
ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО МАКЕДОНИЈА

Транспортната инфраструктура на Република Македонија 
е карактеристична по релативно високата густина, со 
исклучок на магистралната автопатна мрежа. 
Вкупната должина на патната мрежа во државата 
изнесува 14000 km од кои, околу 240 km се автопатишта, 
911 km се магистрални патишта, 3830 km се регионални, 
а 8995 km се локални патишта, од кои поголемиот дел се 
во незадоволителна состојба. 
Вкупната железничка мрежа во Македонија е со 
должина од 925 km единечни линии со нормални 
стандарди на колосек со ширина од 1435 mm.
Низ Република Македонија поминуваат два 
европски транспортни коридори во насока 
север-jуг (Koридор Х) и исток-запад 
(Koридор VIII), кои меѓусебно се вкрстосуваат и 
претставуваат стратешки и економски приоритети. 
И двата коридори не се комплетно завршени во 
однос на автопатишта и железнички пруги.

ВЛИЈАНИЕ НА ПАТИШТАТА ВРЗ 
ЕКОЛОШКИТЕ МРЕЖИ

Покрај довршувањето на веќе започнатите автопатни 
делници на двата транспортни коридори, се планира 
довршување на коридорот X, како и започнување на 
изградба на нови патни делници oд патниот коридор 
Исток - Запад.

Западна патна мрежа:
Патни делници:
- Стенковец-Блаце
- Гостивар-Букојчани-Кичево
- Кичево-Охрид
- Требеништа-Струга-Ќафасан
- Струга-Подмоље
- Требениште-Косел
- Косел-Ресен
- Битола-Ресен
- Прилеп-Битола
- Велес-Прилеп преку Бабуна
- Битола-Меџитлија

Ис точна патна мрежа:
Патни делници:
- Романовце-Страцин
- Страцин-Крива Паланка
- Крива Паланка-Деве Баир
- Велес-Штип
- Штип-Кочани
- Кочани-Делчево-граница со Бугарија
- Миладиновци-Штип преку Свети Николе

Патната инфрас труктура влијае на животната 
средина директно и индиректно:

•  Физичкото присуство на патиштата и железничките 
пруги создава нов тип живеалишта; ја менуваат 
хидролошката динамика и движењето на надземните 
води; влијаат на подземните природни процеси и 
подземните живеалишта.

•  Одржувањето на патиштата и самиот сообраќај ја 
загадуваат животната средина со различни хемиски 
материи и бучава, додека осветлувањето на патиштата 
само го потпомага т.н. „загадување настанато од 
вештачка светлина“, што може да збуни многу 
животни и да ги наруши нивните миграциски навики.

•  Патната инфраструктура и сообраќајот резултираат 
со создавање на расфрлани бариери за повеќето 
копнени животни, додека сообраќајните возила се 
причина за загуба на милиони животни годишно.

•  Битката помеѓу возилата и живиот свет претставува 
сè поголем проблем не само за заштитата на 
животинскиот и растителниот свет, но и за безбедноста 
во сообраќајот, приватната и јавната економија.
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Коридор VIII          304 км             109 км                 35,9%
Коридор X              172 км             132 км                 76,7%

вкупна 
должина 

завршени  
автопатишта

процент на 
изграденост

Автопатиштата може да зафатат повеќе од 
10 хектари земјиште за изградба на пат во 
должина од еден километар. Тесните и помали 
патишта зафаќаат помала површина земјиште 
по километар изграден пат, но бидејќи овие 
патишта се почести од автопатиштата, нивниот 
комбиниран ефект врз околните предели може 
да биде значително поголем. Доколку се земат 
предвид сите елементи во изградбата на еден 
пат, како на пример површините покрај патот, 
насипите, паркиралиштата, бензинските пумпи 
и пешачките премини, тогаш вкупната површина 
наменета за транспорт е неколку пати поголема 
од површината на самиот поплочен пат. 

Обиколницата на Скопје. Автопатиштата се најзначен 
причинител за фрагментација на живеалиштата кои 
го оневозможуваат слободното движење на животните.

240 км автопат
911 км магистрален пат

3830 км регионален пат
8995 км локален пат

Можеби најголема закана за фрагментација на подрачјата е изградбата на сообраќајници, особено 
автопатишта. Нивното планирање е најважен дел за одржување на функционалноста на коридорите.
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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.

ЗОШТО ТРАНСПОРТОТ Е ВАЖЕН ЗА ЕКОЛОШКИТЕ МРЕЖИ?

Природaта обезбедува безброј добра за луѓето и значително придонесува за човековата благосостојба. 
Наоѓањето рамнотежа меѓу одржување на биодиверзитетот и природните предели од една страна и 
обезбедувањето на простор за човековите активности од друга, е еден од најголемите предизвици на XXI век. 

Постојат огромни површини земјиште во Европа, каде што многу птици, цицачи, инсекти и растенија 
исчезнале или се под закана од исчезнување на локално ниво или од исчезнување поради фрагментирање на 
нивните живеалишта на помали делови кои не се поврзани меѓусебе. Останатите мали делови од некогашните 
големи живеалишта не се доволни да одржуваат солидни популации на многу видови. Една од причините 
за овој проблем го вклучува развојот на патната инфраструктура. Патиштата имаат големо влијание во 
фрагментирањето на живеалиштата. За да се избегне овој проблем, не треба да се дозволи веќе поделените 
живеалишта да останат изолирани. При изградбата треба да се предвидат мерки кои ќе им овозможат 
мобилност и намалена смртност на животните (тунели, мостови, подземни премини, „зелени мостови“).

Еколошките мрежи поврзуваат различни делови од едно живеалиште овозможувајќи слободно движење на 
животните и растенијата низ него. Ова движење може да биде важен фактор во помагањето на опстанокот 
на многу видови во однос на промените во начинот на користење на земјиштето и климатските промени. 
Освен тоа што се исклучително важни за функционирањето на екосистемите, еколошките мрежи заедно 
со еколошките коридори и зелените мостови може да имаат и естетска вредност што би придонесло кон 
поатрактивна средина за живеење и работа. Тие имаат важна рекреативна и туристичка вредност што би 
можело да обезбеди дополнителна економска корист преку заштита на имоти или како извор на храна, 
гориво и градежни материјали.
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Асфалтен пат до хидроцентралата „Козјак“  

постоечки
во изградба

постоечки
непробиени

постоечки
во изградба
непробиени

железничка мрежа

магистрални патишта регионални патишта

автопатна мрежа

Прегазен твор. Голем број животни 
умираат на патиштата.



ТРАНСПОРТОТ И 
ЕКОЛОШКИТЕ МРЕЖИ

Проект за развој на 
национална еколошка мрежа 
во Република Македонија 
МАК-НЕН
www.mes.org.mk
www.ecnc.org

ИЗБЕГНУВАЊЕ

Најдоброто решение би било да се избегне 
фрагментацијата на важни природни живеалишта 
при конструкцијата на нови сообраќајници. Во случај 
кога ова е невозможно, пожелно е предвидениот 
пат да се гради така што би се оставило недопрено 
што поголем дел од живеалиштето. Предноста 
на употребата на оваа заштитна мерка се состои 
во тоа што таа е превентивна и овозможува 
избегнување на изградба на патишта кои би ги 
поделиле живеалиштата, во споредба со мерките за 
намалување на негативните ефекти како резултат на 
настанатата поделба.

М Е Р К И  З А  Н А М А Л У В А Њ Е  Н А  В Л И Ј А Н И Ј А Т А  Н А  П А Т И Ш Т А Т А  В Р З  Д И В И О Т  С В Е Т

Патиштата како еколошки коридори 
Подрачјата што се наоѓаат во близина на патната инфраструктура се високо загрозени 
и таквите подрачја често може да бидат несоодветни станишта за некои видови диви 
животни. Но, доколку овие подрачја се соодветно дизајнирани и управувани, дури можат да 
имаат и улога како засолништа, извор на храна или места за гнездење, како и потпомагачи 
на ширењето на видови по должината на патот. Грмушките и дрвјата кои се засадени 
по магистралните патишта како “звучна и визуелна бариера” за да се намали ефектот на 
дисторзија на луѓето кои живеат во близина, претставуваат потенцијални места за гнездење 
на некои мали птици и цицачи, како и храна и засолниште за покрупни видови. 

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.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

УБЛАЖ УВАЊЕ

Таму каде што избегнувањето е невозможно да се примени, ублажувањето на штетните влијанија од 
изградбата на патиштата е следното решение кое треба да претставува составен дел од планот за изградба 
на предвидениот пат. Мерките за ублажување го намалуваат директното вознемирување на животните 
и ги намалуваат пречките преку технички или еколошки мерки на патната траса или во непосредната 
околина. 
Мерките за ублажување се неопходни кога:
• Патот или железничката линија причинуваат значајно оштетување или загуба на значајни хабитати, 
заедници или видови.
• Инфраструктурата влијае на одредени видови кои се чувствителни на физички пречки или имаат висок 
морталитет на патиштата.
• Поврзаноста на живеалиштата во поширок простор е значително нарушена со изградбата.
• Патот е ограден по целата должина.

З а  д а  с е  м и н и м и з и р а а т  в л и ј а н и ј а т а  н а  п а т и ш т а т а  п о т р е б н о  е  д а  с е  п р е в з е м а т  с л е д н и в е  а к ц и и : 

ТИПОВИ МЕРКИ ШТО ЈА УБЛАЖУВААТ 
ФРАГМЕНТАЦИЈАТА НА ЖИВЕАЛИШТАТА

Над патната инфраструктура:
• Зелени мостови или екодукти кои би 
овозможиле слободно движење на дивиот свет; 
• Вијадукти.
Под патната инфраструктура:
• Подземни премини и тунели за животните и 
водоземците;  
• Модифицирани и мултифункционални 
подземни премини.
Специфични мерки:
• Огради, вештачки заплашувачи; 
• Знаци за предупредување со помош на звук.
Адаптација на хабитатите:
• Чистење и обновување на вегетацијата.
Адаптација на инфраструктурата:
• Звучни бариери, адаптирање на тротоарите, 
вештачко осветлување.

КОМПЕНЗАЦИЈА

Доколку ублажувањето како мерка се покаже 
недоволно и некои влијанија се уште се 
чувствуваат, компензацијата е последна 
алтернатива. Компензациските мерки 
се стремат да надоместат за загубата и 
деградацијата на природните биотопи преку 
обновување на загубените подрачја во одреден 
предел и преку подобрување на еколошката 
инфраструктура и квалитетот на околните 
предели. Повторно создавање на нови хабитати 
за дивиот свет значи дека тие треба да бидат 
како оние што се веќе уништени.

Подземен премин за ситни цицачи и водоземци 
на обиколницата на Скопје.

Вештачки заплашувачи за птици на 
обиколкните на Скопје. Начин за избегнување 

на негативните влијанија на транспортот врз 
птиците и намалување на бучавата.

„Зелен мост“ во 
Хрватска. Премостување 

на автопатиштата и 
овозможување на слободно 

движење на животните.
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контакт: Робертина Брајаноска, национален координатор          e-mail: brajanoska@mes.org.mk          www.mes.org.mk
                                            Кристијан Чивиќ, ECNC координатор          e-mail: civic@ecnc.org                              www.ecnc.org


