
Се смета дека хидроелектраните позитивно влијаат од аспект на заштита и контрола од поплавни бранови, 
водоснабдување, развој на рибарството, туризмот и водените спортови. Меѓутоа, доколку развојот на хидроенергијата 
би се одвивал според изработените планови, тоа би значело нанесување на неповратни штети врз животната средина. 
Без разлика дали малите хидроелектрани 
ќе се базираат на изградба на брани 
или на зафаќање на вода во одредена 
точка на потоците, со нивната изградба 
се очекуваат големи нарушувања на 
природата, особено во непристапните 
планински кањони на засегнатите 
потоци и реки во јадровите подрачја од 
еколошката мрежа. Екстензивни работни 
активности се очекуваат и за време 
на изградбата на пристапни патишта. 
Фрагментацијата на природните живе-
алишта е неминовност при изградбата 
на планираните хидроелектрани. Заедно 
со фрагментацијата, исто така многу 
значајни видови би биле засегнати (рис, 
мечка, видра, итн.).
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ЗОШТО ЕНЕРГЕТИКАТА Е ВАЖНА ЗА ЕКОЛОШКИТЕ МРЕЖИ?

Енергетскиот сектор отсекогаш бил еден од најголемите причинители на деградација на природата и 
фрагментација на природните живеалишта, како и загадување на животната средина. Во денешно време 
проблемите со животната средина во енергетскиот сектор сериозно се разгледуваат: зачувување на 
видовите и нивните природни живеалишта, зачувување на културното наследство, социјалните проблеми, 
климатските промени итн. Ова се само еден дел од прашањата на кои треба да им се даде одговор во 
процесот на функционирање на енергетскиот систем и планирање и изградба на нови енергетски објекти 
во согласност со принципите на функционирање на еколошките мрежи.

Република Македонија се снабдува со енергија од необновливи и обновливи извори. Во принцип, 
добивањето на енергија од обновливите извори се смета за добар чекор, бидејќи не ја загадува природата. 
Водата, како обновлив извор за добивање енергија, исполнува најголем процент во однос на останатите 
необновливи извори. Меѓутоа, пред да се започне со градењето на хидроелектрани, потребно е да се 
гарантира дека овие енергетски објекти нема да предизвикаат уништување на значајни делови од 
природата како што се: природните живеалишта, ендемичните видови, пределите итн. 

Состојба во Македонија

Енергетската инфраструктура на Република Македонија овозможува експлоатација на домашната примарна 
енергија; увоз, извоз и преработка на примарната енергија; производство на финална енергија; и транспорт 
и дистрибуција на енергијата. Енергетската инфраструктура ја сочинуваат електроенергетскиот сектор, 
секторите за јаглен, за нафта и нафтени продукти, за природен гас и за производство на топлина.
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Вкупни потреби и домашно производство на електрична енергија во 2008 и 2009 година (Енергетски 
биланс на Република Македонија за 2010 година - Службен весник на РМ, бр. 161 од 30.12.2009 година)

Најголем дел од 
произведената 
електрична енергија во 
Македонија потекнува од 
термоелектраните кои 
согоруваат фосилни горива. 
Многу е помал уделот 
на хидроенергијата која 
задоволува околу 10% од 
потребите.
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Клисура на реката Бутурица во Мариово. 
Клисурите на реките се одликуваат со 

посебна вегетација која е распространета 
на мали површини и е чувствителна на 

промените на водниот режим.

Необновливи извори на енергија

Јаглен (лигнит), нафта и природен гас: Околу 90% од електричната енергија во Македонија се добива 
од лигнитот. Нафтата задоволува над 40%, а природниот гас 1% од националните потреби за енергија со 
тенденција на зголемување на нивното искористување. 

Искористувањето на јагленот, 
нафтата и природниот гас, како и 
нивниот транспорт може да има 
негативни влијанија врз животната 
средина од аспект на загадување на 
почвата и водните екосистеми, но 
многу помалку врз функционирањето 
на еколошките мрежи. Во секој случај, 
искористувањето на природниот 
гас е многу подобро од аспект на 
заштита на животната средина.

Површински коп во рудникот за јаглен „Суводол“. 
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ШТО СЕ ПЛАНИРА И КАКО МОЖЕ ДА СЕ ЗАЧУВА ПРИРОДАТА И ЕКОЛОШКИТЕ МРЕЖИ?

Многу од речните клисури планирани како локации 
за мали хидроелектрани се и шумски живеалишта 
кои претставуваат рефугијални заедници и се сметаат 
за многу важен дел од биолошката разновидност на 
Македонија. Ова особено се однесува на мешаните 
шумски заедници во клисурата на река Радика и на 
еловата шума околу Брајчинска Река. Фрагментацијата 
на живеалиштата што би настанала со изградбата 
на патиштата до локациите може да ја отежни 
миграцијата на популациите на дивите видови.

Браната на Матка и водата од акумулацијата се користи за производство 
на електрична енергија. Со изградбата на акумулацијата се променети 
еколошките услови во кањонот на реката Треска, движењето на рибите е 
отежнато, а некои пештерски објекти се потопени.
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При изградбата на брани, акумулации и хидроелектрани мора да се води сметка за ефектите врз природата. 
Прв чекор би бил изработка на стратешка оценка на влијанието врз животната средина од хидроенергетскиот 
сектор. Следен чекор е рационалното географско лоцирање на ваквите објекти и избегнување на заштитени 
подрачја (национални паркови, споменици на природата и сл.). Хидроенергетските објекти не треба да се 
градат на локации со висока биолошка разновидност и засегнати видови (рефугијални заедници, ендемични 
видови, глобално загрозени видови). Секогаш треба да се измери добивката од изградбата на хидроенергетските 
објекти и загубата на природата. При изградбата на брани и акумулации треба да се спроведат решенија 
за ублажување на ефектот на фрагментација преку изградба на алтернативни миграциски патишта на 
рибите, заштита на околните екосистеми и обезбедување на нивната поврзаност.

Глобочица
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Обновливи извори на енергија

Вода (хидроелектрани): Хидроелектричната енергија учествува со околу 10% во задоволувањето 
на потребите од електрична енергија во Македонија и околу 5% од вкупните енергетски потреби. 
Во Македонија постојат 22 големи повеќенаменски брани и над 120 мали брани и акумулации од 
кои се обезбедува вода за населението или индустријата, за наводнување, како и за производство 
на енергија. Според сценариото на Стратегијата за енергетика се претпоставува завршување на 
започнатите активности кај постојните хидроелектрани и изградба на нови хидроелектрани. 

Некогашен рудник за лигнит, Суводол

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.



ЕНЕРГЕТИКАТА И
ЕКОЛОШКИТЕ МРЕЖИ
 

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Биомаса, биогас и биогорива: Скоро 10% од вкупните енергетски потреби на Македонија 
се задоволуваат со користење на огревно дрво. За жал, учеството на огревното дрво има 
тенденција на зголемување, што е карактеристика на неразвиени економии.

Непланско користење на шумите како енергенс 
може да се одрази негативно на животната средина 
во смисла на нарушено кружење на водата, CO2, O2, 
минералните материи, интензивирање на ерозија 
и губење на шумите како живеалишта и коридори 
за миграција. Во процесот на производство на 
биогориво се користат земјоделски монокултури 
кои негативно влијаат врз еколошките мрежи и 
биолошката разновидност, а заради употребата 
на пестициди и ѓубрива се намалува квалитетот на 
почвата и водата.

Најдобар начин за зачувување на функционалноста на еколошките мрежи е намалување на користењето на 
дрва за производство на топлинска енергија. Тоа би значело зачувување на јадровите подрачја и природните 
коридори за миграција на дивите животни и растенија (види Шумарството и еколошките мрежи). За 
избегнување на негативните влијанија од производство на биогорива во земјоделстовото може да се 
применат најразлични мерки (создавање меѓи, камени огради, жива ограда, ветрозаштитни појаси - види 
Земјоделството и еколошките мрежи).

Сончева енергија: Во Стратегијата за 
енергетика се предвидува изградба 
на соларни системи, фотоволтаици и 
поставување на сончеви колектори со 
цел да се искористи енергијата на сонцето 
за добивање  на 10-30 MW фотоволтаици 
до 2020 година со производство од 14-42 
GWh годишно.

Влијанијата врз животната средина од соларните 
системи се помали во однос на другите обновливи 
и необновливи ресурси. Тие би предизвикале само 
одредена промена на изгледот на пределите.

Ветерна енергија: Според некои студии за одредување на потенцијалот на ветерната енергија 
во Македонија, направен е избор на 15 најповолни локации за изградба на ветерни електрани. 
Според Стратегијата за енергетика, врз основа на досегашните истражувања, реално може да се 
очекува градба на ветерни електрани до 2020 година со производство од 180-360 GWh годишно, 
кои би задоволувале околу 5-10% од вкупното планирано производство на енергија.

Изградбата на ветерни електрани би донело до создавање на бучава, промена на изгледот на пределите, како 
и потенцијални негативни влијанија врз дивиот свет, пред се птиците и лилјаците. Посебно се чувствителни 
големите грабливи птици кои заради карактеристиките на нивниот лет не можат да ги избегнат перките на 
ветерните електрани. Најзасегнати видови во Македонија ќе бидат белоглавиот мршојадец (Gyps fulvus) и 
глобално загрозениот египетски мршојадец (Neophron percnopterus), а значајни последици се очекуваат кај 
глобално засегнатиот царски орел (Aquila heliaca), штрковите (Ciconia ciconia и Ciconia nigra) и други видови.

Пред да се почне со реализација на плановите за изградба 
на ветерници во Македонија, неопходна е изработка на 
студии за проценување на негативните влијанија врз 
пределот, животната средина и биолошката разновидност 
(особено птиците). Нивната изградба би предизвикала 
фрагментирање на живеалиштата. Со оглед на брзината и 
честотата на ветриштата во Македонија, потенцијалните 
количества енергија добиени од ветер би биле многу мали. 

Според Стратегијата за енергетика се планира унапредување на поврзаноста на електро-
енергетскиот систем со Србија, Албанија, Косово, Грција и Бугарија преку изградба на нови и 
реконструкција на постоечките далекуводи. 

Далекуводи

Далекуводите негативно влијаат на пределските карактеристики, 
тие се извор на јонизирачко зрачење и директно ги загрозуваат 
птиците. Сепак, многу поопасни се нисконапонските и 
среднонапонските водови кои, доколку ги сечат миграциските 
коридори, можат да предизвикаат угинување на преку 500 
единки на должински километар годишно.

Постојат повеќе мерки за заштита на птиците од 
електрокуција кои главно се сведуваат на зголемување 
на растојанието меѓу жиците, поставување на носачите 
во висечка положба и нивно изолирање. Од друга страна, 
далекуводите можат да бидат и важен структурен фактор за 
гнездење на некои видови птици при што од најголемо значење 
во Македонија е гнездењето на царските орли.

Сландол кај Градско има околу 2400 сончеви чаови во 
годината. Просекот за Македонија изнесува 2000-2500 
часови годишно што претставува значаен потенцијал за 
добивање енергија.
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ветрот е алтренатива на класичното производство 
на електрична енергија, но со негативни ефекти врз 

движењето и миграцијата на птиците и лилјаците.

Соларни панели во Шпанија. Искористувањето на сончевата енергија е 
најдоброто еколошко решение во производството на енергија кое нема 
негативно влијание врз функционирањето на еколошките мрежи.

www.mes.org.mk
www.ecnc.orgПри изградбата на далеководите треба да се води 

сметка за можните ефекти врз птиците.

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.

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

Фотографија  на  предната страна:
Дебарско езеро
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