
 Македонија се карактеризира со специфични и разновидни рурални предели кои претставуваат дел од 
богатото културно и природно наследство. Различната земјоделска пракса (интензивен и традиционален начин) 
во комбинација со другите човекови активности (намена на земјиштето) во подолг временски период довела 
до развивање на различни типови земјоделски станишта во кои живеат голем број растителни и животински 
видови. Одржувањето на соодветна земјоделска пракса е многу значајно за зачувување на биолошката 
разновидност. Традиционално управуваните подрачја (мали парцели, ограничена употреба на пестициди и 
ѓубрива) имаат богата биолошка разновидност. Од друга страна, интензивно управуваните подрачја (главно 
под монокултури) се сиромашни со биолошка разновидност, но значајни се заради тоа што можат да обезбедат 
услови за презимување и исхрана на некои зрнојадни видови птици.
 Еколошката мрежа може да придонесе многу за одржување и заштита на биолошката разновидност 
во земјоделските подрачја. Коридорите, како дел од еколошката мрежа, ги поврзуваат различните типови 
живеалишта и овозможува движење на животните. Ова претставува значаен фактор што го потпомага опстанокот 
на голем број видови во случаи на природни или антропогени значајни промени како што се актуелните 
климатски промени.  
 

ФАКТИ И БРОЈКИ

1. Интензификација на земјоделското 
производство 
Загубата на биолошката разновидност 
настанува заради конверзија на природните и 
полуприродните живеалишта во обработливо 
земјиште,  воведувањето на монокултури и 
високиот степен на употреба на минерални 
ѓубрива и пестициди. 
При тоа доаѓа до: 
- ерозија на почвата заради несоодветно 
користење на земјиштето (употреба на тешка 
механизација, едногодишни монокултури, 
длабоко орање, големи површини без меѓи...);
- загадување на почвата и водите заради голема 
употреба на пестициди и ѓубрива;
- загадување на воздухот (емисија на метан и 
амонијак предизвикано од интензивно сточарско 
производство што го поттикнува ефектот на 
стаклена градина);
- нерационално користење на водата при 
наводнување преку каналските системи.

2. Напуштање на земјиштето 
Предизвикано е од депопулација заради лошите 
социо-економски услови во руралните подрачја 
што доведува до исчезнување на традиционално 
управуваните земјоделски површини и 
пасиштата заради зараснување. Тоа резултира со 
намалување на бројот на живеалиштата и загуба 
на биолошката разновидност.

ЗОШТО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО Е ВАЖНО ЗА ЕКОЛОШКИТЕ МРЕЖИ?

(Извор: Стратегија за земјоделство и рурален развој, МЗШВ)
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земјиште
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u Секоја година една 
третина од обработливото 
земјиште остануваат 
необработено 
(напуштено).

u Земјоделското 
земјиште зафаќа околу 
половина од вкупната 
површина на Република 
Македонија (околу 
1.260.000 ха), од кои 
44% се обработливо 
земјиште (560.000 
ха), а 56% се пасишта 
(704.000 ха). 

u Вкупното 
население во 
Македонија брои 
околу 2 милиони 
жители, од кои 
околу 43% живее во 
руралните области.

u Во македонската економија, 
земјоделството (вклучително и 
ловот, шумарството и рибарството) 
е третиот најголем сектор, после 
услугите и индустријата. Уделот на 
земјоделскиот сектор во вкупниот 
БНП изнесува околу 12 %.

u Околу 80% од 
обработливото 
земјиште е во приватна 
сопственост. Просечната 
големина на фармите 
се движи од 2,5-2,8 ха, 
фрагментирани на 
парцели од 0,3-0,5ха.

Во Стратегијата за земјоделство и рурален развој наведени се повеќе главни проблеми на агроекологијата, 
од кои можат да се издвојат две главни закани за биолошката разновидност на земјоделските 
површини: 

Л Е Г И С Л АТ И В А  И  С Т Р АТ Е Г И И

• Закон за земјоделство и рурален развој (усвоен во 2007 година) - пропишува мерки на политиката 
на рурален развој кои го поттикнуваат економскиот и социјалниот развој на руралните подрачја со цел 
спречување на процесот на депопулација на руралните подрачја и зачувување на другите вредности 
на овие подрачја како дел од природното и културното наследство на РМ. Освен тоа, предвидува 
прогласување на подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност. Под рурални подрачја се 
подразбираат низинските и ридско-планиниските подрачја во кои се одвиваат различни типови земјоделие.
• Закон за заштита на природата (усвоен во 2004 година) - како основен закон со кој се уредува заштитата 
на биолошката и пределската разновидност и заштитата на природното наследство во заштитени подрачја и 
надвор од нив, предвидува традиционален начин на користење на пасиштата и тревниците (член 60), заштита 
на значајните меѓни живеалишта на обработливите површини (член 61), додека кај високопланинските 
живеалишта се забранува било каква антропогена активност освен традиционално сточарство и екотуризам.  
• Стратегија за земјоделство и рурален развој (2007-2013) и Стратегијата за биолошка разновидност 
и акционен план на Република Македонија (2004-2009 година) не предвидуваат акции кои се директно 
поврзани со функционирањето на еколошките мрежи и еколошки коридори во земјоделските станишта.

Н А  Н А Ц И О Н А Л Н О  Н И В О :

• Акциониот план за заштита на биолошката разновидност во земјоделството на Европската Унија 
(усвоен 2001 година) утврдува конкретни приоритети во рамките на Заедничката земјоделска политика (CAP) 
за заштита на биолошката разновидност и нејзино одржливо користење. Тоа вклучува и одржливо управување 
со природните ресурси како што се линеарните структури (меѓи, коридори за дивите видови итн.)
• Од околу 200 типови живеалишта вклучени во Анекс I од Директивата за живеалишта 28 бараат соодветна 
екстензивна земјоделска пракса за да се обезбеди поволна состојба на зачуваност. Во Анекс I од Директивата 
за птици вклучени се 33 видови птици кои се среќаваат (или се среќавале, а денес се истребени) во Македонија 
кои во голема мера зависат од различните типови земјоделски станишта. За 16 од нив овие живеалишта имаат 
критична улога во нивниот опстанок, а други 2 вида се веќе истребени (брадестиот мршојадец - Gypaetus bar-
batus кој зависи од планинските пасишта и малата дропља - Tetrax tetrax која зависи од степовидните пасишта.

Воспоставувањето на еколошките мрежи и коридори е признато како ефикасен политички инструмент за 
промовирање на заштитата на природата како на европско така и на светско ниво.

Директивата за птици (1979) и 
Директивата за живеалишта 
(1992) се главните инструменти 

на ЕУ за заштита на природата врз 
основа на кои се идентификуваат 

одредени значајни подрачја 
за птици и за станишта со што 

се обезбедува поврзаност на 
стаништата и се воспоставува 

еколошката мрежа Натура 2000.
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Напуштено земјоделско земјиште во Мариово.

Интензивно земјоделско производство во Пелагонија

Бачило на Шар Планина
фото: Љ. Стефанов

пасишта

обработливо земјиште

Птиците во култивираните подрачја зависат од 
разновидната растителна и животинска храна и различната 
вегетациска структура која им обезбедува услови за 
исхрана, гнездење и засолниште од предаторите. 
Две третини од загрозените видови птици во 
Европа се јавуваат на земјоделските површини.

• Ливадската еја (Circus pygargus) - гнезди во високата 
ливадска вегетација или необработените 
меѓи со високи тревести 
растенија.

Еколошката мрежа претставува систем на одржливо управувани подрачја кои се 
јадра на популациите на значајни видови меѓусебно поврзани со коридори кои на 
организмите им овозможуваат лесно мигрирање од едно во друго јадрово подрачје 
со што се обезбедува виталност на нивните популации.

Главни закани за агро-биолошката разновидност

Заради намалувањето на бројот на 
овците и традиционалниот начин на 

нивно одгледување со селење од летни на 
зимски пасишта значително се намалени 

количествата на храна (претставени преку 
угинати единки) за некрофагните видови 

птици, а посебно е засегнат белоглавиот 
мршојадец (Gyps fulvus).



ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 
ЕКОЛОШКИТЕ МРЕЖИ

Проект за развој на 
национална еколошка мрежа 
во Република Македонија 
МАК-НЕН

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
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заради конверзијата на блатните и ливадските живеалишта во обработливи земјоделски 
површини, со што значајно се намалени неговите извори на храна. 

Летокот е изработен во рамките на проектот за развој на национална еколошка мрежа во 
Република Македонија (МАК-НЕН), кој го спроведува Македонското еколошко друштво (МЕД) 
и Европскиот центар за заштита на природата (ECNC) во соработка со Министерството за 
животна средина и просторно планирање од Република Македонија. Проектот е финансиран 
од BBI Matra фондот од холандското Министерство за земјоделство, природа и безбедност на 
храната и Министерството за надворешни работи.

Поврзаноста во агроекосистемите се постигнува преку одржување или воведување на различни структурни 
елементи. Покрај тоа што се значајни за функционирање на еколошката мрежа во агроекосистемите, структурните 
елементи имаат и естетска вредност (придонесуваат за поатрактивна животна средина), рекреативно туристичка 
вредност, но и економска вредност (како извори на храна, гориво и градежен материјал).  

Структурните елементи можат да бидат во форма на:

ветрозаштитни појаси - 
се препреки кои обично се 

состојат од дрвја и грмушки, 
а служат за ублажување или 

пренасочување на ветрот.

МЕРКИ

Структурните елементи ги користат:
•  Птиците од шумските рабови, на земјоделските површини и дивечот како места/живеалишта за 
гнездење, одмор, хранење и засолниште при што бројноста и разновидноста значајно им се зголемува;
•  Цицачите (како јазовци, лисици, полски глувци итн.), водоземците (пр. голем мрморец) и влекачите 
како подрачја за размножување, засолниште, привремено прибежиште или место за исхрана;
•  Инсектите, за собирање нектар и полен, лов и засолниште (смрдливки, муви лебдилки, бубамари, 
растителни вошки, паразитски и предаторски оси и пајаци). Повеќето од нив се значајни за земјоделската 
пракса како биолошки начин за контрола на штетници. 

меѓи/ивици - тоа се линејни „појаси“ 
од вегетација, грмушки, ниски, а 
понекогаш и високи дрвја кои се 

засадени на работ на нивите, покрај 
патиштата, оградите и на други 

необработени површини.

камените ѕидови - ги заменуваат 
оградите (жива ограда) особено во 
планинските и сушните предели каде 
грмушките не растат доволно добро.

жива ограда fencerows - тоа се 
тесни „појаси“ на обраснато земјиште 
кои настанале со природна обнова на 
вегетацијата на запуштени делови од 

земјиштето меѓу полињата, покрај патиштата 
и водотеците. Тие имаат различен состав 

на вегетацијата, од тревести растенија, 
тесни „појаси“ со грмушки, сè до пошироки 

подрачја со развиени дрвја во шумичка.

филтрирачки „појаси“ - се 
подрачја обраснати со вегетација 
кои штитат од ерозија на почвата, 
го забавуваат истекувањето на 
водата и го спречуваат/задржуваат 
навлегувањето на седименти и 
нутриенти во водотеците.
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Ш Т О  М О Ж Е М Е  З А Е Д Н И Ч К И  Д А  Н А П Р А В И М Е  З А  Д А  Ј А  З А Д Р Ж И М Е  П О В Р З А Н О С Т А  В О  П Р И Р О Д А Т А ?
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контакт: Робертина Брајаноска, национален координатор          e-mail: brajanoska@mes.org.mk          www.mes.org.mk
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