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Резиме

Во истражувањето е анализирано влијанието на малите хидро про-
екти врз гео-морфологијата на пределите и загубата на шумите во Северна 
Македонија. Дел од изградените објекти се лоцирани локации поволни за 
такви објекти, без особено геоморфолошко или значење од аспект на шу-
мите, но поголемиот дел од малите хидро проекти се изградени во некои од 
најатрактивните речни долини, кои што извираат од исклучително високи 
планински венци, заштитени и значајни подрачја од највисоко значење. Так-
ви се бројни анализирани случаи на Баба Планина, Шар Планина, Караџица, 
Бистра, Даутица, Кожуф и други планини. 

Како загрозени типови на релјеф се издвоени: флувијален, карстен, 
глацијален и денудациски релјеф, како дел од релјефниот мозаик на Север-
на Македонија, којшто е поразновиден од многу земји со површина и 20 
пати поголема од нашата. Со ова се заклучува дека со ваквите објекти во 
голема мера е загрозен геодиверзитетот и речните долини се трајно проме-
нети. Со анализата се заклучува дека засегнатите речни долини во иднина 
ќе имаат помало значење во геодиверзитетна смисла, односно целосно или 
делумно ќе го изгубат значењето како геодиверзитетни објекти, импозантни 
речни долини. Сепак според истражувањето постојат и такви мали хидро-

централи, кои не влијаат на геодиверзитетот на речните долини, претежно 
во источниот дел на С. Македонија. 

Во однос на загрозеноста на шумите, мора да се напомене дека за-
грозеност во големи површини воопшто нема, но формирани се поголеми 
обезшумени коридори по должината на цевоводите, со што е променет пре-
делскиот лик на просторот и се фрагментирани екосистемите. 

Последиците од изградените објекти не се само рецентни, туку и идни, 
за што се потребни дополнителни анализи на промените на транспортот на 
наносот во реките, вештачки формираните кратки бифуркации, намалување 
на протекот во старото речно корито и проблемите со ихтиофауната.

Вовед

Проточните хидроцентрали или уште се нарекуваат и “run of river 
power plants”, функционираат со зафат на речното корито, цевовод и машин-
ска зграда за производство на електрична енергија. Со самото зафаќање на 
водата се врши еден вид кратка вештачка бифуркација, така што водите во 
мала секција од неколку стотици метри-километар се разделени, така што 
поголемиот протек се насочува кон новиот цевовод, додека старото корито 

Анализа на влијанието на малите хидро проекти 
врз гео-морфологијата на пределите и загубата на шумите
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се остава со многу помал протек. Глобално, во светот се повеќе замав земаат 
малите проточни хидроцентрали 

Според Anderson, најголемите промени при вакви објекти се проме-
ните на режимот на протек, којшто иницира значајни низводни промени на 
транспортот и распределбата на седиментот. Од него пак зависи флувијал-
ниот ерозивен и акумулативен релјеф низводно. Дополнително во речниот 
режим е таканареченото “растегнување на протекот”, којшто потоа предиз-
викува значајни низводни промени, деформирани ерозивни проширувања 
и плавини. Дополнително, истата студија укажува на нарушен биосистем со 

50-59% намален рибен фонд спротиводно на реката Лома во Белгија (Ovidio, 
M., Capra, H. and Philippart, J., 2008). 

Во просек поплавената површината на речното корито и бреговите 
низводно се намалува и до 75% (Gogoase Nistroan et al.). Споредбата по-
меѓу пресметаниот транспортиран материјал и неговата соодветна критич-
на вредност покажува дека минималното празнење може да пренесе само 
пофини честички од просекот од површината на коритото, а со тоа да доведе 
до потенцијално полнење на областите на мрестење на риби со песок.

График бр. 1 Шема на проточна хидроцентрала, покажува насока на отекување и распределба на водата на два крака (Anderson, 2014).

Проток
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Во најголем дел референци се потенцира потребата од пост-хок сту-
дии, кои што со помош на статистички анализи на протекот, далечинска де-
текција и ГИС методологија ќе утврдат геоморфолошки промени во просто-
рот (Rojanamon, P., Chaisomphob, T. and Bureekul, T, 2009); (Sammartano, V., 
Liuzzo, L. and Freni, G., 2019). Во секој случај комплетна методологија во меѓу-
народната литература сеуште не е публикувана. Затоа авторите предлагаат 
методологија со квалитативни оценки на типовите релјеф и понатамошна 
ГИС анализа.

Методологија
Авторите ќе ги употребат предходните искуства на детектираните гео-

морфолошки феномени и степенот на оштетеноста од страна на изградени-
те мали хидроелектрани. Истото ќе се изработи за загрозеноста на шумите, 
односно оштетените површини. Квалитативната скала ќе има бодување од 1 

до 5 (1 за најмала загрозеност и 5 за најголема загрозеност) и ќе се однесува 
одделно за геоморфологијата и за шумите, а како трет излезен резултат ќе се 
добие и просечна загрозеност.

По добиените координати на малите ХЕЦ на територијата на С. Маке-
донија истите ќе бидат венесени во Географски Информациски Систем. Во 
ГИС-от ќе биде внесен и дигитален висински модел како ГИС-репрезента-
ција на геоморфологијата на територијата на С. Македонија (планини и кот-
лини). Како главен извор за шумските појаси ќе се користи Corine Land Cover 
и сателитски снимки.

Исто така, како излезен резултат од предходните теренски истражу-
вања и ГИС-анализи, ќе биде изработена карта на оценките на загрозеноста 
на геоморфолошките феномени, шумите од страна на малите ХЕЦ и трета 
карта со просечна загрозеност на секоја хидроцентрала. Таа ќе ги поседува 
сите неопходни картографски и картометриски елементи, кои што ќе овоз-
можат лесно осознавање на оценките.
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Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

1 МХЕЦ 
КАЖАНИ реф.
бр. 208

Баба 
Планина

41.05642, 
21.13918

3 Загрозена десна долинска страна 
од флувијален релјеф, без поголеми 
загрозувања на долинското дно.

4 Во долниот дел пред 
машинската зграда 
загрозени се површини на 
висококвалитетни шуми.

3.5

2 МХЕ 

КРАНСКА РЕКА

Баба 
Планина

40.94669, 
21.12281

4 Загрозен флувијален ерозивен и 
акумулативен релјеф преку долинско 
дно, клисура и плавина.

4 Загрозени висококвалитетни 
шуми особено во долниот дел 
од пегот на цевоводот.

4

3 МХЕЦ 
ШЕМНИЦА

Баба 
Планина

41.03467, 
21.13174

5 Загрозен глацијален релјеф по дното 
на најголемиот валов на Баба Пл. Исто 
така флувијален релјеф со импознатна 
клисура на реката Шемница, најголема 
Пелистерска Река

2 По дното на валовската долина 
нема загрозени големи ареали 
на шума

3.5

4 МХЕ 
БРАЈЧИНО 1

Баба 
Планина

40.91783, 
21.19521

5 Загрозен е глацијален и флувијален 
релјеф и тоа: Валовски јазик по 
долината на Брајчинска Река во 
нејзиниот најатрактивен дел. Покрај 
тоа загрозена е десната долинска 
страна на импозантната клисура.

5 Загрозени се висококвалитетни 
шуми по целиот потег по 
цевоводот.

5

5 МХЕ 
БРАЈЧИНО-2

Баба 
Планина

40.9113, 
21.17141

4 Загрозен е флувијален релјеф по 
десната долинска страна на клисурата 
на Брајчинска Река.

4 Во горнит дел на потегот се 
загрозени висококвалитетни 
шуми, додека низводно 
загрозеноста е само на 
одредени сектори.

4

Во табелите подолу даден е приказ на сите анализирани локации на 
малихидроцентрали. Називот и локацијата на хидроцентралата се дадени 
во левиот дел од табелата, а нивното влијание е прикажано во десниот дел 
од табелата. Оценките кои се дадени за геоморфолошко влијание и влија-
ние врз шумите се во опсег од 1-5, и тоа 1- нема загрозеност, 2- мала за-

горзеност, 3- средна загорезеност, 4- голема загрозеност и 5- исклучителна 
загрозеност.

Табелата ги прикажува локациите групирани по планински масив. Загро-
зеноста на геоморфологијата е визуелно прикажана на Карта 1, загубата на шу-
мите на Карта 2, а средната загрозеност на визуелно прикажана на Карта 3. 

Анализа на влијанието на малите хидро проекти 
врз гео-морфологијата на пределите и загубата на шумите
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Слика 1. Зафат на МХЕ Брајчино 1, НП Пелистер
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Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка Геоморфологија опис Шуми 

оценка
Шуми опис Средна 

оценка

6 МХЕЦ 
ДУПНИЦА

Бистра 41.57066, 
20.89992

4 Загрозен карстен извор и околина како 
дел од карстниот релјеф на источните 
падини на планината Бистра

2 Делумно загрозени разредени 
шуми 

3

7 МХЕ 

ГАЛИЧКА 

РЕКА 3

Бистра 41.58377, 
20.63147

4 Реката тече низ кањонеста долина во 
карстен релјеф исполнет со микро и 
макро карстни облици денудациски 
релјеф (пресечен сипар со цевоводот) 
и флувијален релјеф на планината 
Бистра, кај машинската зграда 
загрозен е почетокот на плавината.

4 Загрозени се високостеблести 
растенија по целата траса на 
цевоводот

4

8 МХЕ ТРЕСОНЧЕ 
реф.бр 11

Бистра 41.56189, 
20.72918

3 Флувијалниот релјеф на Тресонечка 
Река не е загрозен во смисла на 
долинско дно и речно корито, но 
видно е сменета геоморфолошката 
слика на десната долинска страна од 
импозантната клисура. Во однос на 
карстот нема поголеми загрозувања 
имјќи во предвид дека слапот се наоѓа 
спротиводно.

3 Наместа се загрозени помали 
и поголеми шумски ареали 
проретчени од карсни облици

3

9 МХЕЦ 
БАЧИШКА 
РЕКА 1 реф.
бр.27

Бистра 41.61069, 
20.88907

4 Загрозен флувијален релјеф со 
долинско дно и на повеќе места 
загрозено речното корито.

4 Загрозени квалитетни шуми на 
поголем дел од потегот

4

10 МХЕ 

БАЧИШКА 
РЕКА 2

Бистра 41.6096, 
20.87214

4 Загрозен флувијален релјеф со 
долинско дно и на повеќе места 
загрозено речното корито.

4 Загрозени квалитетни шуми на 
поголем дел од потегот

4
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Слика 2. Зафат на МХЕ Тресонечка, НП Маврово
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Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

11 МХЕЦ 
КРАПСКА

реф. бр. 45

Даутица 41.55839, 
21.32444

5 Загрозен карстен и флувијален релјеф 
преку целосно карстифицирана десна 
долинска страна, долинско дно на река 
понорница.

4 Загрозени висококвалитетни 
шуми особено во горниот дел 
од потегот на цевоводот.

4.5

Слика 3. Нарушено речно корито на Крапска река, Даутица при изградба на МХЕ
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Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

12 МХЕ 
ПАДАЛИШКА 
РЕФ. БР. 14

Добра 
Вода

41.68099, 
20.97068

2 Падалишкиот поток не претставува 
значаен водотек со изразии 
геоморфолошки форми, има одредена 
загрозеност на долинското дно и 
речното корито.

3 Во делот кај зафатот е 
загрозена висококвалитетна 
шума, додека накај 
машинската зграда низводно, 
загрозеноста е помала.

2.5

13 МХЕЦ 
КОВАЧКА р
еф. бр. 21

Добра 
Вода

41.66395, 
21.0992

3 Загрозена клисура и десна долинска 
страна без поголеми загрозувања на 
речното корито.

5 Загрозени висококвалитетни 
шуми по целиот потег на 
цевоводот.

4

14 МХЕЦ 
КОВАЧКА

реф. бр. 22

Добра 
Вода

41.67175, 
21.11147

3 Загрозена клисура и десна долинска 
страна без поголеми загрозувања на 
речното корито.

5 Загрозени висококвалитетни 
шуми по целиот потег на 
цевоводот.

4

15 МХЕЦ 
КОВАЧКА

реф. бр. 23

Добра 
Вода

41.67491, 
21.13267

3 Загрозена клисура и десна долинска 
страна без поголеми загрозувања на 
речното корито.

5 Загрозени висококвалитетни 
шуми по целиот потег на 
цевоводот.

4

Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

16 МХЕ 

СЛАТИНО

Илинска 
Планина

41.34519, 
20.87116

3 Загрозен флувијален и карстен релјеф 
со долинско дно и помали сектори од 
речното корито.  

3 На определени сектори 
загрозени се ареали на шуми.

3

17 МХЕ 

ГОЛЕМО 
ИЛИНО

Илинска 
Планина

41.32522, 
21.03108

3 Делумно загрозен карстен и 
флувијален релјеф, загрозен мал 
планински поток Големо Илинска Река 
по левата долинска страна.

2 Загрозени помали ареали на 
шуми.

2.5
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Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

18 МХЕ 
ЈАБЛАНИЦА

Јабланица 41.31961, 
20.60022

2 Цевоводот се движи блиску до речното 
корито, но овој водотек не изобилува 
со значајни флувијални форми во 
долниот дел, освен една сатеска пред 
селото Пискупштина

4 Во најголем дел од трасата се 
загрозени висококвалитетни 
шуми.

3

19 МХЕ 

БЕЛИЦА 1

Јабланица 41.19281, 
20.58681

4 Загрозен карстен релјеф на планината 
Јабланица со малото карстно поле кај 
с. Вишни.

5 Загрозени висококвалитетни 
шуми на планината Јабланица 
по целиот потег.

4.5

20 МХЕ 

БЕЛИЦА 2

Јабланица 41.18723, 
20.62168

3 Делумно загрозен карстен релјеф на 
падините на Јабланица.

3 Загрозени шуми во горниот 
дел на потегот. На секторот 
спрема машинската зграда 
релјефот е гол карст без шуми 
и пред изградбата.

3

21 МХЕЦ 
БЕЛИЧКА реф.
бр. 52

Јабланица 41.39458, 
20.92997

3 Освен кај зафатот и машинската 
зграда, цевоводот се движи од десната 
долинска страна во клисурестиот 
дел од сливот без поголеми 
геоморфолошки импликации

3 На одредени сектори е 
загрозена високостеблеста 
шума

3

Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

22 МХЕ 
ВРАНОВСКА 
реф. бр.312

Јакупица 41.68066, 
21.56912

2 Слабо зафатено ерозивно 
проширување на Врановска Река со 
одредени оштетувања на речното 
корито кое што има незначителни 
димензии

3 Во одредени сектори од 
цевоводот загрозени се 
шумски ареали

2.5

23 МХЕ

ТОПОЛКИ 315
Јакупица 41.72635, 

21.54733
3 Загрозен е флувијален ерозивен релјеф 

со долинско дно на реката Тополка
2 Наместа загрозени помали 

ареали на шуми
2.5

24 МХЕ

ТОПОЛКИ 316
Јакупица 41.72334, 

21.57122
4 Загрозено долинско дно со лактеста 

кривена со отсек со загрозено дно и 
речно корито

4 Загрозени арели на шуми во 
поголемиот дел од потегот

4

25 МХЕ 

ТОПОЛКИ 317
Јакупица 41.70661, 

21.5926
1 Речното корито на Тополка поминува 

по ридест дел, не градејќи значајна 
клисура во потегот така што се 
заклучува дека нема геоморфолошко 
загрозување.

2 Загрозени само мали 
ареали на вегетација, така 
што локацијата во целост 
одговарала за изградба 
на централа според 
критериумите

1.5
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Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

26 МХЕ 

ПЕСОЧАН 

реф бр. 392

Караорман 41.38706, 
20.7437

3 Загрозена лева долинска страна и на 
места долинско дно од флувијалениот 
релјеф, цевоводот во поголем дел се 
оддалечува од речното корито.

5 По целиот потег е загрозена 
висококвалитетна шума во 
сливот на Песочанска Река

4

27 МХЕ 

ПЕСОЧАН 

реф бр. 393

Караорман 41.36724, 
20.73662

4 Загрозен флувијален релјеф преку лева 
долинска страна и на помали места 
речно корито.

4 Загрозени висококвалитетни 
шуми во поголемиот дел од 
должината на цевоводот

4

Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

28 МХЕ 

ПАТИШКА 
РЕКА

Караџица 41.79878, 
21.3193

3 Флувијалниот релјеф не е значајно 
загрозен, со исклучок на десната 
долинска страна од импозантната 
клисура на Патишка Река.

5 Загрозени висококвалитетни 
шуми во целиот потег по 
цевоводот.

4

Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

29 МХЕЦ 

КОНСКА 

РЕФ. БР. 184

Кожуф 41.19064, 
22.28507

5 Загрозена клисура, речно корито и 
долинско дно на Конска Река, која што 
претставува еден од геоморфолошки 
најзначајните долини на планината 
Кожув.

5 Загрозени висококвалитетни 
шуми по целиот потег на 
цевоводот

5

30 МХЕЦ 
БОШАВИЦА

Кожуф 41.37619, 
22.20488

4 Загрозени долинско дно и меандри по 
левата долинска страна од флувијален 
релјеф без загрозување на речното 
корито во поголеми должини.

2 Шуми слабо загрозени само на 
микро простор

3
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Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

31 МХЕЦ 
КЛЕПАЛСКА 
реф. бр. 321

Малешевски 
Планини

41.66819, 
22.91712

2 Делумно загрозено долинско дно 
и места речното корито на мал 
планински поток.

2 На места загрозени ареали на 
шуми

2

32 МХЕЦ 
КЛЕПАЛСКА 
реф. бр. 322

Малешевски 
Планини

41.66998, 
22.93302

2 Делумно загрозено долинско дно 
и места речното корито на мал 
планински поток.

2 На места загрозени ареали на 
шуми

2

33 МХЕЦ 
БРЕГАЛНИЦА 
реф.бр. 329

Малешевски 
Планини

41.72927, 
22.93106

4 Загрозен слаповит дел со сукцесивни 
водопади и брзаци.

3 На места загрозени шуми по 
должината на цевоводот.

3.5

Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

34 МХЕЦ 

КОЊАРКА 

реф. бр. 235

Ниџе 40.95697, 
21.74238

4 Загрозена речна долина во долинско 
дно и речно корито на атрактивен 
водотек на Ниџе Планина. Со ова 
се загрозени флувијални ерозивни 
релјефни форми и клисура

5 Загрозени висококвалитетни 
шуми по целиот потег на 
цевоводот.

4.5

35 ХЕЦ 

236 КОЊАРКА

Ниџе 40.96454, 
21.73033

3 Цевоводот се движи по десната 
долинска страна на еден од 
водотеците со најголем пад во 
Македонија. Речното корито 
директно е загрозено кај зафатот и 
кај машинската зграда. Конкретно, 
цевоводот се издигнува над речното 
корито.

4 Сливот на Коњарка е еден 
од најпошумените сливови 
на планинските водотеци во 
С. Македонија, на потегот е 
загрозена високостеблеста 
шума на одреден дел од 
трасата

3.5

Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

36 МХЕЦ 
СТАНЕЧКА 
РЕКА 1

Осоговски 
Планини

42.17544, 
22.37876

3 Делумно загрозена клисурества 
долина на планински водотек по 
левата долинска страна, без големо 
загрозување на речното корито

3 Делумно загрозени шуми на 
повеќе ареали

3

37 МХЕ 

КАЛИН 

КАМЕН 2

Осоговски 
Планини

42.2074, 
22.34405

2 Слабо загрозен денудациски релјеф 
по сртот на водоразделот. Загрозен 
флувијален релјеф нема.

2 Загрозени шуми на многу 
мали ареали по планинскиот 
срт.

2
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38 МХЕ 

КРИВА РЕКА 1

Осоговски 
Планини

42.18336, 
22.45604

4 Загрозен флувијален релјеф во 
изворишниот дел на Крива Река, во 
геоморфолошки најатрактивниот 
дел на Осоговските Пл. Подетално, 
загрозена ре клисура со долинското 
дно.

4 Загрозени висококвалитетни 
шуми на поголем дел од 
трасата на цевоводот.

4

39 МХЕ 

КРИВА РЕКА 2

Осоговски 
Планини

42.1679, 
22.46067

4 Загрозен флувијален релјеф во 
изворишниот дел на Крива Река, во 
геоморфолошки најатрактивниот 
дел на Осоговските Пл. Подетално, 
загрозена ре клисура со долинското 
дно.

4 Загрозени висококвалитетни 
шуми на поголем дел од 
трасата на цевоводот.

4

40 МХЕ 

КРИВА РЕКА И 
ТОРАНИЦА

Осоговски 
Планини

42.19617, 
22.45192

3 Загрозена клисура и долинско 
дно со речно корито и ерозивно 
проширување во долниот дел, но на 
мал планински поток.

2 Загрозени изолирани стебла 
без поголеми ареали.

2.5

41 ХЕЦ 

ЕШТЕРЕЦ реф.
бр. 372

Осоговски 
Планини

42.0135, 
22.28383

2 Делумно загрозено долинско дно и 
речно корито од клисурата на мал 
планински поток на Осогово

4 Загрозени висококвалитетни 
шуми на поголем дел од 
потегот

3

42 МХЕЦ 
ЕШТЕРИЧКА 
реф.бр. 373

Осоговски 
Планини

42.01336, 
22.28475

2 Делумно загрозена клисурества 
долина на планински водотек по 
левата долинска страна, без големо 
загрозување на речното корито

4 Загрозени квалитетни шуми на 
поголем дел од потегот

3

43 МХЕ 
КРКЉАНСКА 
РЕКА

Осоговски 
Планини

42.21887, 
22.39831

2 Делумно загрозена клисуреста долена 
без поголемо значење

3 Делумно загрозени шуми во 
повеќе ареали

2.5

44 МХЕ 
КАМЕНИЧКА 
РЕКА

Осоговски 
Планини

42.07061, 
22.54708

1 Водотекот беше и предходно загрозен 
по речната долина спротиводно со 
флотациски базен, така што на овој 
водотек препорачлива е изградба.

2 Загрозени само мали шумски 
површини

1.5
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Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

45 МХЕ 
ГОЛЕМАЧА - 
реф.бр. 259

Плакенска 
Планина

41.26522, 
21.07435

2 Се работи за мал поток Слоештичка 
Река која што не изградила позначајни 
геоморфолошки форми

4 Загрозени висококвалитетни 
шуми во горниот дел на 
зафатот, во средниот дел на 
потегот шумите се поретки

3

46 МХЕ

РЕЧИЦА И

ГРМЕШНИЦА 
бр.378

Плакенска 
Планина

41.2114, 
20.91736

3 Загрозена лева долинска страна од 
флувијалниот релјеф без загрозеност 
на долинско дно и речно корито.

3 На места загрозени ареали на 
шуми.

3

47 МХЕ 

МАЛА РЕКА

реф.бр. 258

Плакенска 
Планина

41.29625, 
21.07089

3 Загрозена клисуреста долина 
и долинско дно како дел од 
флувијалниот релјеф. Исто така во 
сливот постојат повеќе сукцесивни 
карстни извори.

3 Делумно загрозени помали 
шумски ареали по должината 
на цевоводот.

3

48 МХЕ 

КУШНИЦА

Плакенска 
Планина

41.32225, 
21.06172

2 Слабо загрозена десна долинска 
страна, незагрозено долинско дно и 
речно корито.

5 Загрозени висококвалитетни 
шуми во целост.

3.5

Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

49 МХЕ 
БРБУШНИЦА

Плачковица 41.80394, 
22.63475

3 Делумно загрозено долинско дно и 
речно корито на мал планински поток 
како дел од флувијалниот ерозивен 
релјеф.

4 Загрозени поголеми ареали на 
висококвалитетна шума

3.5

50 МХЕЦ 

ГРАДЕЧКА

350

Плачковица 41.84421, 
22.50761

2 Делумно загрозена десна долинска 
страна на клисуреста долина. Припаѓа 
на флувијален ерозивен релјеф.

4 Загрозени висококвалитетни 
шуми на поголем дел од 
потегот

3
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Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

51 МХЕЦ 
БАЊАНСКА 
реф. бр. 115

Скопска 
Црна Гора

42.14338, 
21.38722

2 Загрозена клисуреста долина без 
поголеми геоморфолошки објекти 
кои се загрозени, речното корито не е 
силно изградено имајќи ја во предвид 
големината на потокот

5 По целиот потег загрозена 
висококвалитетна шума

3.5

52 МХЕ 

БАЊАНИ 

реф. бр. 116

Скопска 
Црна Гора

42.1359, 
21.39172

4 Загрозен слаповит дел од речното 
корито на Бањанска Река во 
најатрактивниот дел од клисурата.

5 Цевоводот поминува низ едни 
од најквалитетните шуми на 
Скопска Црна Гора

4.5

53 МХЕЦ 

КАМЕНА РЕКА 
125

Скопска 
Црна Гора

42.19782, 
21.52339

3 Зафгрозен флувијален релјеф преку 
клисурата и дното на долината од 
потокот.

4 Заагрозени квалитетни шуми 
особено во горниот дел кај 
зафатот.

3.5

54 МХЕ 
БРЕСТЈАНСКА

Скопска 
Црна Гора

42.19666, 
21.52457

3 Загрозено долинско дно од 
флувијалниот релјеф и на места се 
загрозува речното корито на малиот 
поток Брестјанска Река, како дел од 
флувијалниот релјеф.

3 Делумно загрозени шуми по 
трасата особено во горниот 
дел од потегот.

3

Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

55 МХЕ

СЕЛЕЧКА РЕКА

Стогово 41.39663, 
20.59176

3 Загрозена лева долинска страна 
како дел од флувијален релјеф и 
импозантна клисура.

3 Делумно загрозени шуми 
во повеќе ареали, на 
веќе постоечки пат пред 
изградбата.

3
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Бр. МХЕ Планина Машинска

зграда

Геоморфолошка 
оценка

Геоморфологија опис Шуми 
оценка

Шуми опис Средна 
оценка

56 МХЕЦ 

БРЗА ВОДА 1

Шар 
Планина

42.05777, 
20.9679

1 Зафатен пороен водотек без поголемо 
геоморфолошко значење, подрачје со 
лизгалишта кај машинската зграда и 
денудациски релјеф.

1 Во најголем дел од потегот 
не се зафатени шуми, туку 
трасата на цевоводот се движи 
по долинската сттрана на 
поројот, поминувајќи покрај 
лизгалишта

1

57 МХЕЦ 

БРЗА ВОДА 2

Шар 
Планина

42.04905, 
20.97676

2 Делумно загрозена клисуреста долина 
на пороен водотек, долинските страни 
се заобиколени со лизгалишта

2 На места загрозени ареали на 
шуми

2

58 МХЕЦ 

БРЗА ВОДА 3

Шар 
Планина

42.03816, 
20.98599

2 Загрозено речно корито и долинско 
дно на поројот

4 Загрозени поголеми површини 
од шума

3

59 МХЕ 
ЉУБАНСКА 
реф. бр. 75

Шар 
Планина

42.12292, 
21.45868

3 Загрозен флувијален ерозивен релјеф 
преку дното на речната долина и 
делумно речното корито.

3 На места се загрозени шумски 
ареали по должината на 
цевоводот.

3

60 МХЕ 
ГАБРОВСКА 
РЕКА 
реф. бр. 103

Шар 
Планина

42.11545, 
21.07227

5 Загрозен сектор со флувијален релјеф 
во целост со слапот на Габровска Река, 
сукцесивни брзаци и џиновски лонци, 
односно загрозено дно на речната 
долина

4 Загрозеност на шумските 
појаси надпросечна со 
зафатени појаси по должината 
на цевоводот

4.5

61 МХЕЦ 
ГАБРОВСКА 
104

Шар 
Планина

42.13106, 
21.0602

5 Загрозен флувијален и денудациски 
релјеф со исклучително атрактивна 
кањонеста клисура со слаповит дел, со 
стрмни долински страни, кај зафатот 
и машинската зграда е директно 
загрозено речното корито на водотекот

4 Загрозени висококвалитетни 
шуми во поголемиот дел од 
должината на цевоводот

4.5
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62 МХЕ 
БИСТРИЦА-97

Шар 
Планина

42.10737, 
21.02222

4 Загрозен флувијален релјеф - клисура 
и дното на речна долина на Теаречка 
Бистрица

5 Загрозена букова шума по 
целата должина на цевоводот

4.5

63 МХЕ 
БИСТРИЦА-98

Шар 
Планина

42.09794, 
21.03701

4 Загрозен флувијален релјеф по лева 
долинска страна по должината на 
цевоводот. Загрозенa импозантна 
клисура и речно корито со впечатливи 
брзаци и џиновски лонци (pot holes).

3 Загрозени поголеми површини 
од шума по должината на 
цевоводот.

3.5

64 МХЕ 
БИСТРИЦА 99

Шар 
Планина

42.08918, 
21.05133

3 Загрозен е флувијален ерозивен 
релјеф во атрактивен слаповит дел на 
Теаречка Бистрица но на мал потег кај 
машинската зграда

3 Делумно загрозени шуми во 
горниот дел кај зафатот

3

65 МХЕЦ 
ОДРАНСКА 
РЕКА 
РЕФ.БР. 105

Шар 
Планина

42.13554, 
21.07691

3 Загрозен флувијален ерозивен 
релјеф со долинско дно на Одранска 
Река, која што нема поголемо 
геоморфолошко значење во 
флувијална или глацијална смисла.

5 Голема загрозеност на шумски 
појаси по целиот потег, така 
што целиот потег на цевоводот 
бил пошумен со висококвалитетна 
шума.

4

66 МХЕЦ 
ОДРАНСКА 
РЕКА 
реф. бр. 106

Шар 
Планина

42.12879, 
21.08486

2 Загрозена клисурества долина на 
пороен водотек којшто поминува под 
лизгалиште

2 Нема значително загрозени 
појаси, само наместа

2

67 МХЕЦ ВЕЈАЧКА 
РЕКА 
реф.бр. 93

Шар 
Планина

42.06893, 
20.91084

2 Во горниот дел кај зафатот нема 
загрозеност, цевоводот поминува 
покрај селото Вејце на благо 
ерозивно проширување без поголема 
атрактивност, додека долниот потег 
кај машинската зграда загрозува 
клисуреста долина

4 Во горниот дел во близина 
на селото нема загрозеност, 
додека во долниот дел кај 
машинската зграда зафатена е 
поголема површина на шуми

3

68 МХЕЦ

ПЕНА 407

Шар 
Планина

42.04389, 
20.92048

5 Во голема мера загрозен флувијален 
ерозивен релјеф скоро по целиот потег 
на цевоводот со големи промени во 
речното корито на реката Пена

4 Загрозени висококвалитетни 
шуми особено околу зафатот

4.5
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Слика 4. Зафат на МХЕЦ Бистрица 97 на Шар Планина
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Карта 1. Анализа на загрозеноста на малите ХЕЦ врз геоморфологијата на пределите
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Карта 2 Анализа на загрозеноста на малите ХЕЦ врз загубата на шумите
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Карта 3 Анализа на средна загрозеност
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Заклучок

Според спроведената ГИС анализа утврдена е загрозеност на по-
веќе типови на релјеф и пределите што тие ги создале, како флувија-
лен ерозивен и акумулативен релјеф (речна долина, речно корито, 
џиновски лонци, плавини, клисура, долинска страна, ерозивно про-
ширување). Овој тип на релјеф има загрозеност со најголема честота. 
Исто така како генерална оценка е дека геоморфолошки целини со 
најголема загрозеност се најзастапени во западниот дел од С. Маке-
донија, каде што се изградени и најголем дел од малите хидроцентра-
ли.

Потоа, карстниот релјеф (карстни полиња), карстни ерозивни 
форми (шкрапи и вртачи). Промените кај овој релјеф предизвикуваат 
и промени во карстната хидрографија, особено во случај на реки по-
норници и карстни врела (случаите со Крапска и Патишка Река).

Во рамките на глацијалниот релјеф, загрозени се форми кај 
ХЕЦ на поголема надморска височина, пред се на планините каде 
што е застапена глацијација: Кораб, Шар Планина, Баба, Јакупица, 
Јабланица, и Стогово. Така, загрозени се повеќе импозантни валов-
ски долини прикажани во горенаведената табела. Конкретно, за-
грозени се валовски јазици на на Баба Планина на реката Шемница 
и Брајчинска Река.

Денудациски релјеф е загрозен на повеќе места преку пресече-
ни сипари и точила. Овој тип на релјеф не коинцидира со појавата на 
богата хидрографија на дотична локација и затоа е ретко спојуван со 
малите хидроцентрали.

Во однос на шумите може да се констатира дека со овие хидро-
технички зафати шумите се загрозени во појаси, во правец на цево-
водот, поврзувајќи го зафатот и машинската зграда. Мора да се на-
помене дека на дел од локациите, загроезените шуми се делумно 
обновени по природен пат, како млади стебла, но во секој случај со 
нивното загрозување предизвикана е фрагментација на екосистемите 

и коридорите на движење на фауната. Изградените објекти наместа 
зафатиле висококвалитетни шуми на Баба Планина, Шар Планина, 
Ниџе (долината на Коњарска Река), Караџица, Јабланица, Сува Гора, 
Илинска Планина, Осоговски Планини и Скопска Црна Гора.

Генерално, поголемиот број на објекти резултираат со високи и 
многу високи оценки на загрозеност (4 и 5), но постојат и проточни 
хидроцентрали кои што се изградени на сливови без поголема гео-
морфолошка вредност (оценки 1 и 2) или отсуство на шуми, така што 
нивната изградба на овие локации не причинила поголема штета. 
Имајќи ги во предвид локациите и нивната геоморфолошка атрактив-
ност, крајната оценка е дека овие изградени објекти ќе извршат не 
само геоморфолошки, туку и промени кај шумите, пред сè промени 
во хидролошка смисла, преку промени на динамиката на протокот на 
водата во реките, промени на транспортот на седиментот, но исто така 
и во неговото таложење.

Со ваквите загрозености зафатени се предели на речни долини, 
валовски јазици, импозантни клисури, карстни полиња и трајно е про-
менет пределот и природниот пејзаж. Освен геопросторот во геомор-
фолошка смисла, загрозеноста се однесува и на пределот воопшто 
каде што овие објекти ја менуваат целокупната слика за природниот 
пејзаж и ја загрозуваат атрактивноста на геонаследството (анализира-
но во Извештајот по типови релјеф). 

Заради средната висока оценка на одредени објекти, особено 
во поглед на  влијание врз значаен геодиверзитет и нарушување-
то на речните корите и крајбрежните зони, препорачуваме детална 
теренска анализа е евидентирање на направената штета со цел по-
добро оценување на потенцијалните штети за идни слични проекти. 
Како особено загрозени локации што треба да добијат приоритет за 
ваква анализа се препорачуваат: МХЕЦ Конска реф. бр. 184, МХЕ Бањани 
реф. бр. 116, МХЕ Габровска река реф. бр. 103, МХЕ Бистрица-97, МХЕ Белица 
1, МХЕЦ Ккоњарка реф. бр. 235, МХЕ Брајчино 1, МХЕЦ Капска реф. бр. 45, 
МХЕЦ Габровска 104, и МХЕЦ Пена 407.
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Ваквото негативно влијание на геодиверзитетот и предизвика-
ните промени на шумите во крајбрежните предели влегуваат во кри-
териумите согласно кои се определува потребата од спроведување на 
студија за оценка на влијанието врз животната средина од одредени 
проекти. Дел од овие критериуми, наведени во Уредбата за опреде-
лување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува 
потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанијата врз 
животната средина, се: кумулативното влијание на проектот со други 
проекти, користење на природни богатства, влијание врз водни живе-
алишта, врз крајбрежни зони на водни екосистеми, подрачја со знача-
ен биодиверзитет и геодиверзитет, заштитени подрачја итн. Согласно 
резултатите од анализата, веројатноста некои или сите овие влијанија 
да се случат при изградбата на малите хидроелектрични централи е 
голема. Затоа препорачуваме при евентуално идно одобрување на 
вакви проекти, теренски да се анализира локацијата каде е предви-
ден проектот и сериозно да се пристапува кон утврдување на потреба 
за комплетна студија за оценка на влијанието врз животната средина. 

За целосно и правилно оценување на влијанието од овие проекти, по-
требно е разгледување на оваа проблематика преку вклученост на повеќе 
институции и сектори во релевантните министерства со цел намалување на 
потенцијалните штети. Формирање на интерсекторска работна група која 
интегрирано ќе ги разгледува плановите за енергетските проекти и нивното 
влијание врз сите сегменти од животната средина и природата може да по-
могне во подобрување на процесот на донесување одлуки за овие проекти.

Согласно сите горенаведени резултати експертите препорачуваат и 
дополнителна анализа на промените во хидролошкиот режим и се-
диментацискиот траспорт по изградбата на овие објекти, за што се 
потребни и соодветни финансии.

Дополнително во литературата цитирана во воведот има студии 
што докажуваат и влијание на овие објекти и врз ихтиофауната. Со ог-
лед на тоа дека некои од овие водотеци се живеалишта на ендемски 
видови, ваквото влијание исто така треба дополнително да се истра-
жи.
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