животни, особено предаторите.  

ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И МИЛЕНИЦИ
СТРАДААТ

Труењето не разграничува помеѓу видови. Иако не се мета, 
добитокот, овчарските кучиња и милениците често пати гинат 
или пак трпат сериозни последици кога ќе се соочат со 
отровните мамки. 

ЗАГРОЗУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ

Доколку отровните супстанци стапат во контакт со кожата или 
бидат вдишани, може да дојде до сериозни здравствени 
проблеми или смрт. Луѓето кои користат отровни мамки не се 
имуни на овие ефекти – тие ненамерно се ставаат себеси на 
ризик како и луѓето околу нив, вклучително и најблиските. Со 
труењето животни може да наруши синџирот на исхрана како и 
да се загади водата за пиење и домашните посеви. 

ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ КАЗНИВ
СО ЗАКОН

Поставувањето отровни мамки е казнива пракса и вид на 
еколошки криминал казнив со закон на Балканот. Во зависност 
од околностите, сторителите можат да добијат високи парични, 
па дури и затворски казни. 

Во Република Северна Македонија казните можат да 
бидат помеѓу 1500 и 3000 евра или пак затворска 
казна од една до пет години.

ЕЛЕКТРИЧНИ ОГРАДИ
Една од најефективните мерки, 
електричните огради кои го 
оградуваат добитокот или 
посевите, можат да спречат 
настанување на штети од страна на 
диви животни. 

РЕФЛЕКТОРИ
Постојат посебен тип на рефлектори 
наменети специјално за плашење 
предатори на начин на кој светат со обоени 
светла во различни правци и ритми  и 
даваат впечаток дека има луѓе. 

СИСТЕМ ОД ПАНДЕЛКИ
Овој систем се базира на црвени 
панделки кои висат од 
хоризонтално поставено јаже кое 
го обиколува добитокот и ги брка 
волците од околината.  

КУЧИЊА ЧУВАРИ
Најтрадиционалниот и најчест метод на 
чување на добитокот е кучето. Oва  е  еден  
од   најприродните   и   најхуманите   методи    
кои ги користи човекот со векови за да се 
спречат напади од волци и мечки.

Проектот BalkanDetox LIFE цели кон борба против незаконското труење на диви животни во Република Северна Македонија, Албанија, Босна и 
Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција и Србија. Ова се спроведува преку менување на перцепцијата и однесувањето на чинителите, од носителите 

на одлуки до општата јавност и евентуално лицата кои користат отровни мамки. 

• Формирање на официјални работни групи за борба против отрови
• Создавање и усвојување на стандардно- оперативни процедури за управување на случаи со труење
• Усвојување на постоечките акциски планови за борба против труење
• Воспоставување на национални бази на податоци за случаи со труење на диви животни со цел мониторинг на 
ситуацијата
• Истражување на изворот на трговија со незаконски отровни супстанци 
• Користење на GPS предаватели со цел брзо регистрирање на труење 
• Зајакнување на институционалните капацитети и ефикасноста на правосудството преку воведување на специфични 
тренинг програми во рамки на Академијата за борба против криминалот против дивиот свет
• Имплементација на активности за подигање на свеста на општата  јавност и релевантните чинители

Борба против незаконската употреба на
отрови преку проектот Балкан Детокс Лајф

Некои од главните активности се:

Главната цел е преку овие активности да се изградат капацитети и да се подобри справувањето со случаи со труење, да се 
подигне свеста за сериозноста на овие настани, да се подобри соработката и комуникацијата помеѓу релевантните чинители 
со цел да се намалат случаите и да се сочува дивиот свет, природата и човековото здравје. 

Дали сте слушнете или нашле отруени
животни или мамки во природата?

Пријави случај со труење

Пријавете го тоа веднаш со цел да спречите понатамошно труење како и да се 
донесат сторителите пред лицето на правдата. 

Молчењето значи одобрување. Преземи акција и помогни во борбата против 
незаконското труење на животни.

Дознајте повеќе за проектот и
вклучете се
Дознајте повеќе за проектот и вклучете се
www.balkandetoxlife.eu

@BalkanDetoxLIFE

Следете го проектот на Facebook и Instagram:

Приклучете сe на мејлинг листата: 

u.pantovic@4vultures.org
petrovski@mes.org.mk
starova@mes.org.mk

Доколку имате прашања Ве молиме обратете се на проектниот координатор

Проектот BalkanDetox LIFE е финансиран од страна 
на LIFE програмата на Европската Унија со код LIFE19 
GIE/NL/001016.

Македонско еколошко друштво – 070326095
070670052
Полиција:

192 
Телефон за итни случаи

112

Време е да кажеме стоп на незаконското  труење на диви животни на Балканот!


