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        Преспанските јаболкови насади, со жолтоцрвените бои  на 
нивните плодови, на есен претставуваат украсни лампиони. Но 
за жал на пролет преспанското „ злато“ се претвора во органски 
отпад. Во отсуство на адекватни системи за управување со отпад 
во Преспа, енормни количини на опасен отпад со децении  се 
депонирани  долж брегот на езерото,коритата на реките, како и 
на патиштата. Особено земјоделскиот отпад генериран од 
производството на јаболко во регионот е идентификуван како 
сериозна закана за природните еко-системи на сливовите. А тоа  
негативно влијае врз локалниот животински и растителен свет 
односно врз човековото здравје. 

  
Количествата отпад од јаболка секојдневно се зголемуваат.Се 
зголемуваат и последиците што ги врши тој врз животната 
средина.Се наметнува потребата од воведување одржливи начини на 
управување со отпадот од јаболка. Човечкиот фактор е една од 
главните причини за енормните количини на органски отпад од 
јаболка. Недоволната информираност на земјоделците и нивната 
недоверба за користење на компост, како замена за вештачките 
ѓубрива за еколошки начин за одгледување на земјата, доведува до 
нарушување на богатиот Преспански биодиверзитет. 
Компостот претставува природно органско ѓубриво кое се добива со 
аеробно компостирање ( разградување на органските материи со 
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микро и макро организми во присуство на кислород). Скапаните 
јаболка, кокошкиното ѓубре, сувата тиња од  Езеранскиот   колектор 
се суровина на компостот. А тоа претставува решение за справување 
од енормните количини на органски отпад во преспанскиот регион. 
Гледано од еколошки аспект големи се придобивнките со користење 
на компосот а тоа е намалената употреба на вештачки ѓубрива кои ја 
исцрпуваат плодноста на земјата. Тоа пак доведува до намалување 
на штетните депониски гасови т.е метан и јаглероден диоксид. Исто 
така нема потреба земјоделците да имаат предрасуди, бидејќи ја 
намалува употребата на вода дури до 1/3 помалку. А тоа ќе биде 
многу корисно и за преспанските извори. Почвата станува по 
отпорна на суша и ниски температури од што најчесто страдаат 
јаболкниците во последните години, како резултат на менување на 
временските услови. 
Преспанската компостара со која управува ЈКП Пролетер Ресен е 
пуштена во употреба повеќе од една година. До сега има 
компостирано 150 тона огранско ѓубре а нејзиниот капацитет е 1000 
тона. Причината за недоволната искористеност на компосот е 
недоволната информираност на луѓето но и малиот број на собирни 
пунктови низ цела Преспа. 
        Познавањето и чувањето на биолошката разновидност 
претставува концепт за заштита на природата и опстанок на 
планетата земја, истовремено овозможувајќи рационално користење 
на природните богатства.  
За решавањето на проблемот со органскиот отпад во Преспа, треба 
да се подигне јавната свест кај локалното местно население за 
максимално користење на компостот преку разни видови на 
кампањи и еко-проекти. На тој начин ќе се информираат дека со 
преработка на органскиот отпад ќе го намалиме уништувањето на 
биодиверзитетот во Преспа, ќе  ја заштитиме нашата иднина и 
иднината на нашите поколенија. 
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