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1.0. ВОВЕД 
 
Проектот за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, пристапен пат, 
далековод и трафостаница, Општина Богданци, Тех.бр.5/16 претставува плански 
документ за кој е потребно да се спроведе постапка за Стратегиска оцена на 
животната средина и да се изготви соодветен Извештај (согласно Законот за 
животна средина – Службен весник на РМ бр. 53/05; 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 
47/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 97/17, 
98/17). 
 
Постапка за изготвување на Проектот за инфраструктура за изградба на ветерни 
електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница, Општина Богданци, е 
покрената на иницијатива на Инвеститорот – „ЕУРОИНГ” ДОО Гевгелија, а 
изработката на оваа планска документација е изработена согласно член 52 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 
163/16), Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка 
обработка на урбанистички планови (Сл. весник на РМ, бр.142/15) и 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен 
весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17) и 
Услови за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на 
Р.Македонија. 
 
Изработувач на Проектот за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, 
пристапен пат, далековод и трафостаница, Општина Богданци, Тех.бр.5/16 е 
Друштвото за производство услуги и промет БИЛД ДООЕЛ. - Извоз – Увоз Скопје. 
 
Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина е изработен од Друштвото 
за технолошки и лабораториски испитувања, проектирање и услуги „ТЕХНОЛАБ“, 
ДОО, Скопје. 
 
Одговорен експерт за Извештајот за Стратегиската оцена на животната средина е 
Љубомир Ивановски, дипл. ел. инж., Експeрт за стратегиска оцена на животната 
средина. 
 
Овој Извештај е изработен во согласност со Уредбата за содржината на извештајот 
за стратегиска оцена на животната средина (Сл.весник на РМ бр.153/07). 
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2.0.  ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА, ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ И 
ВРСКА СО ДРУГИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ 
 
2.1. Краток преглед на содржината на Проектот за инфраструктура 
 
Согласно „Правилникот за содржината и начинот на обработка на урбанистичко-
плански документации и архитектонско-урбанистичкиот проект и содржината, 
формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура“, овој Проект за 
инфраструктура се состои од текстуален и графички дел. 
 
• Текстуален дел 

 Вид на планот и назив на подрачјето на планскиот опфат;  
 

 Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат;  
 

 Текстуални одредби од изводот од план од повисоко ниво – Извод од 
просторен план на Р.М; 

 
 Енергетска и комуникациска инфраструктура; 

 
 Економски основи на просторниот развој; 

 
 Опис и образложение на планскиот концепт на просторен развој; 

 
 Сообраќајна и комунална инфраструктура; 

 
 Економско образложение; 

 
 Општи и посебни услови за изградба; 

 
 Нумерички показатели; 

 
 Билансни показатели. 

 
• Графички дел 

 План на намена на земјиште и градби (М 1:2500); 
 

 Регулационен план и план на површини за градење (М 1:2500); 
 

 Сообраќаем, нивелациски и инфраструктурен план (М 1:2500); 
 

 Синтезен план (М 1:2500). 
 
За изработката на Планот користени се: 

 Ажурирана геодетска подлога изготвена од овластена фирма; 
 Теренско снимање на просторот (градежен фонд и население) од страна на 

стручна екипа на извршителот; 
 Податоци добиени од комуналните служби; 
 Аналитичка обработка на евидентираните податоци; 
 Постојна урбанистичка документација. 
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2.2. Главни цели на планскиот документ 
 
Главни цели на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, 
пристапен пат, далековод и трафостаница, Општина Богданци, претставуваат: 
 

 Создавање на планска основа за организирана изградба на ветерни 
електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница, 

 
 Обезбедување на потребните одредби за локациски услови за градежните 

парцели за поединечна градба на инфраструктурните објекти, предвидени со 
овој плански документ, 

 
 Поволни услови за производство на електричана енергија од обновливи 

извори и зголемување на стабилноста во снабдувањето со истата, 
 

 Искористување на микроклиматски услови на подрачјето од аспект на 
искористување на потенцијалите на ветерот како обновлив извор на 
електрична енергија, а со тоа и намалувањето на увозната зависност на 
енергенси и ел.енергија. 

 
 Поволни услови за работа, а истовремено обезбедување на услови за 

заштита на животната средина. 
 
2.3. Врска со други релевантни планови и програми/плански документи 
 
Просторен план на Р.Македонија 2002-2020 година 
 
За простор во рамките на дефинираниот плански опфат кој е предмет на Проект за 
инфраструктура за изградба на ветерни електрани, пристапен пат, далековод и 
трафостаница, Општина Богданци до сега нема изготвено планска документација. 
Единствен постоечки плански документ е планот од највисок ранг - Просторниот 
план на Р.Македонија 2002-2020 година (преку Условите за планирање). 
 
Стратегијата за развој на енергетиката во Република Македонија за периодот до 
2035. 
 
За реализација на основната цел на енергетската политика на Република 
Македонија во Стратегијата се проектирани три сценарија за развој на енергетиката 
во периодот до 2035 година:  

 Основно сценарио (ОС),  
 Сценарио со засилени мерки на енергетска ефикасност (С-ее),  
 Сценарио со засилени мерки на енергетска ефикасност и со поголемо 

искористување на обновливите извори на енергија (С-ее-оие).  
 
Во Стратегијата, за реализација на стратешките определби, се наведени 
активности меѓу кои се потенцирани и активности за производство на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија (ОИЕ) - фотонапонски системи, ветерни 
електрани, геотермални електрани. 
 
Во изминатиот период направени се неколку студии за определување на 
потенцијалот на ветерната енергија во Македонија и за избор на најпогодни 
локации за изградба на ветерни електрани. Согласно изготвениот атлас на 
ветерна енергија направен е избор на 15 најповолни локации за понатамошни 
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истражувања за изградба на ветерни електрани. На 4 од нив извршени се детални 
мерења и во тек се дополнителни мерења на 4 локации во околината на Богданци. 
Во периодот до 2035 година планирано е вкупниот капацитет на ветерни 
електрани да изнесува 200 MW во ОС, и 200 MW во С-ее и 300 MW во С-ее-
оие. 
 
Стратегија за рурален развој на Општина Богданци 2015 – 2020 
 
Во Стратегијата за рурален развој на Општина Богданци 2015 – 2020, во анализата 
на предностите на локалната област (SWOT анализа), како Силна страна, меѓу 
другите е наведена и ветерната енергија, а како Можности се наведени користење 
останати обновливи извори на енергија – ветер, подземни води. Исто така, и во 
Акцискиот план, во Стратегиска цел бр.2 - Подобрување на стандардот за живеење 
на населението преку поттикнување на конкурентноста на руралните средини и 
креирање и одржување вработувања, како една од мерките, иницијативите и 
активностите е посочена изградбата на парк на ветерници. 
 
Локакален акционен план за животна средина Општина Богданци 2011 – 2017  
 
Во SWOT анализата на овој ЛЕАП, во делот на Инфраструктура - Искористување на 
можностите, посочено е: започнување на проекти за искористување на ветерот и 
сонцето како алтернативни извори на енергија. Исто така, во Планот за 
спроведување на овој ЛЕАП во делот Воздух, една од акциите претставува и 
изработка на студија за користење на енергијата на ветерот. 
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3.0. ОПИС НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
 
3.1. Местоположба и инвентаризација на планскиот опфат 
 
Во Република Македонија направени се повеќе студии за одредување на 
енергетскиот потенцијал на ветерот и изработена е мапа на ветрови. Во атласот 
на енергетскиот потенцијал на ветрот во Македонија избрани се 15 потенцијални 
локации за изградба на ветерни централи. Притоа користени се основни критериуми 
за оценка на локација кои опфаќаат: 

 Расположливата ветерна енергија на локацијата (освен мерените просечни 
брзини на ветерот, во овој контекст важни се и интензитетот на турбуленции, 
дневните варијации и претпоставеното просторно распостирање); 

 Физичка големина на локацијата (да се исполнат миминимални барања за 
Парк на ветерни електрани – ПВЕ, со предвидената големина); 

 Топографија на локацијата т.е. доволно рамен простор за работа со тешка 
опрема, инсталирање и работа со кран и изградба на пристапни патишта и 
трафостаница; 

 Должината и квалитетот на пристапниот пат кој треба да се изгради за 
пристап до ПВЕ; 

 Должината на електричната врска на областа на ПВЕ и растојанието до 
најблиската голема трафостаница со соодветно напонско ниво; 

 Можни еколошки и/или социјални влијанија (визуелно влијание, археолошки 
локации, воени области со ограничен пристап, оддалеченост од 
знаменитости итн.). 

 Оддалеченост од населени места и 
 Поддршка на проектот од локалните/регионалните власти и локалните 

жители. 
 
Согласно горенаведените критериуми избрана е локација на која Парк на ветерна 
електрана ЕУРОИНГ е предвидено да биде лоциран во општина Богданци, во 
правец север-југ, источно од Стојаково и Богданци (Слика бр.1). Предвидено е 
поставување на девет ветрогенератори, секој со моќност од 2,5MW.  
 
Точната локација на секоја од ветерните електрани е прикажана во АНЕКС 1. 
 
Поврзувањето на ветерниците е преку трансмисиони електрични водови (подземни 
кабли) до трафостаница, а потоа со надземен кабел до далновод на постоечката 
електроенергетска мрежа. Предвидено е изградба на пристапен пат до ПВЕ и пат за 
поврзување на самите ветерници. 
 
За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот извршени 
се детални истражувања на просторот. Истражувањата на локалитетот се извршени 
по пат на директен увид на теренот. На геодетската подлога, изработена од 
овластена фирма, ажурирана е состојбата на просторот, со сите свои параметри на 
поставеност, димензии и висински точки на предметната локација и нејзината 
околина.  
 
Бидејќи се работи за локација, за која не постои урбанистички план, т.е. истата е 
лоцирана во просторен план, планскиот опфат се однесува само на предметните 
локации. 
 
Површината на планскиот опфат изнесува 515.763,7 m2.  
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3.2. Опис на урбанистичкото решение 
 
Класа на намени 
 
Просторниот концепт го сочинува следниот систем на класи на намени : 

Е – инфраструктура  
Е1 – комунална инфраструктура /пат/ 
Е2 – комунална супраструктура /ветерен столб, столб. на далекувод/ 

Слика бр.1: Местоположба на планскиот опфат за Проект за инфраструктура 
за изградба на ветерни електрани, пристапен пат, далековод и 

трафостаница, Општина Богданци 
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Е3 - некомпатибилна намена /трафостаница/ 
Д – зеленило и рекреација 
Д2 – заштитно зеленило /појас на патот/ 

 
 
Сообраќаен план 
 
Планираната улична мрежа е поставена врз основа на постојната состојба и во 
согласност со Просторниот план на РМ. 
 
Мрежата на патишта со "Е" ознака што ги дефинира меѓународните коридори за 
патен сообрќај низ Република Максдонија релевантен за предметниот простор е: 

 Е-75 кој се поклопува со магистралниот пат М-1 : (СР-Табановце-Куманово-
Велес-Богородица-ГР) - Коридор за патен сообраќај во насока север-југ. 

 
На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат регионалните 
патишта, што заедно со локалнитe категоризирани патишта. Рeлeвантен патен 
правeц за прeдмeтната локација е регионалниот патен правец: 

 Р-1109 - (Гевгелија-врска со Р-103-Моин-Конско-Смрдлива река-врска со Р-
109). 

 
Во локалитетот кој е предмет на изработка на Проект за инфраструктура за 
изградба на ветерни електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница, 
Општина Богданци има новопланирана улица за пристап до сите градежни 
површини со следнот профил. 
 

-коловоз ............ 2Х3,50 м’= 7,00м’ 
___ + 2 Х 1,50м' (банкина) = 3,00м' 
-вкупно ............................... 10,00м’ 

 
Во консултации со инвеститорот, начинот на одржување на ваков објекти и тимот на 
луѓе што би интервенирале во случај на потреба, обезбедени се 2 паркинг места. 
 
Комунална инфраструктура 
 
За комуналната инфраструктура, водовод, фекална и атмосферска канализација 
евидентирано е следното: 

 За ваков тип на објекти не се предвидува никаква инсталација на водовод и 
канализација.  

 Вода во тек на работа на системот не се користи. Нема појава на цврст 
отпад.  

 За прифаќање и одвод на атмосферските отпадни води нема да се изведува  
посебна атмосферска канализациона мрежа и површинските води се сливаат 
по природен пат. 

 
На Слика бр.2 прикажан е Синтезниот план и соодветната легенда. 
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Слика бр.2: Синтезен план и легенда 
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Општи и посебни услови за изградба 
 
Општите услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите важат за 
целата површина на планскиот опфат и служат за спроведување на Проект за 
инфраструктура. 
 
Во продолжение даден е преглед за посебните услови за изградба. 
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Нумеричките показатели за водовите и градбите на сите инфраструктури:  
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4.0. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
 
Во случај на неспроведување на овој Проект за инфраструктура се очекува да се 
случуваат/ еволуираат следниве состојби: 
 

 Отсуство на финансиски вложувања што доведува до слаб социо-економски 
развој, 

 
 Стагнација на трендот за зголемување на вработеноста, 

 
 Зголемување на миграцијата село – град, 

  
 Стагнација на нивото на животен стандард на локалното население и 

жителите од Градот и Општината, 
 

 Со нереализирање на предвидената сообраќајна и останата комунална 
инфраструктура, нема да се искористат можностите за понатамошен 
просторен развој, 
 

 Помалку приходи од даноци и комунални такси во буџетот на Општината. 
 

 Можност за непланско урбанизирање на просторот, 
 

 Нереализирање на определбите наведени во Стратегија за рурален развој и 
Локакален акционен план за животна средина на Општина Богданци за 
можностите искористување на ветерот како обновлив извор на енергија со 
кои располага Општината 
 

 Зголемување на влијанието од конвенционалниот начин на  производство на 
електрична енергија, 
 

 Дестимулирање на идни инвестициони вложувања во Општината. 
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5.0. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО И ОКОЛУ ПЛАНСКИОТ 
ОПФАТ 
 
5.1. Топографија 
 
Гевгелиско-валандовска Котлина се наоѓа во јужниот дел од територијата на 
Република Македонија. Ограничена е со водоразделните линии кои водат по 
планините Кожуф, Марјанска, Плауш, Беласица, Боска и Кара Балија. Се простира 
по течението на Вардар од селото Удово на север до Циганската Клисура на југ (во 
обработката е земена до државната граница со Грција). Зафаќа површина од 1000,1 
км2. Со Факиров Рид е поделена на Валандовска и Гевгелиска депресија каде се 
простираат истоимените полиња. Висински се простира од 46 до 2100 м. 
Валандовското Поле на надморска височина од 50 до 200 м зафаќа 115 км2, а 
Гевгелиското на надморска височина од 46 до 200 м зафаќа 249,4 км2 рамничарски 
простор.  
 
Oпштина Богданци се простира на подрачјето на Долно Повардарие, односно во 
гевгелиската депресија. Општината е рамничарски крај со благо изразени брда. 
Повисоките брда ја обиколуваат Општината, почнувајки од Мамино со висина од 426 
м.н.в. северозападно од Богданци, границата северно од Богданци се движи преку 
Ранковец и Кучелот со 436 м.н.в., потоа минува преку Пунтот со 453 м.н.в. 
Источната граница минува низ планините Бандера и Карабалија чија висина се 
движи од 532 до 697 м.н.в. Од Карабалија каде границата на Општината се сече со 
државната граница со Грција теренот се спушта во рамничарскиот дел. 
 
Општина Богданци располага со земјиште со најквалитетни алувијални почви во 
низинскиот дел. Ридскиот и планинскиот дел главно е покриен со дилувијални 
почви. Намената на користење на земјиштето во општината е условена од 
морфологијата на теренот, експозицијата, осонченоста и други карактеристики. 
Подрачјето на општината  е генерално поделено на рамничарски дел - обработливо 
земјиште и планински дел-шуми.  
 
5.2. Геологија 
 
По својата местоположба територијата на Општината припаѓа на вардарската 
геотектонска зона и во овие рамки се среќаваат следните геолошки супстрати: 
 

 дијабаз на мали површини што гравитираат кон граничниот премин 
Богородица, 

 биотитски гнајсеви (во поголемиот дел на Пугана), 
 кварц-кератопорфири (северно од р. Вардар), 
 амфиболитски шкрилци ( северно од Богданци), 
 гнајсеви од седиментно потекло (кај Стојаково и грчката граница), 
 (кон северозападните падини на планината Карабалија). 

 
Предметното подрачје од геолошки поглед се изградени претежно од лиас, гранити 
и карбонати. Разновидноста на геолошките, рељефните и вегетациските прилики, а 
посебно влијанието на човекот и на климатските услови дозволуваат  да се сретнат 
повеќе видови на почви. 
 
Територијата на општината се одликува со богатство на различни карпести маси, 
што значи дека инжинерско - геолошките карактеристики се доста различни и во 
зависност од литолошкиот состав на стената, тектонската оштетеност и свежина. 
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Геолошкиот состав е разноврсен и богат така што овозможува  експлоатација на 
минералното благо. Во прв ред, тука се неметалните појави, нарочно на украсен 
камен во кој спаѓаат: ортофирите, варолатите, мермерите, гранитот, габровите и 
анфиолитите. 
 
Просторот се одликува со просторни површини од ридско рамничарските терени, 
кои се издигаат до околу 600 м.н.в, на кои се развиваат полувијално - делувијални и 
циментно кафеави почви Во геолошки поглед терените се изградени претежно од 
габро и дијабаз, а делумно од гранити и карбонати.  
 
5.3. Сеизмика и тектоника 
 
Теренот на Гевгелиската котлина му припаѓа на просторот на Вардарската зона која 
се одликува со повремена сеизмичка активност. 
 
Сеизмичката динамика на овој епицентрален предел се базира на неговиот 
тектонски склоп. Во основни потези тој склоп е многу едноставен. Меѓу хорстовите 
од стари маси (кристалести шкрилци од I група) во облик на своевиден тектонски 
ров, стеснета е Вардарската зона. Главните нејзини хорстови, од исток се блоковите 
на Родопската маса, а од запад блоковите на Пелагониската маса. Всушност пред 
формирањето на Вардарската зона, двете маси представувале една целина - 
Родопски масив. 
 
Со распаѓањето на овој масив, некои делови (блокови) помеѓу раседите се 
одвојувале, додека некои делови (блокови) помеѓу нив потонувале и биле 
засипувани со помлади творевини, создавајќи на тој начин тектонски депресии или 
ровови. Таков ров претставува и Вардарската зона. Рововите се подложни на 
разновидни притисоци и оттука на нив се применети разни движења кои повремено 
се манифестираат со сеизмички појави (земјотреси), од различен тип и интензитет. 
 
Најсилните до сега забележани трусни катастрофи на ова подрачје настанале во 
1931 година. По оваа трусна катастофа периодот е релативно мирен, со исклучок на 
21.12.1990 година, кога се случи силен земјотрес со магнитуда од МЛ=5.6 по Рихтер, 
со епицентар 25 км јужно од Гевгелија. 
 
Приказ на локацијата во однос на сеизмичките и тектонски зони е дадена на Слика 
бр.3 со соодветна легенда. 
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Слика бр.3: Сеизмичка карта на разгледуваното подрачје 
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5.4. Хидрологија и хидрогеологија на теренот 
 
Општина Богданци е сиромашна со водотеци и извори. Подрачје побогато со вода е 
алувиумот на р. Вардар каде што се изградени и бунари за водоснабдување и 
наводнување на обработливите површини. Во близина на населеното место Ѓавото 
изградени се бунари за водоснабдување на населението во Богданци и Ѓавото и 
бунари како дел од проектот “Спас на Дојранско Езеро” за обезбедување 
дополнителни количини на вода за Дојранското Езеро. 
  
Низ Општината тече реката Вардар. Од вливот на Поганска Река во Вардар, 
границата на Општината воглавно се движи по течението на Вардар напуштајки го 
на неколку места до месноста Лагот од каде почнува границата со општина 
Гевгелија. Реката Вардар на овој дел често се излива од коритото. 
 
Од површинските води главен водотек е р. Луда  Мара  која  не  се  одликува  со  
поголеми и постојани протеци. На реката е изградена акумулацијата Паљурци чија 
намена е наводнување на обработливите површини. Акумулацијата е со корисен 
волумен од 2,8 х 106 м3. По изградбата на акумулацијата често коритото на р. Луда 
Мара е суво. 
 
Притоките на р. Луда Мара се од пороен карактер, често пресушуваат, а во време 
на поголеми врнежи предизвикуваат проблеми со носење на нанос и поплавување. 
Притоки на реката од десна страна се: Габровска Река и Медурска и Камилска Река 
кои минуваат низ Богданци. На лева страна од реката позначајни притоки се: 
Поландере кој се влива во Луда Мара после акумулацијата Паљурци; Сува Река, 
Маторска Река и Таљусница се реки кои директно се вливаат во акумулацијата. 
 
Северно од Ѓавото е Маминска Река кој се влива во р. Вардар, и оваа река е со 
непостојан водотек. На територијата на Општината има и поголем број на други 
непостојани водотеци односно суводолици кои предизвикуваат проблеми во време 
на поинтензивни врнежи. Хидрогеолошката мапа на поширокото подрачје е дадена 
на Слика бр.4 со соодветна легенда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр.4: Хидрогеолошката мапа на поширокото подрачје 
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5.5. Климатски карактеристики 
 
Пределот на општина Богданци е под влијание на медитеранско и континентално 
климатско влијание. Овде е изразена посебна локална клима со изменети 
медитерански и ублажени умерено континентални обележја, која се манифестира 
преку доста топли лета и релативно студени зими. Ова подрачје со просечна 
годишна температура од 14,2 0С спаѓа меѓу најтоплите во Р. Македонија. 
 
Летата се карактеризираат со високи максимални температури. Најтопол месец е 
јули со просечна месечна температура од 25 0С. Во Богданци зимата не е многу 
студена и не трае долго. Средната вредност на температурата во трите зимски 
месеци е 4,7 0С.  
 
Општина Богданци во согласност со климатскиот режим, не располага со големи 
количества на врнежи, а нивната просечна годишна сума изнесува 660,8 мм. 
Најмногу врнежи паѓаат во есен и тоа во месец ноември, кога просекот изнесува 
86,7 мм. Летниот период е многу сув и добива помалку од 15% од вкупните годишни 
врнежи. 
 
Режимот на врнежите е под медитеранско климатско влијание. Летните месеци се 
со мала количина на врнежи, а максимумот паѓа во доцните есенски месеци. 
Просечна годишна сума на врнежи изнесува 711 мм. Врнежите се главно од дожд, 
додека врнежите од снег се мали, снежниот покривач е со просечно годишно 
траење од 6 денови.  
 
Маглите во овој регион се ретка појава. Просечниот број на денови со магла 
изнесува 12. Маглите се јавуваат во есенските и зимските месеци, а најизразени се 
во ноември со 3 дена. 
 
Најзначајни се ветровите Вардарец и Југ. Вардарецот се јавува од северен, и од југ 
и од југоисточен правец. Вардарецот дува преку целата година, а најчесто во 
зимските месеци (224 ‰). Тој преку зимата ја снижува температурата, а преку 
летото го зголемува испарувањето. Југот е топол ветар и најчесто дува во пролет и 
есен.  
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5.6. Квалитет на воздухот  
 
Општината Богданци благодарение на рељефните и климатските услови една од 
ретките општини каде воздухот е незагаден. Во Општината не се вршат мерења на 
загаденоста на воздухот, но самите услови, немање на тешка загадувачка 
индустрија, малиот број денови со магла и постојаниот ветер допринесуваат за 
постојано проветрување создаваат предуслови за чист воздух. 
 
Во Република Македонија, мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух го 
вршат Министерството за животна средина и просторно планирање, кое управува со 
Државниот автоматски систем за квалитет на воздух, како и Управата за 
хидрометеоролошки работи (УХМР) и Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) со Центрите 
за јавно здравје од Скопје и Велес. 
 
Автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух вршат мониторинг на 
следните загадувачки супстанци:  

 сулфур диоксид  
 азот диоксид  
 јаглерод моноксид  
 озон  
 суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) 

 
Општина Богданци не е вклучена во следењето на квалитетот на воздухот во 
рамките на мониторинг програмите на ниво на Република Македонија. Најблиска 
мерна станица е онаа лоцирана во Кавадарци, меѓутоа податоците не можат да 
бидат применети со цел оценување на квалитетот на амбиентниот воздух во 
општината Богданци.  
 
Местоположбата на населените места во општината, нивната поставеност и 
влијанието на медитеранска и континентална изменетата континентална клима, како 
и отсуството на поголеми индустриски загадувачки капацитети, се индикатори кои 
укажуваат дека загадувањето на воздухот во општина Богданци е незначително. 
 
Главните економски сектори и човечки активности кои предизвикуваат загадување 
на воздухот може да се поделат во две главни групи во однос на изворот на 
загадување: 

 Стационарни и 
 Мобилни  

 
Емисија од стационарни извори 
 
Во групата на стационарни извори спагаат индустриските објекти и ложиштата за 
трансформација на енергијата на фосилните горива во индустријата, домаќинствата 
и административните објекти. 
 
Во зимскиот период, повеќе од 90% од населението во општината се затоплува со 
дрва, додека многу мал дел со струја или нафта. Тоа резултира со зголемена 
концентрација на јаглерод моноксид како последица на непотполно и несоодветно 
согорување на фосилните горива. 
 
На територијата на општината се застапени локации на кои се екплоатираат 
неметални суровини. Иако минимални, емисиите во воздухот можат да опфатат 
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фугитивни емисии (прашина) и други загадувачки материи заради присуство на 
градежна механизација (мобилни извори на емисии).  
Емисија од мобилни извори  
 
Една од причините за загадување на воздухот во општина Богданци е сообраќајот, 
иако истиот не е интензивен, освен во летниот период кога е зголемено движењето 
на туристи кон Дојранскиот регион. Во издувните гасови на бензинските мотори како 
загадувачи доминираат јаглеродниот диоксид и јаглеродниот моноксид, а кај дизел 
моторите јагленоводородите, азотните оксиди, саѓите и органските киселини. 
 
Загадувањето на воздухот од сообраќајот е резултат на користењето на течни 
енергенси, при чие согорување се емитираат: азотни оксиди (NOx), сулфур диоксид 
(ЅО2), јаглероден моноксид (CO), јаглероден двооксид (CO2), прашина (SPM), 
алдехиди, олово (Pb) и органски киселини. 
 
Нивото на емисиите во воздухот, од мобилните извори, не зависи само од степенот 
на активност, туку постои и директна поврзаност со квалитетот на горивата што се 
користат, како и старосната структура на возниот парк. 
 
Податоците покажуваат дека во општина Богданци има  регистрирано над 1600 
моторни возила. Просечната старост на возилата е проценета на 10 години. 
 
Годишната потрошувачка на горива се проценува на 1600 тони течни горива. 
Меѓутоа, во оваа бројка учествуваат и течните горива што се користат како енергенс 
кај стационарните извори. Спрема бројот на регистрирани возила, дојдено е до 
бројката од: безоловен бензин  околу 400.000 л/год и дизел 160,000 л/год. 
 
Фугитивни емисии 
 
Фугитивните емисии се дефинирани како емисии кои се испуштаат во атмосферата, 
од извори во кои не спаѓаат димните оџаци, процесните отвори или вентилациони 
излези и други отвори од кои има т.н. насочена или контролирана емисија на 
загадувачки супстанции во воздухот. Извори на фугитивни емисии можат да бидат 
надворешни или внатрешни погонски активности (при транспорт, манипулација, 
утовар, истовар и сл., отворени складишни простори, бензински станици и сл). 
 
Врз основа на анализата на бројот и типот на индустриски инсталации, како и 
климатските услови во регионот, заклучено е дека фугитивните емисии можат да 
предизвикуваат незначително нарушување на квалитетот на амбиентниот воздух во 
општина Богданци.  
 
5.7. Управување со отпад 
 
Важен сегмент за одржлив развој на општина Богданци е и управувањето со 
цврстиот отпад. Проблемите кои ги создава цврстиот отпад во општината, се уште 
не се адекватно и современо решени. Актуелните состојби покажуваат дека отпадот 
се расфрла на површини во општината кои не се соодветни за депонирање на 
отпад, најчесто покрај патиштата и водотеците. Тоа врши негативно влијание врз 
животната средина и го намалува квалитетот на живеење во регионот. 
 
Комунален отпад и други видови неопасен отпад 
 
Просечното годишно производство на отпад на национално ниво е во опсегот од 
140кг на жител во руралните средини до 240кг по жител во урбаните средини.  
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Имајќи ги предвид овие национални индикатори, се проценува дека вкупното 
производство, на комунален цврст отпад и друг неопасен отпад во општината на 
годишно ниво изнесува 2667 т/год од кои 2542 тони се комунален отпад од 
домаќинства, а 125 тони од комерцијални објекти.  
 
Организирана услуга за собирање на отпадот е обезбедена само во градот 
Богданци. Собирањето на отпадот во Богданци го врши комуналното претпријатие 
ЈП “Комунална Чистота”-Богданци. За собирање на отпадот се користат контејнери 
од 1,1м3, но сеуште дел од граѓаните користат и импровизирани садови за собирање 
на отпадот. Комуналното претпријатие располага со едно специјално возило за 
подигање и транспорт на отпад, а се користи и трактор со приколка за подигање на 
отпад од импровизирани садови. Динамиката на собирање и транспортирање на 
комуналниот отпад е еднаш неделно. 
 
Во селските населби нема организирано собирање на отпадот, тој се фрла 
неконтролирано во околината, на диви депонии, обично во суводолици или во 
близина на некој водотек. Со тоа се загадуваат површинските и подземните води и 
се деградираат пејсажните вредности на регионот а ваквата ситуација претставува 
и ризик за развивање на болести и кај луѓето и стоката. 
 
Индустриските и комерцијалните објекти кои се лоцирани на територијата на градот 
Богданци добиваат услуга од Јавното комунално претпријатие.  
 
Собраниот отпад се депонира на депонијата на локалитетот Желковец. Депонијата 
Желковец е санитарно неуредена и не се врши препокривање на отпадот со почва 
по неговото исфрлање.  Локацијата на депонијата е несоодветна, односно се на7оѓа 
над градот и  потребна е нејзина дислокација. 
 
Индустриски отпад 
 
Не постојат проценки за генерираниот индустриски неопасен отпад на територијата 
на општина Богданци. Дополнително, нема евиденција за количините на опасен 
индустриски отпад кои се генерираат на нејзина територија. Тоа се должи на 
нефункционирање на системот на евидентирање, информирање, следење и надзор 
при постапувањето со индустриски отпад.  
 
Во Македонија, воспоставувањето систем на дозволи за собирачи и транспортери 
на опасен отпад е во почетна фаза. Сепарацијата на определени текови на опасен 
отпад има тенденција да се раководи според побарувачката на пазарот, односно, се 
врши сепарација на оние видови отпад за коишто постои комерцијален пазар. Во 
овој домен, потребни се дополнителни анализи, кои во иднина ќе обезбедат насоки 
и на централната, но и на локалната власт, за постапување со ваков вид на отпад. 
 
Се проценува дека, опасниот отпад создаден во индустриските инсталациите, се 
чува на местата на генерирање, односно во импровизирани складишта во кругот на 
фабриките. Во недостаток на депонија за опасен отпад во Македонија, 
привременото складирање на опасниот отпад, практично значи трајно складирање 
во несоодветни услови и потенцијална опасност за животната средина и здравјето 
на луѓето. 
 
Отпад од производи и пакување 
 
На национално ниво, од 01.01.2011 год се воспостави организиран формален 
систем за собирање и рециклирање на отпадот од производи и пакување. Постојат 
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мали капацитети, кои не се доволно активни, за рециклирање на метали, хартија и 
картон, како и ПЕТ и ПВЦ. За другите рециклабилни материи постојат обиди истите 
да се собираат преку индивидуални собирачи или од страна на неформални групи 
на граѓани, главно од пониските социјални слоеви.  
 
Инертен отпад/градежен шут 
 
Податоците за инертен отпад/градежен шут, се мошне ограничени. Се создава при 
изведување на градежни, преработувачки, занаетчиски работи и други дејности кои 
создаваат инертен отпад (градежен шут). Овој отпад, најчесто нерегуларно, се 
исфрла на одредени депресии на теренот, покрај речните корита, или се остава на 
локации блиску до местото на генерирање.  
 
Биоразградлив отпад 
 
Информациите за биоразградливиот отпад (земјоделски отпад, зелени остатоци од 
парковите и зелените површини и од зелените пазари), отпадната биомаса од 
шумарството и од дрвната индустрија, се мошне ограничени дури и на национално 
ниво. Според податоците добиени во Општина Богданци, на нивната територија не 
постојат посебни  инсталации за третман на биоразградлив отпад. Проблеми во 
врска со создавање на биоразградлив отпад се јавуваат при одгледувањето и 
преработката на раноградинарски култури и лозја коишто се доминантни во 
земјоделското производство на територијата на општината.  
 
Посебни видови на опасен отпад 
 
На ниво на општина Богданци не постојат податоци за посебни видови на опасен 
отпад, кои можат да дадат преглед на состојбата со истите.  
 
Отпадни масла - нема систем за организирано собирање. Голем дел од отпадните 
масла, се користат како гориво, или се одлагаат директно во почвата или 
канализационите системи. Проценетите  количини на отпадни масла во општина 
Богданци се: 1 т/год. 
 
Отпадот од потрошени батерии и акумулатори најчесто се одлага како составен дел 
на цврстиот отпад, на депониите, без претходно да му бидат отстранети 
компонентите коишто претставуваат опасен отпад. На општинско ниво не постојат 
податоци за постапување со отпад од електрични и електронски апарати.  
 
Искористени возила (отпадните автомобилски школки) не се опфатени со 
организирано собирање. Вообичаено, нив ги собира неформалниот сектор, од диви 
депонии или од технички несоодветни складишта. Тие се преработуваат за 
искористување на резервните делови или се третираат како старо железо. 
 
Отпадните гуми, главно се депонираат, а дел од гумите нелегално се палат.  
 
Според проценките, во Република Македонија, на годишно ниво, се создава  околу 
900 и 1.000 тони опасен медицински отпад, кој претставува околу 15% од вкупниот 
отпад создаден во здравствените институции. Во депонијата Дрисла во Скопје, 
постои инсенератор за болнички отпад и се проценува дека таму се спалува околу 
35% од вкупното количество опасен болнички отпад.   
 
Во општина Богданци, медицински  отпад се создава во неколкуте локални 
амбуланти и приватни практиканти. Општината Богданци го нема решено и 
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проблемот со умрените животни кои населението ги фрла во јама на локалитетот 
„Бурови ниви“ кои претставуваат извор на зарази и непријатни миризби. 
 
5.8. Бучава 
 
Проблемот на бучава во регионот на општина Богданци досега не е анализиран и 
истражуван. Во Богданскиот регион изворите на создавање на бучава не се од таков 
вид да овој проблем во животната средина претставува значителна закана врз 
здравјето на луѓето.  
 
Во непосредна околина на проектното подрачје (селото Стојаково) единствени 
извори на бучава се: 

 Сообраќајот во и во околина на село Стојаково, 
 Стопанските субјекти во селото Стојаково и неговиот атар. 

 
5.9. Биодиверзитет (Флора и фауна) 
 
Детален преглед на биодиверзитетот е даден во АНЕКС 2. 
 
5.10. Предел и визуелни ефекти 
 
Локацијата на Паркот на ветерни електрани е во ритчестиот предел помеѓу 
населбата Богданци и селото Стојаково. Помеѓу населените места  се наоѓаат 
антропогени површини споени со сосема природни или полуприродни територии. 
Делот од Богданското Поле, во околина на населените места Богданци и Стојаково 
има главно антропогени карактеристики, односно опфаќа рурални подрачја со 
обработливи површини и пред сè деградирани хабитати. 
Според Матвејев (1995) во областа од интерес има само еден тип шумски биом, а 
тоа се субмедитеранските балкански шуми. Основна карактеристика на овој предел 
е доминација на темна Јурска дијабазна подлога главно покриена со грмушеста 
вегетација од дабот прнар, како карактеристичен вид. Главна геоморфолошка 
карактеристика е долината на Богданско Поле, опкружена со мали или високи 
ритчиња кои се испреплетуваат со долини или клисури. Овие клисури се покриени 
со густа шумска вегетација составена главно од заедница на чинар. Антропогениот 
карактер на пределот во областа на коридорот е најочигледен во околината на 
населените места Богданци и Стојаково каде претставува интензивно култивирано 
земјоделско подрачје. Клучните антрoпогени карактеристики се следниве: линиска 
инфраструктура (далноводи и патишта), мали полиња и градини долж долините, 
индивидуални куќи во долините и населените места Богданци и Стојаково.  
 
Подрачјето од интерес генерално се карактеризира со два пределски типа и тоа 
ритчест предел на субмедитерански шибјаци со прнар и рамничарски предел со 
земјоделски површини. 
 
Ритчест предел 
 
Овој пределски тип во најголем дел е претставен со деградирани грмушести 
состоини од прнар (псевдомакија) како фрагментирани делови од заедницата 
Coccifero-Carpinetum orientalis. Псевдомакијата низ вековите била изложена на 
силно антропогено влијание од локалното население кое ги искористувало 
листопадните дрвја па од тие причини, денес се срекаваат главно деградирани 
стадиуми во кои доминира дабот прнар (Quercus coccifera). Покрај овие, на 
одредени места во овој пределски тип, опкружени со распрсната вегетација на 
различен степен на деградација, се застапени помали или поголеми површини од 
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суви тревести подрачја. Тие претставуваат секундарни формации образувани со 
опустошување на поголеми области со природна вегетација и многу мал дел од нив 
се од природно потекло. Овие подрачја се состојат од терофитни растенија, кои се 
сушат на почетокот на летото. Карактеристични видови се: Onobrychis caput-galli, 
Valerianella coronata, Trifolium stellatum и Trifolium angustifolium, а често се застапени 
и различни боцкасти високи тревести растенија (Eryngium campestre, Cirsium spp., 
Echinops spp. и други). 
 
Ритчестиот пределски тип се карактеризира и со крајречните шуми и појаси со чинар 
кои во овој дел се развиваат вообичаено во речните клисури и долини. Овие 
подрачја повремено се поплавувани за време на дождливиот период. Тука 
доминира чинарот (Platanus orientalis) давајќи ја физиономијата на заедницата, а 
повремено се јавува и белата врба (Salix alba), додека оревот (Juglans regia) обично 
отсуствува. Вакви појаси има по течението на Паљурска Река и нејзините притоки, а 
многу ретко се среќаваат добро сочувани шуми од овој тип. Фрагменти од добро 
развиена шума со чинар има во коритото на реката Луда Мара на локалитетот 
“Честе Јавори” во близина на Богданци.   
 
На некои места во повисоките делови од подрачјето, како резултат на ерозија, се 
јавуват карпи кои му даваат посебен пејсажен карактер на ритчестиот пределски 
тип. Карпестите делови и клифови се присутни по врвовите на  ритчињата како и во 
клисурите на некои речни текови. Тие се карактеризираат со екстремно ниска 
биолошка продукција, но се многу значајни за биолошката разновидност на 
одредени подрачја. Поради минералниот состав на карпите и екстремните еколошки 
услови овој хабитат е неповолен за богато биолошко разнообразие и овде се 
адаптирани специфични растителни и животински заедници. 
 
Пределот во кој целосно доминираат деградирани грмушести состоини од прнар 
(псевдомакија) не поседува значајни пејсажни (визуелни) вредности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рамничарски предел со земјоделски површини 
 
Овој пределски тип во најголем дел е претставен со земјоделските површини во 
Богданското Поле како интензивно култивирано земјоделско подрачје, додека 
останатиот дел ги покрива областите во околината на населбите. Земјоделските 
површини се претставени со полиња, ниви и зеленчукови градини. Најчесто се 
одгледуваат едногодишни култури како: домати, пиперка, лубеница, луцерка, тутун, 
модар патлиџан, зелка, компири, пченица, пченка и други. И покрај тоа што најголем 

Слика бр.5: Деградирани заедници со прнар (лево) и голини со брдски 
пасишта (десно) во ритчестиот предел близу село Стојаково 
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дел од парцелите заземаат мали површини, меѓите не се чести. Исто така, има и 
големи површини од насади со монокултури, најчесто жита. Овоштарството не е 
карактеристичен тип на земјоделска активност па овоштарниците се застапени само 
спорадично и заземаат мали површини. За разлика од нив лозовите насади се чести 
и се претставени со плантажи од различни сорти винова лоза.  
 
Покрај одгледувањето култури во отворени градини, мозаичноста на пределот ја 
даваат и пластениците со раноградинарски култури. Во нив главно се одгледуваат 
пиперки, краставици и домати. Пластениците се покриени со најлон и претставуваат 
привремени земјоделски објекти, додека во околината Богданци се наоѓаат и 
оранжерии со раноградинарски култури.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.11. Културно и историско наследство 
 
Природното и културно-историско наследство на општина Богданци, претставува 
одлична основа за развој на туризмот, меѓутоа повеќето потенцијални туристички 
дестинации сè уште не се препознаени на туристичките мапи.  
 
Во археолошката карта на Република Македонија, која ги проучува предисториските 
и историските слоеви на човековиот опстанок од најстарите времиња до доцниот 
среден век, евидентирани се локалитети кои се наоѓаат во општина Богданци: 
 

 Барданов Камен, населба од римско време; 
 Света Гора, населба и некропола од доцноантичко време  
 Старохристијанска базилика, се наоѓа лево од патот Гевгелија-Богданци;  
 Тумба, некропола од доцноантичко време 

 
  

Слика бр.6: Поглед на Богданско Поле со типични оранжерии и лозови 
насади (лево) и населбата Богданци (десно) 
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Надлежен за заштита на културното наследство на територија на општина Богданци 
е Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј во 
Струмица, кој работи како Конзерваторски центар, со надлежност за југоисточниот 
регион.  
 
На подрачјето на планскиот опфат, како и во неговата непосредна околина не се 
застапени културно-историски споменици и/или локалитети. 
 
5.12. Население и демографски карактеристики 
 
Општина Богданци зафаќа површина од 114,54 km² на која живеат 8.707 жители, 
според пописот во 2002 година. Проценка е дека во 2016 година во Општината 
живеат 8.208 жители.  
 
Општина Богданци има 4 населени места Богданци, Стојаково, Селемли и Ѓавато, 
од кои центар е град Богданци.  
 
Бројот на населението во Општината Богданци врз основа на последните државни 
пописи е прикажан во следнава табела: 
 
Табела 1: Население во одделните населени места во Општината Богданци 

Населено место 1994 година 2002 година 

Богданци 6023 6011 

Ѓавото 484 438 

Селемли 341 327 

Стојаково 2038 1931 

Вкупно 8886 8707 

Извор: Државен завод за статистика 
 

Слика бр.7: Црква Св. Атанас 
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Густината на населението во Општина Богданци изнесува 76,4 жители на км2 и е 
слична на густината на национално ниво (79 жители на км2). 
 
Структурата на населението согласно различни карактеристики е прикажано во 
следните табели. Податоците се врз основа на пописот во Република Македонија од 
2002 година. 
 
Табела 2: Број на домаќинства, станови и земјоделски стопанства 

Општина Број на домаќинства Број на станови 
Број на земјоделски 

стопанства 
Богданци 2597 3006 1405 

Извор: Државен завод за статистика 
 
Табела 3: Етнички состав на населението во Општина Богданци 

Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Останати 

8 707 8 093 2 54 1 5 525 27 

Извор: Државен завод за статистика 
 
Табела 4: Старосна и полова структура на населението во Општина Богданци, согласно 
проекциите за 31.12.2013 година 

Години на живот Вкупно Мажи Жени 

Вкупно 8 307 4 165 4 142 

0-9 703 341 362 

10-19 850 445 405 

20-29 1 249 646 603 

30-39 1 194 649 545 

40-49 1 259 649 610 

50-59 1 327 678 649 

60-69 893 422 471 

70-79 590 246 344 

над 80 г. 242 89 153 
Извор: Државен завод за статистика 
 
Табела 5: Состав на населението над 10 години, по пол и писменост, број на лица, согласно 
пописот од 2002 година 

Вкупно Мажи Жени 
Писмени Неписмени Писмени Неписмени Писмени Неписмени 

7715 99 3904 21 3811 78 
Извор: Државен завод за статистика 
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6.0. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
При изготвувањето на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 
извршени се анализи на веројатните влијанија при имплементација на 
урбанистичкиот документ, при што, истите се детерминираат како влијанија кои 
позитивно се рефлектираат врз животнат средина и оние кои предизвикуваат 
негативни ефекти врз нејзините медиуми и области. 
 
Анализата подразбира разгледување на влијанијата на урбанистичкиот документ 
како целина и во поширок обем, од глобален, стратегиски аспект, без при тоа, да се 
разгледуваат поединечните проектни содржини опфатени со Проектот за 
инфраструктура. За нив, во подоцнежната фаза на имплементација на 
урбанистичкиот проект, за секој поодделно ќе се изработува оцена на нивното 
влијание врз животната средина и тоа во фаза на градба, оперативна и 
постоперативна фаза. 
 
6.1. Влијанија врз социо-економската состојба 
 
Гледано во целина, при имплементацијата на Проектот за инфраструктура за 
изградба на ветерни електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница, 
Општина Богданци, Тех.бр.5/16, се очекуваат позитивни влијанија врз социо-
економскиот развој на Општинатa и пошироко, како што се: 
 

- Подобрување на бизнис климата, 
- Отворање на нови работни места, 
- Можност на зголемување на работата за локални фирми со трговска и 

услужна дејност, особено во текот на фазата на изградба  
- Зголемување на доходот по глава на жител и стапката на економски раст, 
- Зголемување на нивото на животен стандард, 
- Намалување на енергетската зависност од странство, 
- Привлекување на нови инвеститори во општината, 

 
Изградбата на проектните содржини на Проектот за инфраструктура се очекува да 
предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од 
аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на 
просторот и се разбира економски ефекти манифестирани преку привлекување на 
нова работна сила и вработување, и во крајна мера обезбедување на комунален 
надомeсток кој би се вратил во форма на инфраструктурна опременост на 
просторот. 
 
6.2. Влијанија врз населението и човековото здравје 
 
Со имплементација на Проектот за инфраструктура се очекуваат позитивни 
долгорочни влијанија врз демографскиот развој на населението од околината што 
ќе резултира со намалување на миграцијата село-град. 
 
Во однос на човековото здравје на околното население, не се очeкуваат значителни 
влијанија заради видот и природата на проектните содржини кои не спаѓаат во 
групата на големи и директни згадувачи на животната средина и човековото здравје.  
 
Во текот на функционирањето на ветерните електрани не се очекуваат емисии во 
медиумите на животната средина (почва, површински и подземни води и воздух) а 
со самото тоа нема да има загрозување на човековото здравје  
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Во текот на изградбата се очекуваат времени и локални влијанија кои се резултат на 
појавата на емисии на прашина, емисија на издувни гасови од градежната 
механизација, бучава, итн. Нивниот интензитет и обем детално ќе биде анализирани 
со изработка на соодветните елаборати за заштита на животната средина. 
 
6.3. Влијанија врз почвата 
 
Во фаза на работење не се очекуваат влијанија врз почвата. 
 
Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата како резултат на 
издувните гасови од возилата кои ќе вршат посета (заради контрола и евентуални 
поправки) на ветерниот парк, трафостаницата и далекуводот ќе бидат 
незначителни. 
 
Очекувани влијанија во фазата на изградба, би биле во форма на деградација и 
ерозија на почвата поради: 
 
- Изведба на пристапни патишта, ископ на земјиште (копање ровови за 

подземните кабли) како и изградбата на работно плато за поставување на 
елементите на ветерниот парк и трафостаницата, 

- Поставување на столбовите од далекуводот и монтажата на проводниците од 
далекуводот. 

 
За време на изградбата, од ископите се јавува опасност од појава на свлечишта и 
одрони, поради карактеристиките на теренот. Одроните и свлечиштата можаат да 
влијаат на планираните активности и безбедноста на работниците. 
 
За време на изградбата, се очекува мало негативно влијание при изведување на 
подготвителните работи на локацијата (сечење на дрва, одстранување на хумус и 
израмнување на теренот), додека за време на ископите, се очекува големо 
негативно влијание врз почвата. Поради ова, се јавуваат услови за појава на 
свлечишта и одрони за време на ископот на земјата.  
 
Дополнително на ова, несоодветното одлагање на градежниот шут на местото каде 
се гради, како и во околината, може привремено да ја наруши локалната 
топографија и геологија.  
 
Со детално изработени елаборати за геомеханика ќе се пристапи кон целосна 
анализа на геолошките средини низ кои минува трасата на ветерниот парк и 
пристапниот пат, со што ќе се толкуваат современите геолошки процеси кои можат 
да се одразат на стабилноста на објектот, а исто така ќе се утврдува наклоните на 
косините на насипите и усеците за сите стационажи, односно различните висини на 
насипите и усеците.  
 
6.4. Влијанија врз површинските и подземните води 
 
Во фазата на работа и во фазата на изградба на ветерните електрани, 
трафостаницата, далекуводот и пристапниот пат, не се очекуваат влијанија врз 
површинските и подземните води. 
 
Евентуално, потенцијални влијанија врз квалитетот на водите, би се јавиле во 
акцидентни случаи при: 

- Отстранување / истекување на седимент од незаштитени / оштетени патни 
површини. 
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- Истекување на гориво или масло од возила за одржување. 
- Отстранување / фрлање на отпад во површинските води. 

 
6.5. Влијанија врз воздухот 
 
Со имплементација на Проектот за инфраструктура не се очекува негативно 
влијание врз квалитетот на воздухот во оперативната фаза на проектните содржини. 
 
Имајќи во предвид дека станува збор за искористување на обновлив извор на 
енергија, работењето на ветерните електрани, ќе има позитивно влијание врз 
квалитетот на амбиентниот воздух, со оглед на фактот дека со ова производство на 
електрична енергија ќе се изврши супституција на производството од фосилните 
горива. При работа на ветерните електрани нема емисија на загадувачки 
супстанции во воздухот и емисии на стакленички гасови. 
 
Во фазата на изградба на проектните содржини, се очекуваат негативни влијанија 
врз квалитетот на воздухот од емисиите на издувните гасови од градежната 
механизација и транспорните возила кои ќе се користат во фазата на градба. Исто 
така, прашината што ќе се генерира за време на изведбата ќе се јави како резултат 
на земјените работи и активностите на припрема на теренот и расчистување, 
ископување, рамнење и движење на возилата во зоните на градилиштата. Овие 
влијанија се времени и локални, на самата локација на градба или ограничени на 
дел од патеката на движење при транспорт на градежните материјали до местото на 
градба.  
 
6.6. Влијанија од зголемена бучава и вибрации 
 
При активностите поврзани со изградба се очекуваат зголемени нивоа на бучава 
што ќе се генерира заради работата на градежните машини. Бучавата од 
градежните активности на определените локации ќе биде привремена, а нивоата ќе 
варираат и ќе имаат зголемен интензитет во текот на работата на моторите на 
возилата, односно бучавата ќе биде нерамномерна и испрекината, со максимални 
вредности во текот на ангажираноста на градежните машини во текот на 
ископување. 
 
Најголем дел од работите ќе се изведуваат надвор од населени места, без 
сензитивни рецептори. Овие влијанија се времени и локални, на самата локација на 
градба или ограничени на дел од патеката на движење при транспорт на опремата 
до местото на градба.  
 
Изградбата е поврзана со низа актвности кои предизвикауваат вибрации, како што 
се користење на градежната механизција. Влијанијата од вибрациите се очекува да 
не бидат значителни, главно на локални ниво, на местата на градежните локации и 
се ограничено на локалните работници. 
 
За време на оперативната фаза, ветерните турбини ќе произведуваат бучава во 
животната средина. Постојат два потенцијални извори на бучава: ротацијата на 
турбинската оска, како и менувачот и генераторот во гондолата. Перката генерира 
аеродинамична бучава, а генераторот е извор на механичка бучава. Со внимателно 
дизајнирање и изработка на перките, бучавата која произлегува од нив ќе се 
минимизира. Со помош на звучна изолација и изолациони материјали, бучавата од 
менувачот и генераторот се пригушува во рамките на гондолата. 
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Експертските истражувања за искористување на силата на ветер во Европската 
Унија покажуваат дека нивото на бучава на растојание од 200 метри од турбината 
изнесува околу 43 dB, во случај кога на изворот (турбината) нивото изнесува 100 dB, 
што е вообичаено ниво на бучава кое го создаваат современите турбини.  
Турбините на ветерни електрани ќе бидат инсталирани на значителна оддалеченост 
од најблиските населени места. Ова растојание е повеќе од меѓународно 
прифатените стандарди за растојание помеѓу ветерна турбина и потенцијални 
рецептори на бучава. Значи, во текот на оперативната фаза од предложениот парк 
на ветерни електрани, не се очекува значително влијание врз блиските населени 
места. 
 
Во фазата на работа на далекуводот се јавуваат обично два типа на бучава – 
бучава предизвикана од каблите и столбовите како и бучава од активности на 
редовни контроли и одржување. При работа на далекуводите под посебни 
метеоролошки услови и во зависност од напонот се појавува т.н. Корона ефект. 
 
Овој ефект се карактеризира со зуење и потпукнување кои создаваат бучава при 
фазата на работење. Бучавата се јавува како резултат на мало количество на 
електрично јонизирање на влажниот воздух близу до надземниот вод. 
Испитувањата покажале дека при јак дожд нивото на бучавата од дождот е повисока 
од нивото на бучава од т.н. Корона ефект. За време на слаб дожд, густа магла, снег 
и при други услови кога има влага во воздухот (типично влажност на воздухот 
повисока од 80%), далекуводот предизвикува забележителна бучава, но и таа е во 
границите на нивото на бучава во станбен објект (50 dB до 60 dB). Во сув период 
звуците се дури и незабележителни (40 dB до 50dB), се јавуваат само спорадични 
потпукнувања. Кај далекуводот овој ефект не се очекува да се појави при нормални 
метеоролошки услови, туку само при влошени.  
 
Генерално во фазата на користење на проектните содржини доколку се јави бучава, 
се сведува на лоши метеоролошки услови или акцидентни случаи и ќе биде 
времена, локална и незначителна.  
 
6.7. Влијанија предизвикани од создавање отпад 
 
Во фазата на изградба на проектните содржини се очекува создавање на градежен 
отпад. За време на изградбата, сите изведувачи ќе треба да спроведат план за 
управување со отпад за минимизирање на создадениот отпад и доколку е можно, 
истиот повторно да го употребат (материјали од ископување, итн). Покрај тоа, 
материјалите што не може повторно да се употребат, да се отстранат навремено од 
локацијата на понатамошна обработка и / или правилно крајно одложување. 
 
Процесот на производство на електрична енергија во паркот на ветерни електрани 
не создава отпад. Постојат неколку можни извори на отпад од паркот на ветерни 
електрани и тие се поврзани со активностите за одржување. Типичниот вид отпад 
вклучува истрошена опрема, материјали за пакување и други материјали поврзани 
со одржување на опремата и турбините, како што се масла за подмачкување. 
Поради природата на работата, нема да има значително генерирање на опасен 
отпад. Секој таков отпад ќе биде во мали количини и е поврзан со процесот на 
одржување. Евенуално генерирни отпадни масла навремено ќе се отстранат од 
локацијата од овластени фирми. 
 
За време на работа на далекуводот не се очекува појава на отпад, а доколку дојде 
до демонтажа, ќе се јават фракции на отпад и делови од столбовите и челичната 
конструкција. За време на експлоатацијата ќе се вршие чистење на вегетацијата во 
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зоната под далекуводот и се очекува создавање  биоразградлив отпад од 
вегетација. 
 
6.8. Влијанија врз флората и фауната 
 
За време на градбата на генерално се очекуваат негативни влијанија заради: 

 Изведување на градежните активности кои негативно ќе влијаат на одредени 
растителни и животински видови кои имаат свои природни живеалишта на и 
во близина на локацијата. 

 Појава на бучава и вибрации при работа на градежната механизација, која ќе 
предизвика висока вознемиреност кај водоземците, птиците и цицачите. 

 Честата фреквенција на возила и присутноста на луѓе кои предизвикуваат 
вознемиреност кај птиците, како и останатите живи организми особено во 
периодот на нивното парење. 

 Појава на фрагментација на станишта со што се загрозува биолошката 
разновидност. 

 Потенцијална појава на нови пристапни патишта со што се уништуваат 
постоечките екосистеми како и појава на ерозија на земјата. 

 Зголемување на количината на прашина во околината како резултат на 
интензивните градежни активности, со што доаѓа до нарушување на 
постоечките живеалишта на присутните живи организми, како и 
напластување на прашина на листовите, со што се намалува или спречува 
интензитетот на фотосинтезата. 

 Создавање на отпад од градежните активности, кој ја загадува околната 
животна средина со што ќе бидат загрозени како флората така и фауната. 

 Можност од загадување на почвата како и на подземните води од маслото во 
возилата и машините, доколку неправилно се ракува со нив или во случај на 
хаварија. 

 
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ 
 
Влијанија врз хабитатите, флората и фауната 
Влијанијата врз хабитатите во текот на изградбата на ветерните електрани главно 
се поврзани со деструкција на хабитатите, користење и промена на земјиштето, како 
и фрагментација на хабитатите. Голем дел од трасата поминува низ следните 
подрачја со шуми или брдски пасишта: 
 Шибјаци со прнар  
 Шуми и појаси со чинар и 
 Зони на суви тревести подрачја  

 
Најголем дел од засегнатите шумските екосистеми се наоѓаат на локалитети со 
шибјаци од прнар и габер. Деградираната псевдомакија е најраспространетиот 
хабитатен тип во подрачјето од интерес. Се среќава во непосредна близина на 
ветерните електрани бр. 2, 3, 4, 6, 8 и 9. Исто така, овде се застапени и шумите и 
појасите со чинар.  
 
Влијанијата врз шумите ќе се манифестираат со фрагментација и директно 
уништување предизвикано од изградбата на пристапни патишта, кампови за 
работници и паркиралишта. Соодветно на тоа ќе биде уништен и дел од 
деградираната псевдомакија. Овие шуми немаат значајна економска вредност. Не 
се очекува значајно влијание врз шумите и појасите со чинар.  
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Сувите тревести подрачја се чувствителен хабитат. Во подрачјето од интерес тие 
покриваат мали површини, главно во делови со силно деградирана псевдомакија. 
Распространети се во непосредна близина на ветерните електрани бр. 1, 2, 5 и 7. 
Овој хабитатен тип е широкораспространет во Македонија, има секундарно потекло 
и не е многу значаен на национално ниво. 
 
Влијанија врз водотеците 
Од изградбата на ветерните електрани ќе има различни посредни негативни 
влијанија на водените екосистеми. Најголем дел од овие влијанија доаѓаат од 
загадувањето на водотеците и се манифестираат со  следново: 

- Непосредно влијание од загадување на хидробионтите од работниците – 
цврсти и течни отпадоци и отпадни води  

- Загадување од возила и машинерија за изградба, одредени масла и 
лубриканти  

- Промени на водните текови како резултат на испуштање на материјали кои 
се користат во изградбата или ископување на земјиштето, камења и карпи; 
прекинување на водотекот 

 
Влијанија врз антропогените хабитати (урбани подрачја, лозови насади, овош-
тарници, полиња и ниви). Од аспект на биолошката разновидност не се очекува 
значајно влијание. Антропогените промени на тревестите подрачја (рудералните 
тревести заедници, нашуштените ниви и др.) не се многу значајни и не се очекуваат 
посебни негативни влијанија. 
 
Влијанија врз флората и фауната 
Во подрачјето од интерес не се пронајдени растенија наведени во Анекс II или IV од 
Директивата за живеалишта. Единствено видот Ruscus aculeatus е дел од листата 
на видови во Анекс V од Директивата за живеалишта. За време на теренските 
истражувања во подрачјето од интерес констатирани се некои ретки растителни 
видови, како и некои реликтни и инвазивни видови. Популации од ретките 
растителни видови од ЗРП Богданци (Чурчулум-Паљурци) како балканскиот 
ендемит Astragalus physocalyx и папратот Isoetes phrygia не беа констатирани за 
време на теренските истражувања. Сепак, локацијата на изградба на ветерните 
електрани е во близина на нивниот ареал на дистрибуција и неопходно е 
превземање на соодветни мерки за нивна заштита. Од дрвенестите видови посебно 
се значајни оревот (Juglans regia), дивиот бадем (Amygdalus webbii) и чинарот 
(Platanus orientalis). Сечењето на постарите стебла од чинар ќе ги промени 
функционалните карактеристики на хабитатот и ќе го измени изгледот на подрачјата 
долж водните текови. Со користење на патот покрај трасата или пристапните 
патишта ќе се подобри достапноста до одредени локалитети што може да има 
негативно влијание кога се во прашање собирачи на лековити или ретки растенија и 
габи. 
 
Во текот на изградбата на ветерните електрани не се очекува значително влијание 
врз фауната на без’рбетниците. Најважните влијанија врз инсектите доаѓаат од 
деградацијата/деструкцијата/фрагментацијата на нивните хабитати или влијанија 
врз нивните растенија – домаќини.  
 
Од водоземците значајни се балканските ендемични видови жаби Rana graeca и 
Bombina variegata, а од влечугите копнените желки Testudo graeca, коja е на листата 
на CITES поради нелегална трговија. Како резултат на градежните активности се 
очекува фрагментација и изолирање на нивните популации, како и смртност на 
одреден број единки. Се очекуваат одредени влијанија во однос на движењето и 
миграцијата на водоземците и влечугите.  
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Изградбата на ветерните електрани ќе предизвика прекин во циклусот на гнездење 
на птиците, посебно на видовите од псевдомакијата, каде има значителен број 
видови со неповолен статус за зачувување. Истото се однесува и на обработливите 
површини, крајречните подрачја и фрагментите со зачувани дабови шуми. 
Најзасегнати од фрагментација или од непосредно губење на хабитатот ќе бидат 
главно претставници од врапчевидните птици (страчиња, дроздови, грмушарки, 
врапчиња, чинки).  
 
Во однос на цицачите не се очекуваат директни влијанија. Очекувано е 
вознемирување на животните како разултат на транспортот на отпад што ќе 
предизвика зголемената бучава, прашина и вибрации, зголемена смртност од 
директни судири на животните со возилата, како и фрагментација на стаништата. 
 
Слично како и со флората, ќе се подобри достапноста до одредени локалитети со 
што ќе се зголеми притисокот врз биолошката разновидност (лов, риболов, 
колекционерство и слично). 
 
Влијанија врз заштитените површини 
Во околината на истражуваниот коридор се наоѓа Значајното растително подрачје 
(ЗРП) „Богданци (Чурчулум-Паљурци)“ и Emerald подрачјето „Чурчулум - Паљурци“ 
кои во голем дел се поклопуваат. Зафаќаат површни главно со прнарови шибјаци и 
во помал обем отворени тревести површини со брдски пасишта. Се карактеризира 
со ретки растителни видови како балканскиот ендемит Astragalus physocalyx и 
ретката папрат Isoetes phrygia.  
 
Обете подрачја се наоѓаат надвор од предвидената локација на изградба на 
ветерните електрани. 
 
ПРИСТАПЕН ПАТ 
 
Влијанија врз хабитатите  
Влијанијата врз хабитатите во текот на изградбата на патот главно се 
манифестираат преку деструкција на хабитатите, користење и промена на 
земјиштето, како и нивна фрагментација. Голем дел од трасата поминува низ 
подрачје со деградирана псевдомакија и не се очекуваат посериозни конфликти во 
тек на изградбата на патот.  
 
Крајречните шуми кои се многу чувствителни на какво било нарушување и 
деструкција, не се регистрирани во коридорот на проектираниот пристапен пат. 
 
Антропогените хабитати (ниви, градини и лозови насади) во однос на биолошката 
разновидност не се многу значајни и не се очекуваат посебни негативни влијанија. 
 
Влијанија врз флората, габите и фауната 
Во непосредна близина на трасата на патот нема популации од чувствителни 
видови растенија и габи, кои се карактеризираат со ограничено распространување 
(ендемични или субендемични видови). Не се очекува специфично влијание врз 
одделни растителни видови. 
 
Во текот на изградбата на патот не се очекуваат директни влијанија врз фауната. 
Влијанијата ќе се манифестираат главно преку вознемирување на животните како 
резултат на човековите активности и зголемената бучава. 
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Изградбата на патот ќе предизвика прекин во циклусот на гнездење на птиците, 
посебно на видовите од деградираната псевдомакија, каде има значителен број 
видови со неповолен статус за зачувување. Истото се однесува и на земјоделските 
површини. Најзасегнати од фрагментација или од непосредно губење на хабитатот 
ќе бидат главно претставници од врапчевидните птици (страчиња, дроздови, 
грмушарки, врапчиња, чинки).  
 
ДАЛЕКУВОД 
 
Влијанија врз хабитатите, флората и фауната  
Влијанијата врз хабитатите во текот на изведување на градежните активности на 
далноводот главно се поврзани со деструкција на хабитатите, користење и промена 
на земјиштето, созадавање отпад од градежните активности, како и фрагментација 
на хабитатите и појава на ерозија на земјиштето.  
 
Голем дел од трасата поминува низ подрачје со деградирана псевдомакија и не се 
очекуваат посериозни конфликти во тек на изградбата на патот. За време на 
изградбата ќе бидат исечени мали површини од деградираната псевдомакија. Овие 
шуми немаат значајна економска вредност.  
 
Не се очекува значајно влијание врз шумите и појасите со чинар. Овој хабитат е 
многу сензитивен и спаќа во групата на Посебни подрачја за заштита (Special Areas 
of Conservation) според Директивата за хабитати, Анекс I. 
 
Можно е загадување на почвата како и на подземните води од маслото во возилата 
и машините, доколку неправилно се ракува со нив или во случај на хаварија. 
 
Сувите тревести подрачја се чувствителен хабитат. Како приоритетен хабитат 
според Директивата за станишта (Анекс I) тие се значајни за конзервација на 
хабитатите во Европа. Во подрачјето од интерес тие покриваат мали површини, 
главно во делови со силно деградирана псевдомакија. Сепак овој хабитатен тип е 
широкораспространет во Македонија, има секундарно потекло и не е многу значаен 
на национално ниво. 
 
Антропогените хабитати (ниви, градини и лозови насади) во однос на биолошката 
разновидност не се многу значајни и не се очекуваат посебни негативни влијанија. 
 
Влијанија врз флората и фауната 
Во подрачјето од интерес не се пронајдени растенија наведени во додатоците II и IV 
од Директивата за живеалишта. Популации од ретките растителни видови од ЗРП 
Богданци (Чурчулум-Паљурци) како балканскиот ендемит Astragalus physocalyx и 
папратот Isoetes phrygia не беа констатирани за време на теренските истражувања. 
 
Изведување на градежни активности негативно ќе влијаат на одредени животински 
видови кои имаат свои природни живеалишта на и во близина на коридорот. Појава 
на прашина, бучава и вибрации и честата фреквенција на возила и присутноста на 
луѓе ќе предизвикаат вознемиреност кај птиците и останатите живи организми 
особено во периодот на нивното парење. Ова може да предизвика прекин во 
циклусот на гнездење на птиците, посебно на видовите од псевдомакијата, каде има 
значителен број видови со неповолен статус за зачувување.  
 
Во текот на функционирањето на ветерните електрани не се очекуваат значајни 
влијанија врз хабитатите и флората. Истото се однесува на копнените животни и 
инсектите кои воглавно не гравитираат на височина на перките на ветерниците. 
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Во однос на птиците и лилјаците како најафектирани групи на организми постојат 
одредени фактори на ризик кои се со мал до среден интензитет. Ризикот зависи од 
повеќе фактори како што се: локациите и големината на турбините, бројноста на 
популациите, однесувањето на птиците и лилјаците, изворите на храна, 
временските услови итн.  
 
Анализата од валоризацијата на птиците кои се среќаваат во регионот покажува 
дека се регистрирани 167 видови птици од кои три се загрозени, а 50 вида се 
ранливи. Три вида се европски видови од глобален интерес за зачувување, 40 
видови се дел од Директивата за птици, а скоро 2/3 од видовите се строго 
заштитени според Бернската Конвенција, додека видовите Pelicanus crispus и Clanga 
clanga се дел од Бонската конвенција. Голем дел од регистрираните птици имаат 
меѓународно значење поради што е потребно е да се обрати особено влијание при 
спроведување на мерките за намалување на негативните влијанија врз животната 
средина, особено во фазата пред изградба, со цел да се избегнат локалитетите 
каде истите гнездат, се исхрануваат или прелетуваат за време на пролетно-
есенската миграција. 
 
Анализата од валоризацијата на лилјаците кои се среќаваат во регионот покажува 
дека се регистрирани 8 видови лилјаци и сите се заштитени според меѓународните 
конвенции (Директивата за хабитати, Бонската и Бернската Конвенција). Тие не се 
вклучени во описот на хабитатите поради тоа што отсуствуваат конкретни податоци 
за нивната дистрибуција. Се претпоставува дека се застапени речиси во сите 
хабитати во потрага по храна и како засолништа користат различни хабитати: 
природни или вештачки пештери, карпести пукнатини, дупки во дрвјата, кровови на 
куќите и друго. Од тие причини, најзначајно е спроведувањето на инвентаризација и 
мониторинг врз лилјаците во фазата пред изградба на ветерниот парк кој ќе 
овозможи следење на актуелните состојби и утврдување на адекватни мерки за 
намалување на негативните влијанија врз нив. 
 
Во текот на функционирањето на патот не се очекуваат значајни влијанија врз 
хабитатите, флората, фунгијата и фауната. 
 
Флора 
Со користењето на патот ќе се подобри достапноста до одредени локалитети што 
може да има негативно влијание кога се во прашање собирачи на лековити или 
ретки растенија и габи. 
 
Фауна 
Што се однесува на без’рбетниците не се очекуваат директни влијанија во текот на 
изградбата на патот. Во однос на ’рбетниците влијанијата ќе се манифестираат 
главно преку: 

 директна смртност од судири на животните со возилата 
 вознемирување од преголема бучава и вибрации (некои животни ги 

избегнуваат деловите во близина на патишта поради човековите активности 
и зголемената бучава) 

 фрагментација на стаништата 
 
Слично како и со флората, ќе се подобри достапноста до одредени локалитети со 
што ќе се зголеми притисокот врз биолошката разновидност (лов, риболов, 
колекционерство и слично). 
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Во текот на оперативната фаза најранлива група на организми се птиците. Поради 
слабата забележителност на жиците птиците не можат навремено да реагираат па 
можат лесно да настрадаат со допирање на нивните крилја до електричните 
проводници. Посебно е висок морталитетот на птици кои мигрираат ноќе или при 
лоши временски услови, како што се магла, дожд и ниска покривка со облаци. Исто 
така, самата должина и распространетост на далекуводот е една дополнителна 
пречка во препречувањето на миграторниот коридор на птиците. 
 
6.9. Електромагнетни влијанија 
 
За време на градбата не се очекуваат електромагнетни влијанија врз животната 
средина и луѓето. 
 
Во фазата на работа на далекуводот постојат електрично и електромагнетско поле 
кои различно се распространуваат кај надземни и подземниот водови. 
Конструкцијата на далекуводот и појавата на електрично и електромагнетното 
зрачење можат да имаат влијание врз живиот свет но и врз работата на опремата 
која работи со предавање и примање на радио сигнали. 
 
Влијанието врз живиот свет може да биде директно (непосреден контакт со 
проводниците) или индиректно (преку електромагнетското зрачење). Директниот 
контакт со надземен вод доведува до сигурна смрт и тој се случува најчесто во 
случаи кога луѓето не се придржуваат на пропишаните растојанија од проводниците 
или на безбедносните мерки за работа, а кај животните најчесто настанува кај 
птиците.  
 
Појавата на електрично поле кај далекуводот е последица на напонските состојби, а 
магнетното зрачење се појавува како последица на течење на струја. На јачината на 
магнетното поле свое влијание имаат и распоредот на проводниците и нивното 
растојание од објектите. 
 
Начинот на конструкција на подземните кабли оневозможува појава на електрично 
поле надвор од кабелот, но високонапонските кабли создаваат многу поголемо 
електромагнетно зрачење од надземните водови. Тоа зависи од начинот на 
поставување, распоредот на проводниците, дали се работи за едносистемски или 
двосистемски вод и тн.  
 
Бидејќи далекуводот со својот надземен дел не поминува низ населени места, а 
најблиските куќи се оддалечени повеќе од 100m од проводниците може да се смета 
дека влијанието на далекуводот ќе биде занемарливо. 
 
6.10. Влијанија врз археолошкото и културно-историското наследство 
 
Во рамките на планскиот опфат и во неговата непосредна околина не постојат 
археолошки подрачја и локалитети со културно наследство кои би претставувале 
ограничувачки фактор во процесот на дефинирање на проектните содржини на овој 
Проект за инфраструктура.  
 
Имајќи го во предвид споменатото, не се очекувааат директни или индиректни 
влијанија врз културно и археолошко наследство. 
 
Доколку при реализација на градежни работи се утврди постоење на артефакти или 
се појават индиции дека на локацијата се наоѓа потенцијално археолошко добро, 
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градежните работи ќе бидат запрени и навремено ќе биде известена Управата за 
културно наследство при Министертвото за култура. 
 
6.11. Влијанија врз пределот и визуелните ефекти 
 
Во фазата на градба, пределот во рамките на градежните зони, воспоставени по 
должина на на трасата на ветерните електрани и пристапниот пат ќе биде видно 
изменет.  
 
За време на изградба визуелниот лик на пределот ќе се промени краткотрајно како 
резултат на активностите кои ќе се превземаат на теренот во облик на 
расчистување, копање ровови, доаѓање и присуство на големи транспортни возила, 
камиони, кранови и друга механизација потребна за транспорт на елементите за 
монтажа, расчистување после монтажни и електромонтажи активности и создавање 
на отпадот. Присуството и движењето на работниците исто така, ќе има влијание 
врз пределот. Поставувањето на ветерниот парк и трасирање на пристапниот пат ќе 
предизвика промена на визуелниот лик, но истото ќе биде од краткотрајна и локална 
природа, со времетраење еднаково на времето потребно за изградба. По 
завршување на градежните работи и отстранување на шутот и другиот отпад 
краткотрајното влијание од изградбата ќе престане. Генерално, бидејќи по својата 
природа ветерниот парк и пристапниот пат е позициониран на експонирана 
локација, која во фаза на изградба е визуелно забележителна и до максимум 5km 
растојание. Главни рецептори на новиот изглед на пределот во фаза на 
поставување на ветерниот парк ќе биде локалното население и патниците кои 
минуваат по локалните патишта. 
 
Исто така, за време на градбата на далекуводот визуелниот лик на пределот ќе се 
промени како резултат на активностите кои ќе се превземаат на теренот. Се 
предвидува поставувањето на еден столб да трае околу 5-10 дена и по завршување 
на градежните работи и отстранување на шутот и другиот отпад краткотрајното 
влијание од изградбата ќе престане. 
 
Визуелните влијанија и влијанијата врз пределот се главни влијанија во фазата на 
работа на ветерните електрани. Трасираниот пристапен пат, ќе предизвика 
визуелни трајни промени кои соодветно ќе се инкорпорираат со останата патна 
мрежа. 
 
Ветерните турбини вообичаено се позиционираат на изложени локации. Тие се 
високи градби и поради тоа, визуелно се значајно забележливи од далечина. Овој 
парк на ветерни електрани не претставува исклучок во таа смисла и турбините ќе се 
гледаат од различни позиции во областа. Сепак, не се очекува да предизвикаат 
значајни негативни промени во пределот. Во споредба со турбините, визуелното 
влијание од придружните објекти (пристапен пат) на паркот на ветерни електрани, 
ќе биде незначително. 
 
Изгледот на турбината и изборот на соодветна мат боја на турбинските структури и 
нивните перки ќе придонесат за подобрување на нивниот изглед во околниот 
предел. Постојната вегетација и областите со дрвја на некои микро-локации може 
да ја намалат видливоста на некои делови од турбинските структури. Врз основа на 
досегашното меѓународно искуство, може да се заклучи дека визуелните аспекти 
поврзани со паркот на ветерни електрани не претставуваат клучен аспект за 
прифаќање од страна на локалното население и веројатно е дека, поголемиот дел 
од заедницата ќе го прифати визуелното влијание.  
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Генерално, бидејќи по својата природа далекуводите се позиционирани на 
експонирани локации тие во оперативната фаза се визуелно забележителни и до 
макс. 5km растојание. Главни рецептори на новиот изглед на пределот по 
поставувањето на надземниот далекувод ќе бидат локалното население и 
патниците кои минуваат по локалните патишта во реонот на општина Богданци. 
 
Гледајќи од перспектива на локалното население, далноводот ќе се позиционира на 
локација каде дел од теренот е ридест а дел рамничарски, со ниска вегетација, 
додека намената на околно земјиште е претежно за земјоделски цели. 
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7.0. ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И НЕУТРАЛИЗАЦИЈА 
НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
Мерките кои се превземаат за заштита на животната средина најчесто се 
активности кои се превземаат и се насочени кон директна контрола на загадувањето 
со примена на посебни уреди, системи или техники. Остварувањето на ваквите 
мерки не секогаш е лесно остварливо, не само заради значителните инвестициони 
вложувања кои најчесто се потребни за имплементирање на таквите уреди, системи 
или техники, туку и заради нивното понатамошно одржување. При определувањето 
на мерките за намалување на негативните влијанија на овој проект врз животната 
средина, најпрво се разгледувани техничко-технолошки и организациони решенија 
кои ги нуди планската документација, а кои би можеле да бидат разгледувани како 
вградени мерки за заштита, намалување и неутрализација на негативните влијанија.  
 
Општите мерки на кои треба да се придржуваат инвеститорот, проектантите и 
изведувачите на работите можат да се сведат на: 

- Во текот на спроведување на проектот треба да се земаат во предвид 
аспектите на животната средина 

- Да се користат најдобрите достапни техники при изведување на работите 
- Активностите да се одвиваат според важечките национални и меѓународни 

прописи, препораки и стандарди 
- Сите изведувачи на работите треба да ги следат најдобрите пракси за 

минимизирање на бучавата, емисиите од користените возила и опрема 
- Да се одржуваат теренот и пристапните патишта колку што е можно почисти 
- Надзорот на изведување на работите треба да внимава на точно 

извршување на работите, притоа следејќи ги и сите аспектите на животна 
средина 

- Да се следат препораките за обезбедување на градилиштата и заштита на 
работниците за да се намалат ризиците од повреди 

- Да се следат упатствата за заштита при монтажа на столбовите и 
електричната опрема 

- Доколку при ископот се пронајдат археолошки артефакти, треба да се 
прекине со работата и да се повикаат стручни екипи 

- Да се следат барањата од Елаборатот за инженерско – геолошка проспекција 
на теренот 

- Да се следат препораките од Елаборатите за вкрстување со 
инфраструктурни објекти и железница 

- Да се следат препораките од Елаборатот за заштита од пожар 
- Во целост да се следи Упатството за градба на приклучокот 

 
Како дополнителни мерки, табеларно се предложени активности кои треба да се 
превземат пред фаза на градба и во текот на фазата на градба  и /или во фазата на 
работење, соодветно на тоа каде се јавува разгледуваното влијание. Соодветно на 
разгледуваните влијанија мерките за минимизирање на влијанијата се разгледувани 
за  ветерните електрани, пристапниот пат и далeкуводот.  
 
Мерките за ублажување на влијанијата на проектот врз животната средина дадени 
се во Табела 6 и Табела 7. Елементите на животна средина разгледувани се 
поединечно во однос на степенот на влијанието прикажано преку генерална оценка 
на влијанието: Позитивно влијание- (+), Негативно влијание – (-), А – Големо 
влијание, Б – Средно влијание, В – Мало влијание, Незначително влијание, како и 
одговорното тело/институција за реализација на мерката. 
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Табела 6: Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина за ветерни електрани и пристапен пат 
Елемент на животна 

средина 
Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
ПРЕД ИЗГРАДБА 

БИОДИВЕРЗИТЕТ 
(ФЛОРА И ФАУНА) 

Б (-) ВЕТЕРЕН ПАРК 
Со дефинирањето на точните локации на поставување на ветерниците, на 
европско ниво е препорачливо да се воспостави мониторинг врз флората и 
фауната во т.н. фаза пред изградба. Овој нов пристап во методологијата за 
мерки за намалување на влијанијата врз флора и фауна пред изградба на 
ветерници се препорачува првенствено поради птици и лилјаци. 
Дополнително,  во конкретниот случај со планираниот Парк на ветерни 
електрани на потегот Богданци – Стојаково, каде периодот на истражување 
на состојбата со биолошката разновидност беше краток, повеќето од 
информациите за разновидноста на флората и фауната од регионот е 
основана на објавени литературни податоци, научни студии и лични 
истражувања на вклучените експерти за флора и фауна, овој мониторинг во 
фаза пред изградба е особено значаен со цел дефинирање на поконкретен 
увид кон влијанијата на ветерните електрани врз флората и фауната. 
 
Ветерните електани имаат 3 негативни влијанија врз птиците – 
вознемирување, загуба на хабитатите и колизија (судир) со самата ветерна 
електрана. Судирот со ветерната електрана е влијание кој има директен 
ефект врз птиците. Мониторингот за влијанието на идните ветерници врз 
птиците и лилјаците досега е еднаш спроведен во Македонија (како 
независно истражување во рамки на ветропаркот Свети Николе), чија цел 
била евиденција на користењето на просторот околу планираните ветерници 
од страна на птиците (Студија за оцена на влијанието врз биолошката 
разновидност од спроведување на проектот за фарма на ветер на локалитет 
во Свети Николе, МЖСПП - 2014). 
Мониторингот се спроведува во текот од минимум две години, при што се 
опфаќаат сите сезони на среќавање на птиците (зимска и летна миграција, 
гнездечка сезона), се опфаќаат сите категории птици – станарки, зимски 
преселници, преселници гнездилки итн.) и се евидентираат потенцијално 
опасните ветерни електрани каде можноста за судир на птици со ветерните 
електрани е голема. Значајно е да се  напомене дека резултатите од 
мониторингот во фаза пред изградба на ветерниците е проекција на начинот 
и честотата на користење на просторот околу планираните ветернични 
столбови и на крај дава модел за дефинирање на погодноста при 

Инвеститор/ Експерти 
и стручни лица 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
поставување на ветерниците на планираната локација. 
Годишната динамика за спроведување на мониторингот во фаза пред 
изградба треба да вклучува: 

- Мониторинг на зимската миграција (5 дена) 
- Мониторинг на миграција на птици преселници-гнездилки (30 дена) 
- Следење на гнездечки статус на птици кои се среќаваат во радиус од 

500 до 2000 метри од секој ветерничен столб (приближно 60 дена) 
Оваа динамика подразбира дека е потребно ангажирање на еколог/орнитолог 
кој ќе ги собере овие податоци и со нив ќе може статистички да ја прикаже 
веројатноста некој од планираните ветернични столбови да претставува 
закана за птиците кои го користат просторот околу планираната ветерна 
електрана на потегот Богданци-Стојаково. 
Видовите птици на кои треба да се обрне внимание се оние кои имаат 
поголем распон на крила, кои ги користат воздушните струи при миграција 
или при лов (soaring birds) и кои историски гнездат на локалитетот на 
планираното поставување на ветерната електрана. Тоа ги вклучува 
штрковите, чапјите, гуските, грабливите видови птици, и сите птици гнездилки 
во регионот на ВЕ Богданци-Стојаково. 
 
Мониторингот на лилјаци во фаза пред изградба го врши тим од обучен 
хироптеролог и спелеолог кои со помош на соодветна апаратура како 
ултразвучен детектор (Elekon Batlogger and Song Meter SM2BAT), рачна 
мрежа, подвижна метео-станица, спелеолошка опрема и др. во период од две 
години треба да го спроведат мониторингот. 
Годишната динамика во оваа  фаза треба да вклучува следниве методи: 
1. Континуиран мониторинг на активноста на лилјаците во зависност од 

временските услови (информации за присутни видови, ИАЛ (bat activity 
index), информации за повремено присуство на лилјаци, утврдување на 
односот помеѓу брзината на ветерот, температурата и активноста на 
лилјаците). 

2. Мониторинг на периодична активност на лилјаците долж утврдени 
линеарни трансекти (локации на линеарните трансекти, идентификација 
на присутни видови или фонички групации, ИАЛ (bat activity index) или тип 
на активност, утврдувањена подрачја со најинтензивна активност долж 
трансектот). 

3. Препознавање и идентификација на потенцијални живеалишта на лилјаци. 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
Овде спаѓаат пештери, напуштени рудници и објекти, шумско подрачје и 
истите треба да се истражуваат во бафер зона од 2 км долж планираниот 
коридор.  

Оправданоста на оваа мерка – мониторинг во фаза пред изградба - се 
засновува врз начелото на зачувување на заштитени и загрозени видови 
птици (и лилјаци) на Директивата за диви птици на Европската Униија и 
Бернската Конвенција, како и со цел утврдување на финасиската ефикасност 
и исплатливост на зафатот Парк на ветерни електрани. 

СОЦИЈАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 
НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
Експропријација и 
употреба на земјиште 

Б (-) Следните мерки треба да бидат земени предвид со цел да се обезбеди 
партиципативен и транспарентно учество на локалните заедници - домаќини: 
-Обезбедување навремени информации за проектот на локалното население;
-Публикување на методата што ќе се користи за проценка на вредноста на 
имотите со цел да се решат сите потенцијални судири со луѓето засегнати од 
проектот 
-Достапност на информации за сопствениците на културите по подрачја 
-Медијација помеѓу сопствениците на културите и Министерството за 
Финансии во поглед на експропријација на земјиште и / или мерки за 
обештетување 
-Надзор врз несоодветно однесување за време на спроведување на мерките 
за обештетување и проследување на жалбите до инвеститорот 

Инвеститор 
/засегнати општини/ 
Катастар 

ФАЗА НА ГРАДБА 
ТОПОГРАФИЈА И 
ГЕОЛОГИЈА 

Б (-) -Соодветното проектирање во согласност со локалните услови и 
спречувањето на лизгање и одрон на земјиштето за време на изградбата. 
- Да се почитуваат сите предвидени мерки за стабилност на косините. 
-Ископаниот материјал, доколку е можно, треба повторно да се употреби во 
изградбата, или пак да се искористи како слој за покривање. 
-Вишок на материјал, треба да се одложи на определена локација/депонија 
одредена од Инвеститорот 
-Подобрување на геомеханичките карактеристики на почвата. 
-Главниот проект мора да содржи технички мерки за подобрување на 
носивоста на почвата (соодветно фундирање, замена на почвениот матерјал 
со подобар, збивање и сл.). 
-Со цел спречување на транспортирањето на ерозивен нанос од косините и 
насипите, потребно е да се направи план за заштита од ерозија, кој, покрај 
претходните геомеханички анализи заради утврдувањето на местата каде 
што е голема веројатноста да се јави ерозијата, ќе има за цел да ги заштити 

Инвеститор 
/Изведувач на 
градежните работи 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
водените текови и другите водни тела од ерозивен нанос. 

ПОВРШИНСКИ И 
ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

В (-)/ 
Незначителни 

-Доследната примена на проектните решенија во однос на отпадните води и 
управувањето со отпад за време на градежните работи. 
-Прифаќање на фекалните отпадни води на трасата во септичките јами, 
нивно навремено празнење, како и навремено изнесување и депонирање на 
комуналниот отпад како и одпадот од гориво или масло од возилата и 
градежната механизација на соодветна депонија.  
-Дел од мерките за ублажување ќе бидат составен дел од Основниот проект, 
со цел да се спречи секаков вид на можно загадување на речните корита како 
и контактот со подземните води.  
-Сите мерки дадени во Основниот проект, треба целосно да се почитуваат и 
спроведат за време на изградбата.  
-На градилиштето, полнењето бензин или сервисирањето треба да се одвива 
на строго определени места кои се водонепропусни, а маслата да се 
подлежат на специјален третман.  
-Специјални мерки треба да се предвидат за да се спречат истекувањата и 
протекувањата, а исто така треба да се применат адекватни практики за 
контрола на ерозијата и заштита на почвата. -Отпадната вода од објектите за 
сместување на работниците треба да се пречисти, а отпадот да се депонира 
на соодветна депонија. 
 

Инвеститор 
/Изведувач на 
градежните работи 

ВОЗДУХ Б (-) -Строга контрола на градежните методи и користената механизација и друга 
опрема. 
-Внимателно планирање на градежните работи вклучувајќи работи во 
населените области (забрана на градба во одредени временски периоди од 
денот); 
-Ограничување на брзината на градежните возила на градилиштето и во 
населените области; 
-Прскање на градилиштето со вода или со со соодветен покривен материјал 
за да се намали емисијата од прашина; 
-Добро оддржување и покривање на возилата кои доставуваат градежен 
материјал заради ублажување на емисијата и дисперзијата на загадувачки 
супстанции. 
-Обезбедување на заштитни мерки во однос на безбедност и здравје при 
работа на работниците на градилиштето 
 

Инвеститор 
/Изведувач на 
градежните работи 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
БИОДИВЕРЗИТЕТ 
(ФЛОРА И ФАУНА) 

 ВЕТЕРЕН ПАРК 
 
Во текот на изградбата долж целaта траса на предвидениот ветерен парк 
како генерални мерки треба да се применат следниве: 

- Да се одбегнува привремено заземање и/или деструкција на соседните 
површини. При употреба на површините кои не се вклучени во 
проектниот концепт мора да постои претходно одобрение од 
сопственикот или друг тип на дозвола. 

- Местата за складирање на супстанци штетни за водата да се сведе на 
минимум. Неопходно е организирање на соодветно ракување и 
складирање. 

- Да се обезбеди постојано присуство на противпожарно возило во случај 
на пожари и незгоди. 

- Треба да се одбегнува поставување на кампови на алувијални терени 
поради високите нивоа на подземна вода и можноста за нејзино 
загадување. 

- По завршување на градежните работи доколку нема потреба од 
користење на работните кампови потребно е нивно демонтирање, а 
потоа реинтегрирање на местото со околната животна средина за што 
се потребни одредени биотехнички активности. 

Покрај генералните мерки за ублажување кои се однесуваат на целиот 
коридорот се препорачуваат и специфични мерки за некои значајни хабитати, 
локалитети и предели: 

 Да нема пристапни патишта кои ќе минуваат низ следниве хабитати: 
 станишта и појаси со чинар 
 гариги со Cistus incanus 
 локалитети на кои се среќаваат значајни видови флора и фауна 
 гнездилишта за значајни видови птици 

 Постојана или повремена супервизија од експерт (еколог или биолог) 
се препорачува за следниве хабитати: 
 станишта и појаси со чинар 
 реки и потоци 
 карпести предeли  
 локалитети на кои се среќаваат значајни видови флора и фауна 

 Отпадниот материјал (бетон, железо, камења и друго) кој е случајно 
депониран треба веднаш да се отстрани од следниве хабитати: 

Инвеститор/ Експерти 
и стручни лица 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
 станишта и појаси со чинар 
 реката Луда Мара 
 сите потоци долж коридорот 

 
 Сите места кои ќе се користат како привремени депозити за градежен 

материјал и суровини треба претходно да бидат посочени од 
изведувачот со цел да се избегне можното негативно влијание врз 
животната средина. Следниве хабитати не треба да се користат како 
депозити за суровини: 
 станишта и појаси со чинар 
 реки и потоци 
 локалитети на кои се среќаваат значајни видови флора и фауна 

 Да се одбегнува поставување на работни кампови и паркови за 
механизација на следниве хабитати: 
 алувијални депозити 
 станишта и појаси со чинар 
 реки и потоци 
 локалитети на кои се среќаваат значајни видови флора и фауна 

 Како локации за позајмишта на материјал треба да се избегнуваат 
наведените станишта. Овие локации треба да бидат однапред 
одредени со цел да се намали влијанието врз биодиверзитетот. Не е 
дозволено користење на суровини од следниве хабитати: 
 алувијални депозити (песок и чакал) 
 станишта и појаси со чинар (дрва или почва) 
 реки и потоци (песок и чакал) 
 локалитети на кои се среќаваат значајни видови флора и фауна 

 Мерки за ублажување на влијанието врз шумите. Псевдомакијата како 
доминантен вегетациски тип нема економска вредност, а крајречните 
шуми во делот на трастата се застапени на занемарливо мали 
површини па истите не беа предмет на проценка. Одредено влијание 
врз шумскиот екосистем може да има при пробивањето на пристапни 
патишта поради што е неопходно отстранување на елементи од 
псевдомакијата. Од тие причини, за да се покрие негативното 
влијание од губитокот на шума, потребно е да се изврши пошумување 
со автохтони видови на дрвја и грмушки, (даб-благун, даб-прнар, бел 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
габер, јасен и други видови карактеристични за подрачјето). 
Деталниот изглед и локациите за пошумувањето треба да се 
елаборираат во соработка со јавното претпријатие „Македонски 
шуми“.  Отстранувањето на грмушки и дрвја треба да се врши во 
зима, вон периодот за гнездење на птиците, кој е помеѓу 1ви март и 
30ти септември, особено во ритчестите подрачја. По завршување на 
работите, треба да се реставрираат биотопите кои биле изложени на 
влијанија. 

 Мерки за ублажување на негативните влијанија врз живиот свет во 
реките и потоците: 
 Складишта на градежни материјали или ископана почва треба да 

се лоцираат подалеку од површината на водотеците и 
дренажите;  

 Доколку при ископувањето е потребно пренасочување на 
водотеците, истото треба да биде што поблиску до природниот 
водотек.  

 Работењето со малтер (бетон) близу водотеците треба да биде 
контролирано за да се намали опасноста од испуштање на 
влажен цемент во водотеците;  

 Сите пристапни патишта, стоваришта и паркинзи за механизација 
треба да се одржуваат чисти и уредни за да се спречи зголемено 
излевање на масла и нечистотии во водотеците или дренажите 
за време на силни дождови;  

 Заштита на природните реки или потоци и нивната крајбрежна 
вегетација во целата истражувана област; потребно е да се 
избегнува отстранување на вегетацијата крај реките и потоците 
со цел да се обезбеди нивно самопрочистување 

 Мерки за ублажување на влијанието врз заштитените површини. Во 
делот од планираната територија на поставување на ветерните 
електрани, пристапните патишта да не навегуваат во територија на 
распространување на заштитени и загрозени видови флора и фауна. 
Доплонително постојат неколку подрачја кои се идентификувани како 
потенцијални подрачја за заштита (Емералд подрачје Чурчулум-Богданци, 
ЗПП Дојранско езеро и ЗПП Јужен Вардар) во кои интервенции како 
пробивање на трасата и користење на пристапните патишта, може да 
придонесат до изразено негативно влијание во однос на 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
фрагментирање на стаништата, уништување на популации од некои 
растителни видови или нарушување на гнездечки локалитети на некои 
видови птици. Поради тоа, неопходно е превземање на следните 
конкретни мерки: 
- Избегнување изградба на пристапни патишта  
- Повремена супервизија на лице од областа на животната средина 

или биолог за време на изведувањето на градежните активности. 
Ова е посебно значајно за делот од трасата во близина на 
подрачјето Богданци: Чурчулум-Паљурци каде е можно присуство 
на ендемичниот растителен вид Astragalus physocalyx. 
Дополнително треба да се избегнуваат подрачјата во рамки на 
областа на ветропаркот кои некои видови птици ги користат како 
гнездилиште. 

Доколку при уредувањето на просторот се дојде од одредени нови сознанија 
за природното наследство кое би можело да биде загрозено со 
урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат мерки за 
заштита на природното наследство, согласно Законот за заштита на 
природата (Сл.Весник на Р.М. бр.67/04, бр.14/06, бр.84/07 и бр.35/10). 
 
Мерки за намалување на влијанијата предизвикани од бучава и вибрации 
 
Мерките за ублажување на влијанијата предизвикани од бучава и вибрации 
во фаза на изградба вклучуваат: 
 внимателно планирање на подготвителните работи со цел да се намали 

акустичното загадување; 
 потребно е избегнување на опрема која емитува бучава над 90 dB; 
 контрола на градежните методи и користење на механизација и редовно 

оддржување на опремата заради  можна минимализација на високите 
нивоа на бучава; 

 внимателно планирање на времето на работите во населените области 
(на пример, забрана за градба во одредено време);  

 избегнување на гласни звучни сигнали во населбите/минимизирање на 
нарушувањето на мирот на граѓаните; 

 ограничување на брзината на градежните возила, особено во населените 
места.  
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Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
ПРИСТАПЕН ПАТ 
Во текот на изградбата на пристапниот пат како генерални мерки треба да се 
применат следниве: 

- Да се одбегнува привремено заземање и/или деструкција на соседните 
површини. При употреба на површините кои не се вклучени во 
проектниот концепт мора да постои претходно одобрение од 
сопственикот или друг тип на дозвола. 

- Местата за складирање на супстанци штетни за водата да се сведе на 
минимум. Неопходно е организирање на соодветно ракување и 
складирање. 

- Да се обезбеди постојано присуство на противпожарно возило во случај 
на пожари и незгоди. 

- По завршување на градежните работи доколку нема потреба од 
користење на работните кампови потребно е нивно демонтирање, а 
потоа реинтегрирање на местото со околната животна средина за што 
се потребни одредени биотехнички активности. 

Покрај генералните мерки за ублажување кои се однесуваат на целиот 
коридорот се препорачуваат и специфични мерки за некои значајни хабитати, 
локалитети и предели: 

 Сите места кои ќе се користат како привремени депозити за градежен 
материјал и суровини треба претходно да бидат посочени од 
изведувачот со цел да се избегне можното негативно влијание врз 
животната средина. Следниве хабитати не треба да се користат како 
депозити за суровини: 
- појаси со чинар 
- потоци и суводолици 
- брдски пасишта 
 

 Да се одбегнува поставување на работни кампови и паркови за 
механизација на следниве хабитати: 
- алувијални депозити  
- појаси со чинар 
- потоци и суводолици 

 Како локации за позајмишта на материјал треба да се избегнуваат 
наведените станишта. Овие локации треба да бидат однапред 
одредени со цел да се намали влијанието врз биодиверзитетот. Не е 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
дозволено користење на суровини од следниве хабитати: 
- алувијални депозити (песок и чакал) 
- потоци (песок и чакал) 

 Мерки за ублажување на влијанието врз шумите. За да се покрие 
негативното влијание од губитокот на шума неопходно е да се изврши 
пошумување со автохтони видови дрвја и грмушки, карактеристични 
за подрачјето (прнар, благун, габер, црн јасен и др.).  

 Отстранувањето на грмушки и дрвја треба да се врши во зима, вон 
периодот за гнездење на птиците, кој е помеѓу 1ви март и 30ти 
септември, особено во ритчестите подрачја. По завршување на 
работите, треба да се реставрираат биотопите кои биле изложени на 
влијанија. 

 Мерки за другите хабитати. Освен претходно наведените 
препорачани генерални мерки, за другите хабитати не се предвидени 
дополнителни мерки. 

ПОЧВА Б(-) - Создадениот отпад соодветно да се складира времено на самата 
локација, а навремено да биде отстранет од локацијата на градба од 
овластени лица и транспортиран на соодветна депонија. 

- Создавачите на отпад должни се да склучат договор за собирање и 
транспортирање на отпад со давателот на услугата за соодветниот 
вид на отпад 

- Генерираниот отпад соодветно времено да се складира на одредени 
места означени спрема типот на отпад (опасен/неопасен/инертен) до 
моментот на собирање, транспорт и финално отстранување 

- Отпадот/материјалот кој се носи од градилиштето треба да биде 
покриен за да се спречи дисперзија на истиот по патот 

- Градежните активности завршуваат откако ќе се отстранат сите 
отпадни материи (не смее да се остави отпад на градилиштето) 

- Генерираниот отпад, ако е тоа можно, треба повторно да биде 
искористен како градежен материјал 

- ‐ Не смее да се дозволи преоптоварување на возилата со земјан 
материјал 

- Редовно сервисирање на возилата и механизацијата во текот на 
изведувањето на градежните активности со цел избегнување на 
евентуално истекување на моторно масло и/или гориво. Сервисот да 
се врши во овластени места за таа намена 

Инвеститор/ 
Изведувач на 
градежни работи/ 
Овластени правни 
лица за одведување 
на отпад 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
- Отпадни масла од возила и механизација да се складираат и 

управуваат според барањата за управување со опасен отпад 
- Загадената почва со отпадни масла и/или горива (опасен отпад) при 

евентуално инцидентно излевање од механизацијата, да се отстрани 
и да се предаде на правно лице кое има дозвола за ваков вид на 
отпад  

УПРАУВАЊЕ СО ОТПАД Б(-) - Создадениот отпад соодветно да се складира времено на самата 
локација, а навремено да биде отстранет од локацијата на градба од 
овластени лица и транспортиран на соодветна депонија. 

- Создавачите на отпад должни се да склучат договор за собирање и 
транспортирање на отпад со давателот на услугата за соодветниот 
вид на отпад 

- Генерираниот отпад соодветно времено да се складира на одредени 
места означени спрема типот на отпад (опасен/неопасен/инертен) до 
моментот на собирање, транспорт и финално отстранување 

- Отпадот/материјалот кој се носи од градилиштето треба да биде 
покриен за да се спречи дисперзија на истиот по патот 

- Градежните активности завршуваат откако ќе се отстранат сите 
отпадни материи (не смее да се остави отпад на градилиштето) 

- Генерираниот отпад, ако е тоа можно, треба повторно да биде 
искористен како градежен материјал 

- ‐ Не смее да се дозволи преоптоварување на возилата со земјан 
материјал 

- Редовно сервисирање на возилата и механизацијата во текот на 
изведувањето на градежните активности со цел избегнување на 
евентуално истекување на моторно масло и/или гориво. Сервисот да 
се врши во овластени места за таа намена 

- Отпадни масла од возила и механизација да се складираат и 
управуваат според барањата за управување со опасен отпад 

- Загадената почва со отпадни масла и/или горива (опасен отпад) при 
евентуално инцидентно излевање од механизацијата, да се отстрани 
и да се предаде на правно лице кое има дозвола за ваков вид на 
отпад  

Инвеститор/ 
Изведувач на 
градежни работи/ 
Овластени правни 
лица за одведување 
на отпад 

БУЧАВА И ВИБРАЦИИ Б (-) -Внимателно планирање на подготвителните работи со цел да се намали 
акустичното загадување; 
-Потребно е избегнување на опрема која емитува бучава над 90 dB; 

Инвеститор 
/Изведувач на 
градежните работи 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
-Контрола на градежните методи и користење на механизација и редовно 
оддржување на опремата заради  можна минимализација на високите нивоа 
на бучава; 
-Внимателно планирање на времето на работите (на пример, забрана за 
градба во одредено време);  
-Избегнување на гласни звучни сигнали во близина населбите/минимизирање 
на нарушувањето на мирот на граѓаните; 
-Ограничување на брзината на градежните возила, особено во населените 
места. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ 
ВЛИЈАНИЈА 

Нема влијание Мерки не се предвидени. / 

ПРЕДЕЛ И ВИЗУЕЛНИ 
ЕФЕКТИ 

В (-) Мерките за ублажување на влијанието врз животнатат средина, покрај 
препораките за ублажување, намалување на големината на градилиштето, 
примената на добри практики за проектирање и изградба, внимателно 
оддржување и соодветно одржување на редот и чистотата на градилиштето, 
вклучуваат и:  
-Брзо одлагање на градежниот шут на одобрените места; 
-Ископаниот материјал, доколку е можно, да се искористи за пополнување на 
дупките/позајмишта направени при вадење на песок; 
-Поправање на пешачките патеки и патишта, веднаш откако ќе бидат 
завршени работите со поставување на елементите на ветерниот парк; 
-Внимателно затварање на градилиштата/местата за одлагање на 
отпад/чистење на градилиштето по завршување на градежните работи/ре-
вегетација на областа;  
-Комплетирање на градежните активности со отстранување на сите пречки. 
-Позиционирањето на турбините ќе биде на тој начин за да се намали 
визуелното влијание на паркот на ветерни електрани на околните населени 
места; 
-Трасата на пристапниот пат до локацијата ќе биде избрана за да се намали 
видливоста на локацијата од Богданци, и 
-Изборот на кулите на турбините ќе биде со минимална можна височина, 
разумна димензија, да се овозможи намален / минимизиран визуелен ефект. 

Инвеститор 
/Изведувач на 
градежните работи 

АРХЕОЛОШКОТО И 
КУЛТУРНО-
ИСТОРИСКОТО 
НАСЛЕДСТВО 

Нема влијание -Не постојат археолошки подрачја и локалитети со културно наследство кои 
би претставувале ограничувачки фактор во процесот на планирање и 
проектирање на ветерниот парк. 
-Имајќи го во предвид споменатото, во фаза на градба и во фаза на 

/ 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
работење не се очекувааат директни или индиректни влијанија врз културно 
археолошко наследство. 
СОЦИЈАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Социјано-економски 
елементи 
 

А (+) -Позитивно влијание врз локална економија, можности за вработувања. 
Мерки не се предвидени 

/ 

Експропријација и 
употреба на земјиште 

А (-) -Треба да се развие План за експропријација кој ќе ги содржи следните 
елементи: 
a) идентификација на луѓето кои се сопственици на земјиштето на кое се 
поставуваат темелите/поминува далекуводот/ќе има градежни активности 
б) потреба од спроведување на кампања и подигнување на јавната свест на 
населението во однос на значењето и придобивките на проектот преку јавни 
расправи, едукативна работилница, летоци и др. 
-Постапката за експропријација треба да биде транспарентна и спроведена 
спрема Законот за експропријација 
-Мониторинг и евалуација на спроведувањето на експропријацијата 

Инвеститор 
/засегнати општини/ 
Катастар 

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
ТОПОГРАФИЈА И 
ГЕОЛОГИЈА 

Нема Не се очекуваат влијанија врз топграфските и геолошите структури на 
локалитетот доколку изведувачите на ветерниот парк и патниот правец се 
придржуваат кон законската регулатива, важечките прописи и добрата 
градежна пракса. 

/ 

ПОВРШИНСКИ И 
ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

Нема влијание 
/Незначително

-Одведување на евентуално генериран отпад од место на локација при 
одржување. 
-Навремено санирање и одведување на гориво или масло од возила за 
одржување и од турбините. 
-Користење на исправна механизација при одржување. 

Операторот 

ВОЗДУХ Нема влијание 
/Незначително

Во фазата на вршење на активноста (користење на проектните содржини) не 
се очекуваат негативни влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух. 
 
Квалитеот на амбиентниот воздух можно е да биде нарушен како резултат 
на: 
-согорувањето на горивото на возилата и опремата потребна за редовни 
контроли на ветерниот парк и при посетите за потребни интервенции. Но, тие 
влијанија се краткотрајни, локални, минимални и воопшто не станува збор за 
нарушување на квалитетот на воздухот во голема мера 
- Користење на исправна механизација/возила 

Операторот 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
-Избегнување на непотребно задржување на механизација и возила на 
локацијата 

БИОДИВЕРЗИТЕТ 
(ФЛОРА И ФАУНА) 

В (-) ВЕТЕРЕН ПАРК 
Во оперативната фаза, со оглед на тоа што не се очекуваат позначајни 
негативни влијанија врз растителните видови, растителните заедници и 
хабитати, не се препорачуваат специјални мерки и препораки за 
елиминирање на потенцијалните влијанија. 
 
Од фаунистички аспект, особено птици во оперативната фаза на ветерните 
електрани потребо е да се спроведе мерка – мониторинг во оперативна 
фаза, која има за цел дополнителен увид, контрола и евиденција на 
потенцијална опасност на ветерните електрани особено врз птиците и 
лилјаците. Методологијата за спроведување на овој мониторинг е слична на 
онаа од мониторингот во фаза пред изградба. Разликата помеѓу овие два 
типа на мониторинг е во зависничкиот однос кој го имаат – доколку 
мониторингот во фаза пред изградба е добро сработен и мерките 
предложени од истиот се применат, мониторингот во оперативната фаза 
едноствено ќе ги потврдува истите. Доколку мониторинг врз птиците во фаза 
пред изградба не се спроведе, потребно е да се примени истата динамика за 
мониторинг во оперативна фаза, со еден додаток. 

 Мониторинг на зимската миграција (барем 5 дена). 
 Пребарување на жртви од колизија (30 дена). 
 Мониторинг на миграција на птици преселници-гнездилки (30 дена). 
 Следење на гнездечки статус на птици кои се среќаваат во радиус од 

500 до 2000 метри од секој ветерничен столб (приближно 60 дена. 
Годишната динамика за мониторинг врз лилјаците во оваа  фаза вклучува:  

 Континуиран мониторинг на активноста на лилјаците во зависност од 
временските услови.  

 Мониторинг на периодична активност на лилјаците долж утврдени 
линеарни трансекти.   

 Препознавање и идентификација на потенцијални живеалишта на 
лилјаци.  

 
ПРИСТАПЕН ПАТ 
Не се потребни специфични мерки.

Операторот 

ПОЧВА Нема Не се очекуваат влијанија врз топграфските и геолошите структури на / 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
локалитетот доколку изведувачите на ветерниот парк и патниот правец се 
придржуваат кон законската регулатива, важечките прописи и добрата 
градежна пракса. 

УПРАУВАЊЕ СО ОТПАД Нема 
влијание/Незн
ачително 

- Одведување на евентуално генериран отпад од место на локација 
при одржување  

Операторот 

БУЧАВА И ВИБРАЦИИ Незначително -Со внимателно дизајнирање и изработка на перките, бучавата која 
произлегува од нив ќе се минимизира.  
-Со помош на звучна изолација и изолациони материјали, бучавата од 
менувачот и генераторот се пригушува во рамките на гондолата. 
-Системот за контрола на турбините е автоматски и е целосно 
компјутеризиран.  
-Не е потребен постојан оперативен персонал на локацијата на паркот на 
ветерни електрани. Персоналот за одржување ќе врши редовни краткотрајни 
посети на паркот на ветерни електрани, но ефектите од бучава во текот на 
овие посети немаат значење. 
-Турбините за предложениот парк на ветерни електрани ќе бидат 
инсталирани на значителна оддалеченост од најблиските населени места, на 
растојание поголемо од 5.000 метри. Ова растојание е повеќе од 
меѓународно прифатените стандарди за растојание помеѓу ветерна турбина и 
потенцијални рецептори на бучава. Значи, во текот на оперативната фаза од 
предложениот парк на ветерни електрани, не се очекува значително влијание 
врз блиските населени места. 

Операторот 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ 
ПРЕЧКИ 

Нема 
влијание/Незн
ачително 

-Во рамки на областа околу предложениот парк на ветерни електрани, 
евентуално под влијание би биле одреден број на жители кои ќе имаат 
пристап до различни радио емитувања. Но, досегашното искуство покажува 
дека не постои веројатност радио приемите и аудио компонентите на 
телевизискиот прием да бидат афектирани од ветерници.  
-Тестирањата на радио приемите во областа околу бројни фарми на ветер по 
нивно пуштање во употреба покажуваат дека радио приемот на тестираните 
локалитети не е под влијание. Овие тестирања вклучуваат ситуации кога 
преносот на радио сигналот поминува низ оперативен парк на ветерни 
електрани. 
- Се препорачува ветерната турбина да биде на растојание од најмалку 500 
метри од било кој гледач (заради евентуални влијанијата на ветерните 
турбини на телевизискиот прием)  за да се избегне интерференција. 

Операторот 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
-Во случаите кога еден парк на ветерни електрани може да го попречува 
микробрановиот пренос, може да се направи анализа на пречки, за да се 
осигура дека ниеден дел од турбината нема да влезе во првата Fresnel Зона 
на постојниот микробранов пат. 
- Не постои предавател во рамките на предложената локација на паркот на 
ветерни електрани. 

ПРЕДЕЛ И ВИЗУЕЛНИ 
ЕФЕКТИ 

В (-) / 
Незначително 

-Позиционирањето на турбините ќе биде на тој начин за да се намали 
визуелното влијание на паркот на ветерни електрани на околните населени 
места; 
-Трасата на пристапниот пат до локацијата ќе биде избрана за да се намали 
видливоста на локацијата од Богданци, и 
-Изборот на кулите на турбините ќе биде со минимална можна височина, 
разумна димензија, да се овозможи намален / минимизиран визуелен ефект. 

Инвестито / 
Операторот 

АРХЕОЛОШКОТО И 
КУЛТУРНО-
ИСТОРИСКОТО 
НАСЛЕДСТВО 

Нема влијание -Не постојат археолошки подрачја и локалитети со културно наследство кои 
би претставувале ограничувачки фактор во процесот на планирање и 
проектирање на ветерниот парк. 
-Имајќи го во предвид споменатото, во фаза на градба и во фаза на 
работење не се очекувааат директни или индиректни влијанија врз културно 
археолошко наследство. 

/ 

СОЦИЈАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
Социјано-економски 
елементи 

А (+) Позитивни влијанија врз локална економија, евентуални вработувања. Нов 
извор на енергија. Подобрена енергетска мрежа. Мерки не се предвидени 

/ 

Експропријација и 
употреба на земјиште 

Нема влијание Потребни мерки треба да се спроведени пред почеток на градба и во тек на 
градба. 

/ 
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Табела 7: Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина за далекувод 
Елемент на животна 

средина 
Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 

ПРЕД ИЗГРАДБА 

БИОДИВЕРЗИТЕТ 
(ФЛОРА И ФАУНА) 

 
Б (-) 

Предвидениот мониторинг на птици и лилјаци во фазата пред изградба на 
далноводот ќе даде драгоцени информации за присутноста, диверзитетот и 
дистрибуцијата на ретки и загрозени видови птици во подрачјето од интерес. 

Инвеститор/ Експерти 
и стручни лица 

СОЦИЈАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 
НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
Експропријација и 
употреба на земјиште 

Б (-) Следните мерки треба да бидат земени предвид со цел да се обезбеди 
партиципативен и транспарентно учество на локалните заедници - домаќини: 
-Обезбедување навремени информации за проектот на локалното 
население; 
-Публикување на методата што ќе се користи за проценка на вредноста на 
имотите со цел да се решат сите потенцијални судири со луѓето засегнати од 
проектот 
-Достапност на информации за сопствениците на културите по подрачја 
-Медијација помеѓу сопствениците на културите и Министерството за 
Финансии во поглед на експропријација на земјиште и / или мерки за 
обештетување 
-Надзор врз несоодветно однесување за време на спроведување на мерките 
за обештетување и проследување на жалбите до инвеститорот 

Инвеститор 
/засегнати општини/ 
Катастар 

ФАЗА НА ГРАДБА 
ТОПОГРАФИЈА И 
ГЕОЛОГИЈА 

Б (-) -Соодветното проектирање во согласност со локалните услови и 
спречувањето на лизгање и одрон на земјиштето за време на изградбата. 
- Да се почитуваат сите предвидени мерки за стабилност на косините. 
-Ископаниот материјал, доколку е можно, треба повторно да се употреби во 
изградбата, или пак да се искористи како слој за покривање. 
-Вишок на материјал, треба да се одложи на определена локација/депонија 
одредена од Инвеститорот 
-Подобрување на геомеханичките карактеристики на почвата. 
-Главниот проект мора да содржи технички мерки за подобрување на 
носивоста на почвата (соодветно фундирање, замена на почвениот матерјал 
со подобар, збивање и сл.). 
-Со цел спречување на транспортирањето на ерозивен нанос од косините и 
насипите, потребно е да се направи план за заштита од ерозија, кој, покрај 
претходните геомеханички анализи заради утврдувањето на местата каде 
што е голема веројатноста да се јави ерозијата, ќе има за цел да ги заштити 
водените текови и другите водни тела од ерозивен нанос. 

Инвеститор 
/Изведувач на 
градежните работи 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
ПОВРШИНСКИ И 
ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

Незначително Влијанија се сведуваат на акцидентни случаеви: 
-Отстранување / истекување на седимент од незаштитени / оштетени патни 
површини. 
-Истекување на гориво или масло од возила за одржување и од турбините. 
-Отстранување / фрлање на отпад во површинските води. 
-Тешки метали присутни во емисиите од возилата. 
-Се очекува градежните материјали и зафати внимателно да се поставуваат 
според добра градежна пракса и да не се дозволи истекување во водотек 

Инвеститор 
/Изведувач на 
градежните работи 

ВОЗДУХ Б(-) -Употреба на стандардизирани горива за механизацијата и исклучување на 
моторите на механизацијата кога не се во употреба, за намалување на 
емисиите од издувните гасови 
-Користење на распрскувачи кои не содржат хемикалии, а се на база на вода 
за редуцирање на прашина 
-Планирање на рутата и факторот на товарење и истоварање се од големо 
значење на намалување на потрошувачката на гориво и емисијата на 
издувни гасови и фугитивна емисија на прашина 
-Избенување на работа на механизација во т.н. празен од 
-Определување на времетрањето на работа на машините 
-Изведувачот ќе имплементира План за организација на градилиштето 
-Жителите/чувствителните рецептори ќе бидат информирани за градежните 
активности и работното време 
-Имплементација на План за управување со сообраќајот 

Инвеститор 
/Изведувач на 
градежните работи 

БИОДИВЕРЗИТЕТ 
(ФЛОРА И ФАУНА) 

Б (-) Во текот на изградбата долж трасата на далноводот треба да се применат 
следниве мерки: 

 Да нема пристапни патишта кои ќе минуваат низ следниве хабитати: 
 станишта и појаси со чинар 

 Отпадниот материјал (бетон, железо, камења и друго) кој е случајно 
депониран треба веднаш да се отстрани од следниве хабитати: 
 станишта и појаси со чинар 
 сите потоци и суводолици долж коридорот 

 Сите места кои ќе се користат како привремени депозити за градежен 
материјал и суровини треба претходно да бидат посочени од 
изведувачот со цел да се избегне можното негативно влијание врз 
животната средина. Следниве хабитати не треба да се користат како 
депозити за суровини: 
 станишта и појаси со чинар 

Инвеститор 
/Изведувач на 
градежните работи 



Извештај за СОЖС на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница, Општина 
Богданци, Тех.бр.5/16 

Технолаб, Скопје 58

Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
 потоци и суводолици 

 Да се обезбеди постојано присуство на противпожарно возило во 
случај на пожари и незгоди. 

 Треба да се одбегнува поставување на кампови на алувијални терени 
поради исоките нивоа на подземна вода и можноста за нејзино 
загадување. 

 За заштита на природните потоци и нивната крајбрежна вегетација во 
целата истражувана област потребно е да се избегнува 
отстранување на вегетацијата крај потоците со цел да се обезбеди 
нивно самопрочистување 

 По завршување на градежните работи доколку нема потреба од 
користење на работните кампови потребно е нивно демонтирање, а 
потоа реинте-грирање на местото со околната животна средина за 
што се потребни одредени биотехнички активности.  

 Псевдомакијата како доминантен вегетациски тип нема економска 
вредност, а крајречните шуми во делот на трастата се застапени на 
занемарливо мали површини. Одредено влијание врз шумскиот 
екосистем може да има при пробивањето на пристапни патишта 
поради што е неопходно отстранување на елементи од 
псевдомакијата. Од тие причини, за да се покрие негативното 
влијание од губитокот на шума, потребно е да се изврши пошумување 
со автохтони видови на дрвја и грмушки, (даб-прнар, бел габер, јасен 
и други видови карактеристични за подрачјето).  

 Отстранувањето на грмушки и дрвја треба да се врши во зима, вон 
периодот за гнездење на птиците, кој е помеѓу 1ви март и 30ти 
септември, особено во ритчестите подрачја. По завршување на 
работите, треба да се реставрираат биотопите кои биле изложени на 
влијанија. 

 Повремена супервизија на лице од областа на животната средина 
или биолог за време на изведувањето на градежните активности. Ова 
е посебно значајно за делот од дегртадираната псевдомакија каде е 
можно присуство на ендемичниот растителен вид Astragalus 
physocalyx. 

ПОЧВА В(-) -Контрола на исправноста на градежната механизација и транспортните 
возила 
-Прекин на работните активности при неконтролирано излевање на гориво, 

Инвеститор 
/Изведувач на 
градежните работи 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
масло, лубриканти и хемикалии 
-Одржување на вегетациската покривка на земјената површина осетлива на 
ерозија 
-Рестрикција на движењата на возилата и употреба на механизација која 
врши помал притисок врз земјиштето 
-Забрана на одвивање на редовните контроли или поправки во услови на 
поројни дождови 
-Проверка на спроведените превентивни мерки за свлечиштата 
/стабилизирање на косините (потпорни ѕидови) во колку е тоа потребно 
-Садење /рехабилитирање на вегетацијата со цел обновување на изгубена 
вегетација и намалување на ширењето на издувни гасови, честички, прашина
-Расчистување на местото на интервенција по завршување на редовната 
контрола 

УПРАУВАЊЕ СО ОТПАД Б(-) -Создадениот отпад соодветно да се складира времено на самата локација, а 
навремено да биде отстранет од локацијата на градба од овластени лица и 
транспортиран на соодветна депонија. 
-Создавачите на отпад должни се да склучат договор за собирање и 
транспортирање на отпад со давателот на услугата за соодветниот вид на 
отпад 
-Генерираниот отпад соодветно времено да се складира на одредени места 
означени спрема типот на отпад (опасен/неопасен/инертен) до моментот на 
собирање, транспорт и финално отстранување 
-Отпадот/материјалот кој се носи од градилиштето треба да биде покриен за 
да се спречи дисперзија на истиот по патот 
-Градежните активности завршуваат откако ќе се отстранат сите отпадни 
материи (не смее да се остави отпад на градилиштето) 
-Генерираниот отпад, ако е тоа можно, треба повторно да биде искористен 
како градежен материјал 
-Не смее да се дозволи преоптоварување на возилата со земјан материјал 
-Редовно сервисирање на возилата и механизацијата во текот на 
изведувањето на градежните активности со цел избегнување на евентуално 
истекување на моторно масло и/или гориво. Сервисот да се врши во 
овластени места за таа намена 
-Отпадни масла од возила и механизација да се складираат и управуваат 
според барањата за управување со опасен отпад 
-Загадената почва со отпадни масла и/или горива (опасен отпад) при 

Инвеститор/ 
Изведувач на 
градежни работи/ 
Овластени правни 
лица за одведување 
на отпад 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
евентуално инцидентно излевање од механизацијата, да се отстрани и да се 
предаде на правно лице кое има дозвола за ваков вид на отпад  

БУЧАВА И ВИБРАЦИИ Б(-) -Постапки на редовни контроли да се планираат соодветно за да се редуцира 
времето на користење на опрема која создава најинтензивна бучава 
-Целата механизација која ќе биде вклучена во активностите и сите 
транспортни возила треба да биде технички исправна, што е предуслов за 
намалена бучава  
-Воедно, како основна мерка за намалување на негативните влијанија 
предизвикани од зголемениот интензитет на бучава се препорачува 
исклучување на моторите на возилата и градежната механизација во 
моменти кога нема потреба од нивно работење 
-Се препорачува градежните активности да се одвиваат само во тек на ден и 
со определена временска динамика.  
-Исто така се препорачува информирање на локалното насление за 
изведување на градежните работи во однос на време и локација 

Инвеститор 
/Изведувач на 
градежните работи 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ 
ВЛИЈАНИЈА 

Незначително -При користење на алат и машини кои емитираат електромагнетско зрачење, 
треба да се користи пропишаната заштитна опрема 
-За да не дојде до повреди поради атмосферски празнења при монтажа на 
јажињата треба за да изврши нивно заземјување за секое затезно поле 

Изведувачи 
на работите, 
Надзор 

ПРЕДЕЛ И ВИЗУЕЛНИ 
ЕФЕКТИ 

В (-) Главната мерка за ублажување на кумулативниот ефект на визуелното 
нарушување на пределот е користење на вообичаената пракса која бара 
следење на трасата на далекуводот и комуникациските линии на рутата на 
патиштата: 
‐ Ако е можно, да се избегнуваат подрачја со највисока визуелна и пејсажна 
вредност при планирање на трасата на далекуводот и ако тоа би ја 
зголемило должината на истата 
‐ Да се избегнува поставување на повеќе затезни столбови на мали 
растојанија на простор со висока пејсажна вредност 
‐ Да се користат директни линии со што помалку менувања на правецот и 
користење на мал број на затезни столбови 
‐ Минимизирање на површината на градилиштето со цел минимизирање на 
влијанијата врз пределот/внимателно планирање и дизајнирање на работите 
‐ Внимателно расчистување на градилиштето по поставување на столбот 
‐ Брзо одлагање на градежниот шут на одредена депонија за инертен отпад 

Инвеститор 
/Проектант/ 
Изведувач на 
градежните работи / 
Овластена фирма за 
собирање на отпад 

АРХЕОЛОШКОТО И 
КУЛТУРНО-

Нема влијание -Не постојат археолошки подрачја и локалитети со културно наследство кои 
би претставувале ограничувачки фактор во процесот на планирање и 

/ 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
ИСТОРИСКОТО 
НАСЛЕДСТВО 

проектирање на далекуводот. 
-Имајќи го во предвид споменатото, во фаза на градба и во фаза на 
работење на не се очекувааат директни или индиректни влијанија врз 
културно археолошко наследство. 
СОЦИЈАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Социјано-економски 
елементи 
 

А (+) - Позитивно влијание врз локална економија, можности за 
вработувања. Мерки не се предвидени 

/ 

Експропријација и 
употреба на земјиште 

А (-) - Треба да се развие План за експропријација кој ќе ги содржи 
следните елементи: 

- a) идентификација на луѓето кои се сопственици на земјиштето на кое 
се поставуваат темелите/поминува далекуводот/ќе има градежни 
активности 

- б) потреба од спроведување на кампања и подигнување на јавната 
свест на населението во однос на значењето и придобивките на 
проектот преку јавни расправи, едукативна работилница, летоци и др.

- Постапката за експропријација треба да биде транспарентна и 
спроведена спрема Законот за експропријација 

- Мониторинг и евалуација на спроведувањето на експропријацијата 

Инвеститор 
/засегнати општини/ 
Катастар 

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
ТОПОГРАФИЈА И 
ГЕОЛОГИЈА 

Незначително -Одржување на вегетациската покривка на земјената површина осетлива на 
ерозија 
‐ Рестрикција на движењата на возилата и употреба на механизација која 
врши помал притисок врз земјиштето 
‐ Забрана на одвивање на редовните контроли или поправки во услови на 
поројни дождови 
‐ Проверка на спроведените превентивни мерки за свлечиштата 
/стабилизирање на косините (потпорни ѕидови) во колку е тоа потребно 
‐ Садење /рехабилитирање на вегетацијата со цел намалување на ширењето 
на издувни гасови, честички, прашина 
Рехабилитацијата на еродираните канали и нивно доведување до 
природната состојба/повторно садење на вегетација 
‐ Расчистување на местото на интервенција по завршување на редовната 
контрола 

Операторот 

ПОВРШИНСКИ И 
ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

Нема влијание / / 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
ВОЗДУХ Нема 

влијание/Незн
ачително 

Во фазата на вршење на активноста (користење на проектните содржини) не 
се очекуваат негативни влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух. 
 
Квалитеот на амбиентниот воздух можно е да биде нарушен како резултат 
на: 
-согорувањето на горивото на возилата и опремата потребна за редовни 
контроли на далекуводот (кои обично се случуваат еднаш годишно) и при 
посетите за потребни интервенции. Но, тие влијанија се краткотрајни, 
локални, минимални и воопшто не станува збор за нарушување на 
квалитетот на воздухот во голема мера 
- Користење на исправна механизација/возила 
-Избегнување на непотребно задржување на механизација и возила на 
локацијата 

Операторот 

БИОДИВЕРЗИТЕТ 
(ФЛОРА И ФАУНА) 

В (-) Во оперативната фаза, со оглед на тоа што не се очекуваат позначајни 
негативни влијанија врз растителните видови, растителните заедници и 
хабитати, не се препорачуваат специјални мерки и препораки за 
елиминирање на потенцијалните влијанија.  
 
Со цел да се намали морталитетот на птици кои мигрираат ноќе или при 
лоши временски услови (магла, дожд и ниска покривка со облаци) се 
судираат со каблите на далекуводот се препорачува употеба на уреди за 
пренасочување на птиците (Bird Flight Diverters).  
 
Значајна мерка која треба да е спроведе во оваа фаза е мониторинг кој има 
за цел дополнителен увид, контрола и евиденција на потенцијална опасност 
на далекуводот особено врз птиците и лилјаците. 

Операторот 

ПОЧВА Незначително/ 
Нема влијание

Евентуални влијанија се сведуваат на акцедентни случувања во тек на 
редовно одржување на далноводот: од користењето на транспортни возила  
за рутинските контроли, санација на дефекти и одржување на далекуводите и 
трафостаниците.  
Во случај да има инцидентно истечување на масло, на земјиштето од 
одржување на трансформаторската станица, потребно е да се постапи 
соодветно според Законот за управување со отпад. 

/ 

УПРАУВАЊЕ СО ОТПАД Нема 
влијание/Незн
ачително 

- Навремено одведување, од страна на овластени лица на евентуално 
генериран отпад од место на локација при одржување  

Операторот 
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Елемент на животна 
средина 

Оценка на 
влијанието 

Мерки за намалување на влијанијата врз животната средина 
Одговорно 

тело/институција 
БУЧАВА И ВИБРАЦИИ Незначително/

В (-) 
- Постапки на редовни контроли да се планираат соодветно за да се 
редуцира времето на користење на опрема која создава најинтензивна 
бучава 

Периодично при 
одржување 
Операторот 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ 
ЗРАЧЕЊА 

Незначително/
В (-) 

-Проверка на зрачењето на најкритични места 
-Редовно да се кастрат дрвјата како не би ги загрозиле пропишаните 
безбедносни растојанија 
-Редовно да се санираат сите штети на столбовите кои настанале поради 
старост или несовесно однесување на населението 
-Редовно да се менуваат сите неисправни делови на далекуводот 
-Табличките за предупредување кои недостасуваат треба редовно да се 
поставуваат 
-Заштитата на далекуводот редовно да се одржува 
-Бидејќи далекуводот минува низ обработливо земјиште сопствениците и 
корисниците треба да се информираат за опасностите и безбедносните 
мерките кои тие треба да ги превземаат за време на обработката на 
земјиштето, преку летоци, брошури и сл. 

Периодично при 
одржување 
Операторот 
 

ПРЕДЕЛ И ВИЗУЕЛНИ 
ЕФЕКТИ 

Нема влијание Потребни мерки треба да се спроведени пред почеток на градба и во тек на 
градба. 

/ 

АРХЕОЛОШКОТО И 
КУЛТУРНО-
ИСТОРИСКОТО 
НАСЛЕДСТВО 

Нема влијание -Не постојат археолошки подрачја и локалитети со културно наследство кои 
би претставувале ограничувачки фактор во процесот на планирање и 
проектирање на далекуводот. 
-Имајќи го во предвид споменатото, во фаза на градба и во фаза на 
работење не се очекувааат директни или индиректни влијанија врз културно 
археолошко наследство. 

/ 

СОЦИЈАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Социјано-економски 
елементи 

А (+) Позитивни влијанија врз локална економија, евентуални вработувања. 
Подобрена енергетска мрежа. Мерки не се предвидени 

/ 

Експропријација и 
употреба на земјиште 

Нема влијание Потребни мерки треба да се спроведени пред почеток на градба и во тек на 
градба. 

/ 
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8.0. АЛТЕРНАТИВИ 
 
При изработката на планска и проектна документација за која се врши Стратегиска 
оцена на животната средина, нужно внимание се обрнува на споредбената анализа 
за алтернативните решенија кои биле земени во предвид при изготвувањето на 
планската документација, вклучувајќи ја и нултата алтернатива, односно 
алтернативата без спроведување на планот. Анализата на алтернативните се прави 
од аспект на најдобро избраното решение на локацијата, како и применетите 
технологии и техники во однос на можните и најдобро достапните. Овие аспекти се 
разгледуваат сé со цел да се изнајде најдобро решение, кое ќе придонесе за 
максимална можна заштита на животната средина. 
 
8.1. Ветерни турбини 
 
Во текот на планирање на Проектот за инфраструктура, согласно мапата на 
потенцијални локации за изградба на ветерни електрани, спроведен е процес за 
избор на локација за изградба во подрачјето на општината Богданци. Врз 
основа на спроведените анализи избрана е областа источно од г. Богданци и с. 
Стојаково. Просторот дефиниран за Проектот за инфраструктура за изградба на 
ветерни електрани и пристапен пат, општина Богданци се наоѓа на надморска 
височина од 60,0 до 240,0 метри. 
 
При понатамошната анализа и согледување на состојбата на теренот беа 
дефинирани точните локации каде ќе бидат поставени ветерните електрани.  
 
Во однос на изборот на снагата на турбините разгледувани се можностите за 
избор на турбини со моќност од 2 до 3 MW. Производителите нудат повеќе типови 
на турбини со овие моќности. Турбини од иста класа меѓусебно можат да се 
разликуваат во моќноста на генераторот, дијаметарот на роторот или висината на 
столбот. За да се постигнат одредени густини на моќност на ветерот (изразени во 
[W/m²]), кај некои производители варираат дијаметрите на роторот и моќностите на 
генераторот, некои производители го користат истиот ротор и ја менуваат само 
инсталираната моќност на генераторот, а некои производители ги задржуваат 
електричните податоци идентични за сите машини и варира само дијаметарот на 
роторот. 
 
Изборот е направен за 9 турбини со моќност 2,5MW. Точниот тип и производител 
на турбини и ќе бидат дополнително определени. 
 
8.2. Пристапен пат 
 
Во однос на пристапниот пат разгледувани беа две варијанти. Првата варијанта 
опфаќа изградба на пат кој започнува од с.Стојаково до пределот на ветерниците 
(Слика бр.8). 
 
Втората варијанта на пристапниот пат предвидува изградба на сообраќајница која 
нема да започнува од с.Стојаково туку приклучокот е на локалниот пат Стојаково – 
Богданци, а крајната точка е кај Ветерница 3 (Слика бр.9).  
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Слика бр.8: Прва варијанта за пристапен пат до ветерните електрани 
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8.3. Приклучок на Електроенергетскиот систем (ЕЕС) на Р.Македонија 
 
За остварување на приклучок на 110kV напонско ниво се предвидува изградба на 
ТС 20/110kV ПВЕ, премин на постоечката ТС 35/10(20)kV Богданци на 110kV 
напонско ниво (ТС 110/35kV Богданци) и користење на постоечкиот вод ТС 
Гевгелија - ТС Богданци – ТС Нов Дојран кој сега работи на 35kV напонско ниво, а 
во иднина ќе работи на 110kV напонско ниво (означен со V1 на Слика бр.10). 
 
Разгледани се две можни варијанти за приклучок: 
 
Првата варијанта е приклучок на новата ТС 20/110kV ПВЕ на постојниот ДВ V1 со 
изградба на нов ДВ 2x110kV (влез-излез) со должина од 3,8km (означен со V2 на 

Слика бр.9: Втора (усвоена) варијанта за пристапен пат до 
ветерните електрани 
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Слика бр.10). Во овој случај 110kV постројката во ТС 20/110kV ПВЕ ќе се состои од 
две далекуводни полиња и едно трансформаторско поле; 
 
Новата ТС 20/110kV ПВЕ ќе ги има следните елементи: 
 

− 110kV постројка, која ќе содржи: 
• 2 ДВ (далекуводни) полиња 
• 1 ТР (трансформаторско) поле 

 
− 20kV постројка, која ќе содржи 9 ќелии: 

• 6 изводни ќелии 20kV 
• 1 трансформаторска ќелија 20kV 
• 1 мерна ќелија 
• 1 ќелија за домашен трафо 20/0,4kV, 100kVA 

 
Втората варијанта е директен приклучок во ТС 110/35kV Богданци, односно 
изградба на 110kV ДВ поле во ТС 110/35kV Богданци и нов 110kV вод ТС 20/110kV 
ПВЕ - ТС 110/35kV Богданци со должина од 3,8km (означен со V3 на Слика бр.10). 
Во овој случај 110kV постројката во ТС 20/110kV ПВЕ ќе се состои од едно 
далекуводно поле и едно трансформаторско поле. 
 
Новата ТС 20/110kV ПВЕ ќе ги има следните елементи: 
 

− 110kV постројка, која ќе содржи: 
• 1 ДВ (далекуводно) поле 
• 1 ТР (трансформаторско) поле 

 
− 20kV постројка, која ќе содржи 9 ќелии: 

• 6 изводни ќелии 20kV, 
• 1 трансформаторска ќелија 20kV 
• 1 мерна ќелија 
• 1 ќелија за домашен трафо 20/0,4kV, 100kVA 

 
Избрана е првата варијанта (означена со V2 на Слика бр.10). 
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Слика бр.10: Варијанти за приклучок на ЕЕС на Р.Македонија 
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8.4. Нулта алтернатива 
 
Разгледувањето на оваа алтернатива подразбира неспроведување на проектот во 
целина. Во тој случај би имало: 
 

− Оневозможување за снабдување на ЕЕС со електрична енергија и 
зголемување на стабилноста  во снабдувањето со истата, 

 
− Неможност за снабдување со електрична енергија од обновлив извор; 

 
− Неможност за остварување на социјални и економски придобивки од 

реализацијата на проектот во смисла на ангажирање на фирми за изградба, 
транспорт и одржување на ПВЕ и зголемување на индиректната 
потрошувачка во подрачјето; 

 
− Дестимулирање на инвеститорите за инвестирање во изградба на постројки 

за производство на електрична енергија од обновливи извори;  
 

− Оневозможување за намалување (редукција) на емисиите на стакленички 
гасови и на другите загадувачки супстанции во воздухот кои би се јавиле при 
користење на необновливи извори; 

 
Секако дека со нереализација на овој проект биолошката разновидност ќе остане 
непроменета на сегашното ниво, во пределот на предвидената област на градба. 
Исто така, нема да бидат присутни негативните влијанија врз животната средина кои 
ќе се јават при реализацијата на овој проект, особено во фазата на градба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Извештај за СОЖС на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, 
пристапен пат, далековод и трафостаница, Општина Богданци, Тех.бр.5/16 

Технолаб, Скопје 70

9.0. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
Планираните мерки за спречување и намалување на негативните влијанија врз 
животна средина ќе се реализираат во согласност со Планот за следење на 
состојбата на  животната средина во фаза на градба и фаза на работење (Табела 8 
и Табела 9 - Мониторинг план на животна средина). 
 
Планот ги содржи следните информации: 

 медиум и параметар кој се следи 
 локација на која се следи параметарот 
 начин на следење на параметарот 
 колку често се врши следењето (мониторингот) 
 кој е одговорен за следењето на параметрите 

 
Со реализација на планот за мониторинг на животната средина ќе се добијат 
податоци кои можат да послужат за документирање на статусот на одреден медиум 
на животната средина (воздух, вода, почва), како и следење на ефектите од 
применетите мерки за ублажување. Исто така, планот овозможува воспоставување 
на интерактивна врска помеѓу сите вклучени страни и претставува основа за 
надлежните институции, да го контролираат процесот на спроведување на 
законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки.  
 
Основните цели на планот се: 
 Да се потврди дека договорените услови при одобрувањето на проектот се 

соодветно спроведени,  
 Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или 

дозволените гранични вредности, 
 Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени, 
 Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 

придобивките во однос на заштитата на животната средина 
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Табела 8: Мониторинг план на животна средина за ветерни електрани и пристапен пат 
Елемент на животна 

средина 
Кој параметар ќе 

се следи? 
Каде ќе се следи 
параметарот? 

Како ќе се 
следипараметарот ? 

Кога параметарот ќе се 
следи – фреквенција 

Одговорно тело/ 
институција 

ПРЕД ИЗГРАДБА
БИОДИВЕРЗИТЕТ 
(ФЛОРА И ФАУНА) 

птици и лилјаци По должина на 
трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат 

Визуелно и со 
соодветна апаратура, во 
согласност предложени 
мерки во Поглавје 6 

Годишна динамика / 
периодично / одреден број 
на денови како што е 
наведено во мерки во 
Поглавје 6 

Изведувач / 
Експерти во 
областа 
(еколог/орнитолог  
хироптеролог и 
спелеолог ) 

СОЦИЈАЛНИ 
ЕЛЕМЕНТИ НА 
ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
 
Експропријација и 
употреба на 
земјиште 

Влијание на имот По должина на 
трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат 

Визуелно и според 
соодветна катастарска 
документација 

Пред градба според 
соодветна законска 
регулатива која се однесува 
на Експропријација и 
употреба на земјиште 
наведено во мерки во 
Поглавје 6 

Изведувач / 
засегната општина / 
министерство за 
финасии 

ФАЗА НА ГРАДБА 
ТОПОГРАФИЈА И 
ГЕОЛОГИЈА / 
ПОЧВА 

Губиток на 
Вегетација 
 
 
 

По должина на 
трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат 

Визуелно 
 
 
 

При поставување ветерен 
парк и изведба на пат 
 
 
 

Изведувач 

Создавање на 
одрони и 
свлечишта 

По должина на 
трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат 

Спроведени хидро-
геолошки мерења 

По потреба  

ПОВРШИНСКИ И 
ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

-квалитет на води 
-треман на 
отпадни води и  

По должина на 
трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат 

Соодветни инструменти/ 
мобилна опрема/одводи 
и одводни системи 

По потреба според законски 
барања  

Изведувач / 
Овластена и 
акредитирана 
фирма 

ВОЗДУХ Издувни гасови и 
прашина 

По должина на 
трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат 

Мерење на 
концентрација со 
соодветни инструменти 
и мобилна опрема 

По потреба според законски 
барања / може квартално 
или годишно 

Изведувачот/ 
Овластена и 
акредитирана 
фирма  

БИОДИВЕРЗИТЕТ Хабитати, По должина на Визуелно и со Годишна динамика / Изведувач / 
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Елемент на животна 
средина 

Кој параметар ќе 
се следи? 

Каде ќе се следи 
параметарот? 

Како ќе се 
следипараметарот ? 

Кога параметарот ќе се 
следи – фреквенција 

Одговорно тело/ 
институција 

(ФЛОРА И ФАУНА) локалитети и 
предели 

трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат 

соодветна апаратура, во 
согласност предложени 
мерки во Поглавје 6 

периодично / одреден број 
на денови како што е 
наведено во мерки во 
Поглавје 6 

Експерти биолози 

УПРАУВАЊЕ СО 
ОТПАД 

Количество на 
отпад 
видови на 
отпад (опасен 
/неопасен/ 
комунален/ 
инертен...) 

На локација за 
градба 

Визуелно 
При потреба од 
карактеризација на 
отпад ангажирање на 
акредитирана фирма 

Дневно, во фаза на 
градба/евиденција 

Изведувачот / 
Овластени фирми 
за управување и 
одведување на 
отпад 

БУЧАВА И 
ВИБРАЦИИ 

Ниво на бучава На локација за 
градба 

Инструмент за мерење 
на 
бучава 

При активности 
со опрема која 
создава бучава 

Изведувачот/ 
Овластена и 
акредитирана 
фирма  

Бучава од 
возилата 
и опремата која 
се 
екористи 

Од 
декларацијата 
на опремата/ 
возилата 

Преглед на 
документација 

Пред 
започнување на 
работата на 
терен (на 
почеток на 
градбата) 

Изведувач 

ПРЕДЕЛ И 
ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ 

Сооднос со 
другите 
елементи во 
пределот 

По должина на 
трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат

Визуелно Постојано/на секои 5 дена во 
фаза на градба 

Изведувач 

АРХЕОЛОШКОТО И 
КУЛТУРНО-
ИСТОРИСКОТО 
НАСЛЕДСТВО 

Евентуално 
присуство на 
археолошки 
предмети (во 
принцип на 
локацијата не се 
пронајдени) 

По должина на 
трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат 

Визуелно Дневно во фаза на градба Изведувачот / 
Одговорни 
институции за 
културно и 
историско 
наследство 

СОЦИЈАЛНИ 
ЕЛЕМЕНТИ НА 
ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 

Влијание на имот По должина на 
трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат 

Визуелно и според 
соодветна катастарска 
документација 

Пред градба според 
соодветна законска 
регулатива која се однесува 
на Експропријација и 

Изведувач / 
засегната општина / 
министерство за 
финасии 
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Елемент на животна 
средина 

Кој параметар ќе 
се следи? 

Каде ќе се следи 
параметарот? 

Како ќе се 
следипараметарот ? 

Кога параметарот ќе се 
следи – фреквенција 

Одговорно тело/ 
институција 

 
Експропријација и 
употреба на 
земјиште 

употреба на земјиште 
наведено во мерки во 
Поглавје 6 

ОПЕРАТИВНА ФАЗА 
БИОДИВЕРЗИТЕТ 
(ФЛОРА И ФАУНА) 

птиците и 
лилјаците 

По должина на 
трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат 

Визуелно и со 
соодветна апаратура, во 
согласност предложени 
мерки во Поглавје 6 

Годишна динамика / 
периодично / одреден број 
на денови како што е 
наведено во мерки во 
Поглавје 6 

Изведувач / 
Експерти биолози 

ВОЗДУХ Издувни гасови и 
прашина 

По должина на 
трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат 

Мерење на 
концентрација со 
соодветни инструменти 
и мобилна опрема 
(доколку е потребно) 

По потреба / При редовни 
контроли на ветерен парк 

Оператор / 
овластена и 
акредитирана 
фирма 

УПРАУВАЊЕ СО 
ОТПАД 

Количество на 
отпад 
видови на 
отпад (опасен 
/неопасен/ 
комунален/ 
инертен...) 

На локација каде се 
врши редовна 
контрола 

Визуелно 
При потреба од 
карактеризација на 
отпад ангажирање на 
акредитирана фирма 

По потреба / При редовни 
контроли на ветерен парк 

Изведувачот / 
Овластени фирми 
за управување и 
одведување на 
отпад 

БУЧАВА И 
ВИБРАЦИИ 

Ниво на бучава По должина на 
трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат 

Мерење на 
концентрација со 
соодветни инструменти 
и мобилна опрема 
(доколку е потребно) 

По потреба / При редовни 
контроли на ветерен парк 

Оператор / 
овластена и 
акредитирана 
фирма 

ПРЕДЕЛ И 
ВИЗУЕЛНИ 
ЕФЕКТИ/ ПОЧВА 
(ерозија) 

Губиток на 
вегетација 

По должина на 
трасата на 
ветерниот парк и 
пристапниот пат 

Визуелно По потреба / При редовни 
контроли на ветерен парк 

Инвеститор 
/Оператор 
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Табела 9: Мониторинг план на животна средина за далекувод 
Елемент на животна 

средина 
Кој параметар ќе 

се следи? 
Каде ќе се следи 
параметарот? 

Како параметарот ќе се 
следи? 

Кога параметарот ќе се 
следи –фреквенција 

Одговорно тело/ 
институција 

ПРЕД ИЗГРАДБА
БИОДИВЕРЗИТЕТ 
(ФЛОРА И ФАУНА) 

птици и лилјаци По должина на 
трасата на 
далноводот 

Визуелно и со 
соодветна апаратура, во 
согласност предложени 
мерки во Поглавје 6 

Годишна динамика / 
периодично / одреден број 
на денови како што е 
наведено во мерки во 
Поглавје 6 

Изведувач / 
Експерти во 
областа 
(еколог/орнитолог  
хироптеролог и 
спелеолог ) 

СОЦИЈАЛНИ 
ЕЛЕМЕНТИ НА 
ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
 
Експропријација и 
употреба на 
земјиште 

Влијание на имот По должина на 
трасата на 
далноводот 

Визуелно и според 
соодветна катастарска 
документација 

Пред градба според 
соодветна законска 
регулатива која се однесува 
на Експропријација и 
употреба на земјиште 
наведено во мерки во 
Поглавје 6 

Изведувач / 
засегната општина / 
министерство за 
финасии 

ФАЗА НА ГРАДБА 
ТОПОГРАФИЈА И 
ГЕОЛОГИЈА / 
ПОЧВА 

Губиток на 
Вегетација 
 
 
 

По должина на 
трасата на 
далноводот 

Визуелно 
 
 
 

При поставување ветерен 
парк и изведба на пат 
 
 
 

Изведувач 

Создавање на 
одрони и 
свлечишта 

По должина на 
трасата на 
далноводот 

Спроведени хидро-
геолошки мерења 

По потреба  

ПОВРШИНСКИ И 
ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

-квалитет на води 
-треман на 
отпадни води и  

По должина на 
трасата на 
далноводот 

Соодветни инструменти/ 
мобилна опрема/одводи 
и одводни системи 

По потреба според законски 
барања  

Изведувач / 
Овластена и 
акредитирана 
фирма 

ВОЗДУХ Издувни гасови и 
прашина 

По должина на 
трасата на 
далноводот 

Мерење на 
концентрација со 
соодветни инструменти 
и мобилна опрема 

По потреба според законски 
барања / може квартално 
или годишно 

Изведувачот/ 
Овластена и 
акредитирана 
фирма  

БИОДИВЕРЗИТЕТ 
(ФЛОРА И ФАУНА) 

Хабитати, 
локалитети и 

По должина на 
трасата на 

Визуелно и со 
соодветна апаратура, во 

Годишна динамика / 
периодично / одреден број 

Изведувач / 
Експерти биолози 
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Елемент на животна 
средина 

Кој параметар ќе 
се следи? 

Каде ќе се следи 
параметарот? 

Како параметарот ќе се 
следи? 

Кога параметарот ќе се 
следи –фреквенција 

Одговорно тело/ 
институција 

предели далноводот согласност предложени 
мерки во Поглавје 6 

на денови како што е 
наведено во мерки во 
Поглавје 6 

УПРАУВАЊЕ СО 
ОТПАД 

Количество на 
отпад 
видови на 
отпад (опасен 
/неопасен/ 
комунален/ 
инертен...) 

На локација за 
градба 

Визуелно 
При потреба од 
карактеризација на 
отпад ангажирање на 
акредитирана фирма 

Дневно, во фаза на 
градба/евиденција 

Изведувачот / 
Овластени фирми 
за управување и 
одведување на 
отпад 

БУЧАВА И 
ВИБРАЦИИ 

Ниво на бучава На локација за 
градба 

Инструмент за мерење 
на 
бучава 

При активности 
со опрема која 
создава бучава 

Изведувачот/ 
Овластена и 
акредитирана 
фирма  

Бучава од 
возилата 
и опремата која 
се 
користи 

Од 
декларацијата 
на опремата/ 
возилата 

Преглед на 
документација 

Пред 
започнување на 
работата на 
терен (на 
почеток на 
градбата) 

Изведувач 

ПРЕДЕЛ И 
ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ 

Сооднос со 
другите 
елементи во 
пределот 

По должина на 
трасата на 
далноводот 

Визуелно Постојано/на секои 5 дена во 
фаза на градба 

Изведувач 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТН
И ЗРАЧЕЊА 

-повреди поради 
атмосферски 
празнења при 
монтажа на 
јажињата треба 
за де изврши 
нивно 
заземјување  
  
-минималните 
растојанија со 
останатите 

На локација за 
градба 

Визуелно Редовно при градба Изведувач/Надзор 
/Проектант 
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Елемент на животна 
средина 

Кој параметар ќе 
се следи? 

Каде ќе се следи 
параметарот? 

Како параметарот ќе се 
следи? 

Кога параметарот ќе се 
следи –фреквенција 

Одговорно тело/ 
институција 

кабелски водови 
(енергетски и 
телекомуникацио 
ни) 
-користење 
заштитна опрема 

АРХЕОЛОШКОТО И 
КУЛТУРНО-
ИСТОРИСКОТО 
НАСЛЕДСТВО 

Евентуално 
присуство на 
археолошки 
предмети (во 
принцип на 
локацијата не се 
пронајдени) 

По должина на 
трасата на 
далноводот 

Визуелно Дневно во фаза на градба Изведувачот / 
Одговорни 
институции за 
културно и 
историско 
наследство 

СОЦИЈАЛНИ 
ЕЛЕМЕНТИ НА 
ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 
 
Експропријација и 
употреба на 
земјиште 

Влијание на имот По должина на 
трасата на 
далноводот 

Визуелно и според 
соодветна катастарска 
документација 

Пред градба според 
соодветна законска 
регулатива која се однесува 
на Експропријација и 
употреба на земјиште 
наведено во мерки во 
Поглавје 6 

Изведувач / 
засегната општина / 
министерство за 
финасии 

ОПЕРАТИВНА ФАЗА
БИОДИВЕРЗИТЕТ 
(ФЛОРА И ФАУНА) 

птиците и 
лилјаците 

По должина на 
далноводот 

Визуелно и со 
соодветна апаратура, во 
согласност предложени 
мерки во Поглавје 6 

Годишна динамика / 
периодично / одреден број 
на денови како што е 
наведено во мерки во 
Поглавје 6 

Изведувач / 
Експерти биолози 

ВОЗДУХ Издувни гасови и 
прашина 

По должина на 
далноводот 

Мерење на 
концентрација со 
соодветни инструменти 
и мобилна опрема 
(доколку е потребно) 

По потреба / При редовни 
контроли на далновод 

Оператор / 
овластена и 
акредитирана 
фирма 

УПРАУВАЊЕ СО 
ОТПАД 

Количество на 
отпад 
видови на 
отпад (опасен 

На локација каде се 
врши редовна 
контрола 

Визуелно 
При потреба од 
карактеризација на 
отпад ангажирање на 

По потреба / При редовни 
контроли на далновод 

Изведувачот / 
Овластени фирми 
за управување и 
одведување на 
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Елемент на животна 
средина 

Кој параметар ќе 
се следи? 

Каде ќе се следи 
параметарот? 

Како параметарот ќе се 
следи? 

Кога параметарот ќе се 
следи –фреквенција 

Одговорно тело/ 
институција 

/неопасен/ 
комунален/ 
инертен...) 

акредитирана фирма отпад 

БУЧАВА И 
ВИБРАЦИИ 

Ниво на бучава По должина на 
далноводот 

Мерење на 
концентрација со 
соодветни инструменти 
и мобилна опрема 
(доколку е потребно) 

По потреба / При редовни 
контроли на далновод 

Оператор / 
овластена и 
акредитирана 
фирма 

ПРЕДЕЛ И 
ВИЗУЕЛНИ 
ЕФЕКТИ/ ПОЧВА 
(ерозија) 

Губиток на 
вегетација 

По должина на 
далноводот 

Визуелно По потреба / При редовни 
контроли на далновод 

Инвеститор 
/Оператор 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТН
И ЗРАЧЕЊА 

Зрачење во 
близина на 
населени места 

Пристапните 
патишта 
Најблиски 
населени места 
На лице место при 
оштетување на 
делови од далновод 

Опрема за 
мерење на 
електромагнетни 
зрачења 

Веднаш по пуштање во 
работа и по потреба 
При редовни контроли и 
интервенции 

Сектор за 
одржување на ДВ, 
Надзор од  
Лиценцирана 
фирма за мерење 
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10.0. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 
 
Проектот за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, пристапен пат, 
далековод и трафостаница, Општина Богданци, Тех.бр.5/16 претставува плански 
документ за кој е потребно да се спроведе постапка за Стратегиска оцена на 
животната средина и да се изготви соодветен Извештај (согласно Законот за 
животна средина – Службен весник на РМ бр. 53/05; 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 
47/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 97/17, 
98/17). 
 
Постапка за изготвување на Проектот за инфраструктура за изградба на ветерни 
електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница, Општина Богданци, е 
покрената на иницијатива на Инвеститорот – „ЕУРОИНГ” ДОО Гевгелија. 
 
Изработувач на Проектот за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, 
пристапен пат, далековод и трафостаница, Општина Богданци, Тех.бр.5/16 е 
Друштвото за производство услуги и промет БИЛД ДООЕЛ. - Извоз – Увоз Скопје. 
 
Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина е изработен од Друштвото 
за технолошки и лабораториски испитувања, проектирање и услуги „ТЕХНОЛАБ“, 
ДОО, Скопје. 
 
Локацијата на која е превидена изградба на Парк на ветерна електрана ЕУРОИНГ 
се наоѓа во општина Богданци, во правец север-југ, источно од Стојаково и 
Богданци. Предвидено е поставување на девет ветрогенератори, секој со моќност 
од 2,5MW. Површината на планскиот опфат изнесува 515.763,7 m2. 
 
Главни цели на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, 
пристапен пат, далековод и трафостаница, Општина Богданци, претставуваат: 

 Создавање на планска основа за организирана изградба на ветерни 
електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница, 

 Обезбедување на потребните одредби за локациски услови за градежните 
парцели за поединечна градба на инфраструктурните објекти, предвидени со 
овој плански документ, 

 Поволни услови за производство на електричана енергија од обновливи 
извори и зголемување на стабилноста во снабдувањето со истата, 

 Искористување на микроклиматски услови на подрачјето од аспект на 
искористување на потенцијалите на ветерот како обновлив извор на 
електрична енергија, а со тоа и намалувањето на увозната зависност на 
енергенси и ел.енергија. 

 Поволни услови за работа, а истовремено обезбедување на услови за 
заштита на животната средина. 

 
За простор во рамките на дефинираниот плански опфат кој е предмет на Проект за 
инфраструктура за изградба на ветерни електрани, пристапен пат, далековод и 
трафостаница, Општина Богданци до сега нема изготвено планска документација. 
Единствен постоечки плански документ е планот од највисок ранг - Просторниот 
план на Р.Македонија 2002-2020 година (преку Условите за планирање). 
 
Врската на овој Проект за инфраструктура со други планови и програми / плански 
документи кои се однесуваат на локално, општинско и регионално ниво се: 
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 Стратегијата за развој на енергетиката во Република Македонија за периодот 
до 2035, 

 Стратегија за рурален развој на Општина Богданци 2015 – 2020, 
 Локакален акционен план за животна средина Општина Богданци 2011 – 2017 

 
Просторниот концепт го сочинува следниот систем на класи на намени : 

Е – инфраструктура  
Е1 – комунална инфраструктура /пат/ 
Е2 – комунална супраструктура /ветерен столб, столб. на далекувод/ 
Е3 - некомпатибилна намена /трафостаница/ 
Д – зеленило и рекреација 
Д2 – заштитно зеленило /појас на патот/ 

 
Во случај на неспроведување на овој Проект за инфраструктура се очекува да се 
случуваат/ еволуираат следниве состојби: 

 Отсуство на финансиски вложувања што доведува до слаб социо-економски 
развој, 

 Стагнација на трендот за зголемување на вработеноста, 
 Зголемување на миграцијата село – град, 
 Стагнација на нивото на животен стандард на локалното население и 

жителите од Градот и Општината, 
 Со нереализирање на предвидената сообраќајна и останата комунална 

инфраструктура, нема да се искористат можностите за понатамошен 
просторен развој, 

 Помалку приходи од даноци и комунални такси во буџетот на Општината. 
 Можност за непланско урбанизирање на просторот, 
 Нереализирање на определбите наведени во Стратегија за рурален развој и 

Локакален акционен план за животна средина на Општина Богданци за 
можностите искористување на ветерот како обновлив извор на енергија со 
кои располага Општината 

 Зголемување на влијанието од конвенционалниот начин на  производство на 
електрична енергија, 

 Дестимулирање на идни инвестициони вложувања во Општината. 
 
При изготвувањето на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 
извршени се анализи на веројатните влијанија при имплементација на 
урбанистичкиот документ, при што, истите се детерминираат како влијанија кои 
позитивно се рефлектираат врз животнат средина и оние кои предизвикуваат 
негативни ефекти врз нејзините медиуми и области. Анализата подразбира 
разгледување на влијанијата на урбанистичкиот документ како целина и во поширок 
обем, од глобален, стратегиски аспект.  
 
Гледано во целина, при имплементацијата на Проектот за инфраструктура се 
очекуваат позитивни влијанија врз социо-економскиот развој на Општинатa и 
пошироко, како што се: 

- Подобрување на бизнис климата, 
- Отворање на нови работни места, 
- Можност на зголемување на работата за локални фирми со трговска и 

услужна дејност, особено во текот на фазата на изградба  
- Зголемување на доходот по глава на жител и стапката на економски раст, 
- Зголемување на нивото на животен стандард, 
- Намалување на енергетската зависност од странство, 
- Привлекување на нови инвеститори во општината, 
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Изградбата на проектните содржини на Проектот за инфраструктура се очекува да 
предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од 
аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на 
просторот и се разбира економски ефекти манифестирани преку привлекување на 
нова работна сила и вработување, и во крајна мера обезбедување на комунален 
надомeсток кој би се вратил во форма на инфраструктурна опременост на 
просторот. 
 
Влијанија врз населението и човековото здравје 
Со имплементација на Проектот за инфраструктура се очекуваат позитивни 
долгорочни влијанија врз демографскиот развој на населението од околината што 
ќе резултира со намалување на миграцијата село-град. 
Во однос на човековото здравје на околното население, не се очeкуваат значителни 
влијанија заради видот и природата на проектните содржини кои не спаѓаат во 
групата на големи и директни згадувачи на животната средина и човековото здравје.  
Во текот на функционирањето на ветерните електрани не се очекуваат емисии во 
медиумите на животната средина (почва, површински и подземни води и воздух) а 
со самото тоа нема да има загрозување на човековото здравје  
Во текот на изградбата се очекуваат времени и локални влијанија кои се резултат на 
појавата на емисии на прашина, емисија на издувни гасови од градежната 
механизација, бучава, итн. Нивниот интензитет и обем детално ќе биде анализирани 
со изработка на соодветните елаборати за заштита на животната средина. 
 
Влијанија врз почвата 
Во фаза на работење не се очекуваат влијанија врз почвата. 
Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата како резултат на 
издувните гасови од возилата кои ќе вршат посета (заради контрола и евентуални 
поправки) на ветерниот парк, трафостаницата и далекуводот ќе бидат 
незначителни. 
Очекувани влијанија во фазата на изградба, би биле во форма на деградација и 
ерозија на почвата поради: 
- Изведба на пристапни патишта, ископ на земјиште (копање ровови за 

подземните кабли) како и изградбата на работно плато за поставување на 
елементите на ветерниот парк и трафостаницата, 

- Поставување на столбовите од далекуводот и монтажата на проводниците од 
далекуводот. 

За време на изградбата, од ископите се јавува опасност од појава на свлечишта и 
одрони, поради карактеристиките на теренот. Одроните и свлечиштата можаат да 
влијаат на планираните активности и безбедноста на работниците. 
За време на изградбата, се очекува мало негативно влијание при изведување на 
подготвителните работи на локацијата (сечење на дрва, одстранување на хумус и 
израмнување на теренот), додека за време на ископите, се очекува големо 
негативно влијание врз почвата. Поради ова, се јавуваат услови за појава на 
свлечишта и одрони за време на ископот на земјата.  
Дополнително на ова, несоодветното одлагање на градежниот шут на местото каде 
се гради, како и во околината, може привремено да ја наруши локалната 
топографија и геологија.  
Со детално изработени елаборати за геомеханика ќе се пристапи кон целосна 
анализа на геолошките средини низ кои минува трасата на ветерниот парк и 
пристапниот пат, со што ќе се толкуваат современите геолошки процеси кои можат 
да се одразат на стабилноста на објектот, а исто така ќе се утврдува наклоните на 
косините на насипите и усеците за сите стационажи, односно различните висини на 
насипите и усеците.  
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Влијанија врз површинските и подземните води 
Во фазата на работа и во фазата на изградба на ветерните електрани, 
трафостаницата, далекуводот и пристапниот пат, не се очекуваат влијанија врз 
површинските и подземните води. 
Евентуално, потенцијални влијанија врз квалитетот на водите, би се јавиле во 
акцидентни случаи при: 

- Отстранување / истекување на седимент од незаштитени / оштетени патни 
површини. 

- Истекување на гориво или масло од возила за одржување. 
- Отстранување / фрлање на отпад во површинските води. 

 
Влијанија врз воздухот 
Со имплементација на Проектот за инфраструктура не се очекува негативно 
влијание врз квалитетот на воздухот во оперативната фаза на проектните содржини. 
Имајќи во предвид дека станува збор за искористување на обновлив извор на 
енергија, работењето на ветерните електрани, ќе има позитивно влијание врз 
квалитетот на амбиентниот воздух, со оглед на фактот дека со ова производство на 
електрична енергија ќе се изврши супституција на производството од фосилните 
горива. При работа на ветерните електрани нема емисија на загадувачки 
супстанции во воздухот и емисии на стакленички гасови. 
Во фазата на изградба на проектните содржини, се очекуваат негативни влијанија 
врз квалитетот на воздухот од емисиите на издувните гасови од градежната 
механизација и транспорните возила кои ќе се користат во фазата на градба. Исто 
така, прашината што ќе се генерира за време на изведбата ќе се јави како резултат 
на земјените работи и активностите на припрема на теренот и расчистување, 
ископување, рамнење и движење на возилата во зоните на градилиштата. Овие 
влијанија се времени и локални, на самата локација на градба или ограничени на 
дел од патеката на движење при транспорт на градежните материјали до местото на 
градба.  
 
Влијанија од зголемена бучава и вибрации 
При активностите поврзани со изградба се очекуваат зголемени нивоа на бучава 
што ќе се генерира заради работата на градежните машини. Бучавата од 
градежните активности на определените локации ќе биде привремена, а нивоата ќе 
варираат и ќе имаат зголемен интензитет во текот на работата на моторите на 
возилата, односно бучавата ќе биде нерамномерна и испрекината, со максимални 
вредности во текот на ангажираноста на градежните машини во текот на 
ископување. 
Најголем дел од работите ќе се изведуваат надвор од населени места, без 
сензитивни рецептори. Овие влијанија се времени и локални, на самата локација на 
градба или ограничени на дел од патеката на движење при транспорт на опремата 
до местото на градба.  
Изградбата е поврзана со низа актвности кои предизвикауваат вибрации, како што 
се користење на градежната механизција. Влијанијата од вибрациите се очекува да 
не бидат значителни, главно на локални ниво, на местата на градежните локации и 
се ограничено на локалните работници. 
За време на оперативната фаза, ветерните турбини ќе произведуваат бучава во 
животната средина. Постојат два потенцијални извори на бучава: ротацијата на 
турбинската оска, како и менувачот и генераторот во гондолата. Перката генерира 
аеродинамична бучава, а генераторот е извор на механичка бучава. Со внимателно 
дизајнирање и изработка на перките, бучавата која произлегува од нив ќе се 
минимизира. Со помош на звучна изолација и изолациони материјали, бучавата од 
менувачот и генераторот се пригушува во рамките на гондолата. 
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Експертските истражувања за искористување на силата на ветер во Европската 
Унија покажуваат дека нивото на бучава на растојание од 200 метри од турбината 
изнесува околу 43 dB, во случај кога на изворот (турбината) нивото изнесува 100 dB, 
што е вообичаено ниво на бучава кое го создаваат современите турбини.  
Турбините на ветерни електрани ќе бидат инсталирани на значителна оддалеченост 
од најблиските населени места. Ова растојание е повеќе од меѓународно 
прифатените стандарди за растојание помеѓу ветерна турбина и потенцијални 
рецептори на бучава. Значи, во текот на оперативната фаза од предложениот парк 
на ветерни електрани, не се очекува значително влијание врз блиските населени 
места. 
Во фазата на работа на далекуводот се јавуваат обично два типа на бучава – 
бучава предизвикана од каблите и столбовите како и бучава од активности на 
редовни контроли и одржување. При работа на далекуводите под посебни 
метеоролошки услови и во зависност од напонот се појавува т.н. Корона ефект. 
Овој ефект се карактеризира со зуење и потпукнување кои создаваат бучава при 
фазата на работење. Бучавата се јавува како резултат на мало количество на 
електрично јонизирање на влажниот воздух близу до надземниот вод. 
Испитувањата покажале дека при јак дожд нивото на бучавата од дождот е повисока 
од нивото на бучава од т.н. Корона ефект. За време на слаб дожд, густа магла, снег 
и при други услови кога има влага во воздухот (типично влажност на воздухот 
повисока од 80%), далекуводот предизвикува забележителна бучава, но и таа е во 
границите на нивото на бучава во станбен објект (50 dB до 60 dB). Во сув период 
звуците се дури и незабележителни (40 dB до 50dB), се јавуваат само спорадични 
потпукнувања. Кај далекуводот овој ефект не се очекува да се појави при нормални 
метеоролошки услови, туку само при влошени.  
Генерално во фазата на користење на проектните содржини доколку се јави бучава, 
се сведува на лоши метеоролошки услови или акцидентни случаи и ќе биде 
времена, локална и незначителна.  
 
Влијанија предизвикани од создавање на отпад 
Во фазата на изградба на проектните содржини се очекува создавање на градежен 
отпад. За време на изградбата, сите изведувачи ќе треба да спроведат план за 
управување со отпад за минимизирање на создадениот отпад и доколку е можно, 
истиот повторно да го употребат (материјали од ископување, итн). Покрај тоа, 
материјалите што не може повторно да се употребат, да се отстранат навремено од 
локацијата на понатамошна обработка и / или правилно крајно одложување. 
Процесот на производство на електрична енергија во паркот на ветерни електрани 
не создава отпад. Постојат неколку можни извори на отпад од паркот на ветерни 
електрани и тие се поврзани со активностите за одржување. Типичниот вид отпад 
вклучува истрошена опрема, материјали за пакување и други материјали поврзани 
со одржување на опремата и турбините, како што се масла за подмачкување. 
Поради природата на работата, нема да има значително генерирање на опасен 
отпад. Секој таков отпад ќе биде во мали количини и е поврзан со процесот на 
одржување. Евенуално генерирни отпадни масла навремено ќе се отстранат од 
локацијата од овластени фирми. 
За време на работа на далекуводот не се очекува појава на отпад, а доколку дојде 
до демонтажа, ќе се јават фракции на отпад и делови од столбовите и челичната 
конструкција. За време на експлоатацијата ќе се вршие чистење на вегетацијата во 
зоната под далекуводот и се очекува создавање  биоразградлив отпад од 
вегетација. 
 
Влијанија врз флората и фауната 
За време на градбата на генерално се очекуваат негативни влијанија заради: 
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 Изведување на градежните активности кои негативно ќе влијаат на одредени 
растителни и животински видови кои имаат свои природни живеалишта на и 
во близина на локацијата. 

 Појава на бучава и вибрации при работа на градежната механизација, која ќе 
предизвика висока вознемиреност кај водоземците, птиците и цицачите. 

 Честата фреквенција на возила и присутноста на луѓе кои предизвикуваат 
вознемиреност кај птиците, како и останатите живи организми особено во 
периодот на нивното парење. 

 Појава на фрагментација на станишта со што се загрозува биолошката 
разновидност. 

 Потенцијална појава на нови пристапни патишта со што се уништуваат 
постоечките екосистеми како и појава на ерозија на земјата. 

 Зголемување на количината на прашина во околината како резултат на 
интензивните градежни активности, со што доаѓа до нарушување на 
постоечките живеалишта на присутните живи организми, како и 
напластување на прашина на листовите, со што се намалува или спречува 
интензитетот на фотосинтезата. 

 Создавање на отпад од градежните активности, кој ја загадува околната 
животна средина со што ќе бидат загрозени како флората така и фауната. 

 Можност од загадување на почвата како и на подземните води од маслото во 
возилата и машините, доколку неправилно се ракува со нив или во случај на 
хаварија. 

 
Во текот на функционирањето на ветерните електрани не се очекуваат значајни 
влијанија врз хабитатите и флората. Истото се однесува на копнените животни и 
инсектите кои воглавно не гравитираат на височина на перките на ветерниците. 
Во однос на птиците и лилјаците како најафектирани групи на организми постојат 
одредени фактори на ризик кои се со мал до среден интензитет. Ризикот зависи од 
повеќе фактори како што се: локациите и големината на турбините, бројноста на 
популациите, однесувањето на птиците и лилјаците, изворите на храна, 
временските услови итн.  
Анализата од валоризацијата на птиците кои се среќаваат во регионот покажува 
дека се регистрирани 167 видови птици од кои три се загрозени, а 50 вида се 
ранливи. Три вида се европски видови од глобален интерес за зачувување, 40 
видови се дел од Директивата за птици, а скоро 2/3 од видовите се строго 
заштитени според Бернската Конвенција, додека видовите Pelicanus crispus и Clanga 
clanga се дел од Бонската конвенција. Голем дел од регистрираните птици имаат 
меѓународно значење поради што е потребно е да се обрати особено влијание при 
спроведување на мерките за намалување на негативните влијанија врз животната 
средина, особено во фазата пред изградба, со цел да се избегнат локалитетите 
каде истите гнездат, се исхрануваат или прелетуваат за време на пролетно-
есенската миграција. 
Анализата од валоризацијата на лилјаците кои се среќаваат во регионот покажува 
дека се регистрирани 8 видови лилјаци и сите се заштитени според меѓународните 
конвенции (Директивата за хабитати, Бонската и Бернската Конвенција). Тие не се 
вклучени во описот на хабитатите поради тоа што отсуствуваат конкретни податоци 
за нивната дистрибуција. Се претпоставува дека се застапени речиси во сите 
хабитати во потрага по храна и како засолништа користат различни хабитати: 
природни или вештачки пештери, карпести пукнатини, дупки во дрвјата, кровови на 
куќите и друго. Од тие причини, најзначајно е спроведувањето на инвентаризација и 
мониторинг врз лилјаците во фазата пред изградба на ветерниот парк кој ќе 
овозможи следење на актуелните состојби и утврдување на адекватни мерки за 
намалување на негативните влијанија врз нив. 
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Во текот на функционирањето на патот не се очекуваат значајни влијанија врз 
хабитатите, флората, фунгијата и фауната. 
Флора 
Со користењето на патот ќе се подобри достапноста до одредени локалитети што 
може да има негативно влијание кога се во прашање собирачи на лековити или 
ретки растенија и габи. 
Фауна 
Што се однесува на без’рбетниците не се очекуваат директни влијанија во текот на 
изградбата на патот. Во однос на ’рбетниците влијанијата ќе се манифестираат 
главно преку: 

 директна смртност од судири на животните со возилата 
 вознемирување од преголема бучава и вибрации (некои животни ги 

избегнуваат деловите во близина на патишта поради човековите активности 
и зголемената бучава) 

 фрагментација на стаништата 
Слично како и со флората, ќе се подобри достапноста до одредени локалитети со 
што ќе се зголеми притисокот врз биолошката разновидност (лов, риболов, 
колекционерство и слично). 
Во текот на оперативната фаза најранлива група на организми се птиците. Поради 
слабата забележителност на жиците птиците не можат навремено да реагираат па 
можат лесно да настрадаат со допирање на нивните крилја до електричните 
проводници. Посебно е висок морталитетот на птици кои мигрираат ноќе или при 
лоши временски услови, како што се магла, дожд и ниска покривка со облаци. Исто 
така, самата должина и распространетост на далекуводот е една дополнителна 
пречка во препречувањето на миграторниот коридор на птиците. 
 
Електромагнетни влијанија 
За време на градбата не се очекуваат електромагнетни влијанија врз животната 
средина и луѓето. 
Во фазата на работа на далекуводот постојат електрично и електромагнетско поле 
кои различно се распространуваат кај надземни и подземниот водови. 
Конструкцијата на далекуводот и појавата на електрично и електромагнетното 
зрачење можат да имаат влијание врз живиот свет но и врз работата на опремата 
која работи со предавање и примање на радио сигнали. 
Влијанието врз живиот свет може да биде директно (непосреден контакт со 
проводниците) или индиректно (преку електромагнетското зрачење). Директниот 
контакт со надземен вод доведува до сигурна смрт и тој се случува најчесто во 
случаи кога луѓето не се придржуваат на пропишаните растојанија од проводниците 
или на безбедносните мерки за работа, а кај животните најчесто настанува кај 
птиците.  
Појавата на електрично поле кај далекуводот е последица на напонските состојби, а 
магнетното зрачење се појавува како последица на течење на струја. На јачината на 
магнетното поле свое влијание имаат и распоредот на проводниците и нивното 
растојание од објектите. 
Начинот на конструкција на подземните кабли оневозможува појава на електрично 
поле надвор од кабелот, но високонапонските кабли создаваат многу поголемо 
електромагнетно зрачење од надземните водови. Тоа зависи од начинот на 
поставување, распоредот на проводниците, дали се работи за едносистемски или 
двосистемски вод и тн.  
Бидејќи далекуводот со својот надземен дел не поминува низ населени места, а 
најблиските куќи се оддалечени повеќе од 100m од проводниците може да се смета 
дека влијанието на далекуводот ќе биде занемарливо. 
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Влијанија врз археолошкото и културно-историското наследство 
Во рамките на планскиот опфат и во неговата непосредна околина не постојат 
археолошки подрачја и локалитети со културно наследство кои би претставувале 
ограничувачки фактор во процесот на дефинирање на проектните содржини на овој 
Проект за инфраструктура.  
Имајќи го во предвид споменатото, не се очекувааат директни или индиректни 
влијанија врз културно и археолошко наследство. 
Доколку при реализација на градежни работи се утврди постоење на артефакти или 
се појават индиции дека на локацијата се наоѓа потенцијално археолошко добро, 
градежните работи ќе бидат запрени и навремено ќе биде известена Управата за 
културно наследство при Министертвото за култура. 
 
Влијанија врз пределот и визуелни ефекти 
Во фазата на градба, пределот во рамките на градежните зони, воспоставени по 
должина на на трасата на ветерните електрани и пристапниот пат ќе биде видно 
изменет.  
За време на изградба визуелниот лик на пределот ќе се промени краткотрајно како 
резултат на активностите кои ќе се превземаат на теренот во облик на 
расчистување, копање ровови, доаѓање и присуство на големи транспортни возила, 
камиони, кранови и друга механизација потребна за транспорт на елементите за 
монтажа, расчистување после монтажни и електромонтажи активности и создавање 
на отпадот. Присуството и движењето на работниците исто така, ќе има влијание 
врз пределот. Поставувањето на ветерниот парк и трасирање на пристапниот пат ќе 
предизвика промена на визуелниот лик, но истото ќе биде од краткотрајна и локална 
природа, со времетраење еднаково на времето потребно за изградба. По 
завршување на градежните работи и отстранување на шутот и другиот отпад 
краткотрајното влијание од изградбата ќе престане. Генерално, бидејќи по својата 
природа ветерниот парк и пристапниот пат е позициониран на експонирана 
локација, која во фаза на изградба е визуелно забележителна и до максимум 5km 
растојание. Главни рецептори на новиот изглед на пределот во фаза на 
поставување на ветерниот парк ќе биде локалното население и патниците кои 
минуваат по локалните патишта. 
Исто така, за време на градбата на далекуводот визуелниот лик на пределот ќе се 
промени како резултат на активностите кои ќе се превземаат на теренот. Се 
предвидува поставувањето на еден столб да трае околу 5-10 дена и по завршување 
на градежните работи и отстранување на шутот и другиот отпад краткотрајното 
влијание од изградбата ќе престане. 
Визуелните влијанија и влијанијата врз пределот се главни влијанија во фазата на 
работа на ветерните електрани. Трасираниот пристапен пат, ќе предизвика 
визуелни трајни промени кои соодветно ќе се инкорпорираат со останата патна 
мрежа. 
Ветерните турбини вообичаено се позиционираат на изложени локации. Тие се 
високи градби и поради тоа, визуелно се значајно забележливи од далечина. Овој 
парк на ветерни електрани не претставува исклучок во таа смисла и турбините ќе се 
гледаат од различни позиции во областа. Сепак, не се очекува да предизвикаат 
значајни негативни промени во пределот. Во споредба со турбините, визуелното 
влијание од придружните објекти (пристапен пат) на паркот на ветерни електрани, 
ќе биде незначително. 
Изгледот на турбината и изборот на соодветна мат боја на турбинските структури и 
нивните перки ќе придонесат за подобрување на нивниот изглед во околниот 
предел. Постојната вегетација и областите со дрвја на некои микро-локации може 
да ја намалат видливоста на некои делови од турбинските структури. Врз основа на 
досегашното меѓународно искуство, може да се заклучи дека визуелните аспекти 
поврзани со паркот на ветерни електрани не претставуваат клучен аспект за 
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прифаќање од страна на локалното население и веројатно е дека, поголемиот дел 
од заедницата ќе го прифати визуелното влијание.  
Генерално, бидејќи по својата природа далекуводите се позиционирани на 
експонирани локации тие во оперативната фаза се визуелно забележителни и до 
макс. 5km растојание. Главни рецептори на новиот изглед на пределот по 
поставувањето на надземниот далекувод ќе бидат локалното население и 
патниците кои минуваат по локалните патишта во реонот на општина Богданци. 
Гледајќи од перспектива на локалното население, далноводот ќе се позиционира на 
локација каде дел од теренот е ридест а дел рамничарски, со ниска вегетација, 
додека намената на околно земјиште е претежно за земјоделски цели. 
 
Соодветно на влијанијата, односно на причините кои придонесуваат Проектот за 
инфраструктура да има негативни влијанија врз животната средина, планирани се 
мерки за заштита, намалување и неутрализирање на овие влијанија.  
При определувањето на мерките за намалување на негативните влијанија на овој 
проект врз животната средина, најпрво се разгледувани техничко-технолошки и 
организациони решенија кои ги нуди планската документација, а кои би можеле да 
бидат разгледувани како вградени мерки за заштита, намалување и неутрализација 
на негативните влијанија.  
Општите мерки на кои треба да се придржуваат инвеститорот, проектантите и 
изведувачите на работите можат да се сведат на: 

- Во текот на спроведување на проектот треба да се земаат во предвид 
аспектите на животната средина 

- Да се користат најдобрите достапни техники при изведување на работите 
- Активностите да се одвиваат според важечките национални и меѓународни 

прописи, препораки и стандарди 
- Сите изведувачи на работите треба да ги следат најдобрите пракси за 

минимизирање на бучавата, емисиите од користените возила и опрема 
- Да се одржуваат теренот и пристапните патишта колку што е можно почисти 
- Надзорот на изведување на работите треба да внимава на точно 

извршување на работите, притоа следејќи ги и сите аспектите на животна 
средина 

- Да се следат препораките за обезбедување на градилиштата и заштита на 
работниците за да се намалат ризиците од повреди 

- Да се следат упатствата за заштита при монтажа на столбовите и 
електричната опрема 

- Доколку при ископот се пронајдат археолошки артефакти, треба да се 
прекине со работата и да се повикаат стручни екипи 

- Да се следат барањата од Елаборатот за инженерско – геолошка проспекција 
на теренот 

- Да се следат препораките од Елаборатите за вкрстување со 
инфраструктурни објекти и железница 

- Да се следат препораките од Елаборатот за заштита од пожар 
- Во целост да се следи Упатството за градба на приклучокот 

Како дополнителни мерки, табеларно (во Табела 6 и Табела 7) се предложени 
активности кои треба да се превземат пред фаза на градба и во текот на фазата на 
градба  и /или во фазата на работење, соодветно на тоа каде се јавува 
разгледуваното влијание. Соодветно на разгледуваните влијанија мерките за 
минимизирање на влијанијата се разгледувани за  ветерните електрани, 
пристапниот пат и далeкуводот.  
 
При изработката на планска и проектна документација за која се врши Стратегиска 
оцена на животната средина, нужно внимание се обрнува на споредбената анализа 
за алтернативните решенија кои биле земени во предвид при изготвувањето на 
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планската документација, вклучувајќи ја и нултата алтернатива, односно 
алтернативата без спроведување на планот. Анализата на алтернативните се прави 
од аспект на најдобро избраното решение на локацијата, како и применетите 
технологии и техники во однос на можните и најдобро достапните. Овие аспекти се 
разгледуваат сé со цел да се изнајде најдобро решение, кое ќе придонесе за 
максимална можна заштита на животната средина. 
 
Планираните мерки за спречување и намалување на негативните влијанија врз 
животна средина ќе се реализираат во согласност со Планот за следење на 
состојбата на животната средина во фаза на градба и фаза на работење (Табела 
8 и Табела 9 - Мониторинг план на животна средина). 
Планот ги содржи следните информации: 

 медиум и параметар кој се следи 
 локација на која се следи параметарот 
 начин на следење на параметарот 
 колку често се врши следењето (мониторингот) 
 кој е одговорен за следењето на параметрите 

Со реализација на планот за мониторинг на животната средина ќе се добијат 
податоци кои можат да послужат за документирање на статусот на одреден медиум 
на животната средина (воздух, вода, почва), како и следење на ефектите од 
применетите мерки за ублажување. Исто така, планот овозможува воспоставување 
на интерактивна врска помеѓу сите вклучени страни и претставува основа за 
надлежните институции, да го контролираат процесот на спроведување на 
законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки.  
Основните цели на планот се: 
 Да се потврди дека договорените услови при одобрувањето на проектот се 

соодветно спроведени,  
 Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или 

дозволените гранични вредности, 
 Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени, 
 Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 

придобивките во однос на заштитата на животната средина 
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11.0. РЕЗИМЕ ОД ЈАВНА РАСПРАВА 
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АНЕКС 2 
 
5.9. Биодиверзитет (флора и фауна) 
 
5.9.1. ВЕТЕРЕН ПАРК  
 
5.9.1.1. ОПИС НА ХАБИТАТИ И ВИДОВИ 
 
Во овој текст се сумирани резултатите од картирањето на хабитатите, теренските 
набљудувања, литературните податоци за составот на флората и фауната во коридорот на 
ветерните електрани кој се протега по ритчестиот дел на потегот Богданци - с. Стојаково. 
Даден е опис на хабитатите, нивна дистрибуција и значење на локално и регионално ниво. 
 
Во однос на потеклото хабитатите во коридорот на ветерната електрана се поделени во две 
главни категории: природни и антропогени хабитати. Во природните хабитати се вклучени: 
шумските, грмушестите, тревестите и водените хабитати. Поделбата на овие категории е 
направена врз основа на следниве критериуми: присуство на различни растителни заедници, 
дистрибуција, степен на деградација и геоморфолошки карактеристики. Сепак, за главен 
критериум беше користена поделбата за Класификација на хабитати според EUNIS. За секој 
од хабитатите се дадени: опис на растителната заедница; доминантни и чести видови 
растенија; карактеристични видови габи; фауна која е претставена со ’рбетници (водоземци, 
влечуги, птици и цицачи) и одбрани групи од ’безрбетници (вилински коњчиња, тркачи, 
скакулци и дневни пеперутки).  
 
ПРИРОДНИ ШУМИ И ГРМУШЕСТИ ХАБИТАТИ 
 
Шумските и грмушестите хабитати се поделени во следниве два типа: дабов шумски појас 
(псевдомакија) и крајречни хабитати. Речиси целата област се наоѓа во типичен појас на 
термофилна дабова шума (псевдомакија). Тоа е доминантен тип на вегетација кој ги 
одредува карактеристиките на брдските предели и го претставува најнискиот шумски појас 
во Македонија. Псевдомакијата низ вековите била изложена на силно антропогено влијание 
од локалното население кое ги искористувало листопадните дрвја (даб, јасен, габер). Од тие 
причини, денес се срекаваат деградирани стадиуми во кои доминира дабот прнар. 
Крајречните шуми и појаси со чинар се развиваат во речните клисури и долини, во 
термофилните области со прнар.  
 
ДАБОВ ШУМСКИ ПОЈАС 
 
Псевдомакија – шибјаци со прнар и габер1 
 
Според Лопатин и Матвејев (1995) псевдомакијата, како вегетациски тип, може да се вклучи 
во зонобиомот на медитерански приморски шуми и макии, во источното медитеранско 
подрачје. Биотопот е претставен со заедницата на зимзелениот грмушест даб, Quercus 
coccifera, која во оваа област образува типични растителни заедници Querco cocciferae-
Carpinetum orientalis Oberd. 1948 emend. Ht. 1954. Во Република Македонија оваа 
климазонално распространета заедница се развива до Демир Капија, до каде е и нејзината 
најсеверна граница. 
 
Заедницата е застапена на стрмни и каменести места до 600 m надморска висина (Слика 
бр.1). Во подобро зачуваните делови, главен едификатор е Quercus pubescens. Многу 
абундантен е Carpinus orientalis. Од зимзеленте видови доминантни се: Quercus coccifera и 
Phillyrea media, но исто така често се среќаваат и Juniperus oxycedrus и Juniperus excelsa. 
Други значајни растителни видови се: Pistacia terebinthus, Fraxinus ornus, Coronilla emeroides, 
Colutea arborescens, Crataegus heldreichii, Lonicera etrusca, Cornus mas, Paliurus spina-christi, 
Jasminum fruticans, Ruscus aculeatus, Cistus vilosus, Aristolochia rotunda, Colchicum latifolium, 

                                                 
1 Reference to Habitat Directive: No specific reference, Reference to EUNIS: F5.31 ‐ Helleno‐Balkanic 
pseudomaquis. 
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Juniperus oxycedrus, Juniperus excelsa, Cardamine graeca, Cyclamen neapolitanum, Asplenium 
adianthum nigrum, Symphytum bulbosum и други.  

 

 
 
 
 
 
Дистрибуција во подрачјето на коридорот: Добро развиени шуми на прнар и габер се наоѓаат 
во најсеверниот дел од коридорот. 
 
Карактеристични претставници од габите за овој биотоп се термофилните медитерански 
видови. Со оглед на тоа што климатските услови не се поволни за развој на териколни габи, 
во овој хабитат доминираат главно лигниколни видови. Најкарактеристични термофилни 
видови за овој хабитат се следниве: Peniophora meridionalis, Pulcheritium caeruleum, 
Meruliopsis hirtellus и Vuilleminia megalospora. Термофилните дрвја и грмушки, кои имаат 
ограничена дистрибуција во регионот, претставуваат различни супстрати за специфични 
видови габи и овозможуваат развој на ретки видови. Најкарактеристични видови за овој 
биотоп се следниве: Peniophora quercina, Peniophora meridionalis и Vuilleminia megalospora 
(на Quercus coccifera), Antrodia albida (на Phillyrea media), Peniophora jinipericola, Hyphodontia 
juniperi, (на Juniperus oxycedrus), Phellinus torulosus (на Carpinus orientalis) и други. Од 
териколните видови значајни се: Boletus aestivalis, Amanita caesarea, Tricholoma scalpturatum, 
Russula albonigra и други. 
 
Фауната во овој хабитат е релативно сиромашна. Најголем дел од видовите кои ги 
населуваат грмушестите хабитати на овој биотоп се типични жители на сувите и топли 
региони, т.е. медитеранскиот и субмедитеранскиот регион. Еден од најчестите видови, 
карактеристичен за многу аридни региони во Македонија е Scolopendra cingulata (Myriapoda, 
Chilopoda). Најтипичен претставник на шкорпиите во грмушестите заедници е Mesobuthus 
gibbosus. Инсектите главно се претставени со видови кои припаѓаат на Lepidoptera 
(пеперутки), Orthoptera (правокрилци), Coleoptera (тркачи) и Hymenoptera (ципокрилци). 
Најкарактеристични видови за овој хабитат се Iphiclides podalirius (Papilionidae) и некои 
видови од фамилијата Saturidаe. Видот Scolia flavifrons (Scoliidae) е еден од најголемите 
претставници на оси во Македонија.  
 
Фамилијата Carabidae е претставена со повеќе чести видови, од кои најзначаен е 
Zabrus brevicollis. Претставниците од фамилијата Scarabaeidae се прилагодени на 

Слика бр.1: Псевдомакија со дабот прнар (Quercus coccifera)  
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специфичните животни услови во оваа заедница – главно се развиваат на измет од 
цицачи. 
 
Херпетофауната е карактеристична за овој хабитат во Македонија. Влечугите се 
претставени со термофилни претставници. Ophisaurus apodus – блавор е вид кој преферира 
топли и суви хабитати. Во Македонија е многу редок вид, но за неговота дистрибуција во 
Македонија постојат многу оскудни податоци. Друг вид змијогуштер кој ги населува 
грмушестите хабитати е Anguis fragilis, кој е прилично чест во останатите делови региони. 
Треба да се истакне и зелениот гуштер (Lacerta viridis) – термофилен влекач, многу чест во 
обој хабитат. Најчест вид од влечугите најверојатно е грчката желка (Testudo graeca). 
Змијата Elaphe situla е карактеристичен претставник за грмушестите заедници. 
 
За овој хабитат може да се наведат голем број видови птици, но не многу од нив се 
карактеристични видови. Најголем дел од птиците ги користат грмушестите заедници како 
места за исхрана или само за летање, и делумно за гнездење. Видовите Lanius collurio, 
Lanius senator, Emberiza spp., Streptopelia turtur, Perdix perdix и Passer hispanioliensis се 
најкарактеристични претставници кои го користат овој хабитат за гнездење. Merops apiaster е 
доста чест вид, бидејќи се храни со скакулци, оси и пчели кои ги има на овој хабитат. Видот 
Buteo rufinus ги користи грмушестите заедници како место за храна, постојано прелетувајќи 
го во потрага по плен. 
 
Од цицачите на овој хабитат се регистрирани: див зајак (Lepus europaeus), Mustela nivalis, 
Martes foina и Vulpes vulpes.  
 
Деградирана псевдомакија – деградирани шибјаци со прнар и габер 
 
Овој биотоп се разликува од претходниот главно по тоа што зимзелените и листопадните 
грмушести видови се многу поретко застапени. Во деградираната природна псевдомакија се 
застапени видови како: Paliurus spina christi, Pyrus amygdaliformis, Prunus spinosa, Juniperus 
oxicedrus и други (Слики бр.2, 3, 4). На одредени места се среќаваат помали или поголеми 
тревести површини. Од тревестите растенија карактеристични се високите треви како: 
Chrysopogon grylus, Andropogon ishemum и други. Оваа растителна заедница е формирана 
како резултат на силно антропогено влијание, поради што карактеристичните елементи за 
природна вегетација се среќаваат ретко или повремено. Природната вегетација била сечена 
со цел да се зголемат земјоделските површини или пасиштата. Типичниот биотоп на силно 
деградирана псевдомакија обично има секундарно потекло, бидејќи претходно споменатите 
елементи ги освојуваат напуштените ниви и пасишта. Всушност, овој тип на биотоп 
вообичаено се среќава во близина на населбите и обработливите површини. 
 
Дистрибуција во подрачјето од интерес: Деградираната псевдомакија е најраспространетиот 
тип на хабитат во подрачјето од интерес. Се среќава во непосредна близина на ветерните 
електрани бр. 2, 3, 4, 6, 8, 9.  
 
Не се регистрирани карактеристични лигниколни видови габи кои го дефинираат овој биотоп 
главно поради отсуството на соодветни супстрати. Присуството на други дрвенести видови 
како Paliurus spina christi и Pyrus amygdaliformis овозможуваат развој на габи како што се 
Peniophora incarnata на Paliurus spina christi, Lopharia spadicea, Laeticorticium polygonioides и 
други на Pyrus amygdaliformis. Но, во овој биотоп, териколните видови се одликуваат со 
поголем диверзитет. Од нив специфични за овој хабитат се: Astraeus hygrometricus, Amanita 
vitadinii, Tulostoma brumale, Scleroderma polyrhizum и други.  
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Фауната е слична на онаа од претходниот хабитат. Најголемата разлика е во тоа што 
доминираат видови карактеристични за отворени подрачја наместо типичните видови за 
прнаровите заедници. Ова се однесува на пеперутките (Hipparchia fagi, Satyrus statilinus, 
Pontia edusa, Pieris mannii, Aporia crataegi) и птиците (видови од родовите Emberiza и Lanius). 
На отворените места во шибјаците има многу видови од правокрилци како што се: Saga 
natoliae, Ancistrura nigrovittata, Poecilimon macedonicus, Dociostaurus marrocanus, а најчест е 
видот Acrida hungarica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слика бр.2: Деградирана псевдомакија со доминација на прнар 

Слика бр.3: Paliurus spina christi во 
деградирана псевдомакија 

Слика бр.4: Pyrus amygdaliformis со плод 
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Источно-медитерански гариги со Cistus incanus2 
 
Овој биотоп се карактеризира со типична грмушеста заедница со Cistus incanus, која припаѓа 
на асоцијацијата Diantho-Cistetum incani, Micevski & Мatevski, 1984. (Слика бр.5). Овде се 
среќаваат следните растителни видови: Cistus incanus, Chrysopogon grylus, Lupinus 
angustifolius, Helianthemum aegyptiacum, Dianthus pinifolius ssp. lilacinus, Euphorbia barrelieri 
ssp. thessala, Thymus heterotrichus, Ornithopus compressus, Mycropyrum tenellus var. aristatum, 
Briza maxima, Vicia articulate, Anthemis macedonica, Koeleria glaucovirens, Stachys recta, 
Crupina crupinastrum, Psilurus incurvus, Scabiosa trinifolia, Leontodon crispus, Festuca callieri, 
Genista carinalis, Tragopogon balcanicus, Fumana procumbens, итн. Покрај овие видови, овде 
доаѓаат и дрвенестите претставници од деградираната природна псевдомакија како: Quercus 
coccifera, Paliurus spina christi, Pyrus amygdaliformis, Juniperus oxicedrus и други  
 
Дистрибуција во подрачјето од интерес: Гаригите со Cistus incanus се појавуваат 
фрагментирано на помали површини, на повеќе места во рамките на деградираната 
псевдомакија.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КРАЈРЕЧНИ ХАБИТАТИ 
 
Овие шумски и грмушести заедници се развиваат по должината на реките и потоците во 
истражувана област. Многу ретко се среќаваат добро сочувани шуми од овој тип. Луѓето ги 
расчистуваат овие станишта со цел да се добие плодна алувијална почва. Шумските 
заедници припаѓаат на сојузот Platanion orientalis I. et V. Kárpáti 1961  
 
Шуми со чинар3 
 

                                                 
2 Reference to Habitat Directive: No specific reference; Reference to EUNIS: F6.23 Eastern Cistus 
garigues. 
 
3 Reference to Habitat Directive: 92C0 Platanus orientalis and Liquidambar orientalis woods (Plantanion 
orientalis), Reference to EUNIS:  G1.381 ‐ Helleno‐Balkanic riparian plane forests, Reference to CoE BC Res. 
No. 4 1996:  ! G1.38 [Platanus orientalis] woods 

 

Слика бр.3-5: Фрагменти од заедницата со Cistus incanus помеѓу ВЕ бр. 8 и 9. 
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Главни карактеристики: Овој хабитат е претставен со заедницата Juglando-Platanetum 
orientalis Em et Dzekov 1961. Овие подрачја повремено се поплавени за време на 
дождливиот период. Тука доминира чинарот (Platanus orientalis) давајќи ја физиономијата на 
заедницата (Слика бр.6). Во оваа заедница, исто така, има оптимални услови за развој на 
белата врба (Salix alba), додека оревот (Juglans regia) обично отсуствува. Карактеристични 
видови за грмушестиот кат се Rubus caesius, Cornus sanguinea и други. Има и некои видови 
лијани (Hedera helix, Humulus lupulus, Clematis vitalba) кои се важна компонента на 
заедницата. Најзначајни видови во тревестиот кат се следниве: Ficaria grandiflora, 
Cynanchum acutum, Thalictrum angustifolium, Rumex tuberosus, Plumbago europaea, 
Dracunculus vulgaris и други. 
 
Дистрибуција во подрачјето од интерес: Фрагменти од добро развиена шума со чинар има во 
коритото на реката Луда Мара на локалитетот “Честе Јавори”, на десната страна на патот 
Богданци - Дојран, на 2 km од Богданци. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во оваа заедница се регистрирани мал број на габи. Сите претставници се лигниколни 
видови, типични за Platanus orientalis. Дел од регистрираните видови, како Fomes 
fomentarius, Auricularia mesenterica, Schizopora paradoxa, Panus tigrinus, Stereum hirsutum и 
Stereum rugosum се чести на Platanus. Особено е значајно да се истакнат паразитските 
видови како што: Ganoderma adspersum, Laetiporus sulphureus и Fomes fomentarius. Ретки се 
следниве видови: Chondrostereum purpureum, Corticium polygonioides, Hyphodermella 
corrugata, Phlebiopsis roumeguerii и Scytinostroma aluta. 
 
Присуството на вода и листопадни дрвја овозможуваат добри засолништа за цицачите, со 
разновидна храна и вода. Поради тоа во овој хабитат се среќава голем диверзитет на 
цицачи. Едни од најкарактеристичните се следниве: Erinaceus concolor, Talpa europea, Lepus 
europeus, Vulpes vulpes и Felis sylvestris.  Во дупките на дрвјата се среќаваат и одредени 
видови лилјаци (Pipisterllus pipistrellus, Nyctalus noctula и Myotis mystacinus). 
 
Карактеристичен вид птица е краткопрстиот јастреб (Accipiter brevipes), кој ретко ги користи 
тревестите површини за гнездење. Чести видови се билбилчето (Carduelis carduelis), 
обичната зелентарка (Carduelis chloris), врапчињата (Parus major, Parus caeruleus), ќосот 
(Turdus merula), сојката (Garrulus glandarius), разни видови на врани (Corvus spp.) и други. 

Слика бр.6: Шума од чинар покрај реката Луда Мара (Честе Јавори)  
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Од влечугите обично се среќаваат претставници од соседните хабитати. Некои видови како 
ескулапова змија (Elaphe longissima) и леопардов смок (Elaphe situla) тука се почести отколку 
во псевдомакијата. 
 
Како резултат на поголемата влажност, диверзитетот на водоземците е поразнообразен. 
Чести видови се: балканската поточна жаба (Rana graeca), гаталинката (Hyla arborea), 
краставата жаба (Bubo bufo), дождовникот (Salamandra salamandra) и други. 
 
Фауната на тркачите во овие шуми е претставена со видови кои се чести и во другите 
крајречни хабитати. Најкарактеристични видови се: Bembidion spp., Platynus assimilis, 
Paranchus albipes и Pterostichus niger. Фауната на пеперутките е претставена со неколку 
видови поврзани со стаништата на крајречните заедниците. Такви видови се: Limenitis 
reducta, Apatura iris, Maniola jurtina, Kirinia roxelana и други. 
 
Појаси со чинар 
 
Појасите со чинар во областа на истражуваниот коридор често се среќаваат по должината 
на реките, потоците и каналите или по долините и клисурите. Овие појаси се почести отколку 
добро развиените шуми. Вакви појаси има по течението на Паљурска Река и нејзините 
притоки. Истите поради малите димензии не се прикажани на картата со хабитати. Тие се 
карактеризираат со посиромашен состав на флората и често отсуствуваат некои од 
карактеристичните елементи. 
 
ОТВОРЕНИ ПОДРАЧЈА – ТРЕВЕСТИ ПОДРАЧЈА  
 
Тревестите подрачја во подрачјето од инетерес не се чест вегетациски тип. Тие можат да 
бидат покриени со прнар или со сечење на грмушките се преобразени во обработливи 
површини. Поради тоа тревестите подрачја се застапени во мал дел од истражуваното 
подрачје и многу малку се од природно потекло. Најголем дел од нив се јавуваат како 
секундарни формацијии, опкружени со распрсната вегетација на различен степен на 
деградација. 
 
Суви тревести подрачја 4 
 
Овој тип на тревести подрачја е образуван со опустошување на поголеми области со 
природна вегетација, пред сè во близина на населбите или покрај главните сообраќајници. 
Претставен е со подрачја покриени со тревеста вегетација опколена со прнар, кој е на 
различен степен на деградираност. Доминантна растителна заедница на сувите пасишта во 
псевдомакијата е Tunico-Trisetetum myrianthi Mic. 1972 (Слика бр.7). Овие пасишта се 
состојат од терофитни растенија, кои се сушат на почетокот на летото. Карактеристични и 
диферeнцијални видови се: Onobrychis caput-galli, Valerianella coronata, Trifolium stellatum и 
Trifolium angustifolium. Други карактеристични видови на асоцијацијата се: Tunica velutina, 
Trisetum myrianthum, Trifolium glomeratum, Plantago bellardi, Ornithopus compressus, 
Valerianella microcarpa и Trifolium sufocatum. Составот на флората кој ја одредува 
физиономијата на овој биотоп е многу сличен со околните стаништата со ретки грмушки. 
Доминираат термофилни видови, а често се присутни и некои ниски грмуши (Quercus 
coccifera или Cistus incanus). Исто така, често се застапени и различни боцкасти високи 
тревести растенија (Eryngium campestre, Cirsium spp., Echinops spp. и други).  
 
Вегетацијата на тревестите подрачја кои се развиваат во близина на патишта обично е 
претставена со флорни елементи од соседните биотопи (најголем дел се од типот на 
псевдомакија), но значајна карактеристика е присуството на рудерални растенија. 
 

                                                 
4Reference to EUNIS Habitats: E1.33 East Mediterranean xeric grassland (E1.332 Heleno-
Balkanic shrot grass and therophyte communities), Reference to EU HD Annex I: 6220 Pseudo-
steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea , Reference to CoE BC Res. No. 4 
1996: 34.5 Mediterranean xeric grasslands 
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Дистрибуција во подрачјето од интерес: Сувите тревести подрачја се распространети во 
непосредна близина на ветерните електрани бр. 1, 2, 5 и 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составот на габи во овој хабитат се карактеризира со доминација на териколни видови како 
што се: Agaricus campestris, Astraeus hygrometricus, Bovista plumbea, Calvatia excipuliformis, 
Hygrocybe conica, Marasmius oreades и други. Повремено можат да се најдат и одредени 
микоризни видови од родовите Amanita, Cortinarius, Lactarius, Russula. 
 
Претставниците од фауната се идентични како во заедниците на псевдомакијата на 
различен степен на развој или деградација. Хабитатот се карактеризира со голем 
диверзитет на цицачи. Најчести видови се: волк, зајак, лисица и други. Со оглед на тоа што 
овој хабитат зазема сосема мала површина, има неколкукаракатеристични видови птици. 
Најчести се цуцулестата чучулига (Galerida cristata) и големата стрнарка (Emberiza calandra), 
како и многу други видови кои доаѓаат од соседните хабитати во потрага по храна. 
Индиретно, овој хабитат е значаен за неколку птици грабливки, како малиот орел (Hieraaetus 
pennatus), големиот орел кликач (Clanga clanga), малиот орел кликач (Clanga pomarina) и 
краткопрстиот јастреб (Accipiter brevipes) кои од индивидуални истражувања се забележани 
како ги користат овие  хабитати во близина на и во истражуваното подрачје како територија 
за хранење. Овој хабитат се одликува со богатство на влечуги, од кои некои се многу 
значајни. Доста чести се некои гуштери и многу видови змии (Coluber caspius, Elaphe 
quatourlineata итн.). Од водоземците чести се само два вида, но веројатно можат да се 
сретнат и неколку други видови од соседните хабитати, кои тука доаѓаат во потрага по 
храна. Најчест вид е зелената крастава жаба  (Bufo viridis). Дневните пеперутки во овој 
хабитат се многу чести. 
 
КАРПЕСТИ ПОДРАЧЈА 
 
На некои места во повисоките делови од подрачјето, како резултат на ерозија, се јавуваaт 
камењари. Тие се карактеризираат со екстремно ниска биолошка продукција, но се многу 
значајни за биолошката разновидност на одредени подрачја. Поради минералниот состав на 
карпите и екстремните еколошки услови овој хабитат е неповолен за богато биолошко 
разнообразие и овде се адаптирани специфични растителни и животински заедници. 
 

Слика бр.7: Типично суво тревесто подрачје во близина на ВЕ бр. 7. 
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Хазмофитска вегетација на клифови и карпи5 
 
Физиономијата на овој хабитат е дефинирана од формата и појавата на карпите, додека 
растителната покривка има само спорадична улога. Вегетацијата се карактеризира со 
присуство на литофитски мовови и петриколни лихеноидни габи. Карактеристични растенија 
се хазмофитските видови од родовите Jovibarba и Sedum. Исто така, се присутни и други 
тревести растенија, но тие имаат многу мала покровност (Слика бр.8).  
 
Дистрибуција во подрачјето од интерес: Карпести делови и клифови се присутни во 
клисурите на некои речни текови, како и по врвовите на  ритчињата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Најчести видови од мововите се Tortula muralis и Grimmia pulvinata. Од габите се застапени 
типични петриколни лихеноидни видови специјализирани за живот на силикатни карпи. 
Најчести видови се: Dermatocarpon miniatum, Hypogymnia tubulosa, Lecidea fuscoatra, Physcia 
dubia, Rhizocarpon geographicum, Rinodina lecanorina и Xanthoparmelia stenophylla. Фауната 
на цицачите и птиците е слична со таа на псевдомакијата, додека фауната на птиците се 
карактеризира со видови адаптирани за гнездење на непристапни локации, како карпеста 
ластовичка (Ptyonoprogne rupestris), лисестиот глувчар (Buteo rufinus), обичната ветрушка 
(Falco tinnunculus), орелот змијар (Circaetus gallicus) и др.  Истото се однесува и на 
водоземците и влечугите, со тоа што тука се среќава и балканскиот зелен гуштер (Lacerta 
trilineata). Фауната на пеперутките е слична на псевдомакијата. 
 
ВОДНИ СТАНИШТА 
 
Подрачјето е сиромашно со водотеци и извори. Од површинските води главен водотек е 
реката Луда Мара која не се одликува со поголеми и постојани протеци. На реката е 
изградена акумулацијата Паљурци чија намена е наводнување на обработливите површини. 
Акумулацијата е со корисен волумен од 2,8 х 106 м3. По изградбата на акумулацијата често 
коритото на р. Луда Мара е суво (Слика бр.9).  
 
 
  

                                                 
5 Reference to EUNIS Habitats: H3.62 Sparsely vegetated weathered rock and outcrop habitats 
Reference to EU HD Annex I: 8230 Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion 
or of the Sedo albi-Veronicion dillenii, Reference to CoE BC Res. No. 4 1996: none 

Слика бр.8: Карпести делови во близина на ветерната електрана број 6  



Извештај за СОЖС на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, 
пристапен пат, далековод и трафостаница, Општина Богданци, Тех.бр.5/16 

Технолаб, Скопје  105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повремени водотеци6 и суводолици 

 
Овие водни текови се карактеристични за клисурите во подрачјето од интерес и се 
претставени воглавно со реката Луда Мара инејзините притоки. Тие се од пороен карактер, 
често пресушуваат и во време на поголеми врнежи предизвикуваат проблеми со носење на 
нанос и поплавување (Слика бр.10). Вода има само во текот на влажниот период од 
годината. По топењето на снегот, во рана пролет, нивото на водата е високо, додека во 
останатиот дел од годината водните корита на потоците се суви. Тоа е причината поради 
која овие водотеци немаат голема важност како водни екосистеми. Сепак, клисурите низ кои 
течат вообичаено се покриени со густи или ретки шуми или појаси од чинари или врби, по 
што многу се разликуваат од околните тревести подрачја или земјоделски површини. Во 
пролетниот период во суводолиците цвета Gladiolus ilyricus. 
 
Од водоземците во овој хабитат присутни се: жолтиот мукач (Bombina variegata), обичната 
крастава жаба (Bufo bufo) и зелената крастава жаба (Pseudepidalea viridis). Чести видови 
пеперутки за овој хабитат се: Carcharodus flocciferus, Pygus alveus, P. sidae, Spialia orbifer, 
Parnassius mnemosyne, Zerynthia cerisy, Apanthopus hyperantus, Arethusana arethusa, 
Lasiommata petropolitana, Pyronia tithonus, Vanessa atalanta и други.  
 
Од аспект на фауната на птиците, овие привремени станишта се значајни како погодни 
локалитети за исхрана за белиот штрк (Ciconia ciconia),  како и за зимски преселници (кои 
доаѓаат во рана пролет – период на високи води во овие стаништаи го користат јужниот тек 
на Вардарска долина како потенцијален коридор за преселба), како и за случајно заскитани 
птици преселници (видови од родовите Calidris spp., Tringa spp., итн.). Дополнително, од 
индивидуални истражувања во подрачјето од интерес забележано е присуство на црн штрк 
(Ciconia nigra) чија територија на исхрана се протега околу ридот Раванец и го опфаќа 
северниот дел од територијата на планираните ветерници во подрачјето од интерес. 
 
  

                                                 
6 Reference to EUNIS Habitats: C2.5 Temporary running waters, Reference to EU HD Annex I: HD 
Annex I: 3290 Intermittently flowing Mediterranean rivers of the Paspalo-Agrostidion, Reference to 
CoE BC Res. No. 4 1996: none 

Слика бр.9: Сувото корито на реката Луда Мара (сателитска снимка) 
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Чакалести и песочни наноси7  
 
Покрај повремените водотеци во подрачјето од интерес се формираат ерозивни наноси од 
песок со ретка пионерска вегетација. Подлогата се карактеризира со чакал или почва во 
фаза на формирање (Слика бр.11). Ваквите биотопи повремено се поплавени, поради што 
се карактеризираат со ретка вегетација, преставена главно од Gramineae, како и многу 
пионерски видови растенија кои се развиваат на песоклива подлога, како претставници од 
Polygonaceae, Chenopodiaceae и други фамилии. Во физиономијата на овој биотоп 
придонесуваат и младите стебла од Tamarix. Овие заедници се сукцесиски стадиуми кои 
водат до развој на рипариска вегетација, крајречни шуми или појаси со чинар. Иако 
потенцијално ваквите станишта се значајни за одредени растителни и животински видови 
(птици, инсекти) во подрачјето од интерес не се регистрирани значајни видови.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
7Референца кон EUNIS Habitats: C3.62 Unvegetated river gravel banks; Референца кон EU HD 
Annex I: none; Референца кон CoE BC Res. No. 4 1996: 24.2 River gravel banks 
 

Слика бр.10: Повремени водотеци, реката Луда Мара (лево) со една 
од притоките (десно)

Слика бр.11: Ерозивни наноси од песок по течението на реката Луда Мара  
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Акумулации 
 
Претставени се со три вештачки брани од кои најголема е Паљурска Брана. Биотопот се 
карактеризира со големо разнообразие на без'рбетни организми, посебно на инсекти. 
Посебно се интересни групите на водени коњчиња (Odonata) со видовите: Chalcolestes 
parvidans, Anax imperator, Crocotemis erythraea, Simpetrum fonscolombei, Orthetrum albistrilum, 
Simpetrum striolatum I dr). Паљурската брана редовно се порибува со крап. Од водоземците 
доаѓат:Rana ridibunda, Bombina variegata, Triturus vulgaris и други, од влекачите Natrix natrix, 
Natrix tesselata, Emys orbicularis, Mauremys caspica и др. Од птиците се среќаваат некои 
миграторни видови (од родовите Anas sp., Podiceps sp., Gavia sp.), а од цицачите Neomis 
fodiens. 
 
Канали 
 
Претставени се со канализираниот дел од реката Луда Мара (во близина на Богданци) и 
каналите од иригациониот систем Богданско Поле. Од без'рбетна фауна карактеристичен е 
Astacus fluviatilis. Во водата се развиват многубројни диптери, ефемероптери, трихоптери и 
др. Од рибите доаѓа мрената  (Barbus meridionalis), бојникот (Chondrostoma nasus), од 
водоземците Rana balcanica, Bombina variegata, Bufo bufo, Bufo viridis, Triturus vulgaris; од 
влекачите Natrix natrix, Natrix tesselata, Emys orbicularis. 
 
АНТРОПОГЕНИ ХАБИТАТИ  
 
Овој дел се однесува на антропогените хабитати како што се четинарски и листопадни 
насади и обработливи површини (полиња, овоштарници, лозови насади, напуштени ниви). 
 
ШУМИ И НАСАДИ 
 
Насади од четинарски дрвја8 
 
Некои видови четинари (Pinus nigra, Pinus halepensis, Cupressus arizonica и Cupressus 
sempervirens) се многу добро прилагодени на климатските услови на ова поднебје. Сепак, во 
истражуваниот коридор се среќаваат само мали површини со четинарски насади. Тие се 
претставени со мешани насади од чемпрес (Cupressus arizonica и Cupressus sempervirens) и 
бор (Pinus nigra и Pinus halepensis). Често се присутни и медитерански флорни елементи, 
типични за целата област. Видовите од родот Cupressus, со тенки и високи крошни, ја даваат 
физиономијата на биотопот. Чемпресите се отпорни на паразитски и сапробни габи поради 
што таквите видови габи се многу ретки. Слична е и состојбата со териколните видови, со 
исклучок на видовите поврзани со борови дрвја.  
 
Составот на фауната (цицачите) е идентичен како во широколисните насади. Од птиците 
има многу видови кои ги користат овие хабитати за исхрана. Чести се сојката (Garrulus 
glandarius), златната чинка (Carduelis chloris), некои видови врапчиња и некои претставници 
од фамилијата Fringillidae. Од влечугите најчести се гуштерите (Lacerta spp.), а понекогаш се 
среќаваат и змии (Colubridae). Поради неповолните хидрографски услови и почвените 
слоеви овој хабитат е многу сиромашен со водооземци. Најчести претставници од 
пеперутките се: Artogeia rapae, Polyommatus icarus, Gonepteryx rhamni, т.е. видови кои се 
чести во најголем број од хабитатните типови. 
 
  

                                                 
8 Reference to EUNIS Habitats: G3.F12 Native pine plantations , Reference to EU HD Annex I: 
none Reference to CoE BC Res. No. 4 1996: none 
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Дистрибуција во подрачјето од интерес: Насадите со бор (Pinus nigra и Pinus halepensis) се 
застапени само во близина на ВЕ 1, додека мешаните насади со чемпрес (Cupressus 
arizonica и Cupressus sempervirens) се среќаваат близу ВЕ 9. 
 
Антропогени појаси од дрвја и дрвореди9 
 
Антропогените појаси од дрвја и дрворедите не претставуваат специфична растителна 
заедница или посебен хабитат. Дрворедите по рабовите на полињата, нивите и градините 
имаат голема важност бидејќи тие служат како коридори за распространување на многу 
видови. 
 
Дрвенестите и грмушестите видови кои се среќаваат во овој биотоп имаат природно и 
антропогено потекло. Некои дрвја се остатоци од природна вегетација (Ulmus spp., Celtis 
australis, Pyrus amygdalyformis, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa canina, Rubus spp. 
и други), а други видови се интродуцирани од човекот (Populus nigra cv. “italica”, Prunus 
cerasifera, Robinia pseudoacacia, Ailanthus glandulosa). Дел од полињата се оградени со меѓи, 
обично засадени со овошни дрвја од кои најзастапени се: Ficus carica, Morus spp., Punica 
granatum, Cydonia oblonga, Pyrus spp. и Juglans regia. Тревестите видови се претставени со 
елеменити од соседните рудерални заедници. 
 
Дистрибуција во подрачјето од интерес: Дрворедите се распоредени неправилно по 
рабовите на полињата, нивите и градините и најчести се во Богданско Поле, како и во 
близина на населбите во рамничарските делови од коридорот. 
 
ТРЕВЕСТИ ПОДРАЧЈА СО АНТРОПОГЕНО ПОТЕКЛО 
 
Напуштени ниви10 
 
Во однос на флората, најважна карактеристика на овој биотоп е доминантноста на плевели и 
рудерални растенија карактеристични за тревестите заедници (Слика бр.13). Вегетациската 
покривка е добро развиена и густа што укажува дека овие површини се напуштени пред 
многу години. 
 

                                                 
9 Reference to EUNIS Habitats: G5.1 Lines of trees, Reference to EU HD Annex I: none , 
Reference to CoE BC Res. No. 4 1996: none 
10 Reference to EUNIS Habitats: E5.1 Anthropogenic herb stands, including: E5.11 Lowland 
habitats colonized by tall nitrophilous herbs , Reference to EU HD Annex I: none , Reference to 
CoE BC Res. No. 4 1996: none and, Reference to EUNIS Habitats: I1.53 Fallow un-inundated 
fields with annual and perennial weed communities, Reference to EU HD Annex I: none , 
Reference to CoE BC Res. No. 4 1996: none 

Слика бр. 12: Насади со бор (лево) и чемпрес (десно) 
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Во тревестиот кат се присутни видови од природните тревести подрачја, како што се: 
Cynodon dactilon, Lolium spp., Bromus spp., Hordeum vulgare и други. Често навлегува и видот 
Andropogon ishemum. За овој хабитат се типични и други тревести растенија (главно 
плевели), чести во местата со топла и сува клима, на пример видот Tribulus terrestris. 
Прилично често се среќаваат високи тревести растенија како Arctium lappa, Hyosciamus niger, 
Datura stramonium, Cichorium intybus, Xantium spinosum, Onopordon sp., Cirsium spp. и многу 
други. 
 
Од миколошки аспект, главно обележје на овој хабитат е присуството на габи 
карактеристични за тревести подрачја.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Најчести видови цицачи во овој хабитат се: ежот (Erinaceus concolor), јазовецот (Meles 
meles), кртот (Talpa europea), волкот (Canis lupus), невестулката (Mustela nivalis), дивата 
свиња (Sus scrofa) и други. Овој хабитатен тип е значаен бидејќи е многу сличен на сувите 
пасишта, каде исто така можат да се најдат слични видови птици и влечуги. Исто така, многу 
ретки се и водоземците, со исклучок на краставата жаба (Bufo bufo) која е почеста. Тркачите 
се претставени со видови кои се карактеристични за земјоделските површини и брдските 
пасишта. Најчести се: Amara aenea, Harpalus distinguendus, Harpalus serripes, Harpalus 
triseriatus и Zabrus incrassatus. 
 
Дистрибуција во подрачјето од интерес: Напуштените ниви и ливади ги има на мали парцели 
помеѓу земјоделските површини. 
 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОВРШИНИ 
 
Земјоделските површини во областа на коридорот се најзастапени во Богданското Поле, 
додека останатиот дел ги покрива областите во околината на населбите. Земјоделските 
површини се претставени со полиња, ниви и градини. И покрај тоа што најголем дел од 
парцелите заземаат мали површини, меѓите не се чести. Исто така, има и големи површини 
од насади со монокултури. 
 
 
  

 

Слика бр.13: Напуштени ниви со рудерална вегетација  
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Овоштарници11 
 
Овоштарството во областа на коридорот не е карактеристичен тип на земјоделска активност. 
Овошните дрвја обично се садат во селата или во нивна непосредна близина. 
Производството е наменето само за индивидуални потреби. Поради тоа во истражуваниот 
коридор, овоштарниците се застапени само спорадично и заземаат мали површини. Тие се 
повеќе или помалку екстензивно управувани, дрвјата се со различна големина и старост, а 
многу често се среќаваат различни овошни дрвја. Најзастапени овошни дрвја се: бадемите, 
праските, крушите, сливите и кајсиите. 
 
Составот на фауната во овоштарниците е идентичен со тој во земјоделските површини. 
Главна разлика се видовите поврзани со некои култивирани растенија. Од птиците, најчести 
се сојката (Garrulus glandarius), билбилчето (Carduelis carduelis), саријазмата (Oriolus oriolus), 
сколовранецот (Sturnus vulgaris), големиот и сирискиот клукајдрвец (Dendrocopos major и 
Dendrocopos syriacus), пупунецот (Upupa epops)  и други. Од влечугите можат да се најдат 
некои видови гуштери и змии. Најчест вид од водоземците е жабата гаталинка (Hyla arborea). 
 
Дистрибуција во подрачјето од интерес: Овоштарниците се типични за Богданско Поле како 
и во околината на селото Стојаково (види карта на хабитати). 
 
Полиња, ниви и зеленчукови градини12 
 
Полињата, нивите и зеленчуковите градини во областа на проектираниот коридор се 
претставени со различни култури. Претставени се со едногодишни култури како: домати, 
пиперка, лубеница, луцерка, тутун, модар патлиџан, зелка, компири, пченица, пченка и други. 
Важна карактеристика е тоа што климата овозможува одгледување на две култури годишно. 
Најчеста замена на културите е помеѓу полињата со пченка и зеленчуковите градини. 
Замената на два биотопи, дури и ако се слични, на исто место, нема многу значајна улога во 
вредноста на биолошката разновидност на биотопите, но има голема економска вредност. 
 
Некои видови габи како што се: Agaricus hortensis, Coprinus spp., Panaeolus semiovatus, 
Volvariella speciosa и други, се карактеристични за различни типови на земјоделски 
површини. 
 
Фауната е претставена со видови кои се чести за овој хабитатен тип во многу региони во 
Македонија. Најголем дел од видовите се типични за урбаните и руралните области. Такви 
се ежот (Erinaceus concolor), кртот (Talpa europea), невестулката (Mustela nivalis), куната 
белка (Martes foina), домашниот глушец (Mus domesticus), црниот стаорец (Rattus rattus) и 
други. Нема карактеристични видови птици кои го населуваат овој хабитат, а најчести се се 
цуцулестата чучулига (Galerida criststa), големата стрнарка (Emberiza calandra), некои 
грмушарки (Sylvia spp.) и одредени видови кои доаѓаат во потрага по храна како знаменитиот 
бел штрк (Ciconia ciconia) кој се гнезди во близина на населените места и се исхранува во 
близина на земјоделските површини. Од без'рбетниците карактеристична е фауната на 
пеперутките:Colias crocea, Pieris repae, Pieris brassicae и тркачите: Harpalus rufipes, Harpalus 
anxius, Harpalus autumnalis, Dixus obscurus. 
 
Дистрибуција во подрачјето од интерес: Полињата, нивите и зеленчуковите градини (Слики 
бр.14, 15) се типични за Богданско Поле и околината на село Стојаково, (види карта на 
хабитати). 
 
  

                                                 
11 Reference to EUNIS Habitats: G1.D4 Fruit orchards and FB.31 Shrub and low-stem tree 
orchards, Reference to EU HD Annex I: none, Reference to CoE BC Res. No. 4 1996: none 
12 Reference to EUNIS Habitats: I1.3 Arable land with unmixed crops grown by low-intensity 
agricultural methods, Reference to EU HD Annex I: none, Reference to CoE BC Res. No. 4 1996: 
none. 
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Лозови насади13 
 
Лозовите насади се чести во околината на Богданци и с.Стојаково, (Слика бр.16). 
Најкарактеристични сорти на вино се: вранец, кардинал, кратошија, дренак, килибар, афус–
али и многу други. Во однос на биолошката разновидност лозовите насади се многу 
позначајни отколку полињата и градините. 
 
Со оглед на тоа што овој хабитат овозможува добри услови за исхрана на птиците, тие се 
застапени во голем број. Еден од нив е сколовранецот (Sturnus vulgaris), кој е најчест вид. 
Многу видови го користат овој хабитат за размножување, како  ќосот (Turdus merula), 
врапчињата (Passer domesticus, Passer montanus) и други. Овде можат да се најдат и многу 
видови пеперутки, од кои најчести се: Leptotes pirithous, Celastrina argiolus, Polyommatus 
icarus, Artogia rapae, Pieris brassicae, Colias alfacariensis, Polyommatus icarus, Artogeia napi и 
други. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
13 Reference to EUNIS Habitats: FB.41 Traditional vineyards, Reference to EU HD Annex I: none 
Reference to CoE BC Res. No. 4 1996: none 

Слика бр.14: Нива со бостан во 
Богданско Поле 

Слика бр.15: Површини со пиперки во 
Богданско Поле 

Слика бр.3-16: Лозови насади во близина на Богданци 
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Пластеници и оранжерии 
 
Покрај одгледувањето култури во отворени градини, за областа на коридорот значајна 
карактеристика е и одгледувањето на раноградинарски култури во пластеници. Во нив 
главно се одгледуваат пиперки, краставици и домати. Пластениците се покриени со најлон и 
претставуваат привремени земјоделски објекти. Тие не се посебно значајни хабитати од 
аспект на биолошка разновидност (Слика бр.17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Населби и урбани подрачја 
 
Претставени се само со селото Стојаково и урбаните делови од населбата Богданци. Се 
карактеризираат со мозаична структура на вегетацијата, во која многу чести се 
интродуцираните видови, главно медитерански. Покарактеристични претставници на 
фауната се птиците:белиот штрк (Ciconia ciconia) – кој гнезди во непосредна близина на 
човековите населби и во соседното с. Стојаково во близина истражуваното подрачје 
(подрачје од интерес), потоа селската ластовичка (Hirundo rustica), градската ластовичка 
(Delichon urbica), домашното врапче (Passer domesticus), шпанското врапче (Passer 
hispaniolensis), гугутката (Streptopelia decaocto), дивиот гулаб (Columba livia) и кукумјавката 
(Athene noctua), а од цицачите:  Martes martes, Martes foina, Mustela putorius и др. 
 
5.9.1.2. ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ЗНАЧАЈНИ ХАБИТАТИ И ВИДОВИ 
 
ХАБИТАТИ 
 
Следниве типови на хабитати се земени според Директивата за хабитати (HD) и Бернската 
Конвенција (BC): 

1. Шуми и појаси со чинар (HD и BC) 
2. Суви тревести подрачја (HD и BC) 
3. Карпести подрачја (HD) 
4. Повремени водотеци (HD) 
 

Детален опис на хабитатите и нивното распространување долж трасата на Ветерните 
електрани се дадени во текстот погоре. Во НСБРАП, Директивата за хабитати (HD) или 
Бернската Конвенција се наведуваат неколку значајни хабитати кои се од интерес за 
истражуваното подрачје. Тие се следниве: 
 
1. Шуми и појаси со чинар долж реките или во долините и клисурите. Овој хабитат треба 

да се зачувува во Европа и претставува Special Areas of Conservation (SACs) според 
Директивата за хабитати, Анекс I: 92CO шуми на Platanusorientalis и Liquidambar 
orientalis.  

2. Суви тревести подрачја. Овој тип на хабитат има големо значење за зачувувањето во 
Европа (тој е приоритетен тип на хабитат (*) според Директива за хабитати, Анекс I: 

Слика бр.17: Типични пластеници со домати во близина на селото Стојаково и 
оранжерии со раноградинарски култури крај Богданци 
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6220 * Псевдо-степи со треви и едногодишни растенија од Thero-Brachypodietea). Се 
одликува со големо богатство на видови, иако е претставен само со мали површини во 
чистините на псевдомакијата или на места од напуштените ниви и полиња. Тој е 
широкораспространет во Македонија, има секундарно потекло и не е многу значаен на 
национално ниво. 

3. Карпести подрачја.Тие се карактеризираат со екстремно ниска биолошка продукција, но 
се многу значајни за биолошката разновидност на одредени подрачја. Поради 
минералниот состав на карпите и екстремните еколошки услови овој хабитат е 
неповолен за богато биолошко разнообразие и овде се адаптирани специфични 
растителни и животински заедници.Карпести делови и клифови се присутни во 
клисурите на некои речни текови, како и по врвовите на ритчињата. 

4. Повремени водотеци.Подрачјето е сиромашно со водотеци и извори. Од површинските 
води главен водотек е реката Луда Мара која не се одликува со поголеми и постојани 
протеци.Вода има само во текот на влажниот период од годината,во рана пролетпо 
топењето на снегот, додека во останатиот дел од годината водните корита на потоците 
се суви. Тоа е причината поради која овие водотеци немаат голема важност како водни 
екосистеми. 
 

ЗНАЧАЈНИ ВИДОВИ 
 
Флора  
 
Во подрачјето од интерес не се пронајдени растенија наведени во Анекс II или IV од 
Директивата за живеалишта. Единствено видот Ruscus aculeatusе дел од листата на видови 
во Анекс V од Директивата за живеалишта (Annex V - Animal and plant species of community 
interest whose taking in the wild and exploitation may be subject to management measures). Во 
Македонија не постои Национална црвена листа на засегнати растенија. Во однос на 
националната легислатива според Актот за регистрирање на ретки дрвенести видови 
(Службен весник на РМ, 23:1350) значајни растенија констатирани во истражуваното 
подрачје се следните видови: Juglans regia, Platanus orientalis и Amygdalus webbii. За време 
на теренските истражувања констатирани се некои ретки растителни видови. Тука спаѓаат: 
Marsdenia erecta, Cistus incanus, Colchicum doerfleri, Crocus olivieri, Polycarpon tetraphyllum, 
Parietaria lusitanica, Romulea bulbocodium, Silene graeca, Serapias vomeracea, Ophris aranifera 
ssp. atrata. Од реликтните видови во истражуваното подрачје се констатирани следните 
видови: Acer campestre, Carpinus orientalis, Clematis vitalba, Coryllus avellana, Fraxinus ornus, 
Hedera helix, Lonicera etrusca, Phillyrea media и Salix alba. Иако се работи за терциерни 
реликти, овие видови се чести во Македонија и во подрачјето од интерес. Од инвазивните 
видови во коридорот на ветерните електрани присутни се видовите Robinia pseudacacia, 
Ailanthus altissima и Amorpha fruticosa. 
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Фауна 
 
Цицачи 
Беа проценети вкупно 20 видови цицачи според Бернската Конвенција, Директивата за 
хабитати, Бонската Конвенција (значајна за лилјаците) и Црвената листа на IUCN. 
Сите видови лилјаци се наведени во анекс на Бонската Конвенција. Лилјаците не се 
вклучени во описот на хабитатите поради тоа што отсуствуваат конкретни податоци за 
нивната дистрибуција. Се претпоставува дека се застапени речиси во сите хабитати во 
потрага по храна. Како засолништа користат различни хабитати: природни или вештачки 
пештери, карпести пукнатини, дупки во дрвјата, кровови на куќите и друго. Анализата од 
валоризацијата на лилјаците покажува дека се регистрирани 8 видови лилјаци и сите се 
заштитени според меѓународните конвенции (Директивата за хабитати, Бонската и 
Бернската Конвенција).  
 
ДИРЕКТИВА ЗА ХАБИТАТИ: Директива на Советот (92/43/AEEC) за зачувување на 
природните хабитати и на дивата фауна и флора. 
Анекс II: Животински и растителни видови од интерес на заедницата чие зачувување 
наложува разграничување на посебни области за зачувување. 
Annex IV: Животински и растителни видови од интерес на заедницата со потреба од 
строга заштита. 

Слика бр.18:Ретки растителни видови: Cistus incanus (горе лево), Serapias 
vomeracea (горе десно), Marsdenia erecta (долу лево) и Romulea 

bulbocodium(долу десно). 
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BERN: Конвенција за зачувување на природните хабитати и на дивата фауна и флора. 
Appenix II: Строго заштитени животински видови. 
Appendix III: Заштитени животински видови. 

BONN: Конвенција за зачувување на миграторни видови диви животни. 
Appendix I: Загрозени миграторни видови. 
Appendix II: Миграторни видовикои се предмет на спогодби. 

IUCN: 1996 Црвена листа наIUCN за засегнати животни. 
CR: Критично загрозен; EN: Загрозен; VU: Ранлив; LR: Мал ризик; DD: Без доволно 
податоци. 

 
Табела 1: Валоризација на цицачи  

Бр. Научно име Македонско име 
Директива 
за хабитати 

BERN BONN IUCN 

1. Erinaceus concolor Еж - - - LC 
2. Spalax leucodon Слепо кутре - III - DD 
3. Talpa europaea Крт - - - LC 

4. 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Голем потковичар II/IV II II LC 

5. Rhinolophus hipposideros Мал потковичар II/IV II II LC 
6. Myotis myotis Голем ноќник II/IV II II LC 
7. Myotis mystacinus  Мустаклест лилјак IV  II LC 

8. Barbastella barbastellus  
Широкоушест 
лилјак 

II/IV  II NT 

9. Pipistrellus pipistrellus Џуџест лилјак IV III II LC 
10. Plecotus austriacus Сив лилјак IV  II LC 

11. Miniopterus schreibersi 
Долгокрилест 
лилјак  

II/IV II II LC 

12. Lepus europaeus Див зајак - III - LC 
13. Apodemus agrarius Пругасто глувче - - - LC 
14. Apodemus mystacinus Полскиглушец    LC 

15. Mus macedonicus 
Македонски 
глушец

- - - LC 

16. Canis lupus Волк II/IV II - LC 
17. Vulpes vulpes Лисица - - - LC 
18. Mustela nivalis Невестулка - III - LC 
19. Martes foina Куна белка - III - LC 
20. Sus scrofa Дива свиња - - - LC 

 
Птици 
 
За валоризацијата на птиците беа употребени Директивата на ЕУ за птици и меѓународните 
конвенции. 
 
а) Директива за птици – Директива на Советот 79/409/EEC за зачувување на дивите 
птици 

 Анекс I – Видови со посебни мерки за зачувување во поглед на нивниот хабитат со 
цел да се осигура опстанок и размножување во нивната област на 
распространување. Во таа насока, треба да бидат земени предвид:  
(a) видови во опасност од исчезнување;  
(б) видови кои се ранливи од специфични промени во нивниот хабитати;  
(в) видови кои се сметаат за ретки поради малите популации или ограниченото 

локално распространување; 
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(г) други видови кои наложуваат посебно внимание поради специфичната природа на 
нивниот хабитат. 

 Анекс II – Поради нивното популационо ниво, географското распространување и 
степенот на размножување во заедницата, видовите наведени во Анекс II можат да 
бидат предмет за лов според националната легислатива. Државите членки треба да 
го осигураат ловот на овие видови за да не се загрозат напорите за зачувување во 
нивната област на распространување.  
Анекс II/1 – Видовите кои се однесуваат на Анекс II/1 можат да се ловат во мориња и 
на копно каде се применува оваа директива.  

 Annex II/2 – Видовите кои се однесуваат на Анекс II/2 можат да се ловат само во 
државите членки како што е посочено во нивните легислативи.  

 Анекс III – Државите членки треба да забранат, за сите птици што се јавуваат во 
природата на европската територија од државите членки, продажба, транспорт и 
одгледување за продажба, понуди за продажба на живи или мртви птици и секој 
препознатлив дел или дериват од таква птица.  

б) Бернска Конвенција 
 Додаток 2 ‐ Строго заштитени животински видови. 

 Додаток 3 ‐ Заштитени животински видови. 
в) Бонска Конвенција 

 Додаток I – Видови засегнати од исчезнување 
 Додаток II – Миграторни видовикои се предмет на спогодби. Миграторните видови, 

кои имаат неповолен статус за зачувување или ќе имаат значителна корист од 
меѓународната соработка организирана од постигнатите договори, се наведени во 
Додаток II на Конвенцијата. Затоа Конвенцијата ги поттикнува земјите потписнички 
да ги спроведат глобалните или регионалните Договори за зачувување и 
управување со одделни видови или, мошне често, група од наброени единки. 

г) SPEC – Видови од интерес за европско зачувување (само за птици) 
SPEC 1  Европски видови од интерес за глобално зачувување  
SPEC 2  Неповолен статус за зачувување во Европа, сконцентрирани во Европа 
SPEC 3  Неповолен статус за зачувување во Европа, не се сконцентрирани во 

Европа  
Non-SPECE  Поволен статус за зачувување во Европа, сконцентрирани во Европа 
Non-SPEC  Поволен статус за зачувување во Европа, не се сконцентрирани во 

Европа  
д) Европски статус за закана (ETS) 

- CR - Критично загрозен - ако европската популација потпаѓа под кој било од 
критериумите на Црвената листа на IUCN за критично загрозен. 

- EN - Загрозен - ако европската популација потпаѓа под кој било од критериумите на 
Црвената листа на IUCN за загрозен. 

- VU - Ранлив - ако европската популација потпаѓа под кој било од критериумите на 
Црвената листа на IUCN за ранлив. 

- D - Опаѓање - ако европската популација не потпаѓа под некој од критериумите на 
Црвената листа на IUCN, но е намалена за повеќе од 10% за 10 години или три 
генерации. 

- R - Редок - ако европската популација не потпаѓа под некој од критериумите на 
Црвената листа на IUCN и не е во опаѓање, но брои помалку од 10000 расплодни 
парови (или 20000 расплодни единки или 40000 презимувачки единки) и не граничи 
со поголема вон-европска популација. 

- H - осиромашен - ако европската популација не потпаѓа под некој од критериумите на 
Црвената листа на IUCN и не е редок или во опаѓање, но сè уште не е опоравена од 
умерено или големо опаѓање од кое страдала во текот на 1970-1990. 

- L – Локализиран -  ако европската популација не потпаѓа под некој од критериумите 
на Црвената Листа на IUCN и не е во опаѓање, редок или исцрпен, но е значително 
сконцентрирана, со повеќе од 90 % од европската популација, на 10 или помалку 
места. 

- S - Сигурен - ако европската популација не потпаѓа под ниеден од горенаведените 
критериуми. 
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- DD - Без доволно податоци - ако не постои соодветна информација за да се направи 
директна или индиректна проценка на неговиот ризик од изчезнување базирана на 
неговото распространување и/или популационен статус. 

- NE - Невалоризиран - ако неговата европска популација сè уште не е проценета 
според критериумите. 

 
Табела 2: Валоризација на птици 

Број Вид SPECs EST 
Директива 
за птици 

Bern Bonn 

1 Gavia stellata 3 H I II II 
2 Tachybaptus ruficollis   S   II   
3 Podiceps cristatus   S   III   
4 Podiceps nigricollis   S   II   
5 Phalacrocorax carbo   S   III   
6 Microcarbo pygmeus 2 VU I II II 
7 Pelecanus crispus 1 VU I II I/II 
8 Botaurus stellaris 3 (VU) I II II 
9 Ixobrichus minutus 3 (VU) I II II 

10 Nycticorax nycticorax 3 D I II   
11 Egretta garzetta   S I II   
12 Egretta alba   S I II   
13 Ardea cinerea   S   III   
14 Ardea purpurea 3 VU I II II 
15 Ciconia nigra           
16 Ciconia ciconia 2 VU I II II 
17 Mareca penelope   S   III II 
18 Anas crecca   S   III II 
19 Anas plathyrhynchos   S   III II 
20 Spatula querquedula 3 VU   III II 
21 Spatula clypeata   S   III II 
22 Aythya ferina 4 S II/III III II 
23 Aythya nyroca 1 VU I III II 
24 Aythia fuligula   S   III II 
25 Circaetus gallicus 3 R I II II 
26 Circus aeruginosus   S I II II 
27 Circus cyaneus 3 VU I II II 
28 Circus pygargus 4 S I II II 
29 Accipiter gentilis   S   II II 
30 Accipiter nisus   S   II II 
31 Accipiter brevipes 2 R I II II 
32 Buteo buteo   S   II II 
33 Buteo rufinus 3 (E) I II II 
34 Aquila chrysaetos 3 R I II II 
35 Clanga clanga 1 EN I II I/II 
36 Clanga pomarina 2 (D) I II II 
37 Hieraaetus pennatus 3 R I II II 
38 Aquila fasciatus 3 E I II II 
39 Falco tinnunculus 3 D   II II 
40 Falco columbarius   S I II II 
41 Falco subbuteo   S   II II 
42 Falco peregrinus 3 R I II II 
43 Alectoris graeca 2 (VU) II III   
44 Perdix perdix 3 VU II/III III   
45 Coturnix coturnix 3 VU   III II 
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Број Вид SPECs EST 
Директива 
за птици 

Bern Bonn 

46 Rallus aquaticus   (S)   III   
47 Gallinula chloropus   S   III   
48 Fulica atra   S   III   
49 Phoenicopterus roseus 3 L I II II 
50 Grus grus 3 VU I II II 
51 Himantopus himantopus   S I II II 
52 Charadrius dubius   (S)   II II 
53 Vanellus vanellus   (S)   III II 
54 Calidris minuta   (S)   II   
55 Calidris pugnax 4 (S) I/II III II 
56 Gallinago gallinago   (S)   III   
57 Limosa limosa 2 VU II II III 
58 Tringa erythropus   S   III II 
59 Tringa totanus 2 D II III II 
60 Tringa ochropus   (S)   II II 
61 Tringa glareola 3 D I II II 
62 Actitis hypoleucos   S   II II 
63 Chroicocephalus ridibundus   S   III   
64 Chroicocephalus cachinnans   (S)   III   
65 Sterna hirundo   S I II   
66 Sternula albifrons  3 D I II II  
67 Columba livia   S   III   
68 Columba palumbus 4 S I/II/III III   
69 Streptopelia decaocto   (S)   III   
70 Streptopelia turtur 3 D II III   
71 Cuculus canorus   S   III   
72 Tyto alba 3 D   II   
73 Otus scops 2 (D)   II   
74 Athene noctua 3 D   II   
75 Asio otus   S   II   
76 Apus apus   S   III   
77 Apus melba   (S)   II   
78 Alcedo atthis 3 D I II   
79 Merops apiaster 3 D   II II 
80 Coracias garrulus 2 (D) I II II 
81 Upupa epops   S   II   
82 Jynx torquilla 3 D   II   
83 Picus viridis 2 D   II   
84 Dendrocopos major   S   II   
85 Dendrocopos syriacus 4 (S) I II   
86 Dendrocopos minor   S   II   
87 Melanocorypha calandra 3 (D) I II   
88 Calandrella brachydactyla 3 VU I II   
89 Galerida cristata 3 (D)   III   
90 Lullula arborea 2 VU I III   
91 Alauda arvensis 3 VU II III   
92 Riparia riparia 3 D   II   
93 Ptyonoprogne rupestris   S   II   
94 Hirundo rustica 3 D   II   
95 Hirundo daurica   S   II   
96 Delichon urbica   S   II   
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Број Вид SPECs EST 
Директива 
за птици 

Bern Bonn 

97 Anthus trivialis   S   II   
98 Anthus pratensis 4 S   II   
99 Motacilla flava   S   II   

100 Motacilla alba   (S)   II   
101 Troglodytes troglodytes   S   III   
102 Erithacus rubecula 4 S   II II 
103 Luscinia megarhynchos 4 (S)   II II 
104 Phoenicurus ochruros   S   II II 
105 Phoenicurus phoenicurus  2 VU   II II 
106 Saxicola rubetra 4 S   II II 
107 Saxicola torquata 3 (D)   II II 
108 Oenanthe oenanthe   S   II II 
109 Oenanthe hispanica 2 VU   II II 
110 Turdus merula 4 S II III II 
111 Turdus philomelos 4 S II III II 
112 Turdus viscivorus 4 S II III II 
113 Cettia cetti   S   II II 
114 Acrocephalus schoenobaenus 4 (S)   II II 
115 Acrocephalus scirpaceus 4 S   II II 
116 Acrocephalus arundinaceus   (S)   II II 
117 Induna pallida 3 (VU)   II II 
118 Hippolais icterina 4 S   II II 
119 Sylvia cantillans 4 S   II II 
120 Sylvia melanocephala 4 S   II II 
121 Sylvia hortensis 3 VU   II II 
122 Sylvia curruca   S   II II 
123 Sylvia communis 4 S   II II 
124 Sylvia atricapilla 4 S   II II 
125 Phylloscopus sibilatrix 4 (S)   II II 
126 Phylloscopus collybita   (S)   II II 
127 Phylloscopus trochilus   S   II II 
128 Regulus regulus 4 (S)   II II 
129 Regulus ignicapillus 4 S   II II 
130 Muscicapa striata 3 D   II II 
131 Ficedula albicollis 4 S I II II 
132 Panurus biarmicus   (S)   II   
133 Aegithalos caudatus   S   II   
134 Periparus ater   S   II   
135 Cyanistes caeruleus 4 S   II   
136 Parus major   S   II   
137 Sitta europea   S   II   
138 Remiz pendulinus   (S)   III   
139 Oriolus oriolus   S   II   
140 Lanius collurio 3 (D) I II   
141 Lanius minor 2 (D) I II   
142 Lanius excubitor 3 D   II   
143 Lanius senator 2 VU   II   
144 Lanius nubicus 2 (VU)   II   
145 Garrulus glandarius   (S)   III   
146 Pica pica   S   III   
147 Corvus monedula 4 (S)   X   
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Број Вид SPECs EST 
Директива 
за птици 

Bern Bonn 

148 Corvus cornix   S   III   
149 Corvus corax   (S)   III   
150 Sturnus vulgaris   S   III   
151 Sturnus roseus   (S)   II   
152 Passer domesticus   S   III   
153 Passer hispaniolensis   (S)   III   
154 Passer montanus   S   III   
155 Fringilla coelebs 4 S   III   
156 Chloris chloris 4 S   II   
157 Carduelis carduelis   (S)   II   
158 Linaria cannabina 4 S   II   
159 Pyrrhula pyrrhula   S   III   
160 Coccothraustes coccothraustes   S   II   
161 Emberiza citrinella 4 (S)   II   
162 Emberiza cirlus 4 (S)   II   
163 Emberiza cia 3 VU   II   
164 Emberiza hortulana 2 (VU) I III   
165 Schoeniculus schoeniclus   S   II   
166 Granativora melanocephala 2 (VU)   II   
167 Emberiza calandra 4 (S)   III   

 
 

 

Слика бр.19: Специфични птици за различни живеалишта: Lanius senator (горе лево), Ciconia 
ciconia (горе десно), Buteo rufinus (долу лево) и Oenanthe hispanica (долу десно). 

 
Анализите од валоризацијата на видовите птици кои се среќаваат во регионот на и во 
близина на планираната ВЕ Богданци-Стојаково, покажува дека: 



Извештај за СОЖС на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, 
пристапен пат, далековод и трафостаница, Општина Богданци, Тех.бр.5/16 

Технолаб, Скопје  121 

- Од сите 167 регистрирани видови птици, ниедна не е со статус на критично 
загрозена (CR). Само три вида птици имаат статус на загрозени (EN), а околу 50 
вида имаат статус на ранливи (VU) или видови со опаѓачки популации (D). Видовите 
од овие три категории се: Pelecanus crispus, Sternula albifrons (се среќаваат на 
гнездење во близина на водните станишта близу планираната ВЕ Богданци-
Стојаково), Clanga clanga, Buteo rufinus, Alectoris graeca, Sylvia hortensis, Lanius 
nubicus, Coracias garrulus, Merops apiaster (типични претставници на псевдомакијата) 
и Lanius excubitor, Grus grus (типични презимувачки видови). 
 

- Слична е ситуацијата и со критериумите SPEC – вкупно три вида се европски видови 
од глобален интерес за зачувување SPEC1 (Clanga clanga, Pelecanus crispus, Aythia 
nyroca), а дури 11% од регистрираните видови се со неповолен статус за зачувување 
и се сконцентрирани во Европа. 
 

- Според Директивата за птици, 40 од регистрираните видови се дефинирани како 
Анекс 1 видови, а скоро 2/3 од видовите се дефинирани како строго заштитени 
видови според Бернската Конвенција. 
 

- Pelicanus crispus и Clanga clanga се идентификувани како Додаток 1 и 2 видови птици 
според Бонската конвенција.  

 
Поголем дел од наведените видови имаат меѓународно значење и поради нивното 
присуство во регионот и во близина на планираната ВЕ Богданци-Стојаково, 
потребно е спроведување на мерки со цел намалување на негативните влијанија 
врз животната средина, за да се избегнат локалитетите каде истите гнездат, се 
исхрануваат или прелетуваат за време на пролетно-есенската миграција. 
 
Водоземци и влечуги 
Валоризацијата на водоземците и влечугите е направена според меѓународните 
конвенции и закони за заштита на засегнати видови на европско или на глобално 
ниво. Последното вклучува: Конвенција за зачувување на европските диви и 
природни хабитати (Бернска Конвенција), Конвенција за зачувување на миграторни 
видови во светот (Бонска Конвенција), Директива за хабитати на ЕУ, Конвенција за 
меѓународна трговија со загрозени видови (уште позната како CITES Конвенција) и 
Emerald мрежата. Со оглед на фактот дека Македонија нема Национална црвена 
листа на засегнати видови, беше користена официјалната Црвена листа на IUCN. 
 
Табела 3: Валоризација на водоземци и влечуги 

Водоземци Bern HD Emerald CITES IUCN 
Распростран. во 
MK/ендемизам 

2 Salamandra 
salamandra 

App.III    LC  

3 Bombina 
variegata  

App.II Ann.IV App.X  LC Балкански 
ендемит 

4 Rana graeca  App.III Ann.IV   LC Балкански 
ендемит 

5 Pelophylax 
ridibundus  

App.III    LC  

6 Rana dalmatina App.II Ann.IV   LC  

7 Bufo bufo  App.III    LC  

9 Hilla arborea  App.II Ann.IV   LC  

Влечуги 

10 Eurotestudo 
hermanni  

App.II Ann.IV App.X App.II  Балкански 
ендемит 

11 Testudo graeca  App.II Ann.IV App.X App.II VU  

12 Anguis fragilis  App.III      
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Водоземци Bern HD Emerald CITES IUCN 
Распростран. во 
MK/ендемизам 

14 Podarcis muralis  App.II Ann.IV   LC  

16 Podarcis taurica App.II Ann.IV   LC  

17 Lacerta viridis  App.II Ann.IV   LC  

18 Lacerta trilineata App.II Ann.IV   LC  

20 Zamenis 
longissimus  

App.II Ann.IV   LC  

21 Elaphe 
quatuorlineata  

App.II Ann.IV App.X    

24 Natrix natrix  App.III    LR/LC  

25 Natrix tessellata   App.II Ann.IV   NT  

26 Vipera 
ammodytes  

App.II Ann.IV     LC   

 
Последната колона ги претставува видовите кои се ограничени на мали подрачја во 
Македонија, исто така, видови или подвидови кои се ендемични за Балканот, како Bombina 
variegatа, Rana graeca и Eurotestudo hermanni (Слика бр.20 и бр.21). 
 
Како што се гледа од Табела 4 во Македонија нема загрозени видови. Сите видови се од 
Додаток II или III од Бернската Конвенција, a 14 видови се наведени во Директивата за 
хабитати (4 вида водоземци и 10 вида влечуги), 4 вида од листата на Emerald (еден 
водоземец и 3 вида влечуги). 
 
Видовите Eurotestudo hermanni и Testudo graeca се на листата на CITES, а причината е 
нелагална трговија со овие видови, која е присутна и во Македонија. 
 
Според Црвената листа на IUCN сите водоземци и 7 влечуги се означени како LC 
(незасегнати), Natrix tessellata е означен како NT (близу загрозен) и Testudo graeca е означен 
како VU (ранлив) поради малиот ареал на распространување на европско ниво. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инсекти 
 
Валоризацијата на инсектите е вршена според Глобалната црвена листа на IUCN (2015), 
Директивата за хабитати на ЕУ и Бернската Конвенција. Обработени се вкупно 13 видови 
инсекти. Најголем дел од нив припаѓаат на вилинските коњчиња кои се наведени во 
категориите незасегнат - LC или близу загрозен - NT (еден вид). 
 
 

Сл. бр.20: Поскок (Vipera ammodytes) Сл.бр.21: Жолт мукач (Bombina variegata) 
– балканска ендемична жаба 
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Табела 4: Валоризација на инсекти 

Вид  
Црвена 
листа на 

IUCN 

Директива за 
хабитати на 

ЕУ 

Бернската 
Конвенција

Paracaloptenus caloptenoides Orthoptera   Анекс II 
Anax imperator Odonata LC   
Calopteryx splendens Odonata LC   
Cordulegaster bidentata Odonata NT   
Orthetrum brunneum Odonata LC   
Orthetrum cancellatum Odonata LC   
Platycnemis pennipes Odonata LC   
Sympetrum sanguineum Odonata LC   
Carabus intricatus Coleoptera LR/NT   
Cerambyx cerdo Coleoptera VU Appendix II Annex II 
Lucanus cervus Coleoptera -  Annex II 
Lycaena dispar Lepidoptera NT Appendix II Annex II 
Zerynthia polyxena Lepidoptera  Appendix II Annex IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.2. ПРИСТАПЕН ПАТ  
 
 
 
 
 
 
 
  

Сл.бр.22: Џиновски скакулец (Saga 
natoliae) – редок вид познат од 
мал број локалитети во МК 

Сл.бр.23: Лепешкар (Scarabaeus 
typhon) – чест вид на суви 

тревести места 
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5.9.1.3. ЗАШТИТЕНИПОДРАЧЈА -ПРЕДЛОЖЕНИ ПОДРАЧЈА ЗА ЗАШТИТА 
 
Како основа за утврдување на заштитените подрачја долж коридорот на ветерните 
електрани беше користенПросторниот план на Република Македонија со важност до 2020 
година, како и податоци од проектот на UNDP14 „Зајакнување на еколошката, 
институционалната и финансиската одржливост на системот на заштитени подрачја во 
Република Македонија“, во реализација на Македонско еколошко друштво. 
 
Во околината на истражуваниот коридор се наоѓа Значајното растително подрачје (ЗРП) 
„Богданци (Чурчулум-Паљурци)“ и Emerald подрачјето „Чурчулум - Паљурци“ кои во голем 
дел се поклопуваат. Подрачјата опфаќаат особено значајни станишта во европски контекст 
според ЕУНИС класификацијата: Е1.33 и G1.38. Овие подрачја се наоѓаат надвор од 
предвидената локација на ветерните електрани Тие се претставени на картата на заштитени 
подрачја и подрачја предложени за заштита (Слика бр.24). 
 
Значајни растителни подрачја (ЗРП)15 
Подрачјето Богданци (Чурчулум-Паљурци)се протега на надморска височина од 200 до 500 
m. Зафаќа површни главно со прнарови шибјаци и во помал обем отворени тревести 
површини со брдски пасишта. Според широката европска класификација што се користи во 
методологијата за идентификување ЗРП, Богданци спаѓа во медитеранскиот биогеографски 
регион, но според класификацијата што кај нас е вообичаена регионот спаѓа во европско-
субмедитеранскиот подрегион (македонско-тракиска провинција). Се карактеризира со ретки 
растителни видови како балканскиот ендемит Astragalus physocalyx и ретката папрат Isoetes 
phrygia.  
 

Име на подрачјето Критериум 
Год. на 

назначување
Површина 

(ha) GIS 
Central 

X 
Central 

Y 
НВ 
min 

НВ 
max 

Bogdanci (Churchulum-
Paljurci) 

IPA (Ai); IPA 
(Aii); IPA (Aiv); 
IPA (Ci); IPA 

(Cii) 2004 5402,11 630738 4564876 49 507 

 

 
Слика бр.24: Карта на ЗРПво коридорот на ветерните електрани 

 

                                                 
14UNDP Project00058373 - PIMS 3728 (2011) “Strengthening the Ecological, Institutional and Financial 
Sustainability of Macedonia's National Protected Areas System”. 
2Меловски и сор. (2011). Значајни растителни подрачја во Република Македонија. Македонско  
еколошко друштво, кн. 19, стр. 128, Скопје 
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Емералд подрачје Чурчулум - Паљурци  
 
Емералд мрежата претставува мрежа на Подрачја од посебен интерес за зачувување, 
назначени со цел зачувување на мрежата на природни станишта и се развива на 
територијата на земјите членки на Бернска конвенција (Конвенција за зачувување на дивиот 
свет и природните живеалишта во Европа). Како живеалиште на ретки растителни и 
животински видови, локалитетот Чурчулум - Паљурци и во 2008 година е назначен за 
Емералд подрачје.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика бр.25:Емералд подрачјето Чурчулум - Паљурци (Извор: Служба за ПИС, МЖСПП, 

2008); 
 
Подрачја за управување со видови 
 
Во областа на предвидената локација на ветерните електрани нема назначени подрачја за 
управување со видови. 
 
Значајни подрачја за птици 
 
Во близина на областа на предвидената локација на ветерните електрани идентификувани 
се две подрачја значајни за птици (ЗПП - Значајни подрачја за птици) – ЗПП Долен тек на 
река Вардар (Јужен Вардар) и ЗПП Дојранско езеро. И двете се прогласени согласно со 
методологијата на BirdLife International и претставуваат значајни локалитети за водни видови 
птици и им служат како потенцијален коридор за прелет на птиците преселници.  
 
За разлика од ЗПП Дојранско езеро (кое има национален статус на заштита Споменик на 
природата и е идентификувано како Рамсарско подрачје – подрачје од меѓународно значење 
за водни живеалишта), ЗПП Долен тек на река Вардар е идентификувано како подрачје 
значајно за гнездење на два вида на чигри (Sterna hirundo и Sternula albifrons), како подрачје 
во кое гнезди  скоро 10% од националната популација на белиот штрк (Ciconia ciconia) и кое 
е потенцијално тесно грло (bottleneck) за миграција на големи лебдечки видови птици 
(грабливки, штркови итн.). 
 

Код Име 
Категорија 
на 
заштита 

Површина 
(ha) -  

Xцентрална 
координата 
(m) 

Yцентрална 
координата 
(m) 

Надморска 
висина min 
(m) 

Надморска 
висина 
max (m) 

MK0000027 
Чурчулум 
- 
Паљурци 

 652,43 633637,23 4564074,72 101,0 386,0 
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Дополнително, поплавната ливада на локалитетот Ѓол (во близина на с. Богородица) е 
значаен локалитет за одмор (stop-over site) за мноштво птици кои презимуваат во овој дел на 
Македонија (wintering species). Тука спаѓаат повеќе видови од фамилијата на патки (Anas 
strepera, Mareca penelope, Tadorna tadorna), чапји, а во неколку наврати е забележен и розев 
фламинго (Phoenicopterus roseus). Исто така, овој локалитет е од клучно значење во исхрана 
на преселните гнездилки (breeding non-resident species) како што се големите гнездечки 
популации на белите штркови во с. Стојаково и с. Богородица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика бр.3-26: Карта на Значајни подрачја за птици во близина на областа на ветерните 

електрани 
 
 
5.9.2. ПРИСТАПЕН ПАТ  
 
5.9.2.1. ОПИС НА ХАБИТАТИ И ВИДОВИ 
 
Во овој текст се сумирани резултатите од картирањето на хабитатите, теренските 
набљудувања, литературните податоци за составот на флората и фауната во предвидениот 
пристапен пат. Даден е опис на хабитатите, дистрибуција и значење на локално и 
регионално ниво, како и препораки за нивна заштита за време на изградбата на патот. 
Студијата се однесува на коридор со ширина од 200 m (100 m од секоја страна на патот). 
Одредената ширина е доволна за да ги опфати сите влијанија за време на градежните 
активности и користењето на пристапниот пат. 
 
Како главен за категоризација на хабитатите беше користена поделбата за Класификација 
на хабитати според EUNIS (http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp). За секој од хабитатите се 
дадени: опис на растителната заедница; доминантни и чести видови растенија; 
карактеристични видови габи; фауна која е претставена со ’рбетници и одбрани групи од 
’безрбетници. На крајот на хабитатна карта е дадено распространувањето на хабитатот 
долж патниот коридор.   
 
Во рамките на коридорот на пристапниот пат регистрирани се два главни хабитатни типови и 
природни и антропогени хабитати. Во природни хабитатаи спаѓа деградираната 
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псевдомакија, а во антропогени спаѓаат земјоделските површини кои се претставени со ниви, 
градини и лозови насади.  
 
ПРИРОДНИ ХАБИТАТИ 
 
Псевдомакијата низ вековите била изложена на силно антропогено влијание од локалното 
население кое ги искористувало листопадните дрвја (даб, јасен, габер). Од тие причини, 
денес се срекаваат деградирани стадиуми во кои доминира дабот прнар.  
 
Деградирана псевдомакија (деградирани шибјаци со прнар и габер) 
 
Овој биотоп се разликува од псевдомакијата главно по тоа што зимзелените и листопадните 
грмушести видови се многу поретко застапени. Во деградираната природна псевдомакија се 
застапени видови како: Paliurus spina christi, Pyrus amygdaliformis, Prunus spinosa, Juniperus 
oxicedrus и други. На одредени места се среќаваат помали или поголеми тревести 
површини. Од тревестите растенија карактеристични се високите треви како: Chrysopogon 
grylus, Andropogon ishemum и други. Оваа растителна заедница е формирана како резултат 
на силно антропогено влијание, поради што карактеристичните елементи на природната 
вегетација се среќаваат ретко или повремено. Природната вегетација била сечена со цел да 
се зголемат земјоделските површини или пасиштата. Типичниот биотоп на силно 
деградирана псевдомакија обично има секундарно потекло, бидејќи претходно споменатите 
елементи ги освојуваат напуштените ниви и пасишта. Всушност, овој тип на биотоп 
вообичаено се среќава во близина на населбите и обработливите површини. 
 
Дистрибуција во подрачјето од интерес: Деградираната псевдомакија е најраспространетиот 
тип на хабитат во подрачјето од интерес и опфаќа скоро ¾ од трасата на предвидениот 
пристапен пат (види карта на хабитати).  
 
Поради отсуството на дрвенести видови во овој хабитат доминираат териколни видови габи. 
Овде се јавуваат немикоризни видови како Agaricus spp, Marasmius oreades, Stropharia 
coronilla, Bovista spp., Astraeus hygrometricus, Tulostoma brumale, Scleroderma polyrhizum и 
други.  Од лигниколните почести се Peniophora incarnata на Paliurus spina christi, додека 
Lopharia spadicea и Laeticorticium polygonioides се јавуваат на Pyrus amygdaliformis.  
 
За разлика од фауната во добро развиената псевдомакија овде доминираат видови 
карактеристични за отворени подрачја. Ова се однесува на пеперутките (Hipparchia fagi, 
Satyrus statilinus, Pontia edusa, Pieris mannii, Aporia crataegi) и птиците (видови од родовите 
Emberiza и Lanius). На отворените места во шибјаците има многу видови правокрилци како 
што се: Saga natoliae, Ancistrura nigrovittata, Poecilimon macedonicus, Dociostaurus marrocanus, 
а најчест е видот Acrida hungarica. 
 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОВРШИНИ 
 
Земјоделските површини во областа на коридорот се најзастапени во близина на селото 
Стојаково. Тие се претставени со ниви и градини кои во најголем дел се претставени со 
мали парцели, како и со лозови насади на поголеми површини. 
 
Ниви и зеленчукови градини 
 
Полињата, нивите и зеленчуковите градини во областа на проектираниот коридор се 
претставени со различни култури. Претставени се со едногодишни култури како: домати, 
пиперка, лубеница, луцерка, тутун, модар патлиџан, зелка, компири, пченица, пченка и други. 
Важна карактеристика е тоа што климата овозможува одгледување на две култури годишно.  
 
Некои видови габи како што се: Agaricus hortensis, Coprinus spp., Panaeolus semiovatus, 
Volvariella speciosa и други, се карактеристични за различни типови на земјоделски 
површини. 
 
Фауната е претставена со видови кои се чести за овој хабитатен тип во многу региони во 
Македонија. Најголем дел од видовите се типични за урбаните и руралните области. Такви 
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се ежот (Erinaceus concolor), кртот (Talpa europea), невестулката (Mustela nivalis), куната 
белка (Martes foina), домашниот глушец (Mus domesticus), црниот стаорец (Rattus rattus) и 
други. Нема карактеристични видови птици кои го населуваат овој хабитат, а најчести се се 
цуцулестата чучулига (Galerida criststa), големата стрнарка (Emberiza calandra), некои 
грмушарки (Sylvia spp.) и одредени видови кои доаѓаат во потрага по храна како знаменитиот 
бел штрк (Ciconia ciconia) кој се гнезди во близина на населените места и се исхранува во 
близина на земјоделските површини. Од без’рбетниците карактеристична е фауната на 
пеперутките: Colias crocea, Pieris repae, Pieris brassicae и тркачите: Harpalus rufipes, Harpalus 
anxius, Harpalus autumnalis, Dixus obscurus. 
 
Дистрибуција во подрачјето од интерес: Малите парцели со ниви и зеленчукови градини се 
застапени во околина на селото Стојаково, (види карта на хабитати). 
 
Лозови насади 
 
Лозовите насади се чести во околината на Богданци и с.Стојаково. Најчести сорти кои се 
одгледуваат се: вранец, кардинал, кратошија, дренак, килибар, афус–али и многу други. Во 
однос на биолошката разновидност лозовите насади се многу позначајни отколку полињата 
и градините. 
 
Со оглед на тоа што овој хабитат овозможува добри услови за исхрана на птиците, тие се 
застапени во голем број. Еден од нив е сколовранецот (Sturnus vulgaris), кој е најчест вид. 
Многу видови го користат овој хабитат за размножување, како  ќосот (Turdus merula), 
врапчињата (Passer domesticus, Passer montanus) и други. Овде можат да се најдат и многу 
видови пеперутки, од кои најчести се: Leptotes pirithous, Celastrina argiolus, Polyommatus 
icarus, Artogia rapae, Pieris brassicae, Colias alfacariensis, Polyommatus icarus, Artogeia napi и 
други. 
 
Дистрибуција во подрачјето од интерес: Лозовите насади се застапени во почетниот дел на 
проектираниот пристапен пат, во делот каде се спојува со локалниот пат Стојаково-
Богданци.  
 
5.9.2.2. ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ЗНАЧАЈНИ ХАБИТАТИ И ВИДОВИ 
 
ХАБИТАТИ 
 
Во рамките на истражуваниот коридор се среќаваат мал број хабитати од кои поголемиот 
дел се чести и широко распространети во Македонија. За валоризација на истите користени 
се европските документи како што се Директивата за станишта (Директива на Советот на 
Европа 92/43/ЕЕС за зачувување на природните станишта и на дивата флора и фауна) и 
Бернската конвенција, резолуција бр. 4 (1990). Детален опис на хабитатните типови и 
нивната дистрибуција долж трасата на далекуводот се дадени во посебно поглавје и се 
претставени на приложената хабитатна карта. Следните типови хабитати според 
Директивата за хабитати (HD) и Бернската Конвенција (BC) се издвоенеи како најзначајни во 
подрачјето од интерес: 
 

5. Шуми и појаси со чинар (HD и BC) 
6. Суви тревести подрачја (HD и BC) 
7. Повремени водотеци (HD) 

 
5. Шуми и појаси со чинар долж реките или во долините и клисурите. Овој хабитат треба 

да се зачувува во Европа и претставува Special Areas of Conservation (SACs) според 
Директивата за хабитати, Анекс I: 92CO шуми на Platanus orientalis и Liquidambar 
orientalis.  

6. Суви тревести подрачја. Овој тип на хабитат има големо значење за зачувувањето во 
Европа (тој е приоритетен тип на хабитат (*) според Директива за хабитати, Анекс I: 
6220 * Псевдо-степи со треви и едногодишни растенија од Thero-Brachypodietea). 
Претставен е со мали површини во чистините на псевдомакијата или на места од 
напуштените ниви и полиња, но се одликува со големо богатство на видови. Овој 



Извештај за СОЖС на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, 
пристапен пат, далековод и трафостаница, Општина Богданци, Тех.бр.5/16 

Технолаб, Скопје  129 

хабитатен тип е широкораспространет во Македонија, има секундарно потекло и не е 
многу значаен на национално ниво. 

7. Повремени водотеци. Подрачјето е сиромашно со водотеци и извори. Вода има само во 
текот на влажниот период од годината, во рана пролет по топењето на снегот, додека во 
останатиот дел од годината водните корита на потоците се суви. Тоа е причината 
поради која овие водотеци немаат голема важност како водни екосистеми. 

 
 
ЗНАЧАЈНИ ВИДОВИ 
 
Флора  
 
Во подрачјето од интерес не се пронајдени растенија наведени во Анекс II или IV од 
Директивата за живеалишта. Единствено видот Ruscus aculeatus е дел од листата на видови 
во Анекс V од Директивата за живеалишта. Во однос на националната легислатива според 
Актот за регистрирање на ретки дрвенести видови (Службен весник на РМ, 23:1350) значајни 
растенија констатирани во истражуваното подрачје се следните видови: Juglans regia, 
Platanus orientalis и Amygdalus webbii. За време на теренските истражувања констатирани се 
некои ретки растителни видови како Cistus incanus, Colchicum doerfleri, Crocus olivieri и 
Romulea bulbocodium Од реликтните видови констатирани се некои чести и распространети 
видови во Макдонија како што се: Acer campestre, Carpinus orientalis, Clematis vitalba, Coryllus 
avellana, Fraxinus ornus, Phillyrea media и Salix alba.  
 
Фауна 
 
Валоризацијата на фаунистичката разновидност е извршена според неколку меѓународни 
конвенции и директиви, кои се ратификувани од страна на Република Македонија. Во 
поширокото подрачје на трасата постојат податоци за присуство на дваесетина вида цицачи 
(8 вида лилјаци) од кои според IUCN Светската црвена листа најголем број видови припаѓаат 
на категоријата најслабо засегнати. Сите видови лилјаци се наведени во анекс на Бонската 
Конвенција. Лилјаците се застапени речиси во сите хабитати во потрага по храна. Како 
засолништа користат различни хабитати: природни или вештачки пештери, карпести 
пукнатини, дупки во дрвјата, кровови на куќите и друго. 
 
Анализата од валоризацијата на птиците во регионот покажува дека критично загрозени 
видови птици (CR) не се констатирани, само три вида птици имаат статус на загрозени (EN), 
а пеесетина вида имаат статус на ранливи видови (VU). Во делот од трасата нема податоци 
за присуство на загрозени и ранливи видови. Типични претставници на псевдомакијата се 
видовите: Clanga clanga, Buteo rufinus, Alectoris graeca, Sylvia hortensis, Lanius nubicus, 
Coracias garrulus и Merops apiaster, додека Lanius excubitor и Grus grus се презимувачки 
видови. 
 
Во подрачјето на трасата постојат податоци за присуство на десетина видови  водоземци и 
влекачи. Единствениот ранлив вид (VU) е грчката желка (Testudo graeca) која има многу мал 
ареал на распространување на европско ниво и е дел од листата на CITES конвенцијата за 
спречување на нелегалната трговија со диви животни.  
 
 
5.9.3. ПРИКЛУЧОК НА 110kV НАПОНСКО НИВО  
 
5.9.3.1. ОПИС НА ХАБИТАТИ И ВИДОВИ 
 
Во овој текст е даден опис на хабитатите, нивната дистрибуција и значење на локално и 
регионално ниво, како и препораки за нивна заштита за време на изградбата и 
поставувањето на далноводот. Студијата се однесува на коридор со ширина од 200 m (100 
m од секоја страна). Утврдената ширина е доволна за да ги опфати сите влијанија за време 
на градежните активности и конструкцијата на далноводот. 
 
За категоризација на хабитатите е користена поделбата за Класификација на хабитати 
според EUNIS (http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp). За секој од хабитатите се дадени: опис 
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на растителната заедница; доминантни и чести видови растенија; карактеристични видови 
габи и фауна претставена со одбрани групи од ’рбетници и без’рбетници. Сите хабитати од 
подрачјето од интерес се претставени на хабитатна карта.  
 
Во подрачјето од интерес се регистрирани два главни хабитатни типови и тоа природни и 
антропогени хабитати. Во природни хабитати спаѓаат крајречната заедница со чинар, 
брдските пасишта и деградираната псевдомакија, а во антропогени спаѓаат земјоделските 
површини претставени со ниви, градини и лозови насади.  
 
ПРИРОДНИ ХАБИТАТИ 
 
Крајречни хабитати 
 
Овие шумски и грмушести заедници се развиваат по должината на реките и потоците во 
истражувана област. Многу ретко се среќаваат добро сочувани шуми од овој тип.  
 
Шуми со чинар 
 
Овој хабитат е претставен со заедницата Juglando-Platanetum orientalis Em et Dzekov 1961. 
Овие подрачја се повремено поплавувани за време на дождливиот период. Тука доминира 
чинарот (Platanus orientalis) давајќи ја физиономијата на заедницата, често се јавува и 
белата врба (Salix alba), додека оревот (Juglans regia) обично отсуствува. Карактеристични 
видови за грмушестиот кат се Rubus caesius, Cornus sanguinea како и некои видови лијани 
(Hedera helix, Humulus lupulus, Clematis vitalba) кои се важна компонента на заедницата. 
Најзначајни видови во тревестиот кат се следниве: Ficaria grandiflora, Cynanchum acutum, 
Thalictrum angustifolium, Rumex tuberosus, Plumbago europaea, Dracunculus vulgaris и други. 
 

   
 

Слика бр.27: Чинар (Platanus orientalis, лево) и Dracunculus vulgaris (десно), типични 
претставници на крајречните појаси со чинар 

 
Дистрибуција – Појасите од чинар се среќаваат покрај потоците и суводолиците во 
средишниот дел на подрачјето од интерес (види карта на хабитати).  
  
Карактеристичен вид птица е краткопрстиот јастреб (Accipiter brevipes), кој ретко ги користи 
тревестите површини за гнездење. Чести видови се билбилчето (Carduelis carduelis), 
обичната зелентарка (Carduelis chloris), врапчињата (Parus major, Parus caeruleus), ќосот 
(Turdus merula), сојката (Garrulus glandarius) и други. 
 
Од влечугите обично се среќаваат претставници од соседните хабитати. Некои видови како 
ескулапова змија (Elaphe longissima) и леопардов смок (Elaphe situla) тука се почести отколку 
во псевдомакијата. 
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Како резултат на поголемата влажност, диверзитетот на водоземците е поразнообразен. 
Чести видови се: балканската поточна жаба (Rana graeca), гаталинката (Hyla arborea), 
краставата жаба (Bubo bufo), дождовникот (Salamandra salamandra) и други. 
 
Фауната на тркачите во овие шуми е претставена со видови кои се чести и во другите 
крајречни хабитати. Најкарактеристични видови се: Bembidion spp., Platynus assimilis, 
Paranchus albipes и Pterostichus niger. Фауната на пеперутките е претставена со неколку 
видови поврзани со крајречните заедниците. Такви видови се: Limenitis reducta, Apatura iris, 
Maniola jurtina, Kirinia roxelana и други. 
 
Деградирана псевдомакија (деградирани шибјаци со прнар и габер) 
 
Овој биотоп се разликува од псевдомакијата главно по тоа што зимзелените и листопадните 
грмушести видови се многу поретко застапени. Во деградираната природна псевдомакија се 
застапени видови како: Paliurus spina christi, Pyrus amygdaliformis, Prunus spinosa, Juniperus 
oxicedrus и други. На одредени места се среќаваат помали или поголеми тревести 
површини. Од тревестите растенија карактеристични се високите треви како: Chrysopogon 
grylus, Andropogon ishemum и други. Оваа растителна заедница е формирана како резултат 
на силно антропогено влијание, поради што карактеристичните елементи на природната 
вегетација се среќаваат ретко или повремено. Природната вегетација била сечена со цел да 
се зголемат земјоделските површини или пасиштата. Типичниот биотоп на силно 
деградирана псевдомакија обично има секундарно потекло, бидејќи претходно споменатите 
елементи ги освојуваат напуштените ниви и пасишта. Всушност, овој тип на биотоп 
вообичаено се среќава во близина на населбите и обработливите површини. 
 
Дистрибуција: Деградираната псевдомакија е најраспространетиот тип на хабитат во 
подрачјето од интерес и опфаќа скоро половина од трасата на далноводот (види карта на 
хабитати).  
 
Поради отсуството на дрвенести видови во овој хабитат доминираат териколни видови габи. 
Овде се јавуваат немикоризни видови како Agaricus spp, Marasmius oreades, Stropharia 
coronilla, Bovista spp. и други. Од лигниколните почести се Peniophora incarnata на Paliurus 
spina christi, додека Lopharia spadicea и Laeticorticium polygonioides се јавуваат на Pyrus 
amygdaliformis.  
 
За разлика од фауната во добро развиената псевдомакија овде доминираат видови 
карактеристични за отворени подрачја. Ова се однесува на пеперутките (Hipparchia fagi, 
Satyrus statilinus, Pontia edusa, Pieris mannii, Aporia crataegi) и птиците (видови од родовите 
Emberiza и Lanius). На отворените места во шибјаците има многу видови правокрилци како 
што се: Saga natoliae, Ancistrura nigrovittata, Poecilimon macedonicus, Dociostaurus marrocanus, 
а најчест е видот Acrida hungarica. 
 
ОТВОРЕНИ ПОДРАЧЈА – ТРЕВЕСТИ ПОДРАЧЈА  
 
Тревестите подрачја во подрачјето од интерес не се чест вегетациски тип. Тие можат да 
бидат покриени со прнар или со сечење на грмушките се преобразени во обработливи 
површини. Поради тоа тревестите подрачја се застапени во мал дел од истражуваното 
подрачје и многу малку се од природно потекло. Најголем дел од нив се јавуваат како 
секундарни формацијии, опкружени со распрсната вегетација на различен степен на 
деградација. 
 
Суви тревести подрачја  
 
Овој тип на тревести подрачја е образуван со опустошување на поголеми области со 
природна вегетација, пред сè во близина на населбите или покрај главните сообраќајници. 
Претставен е со подрачја покриени со тревеста вегетација опколена со прнар, кој е на 
различен степен на деградираност. Доминантна растителна заедница на сувите пасишта во 
псевдомакијата е Tunico-Trisetetum myrianthi Mic. 1972. Овие пасишта се состојат од 
терофитни растенија, кои се сушат на почетокот на летото. Карактеристични и 
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диферeнцијални видови се: Onobrychis caput-galli, Valerianella coronata, Trifolium stellatum и 
Trifolium angustifolium. Други карактеристични видови на асоцијацијата се: Tunica velutina, 
Trisetum myrianthum, Trifolium glomeratum, Plantago bellardi, Ornithopus compressus, 
Valerianella microcarpa и Trifolium sufocatum. Овде доминираат термофилни видови, а 
присутни се и некои ниски грмуши (Quercus coccifera или Cistus incanus). Исто така, често се 
застапени и различни боцкасти високи тревести растенија (Eryngium campestre, Cirsium spp., 
Echinops spp. и други). Вегетацијата на тревестите подрачја кои се развиваат во близина на 
патишта обично е претставена со флорни елементи од соседните биотопи (најголем дел се 
од типот на псевдомакија), но значајна карактеристика е присуството на рудерални 
растенија. 
 
Дистрибуција: Сувите тревести подрачја се распространети во непосредна близина на 
предвиената локација за трафостаница (види карта на хабитати). 
 
Претставниците од фауната се идентични како во заедниците на псевдомакијата на 
различен степен на развој или деградација. Хабитатот се карактеризира со голем 
диверзитет на цицачи. Најчести видови се: волк, зајак, лисица и други. Со оглед на тоа што 
овој хабитат зазема сосема мала површина, нема многу каракатеристични видови птици. 
Најчести се цуцулестата чучулига (Galerida cristata) и големата стрнарка (Miliaria calandra), но 
многу други видови доаѓаат од соседните хабитати во потрага по храна. Исто така, се 
среќаваат и некои грабливки, како јастребите и ветрушките. Овој хабитат се одликува со 
богатство на влечуги, од кои некои се многу значајни.  Доста чести се некои гуштери и многу 
видови змии (Coluber caspius, Elaphe quatourlineata итн.). Од водоземците чести се само два 
вида, но веројатно можат да се сретнат и неколку други видови од соседните хабитати, кои 
тука доаѓаат во потрага по храна. Најчест вид е зелената крастава жаба  (Bufo viridis). 
Дневните пеперутки во овој хабитат се многу чести. 
 
ВОДНИ СТАНИШТА 
 
Повремени водотеци и суводолици 
 
Овие водни текови се од пороен карактер, често пресушуваат и во време на поголеми 
врнежи предизвикуваат проблеми со носење на нанос и поплавување. Вода има само во 
текот на влажниот период од годината. По топењето на снегот, во рана пролет, нивото на 
водата е високо, додека во останатиот дел од годината водните корита на потоците се суви. 
Тоа е причината поради која овие водотеци немаат голема важност како водни екосистеми. 
Сепак, клисурите низ кои течат вообичаено се покриени со густи или ретки шуми или појаси 
од чинари или врби, по што многу се разликуваат од околните тревести подрачја или 
земјоделски површини. Во пролетниот период во суводолиците цвета Gladiolus ilyricus. 
 

  
Слика бр.28: Напролет покрај потоците и суводолиците цвета Gladiolus ilyricus 
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Од водоземците во овој хабитат присутни се: жолтиот мукач (Bombina variegata), обичната 
крастава жаба (Bufo bufo) и зелената крастава жаба (Pseudepidalea viridis). Чести видови 
пеперутки за овој хабитат се: Carcharodus flocciferus, Pygus alveus, P. sidae, Spialia orbifer, 
Parnassius mnemosyne, Zerynthia cerisy, Apanthopus hyperantus, Arethusana arethusa, 
Lasiommata petropolitana, Pyronia tithonus, Vanessa atalanta и други.  
 
Од аспект на фауната на птиците, овие привремени станишта се значајни како погодни 
локалитети за исхрана за белиот штрк (Ciconia ciconia),  како и за зимски преселници (кои 
доаѓаат во рана пролет – период на високи води во овие стаништаи го користат јужниот тек 
на Вардарска долина како потенцијален коридор за преселба), како и за случајно заскитани 
птици преселници (видови од родовите Calidris spp., Tringa spp., итн.). Дополнително, од 
индивидуални истражувања во подрачјето од интерес забележано е присуство на црн штрк 
(Ciconia nigra) чија територија на исхрана се протега околу ридот Раванец и го опфаќа 
северниот дел од територијата на планираните ветерници во подрачјето од интерес. 
 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОВРШИНИ 
 
Земјоделските површини во областа на коридорот се најзастапени во близина на селото 
Стојаково. Тие се претставени со ниви и градини кои во најголем дел се претставени со 
мали парцели, како и со лозови насади на поголеми површини. 
 
Ниви и зеленчукови градини 
 
Нивите и зеленчуковите градини во областа на проектираниот коридор се претставени со 
различни култури. Овде се садат едногодишни култури како домати, пиперка, лубеница, 
луцерка, тутун, модар патлиџан, зелка, компири, пченица, пченка и други. Важна 
карактеристика е тоа што климата овозможува одгледување на две култури годишно.  
 
Некои видови габи како што се: Agaricus hortensis, Coprinus spp., Panaeolus semiovatus, 
Volvariella speciosa и други, се карактеристични за различни типови на земјоделски 
површини. 
 
Фауната е претставена со видови кои се чести за овој хабитатен тип во многу региони во 
Македонија. Најголем дел од видовите се типични за урбаните и руралните области. Такви 
се ежот (Erinaceus concolor), кртот (Talpa europea), невестулката (Mustela nivalis), куната 
белка (Martes foina), домашниот глушец (Mus domesticus), црниот стаорец (Rattus rattus) и 
други. Нема карактеристични видови птици кои го населуваат овој хабитат, а најчести се се 
цуцулестата чучулига (Galerida criststa), големата стрнарка (Emberiza calandra), некои 
грмушарки (Sylvia spp.) и одредени видови кои доаѓаат во потрага по храна како знаменитиот 
бел штрк (Ciconia ciconia) кој се гнезди во близина на населените места и се исхранува во 
близина на земјоделските површини. Од без’рбетниците карактеристична е фауната на 
пеперутките: Colias crocea, Pieris repae, Pieris brassicae и тркачите: Harpalus rufipes, Harpalus 
anxius, Harpalus autumnalis, Dixus obscurus. 
 
Дистрибуција: Малите парцели со ниви и зеленчукови градини се застапени во околина на 
селото Стојаково, (види карта на хабитати). 
 
Лозови насади 
 
Лозовите насади се чести во околината на Богданци и с.Стојаково. Најчести сорти кои се 
одгледуваат се: вранец, кардинал, кратошија, дренак, килибар, афус–али и многу други. Во 
однос на биолошката разновидност лозовите насади се многу позначајни отколку полињата 
и градините. 
 
Со оглед на тоа што овој хабитат овозможува добри услови за исхрана на птиците, тие се 
застапени во голем број. Еден од нив е сколовранецот (Sturnus vulgaris), кој е најчест вид. 
Многу видови го користат овој хабитат за размножување, како  ќосот (Turdus merula), 
врапчињата (Passer domesticus, Passer montanus) и други. Овде можат да се најдат и многу 
видови пеперутки, од кои најчести се: Leptotes pirithous, Celastrina argiolus, Polyommatus 
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icarus, Artogia rapae, Pieris brassicae, Colias alfacariensis, Polyommatus icarus, Artogeia napi и 
други. 
 
Дистрибуција: Лозовите насади се застапени во средишниот дел на проектираната траса на 
далноводот, (види карта на хабитати). 
 
5.9.3.2. ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ЗНАЧАЈНИ ХАБИТАТИ И ВИДОВИ 
 
ХАБИТАТИ 
 
Во рамките на истражуваниот коридор се среќаваат мал број хабитати од кои поголемиот 
дел се чести и широко распространети во Македонија. За валоризација на истите користени 
се европските документи како што се Директивата за станишта (Директива на Советот на 
Европа 92/43/ЕЕС за зачувување на природните станишта и на дивата флора и фауна) и 
Бернската конвенција, резолуција бр. 4 (1990). Детален опис на хабитатните типови и 
нивната дистрибуција долж трасата на далекуводот се дадени во посебно поглавје и се 
претставени на приложената хабитатна карта. Следните типови хабитати според 
Директивата за хабитати (HD) и Бернската Конвенција (BC) се издвоенеи како најзначајни во 
подрачјето од интерес: 
 

8. Шуми и појаси со чинар (HD и BC) 
9. Суви тревести подрачја (HD и BC) 
10. Повремени водотеци (HD) 

 
8. Шуми и појаси со чинар долж реките или во долините и клисурите. Овој хабитат треба 

да се зачувува во Европа и претставува Special Areas of Conservation (SACs) според 
Директивата за хабитати, Анекс I: 92CO шуми на Platanus orientalis и Liquidambar 
orientalis.  

9. Суви тревести подрачја. Овој тип на хабитат има големо значење за зачувувањето во 
Европа (тој е приоритетен тип на хабитат (*) според Директива за хабитати, Анекс I: 
6220 * Псевдо-степи со треви и едногодишни растенија од Thero-Brachypodietea). 
Претставен е со мали површини во чистините на псевдомакијата или на места од 
напуштените ниви и полиња, но се одликува со големо богатство на видови. Овој 
хабитатен тип е широкораспространет во Македонија, има секундарно потекло и не е 
многу значаен на национално ниво. 

10. Повремени водотеци. Подрачјето е сиромашно со водотеци и извори. Вода има само во 
текот на влажниот период од годината, во рана пролет по топењето на снегот, додека во 
останатиот дел од годината водните корита на потоците се суви. Тоа е причината 
поради која овие водотеци немаат голема важност како водни екосистеми. 

 
ЗНАЧАЈНИ ВИДОВИ 
 
Флора  
 
Во подрачјето од интерес не се пронајдени растенија наведени во Анекс II или IV од 
Директивата за живеалишта. Единствено видот Ruscus aculeatus е дел од листата на видови 
во Анекс V од Директивата за живеалишта. Во однос на националната легислатива според 
Актот за регистрирање на ретки дрвенести видови (Службен весник на РМ, 23:1350) значајни 
растенија констатирани во истражуваното подрачје се следните видови: Juglans regia, 
Platanus orientalis и Amygdalus webbii. За време на теренските истражувања констатирани се 
некои ретки растителни видови како Cistus incanus, Colchicum doerfleri, Crocus olivieri и 
Romulea bulbocodium Од реликтните видови констатирани се некои чести и распространети 
видови во Макдонија како што се: Acer campestre, Carpinus orientalis, Clematis vitalba, Coryllus 
avellana, Fraxinus ornus, Phillyrea media и Salix alba.  
 
Фауна 
 
Валоризацијата на фаунистичката разновидност е извршена според неколку меѓународни 
конвенции и директиви, кои се ратификувани од страна на Република Македонија. Во 
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поширокото подрачје на трасата постојат податоци за присуство на дваесетина вида цицачи 
(8 вида лилјаци) од кои според IUCN Светската црвена листа најголем број видови припаѓаат 
на категоријата најслабо засегнати. Сите видови лилјаци се наведени во анекс на Бонската 
Конвенција. Лилјаците се застапени речиси во сите хабитати во потрага по храна. Како 
засолништа користат различни хабитати: природни или вештачки пештери, карпести 
пукнатини, дупки во дрвјата, кровови на куќите и друго. 
 
Анализата од валоризацијата на птиците во регионот покажува дека критично загрозени 
видови птици (CR) не се констатирани, само три вида птици имаат статус на загрозени (EN), 
а пеесетина вида имаат статус на ранливи видови (VU). Во делот од трасата нема податоци 
за присуство на загрозени и ранливи видови. Типични претставници на псевдомакијата се 
видовите: Clanga clanga, Buteo rufinus, Alectoris graeca, Sylvia hortensis, Lanius nubicus, 
Coracias garrulus и Merops apiaster, додека Lanius excubitor и Grus grus се презимувачки 
видови. 
 
Во подрачјето на трасата постојат податоци за присуство на десетина видови  водоземци и 
влекачи. Единствениот ранлив вид (VU) е грчката желка (Testudo graeca) која има многу мал 
ареал на распространување на европско ниво и е дел од листата на CITES конвенцијата за 
спречување на нелегалната трговија со диви животни.  
 
 
 
 
 
 
 


