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1

КУМУЛАТИВНИ И РЕЗИДУАЛНИ ВЛИЈАНИЈА

1.1

Кумулативни влијанија

Кумулативните влијанија ппврзани сп изградбата и рабптеоетп на Прешистителната станица за птпадни
впди (ПСОВ) вп Скппје не беа пценети вп Студијата за живптна средина и спцијални аспекти (ОВЖС) пд 2017
гпдина. Оценката на кумулативните влијанија кпја беще спрпведена какп дел пд пваа задаша вп спгласнпст
сп Упатствата за пценка на индиректни и кумулативни влијанија какп и на интеракцијата на
влијанијата (Еврппска кпмисија, 1999) е дадена ппдплу.
За да мпже генералнп да се пценат кумулативните влијанија на Прпектпт, Кпнсултантпт ја разгледа
дпстапната дпкументација за прпстпрнп планираое (т.е. Генерален урбанистишки план (ГУП) за Град Скппје,
2012-2022), извещтаите пд јавните кпнсултативни спстанпци пдржани вп текпт на изгптвуваоетп на
прпстпрната дпкументација, и другата релевантна дпкументација и инфпрмации, сп цел идентификуваое на
мпжните интеракции на влијанијата сп другите минати, текпвни или планирани инсталации/прпекти/
активнпсти. Вп текпт на пценката се кпристеа и забелещките пд терен.
Минати, текпвни и планирани
инфраструктура/прпекти/ активнпсти вп
Прпектната пбласт

Мпжни влијанија пд минати, текпвни и планирани
инфраструктура/прпекти/ активнпсти

1.

Ппстпјна железница и бушава пд
железнишкипт сппбраќај

1.

Емисии на бушава, загадуваое на впдата (самп вп
ппсебни ситуации)

2.

Три ппстпјни пристапни патищта вп наспка
југпзапад, запад и северпзапад

2.

Емисии на бушава, емисии вп впздух, загадуваое на
впдата (самп вп ппсебни ситуации)

3.

Ппстпјни инсталации за вадеое песпк на
две лпкации и трансппрт на песпшен
материјал

3.

Емисии на бушава, емисии вп впздухпт, загадуваое на
впда (самп вп ппсебни ситуации), намалуваое на
визуелните вреднпсти на пбластите пкплу лпкацијата
на ПСОВ

4.

Ппстпјни / планирани мали ПСОВ вп градпт
Скппје (Вплкпвп, Сарај и Драшевп)

4.

Згплемени кплишества тиоа кпи треба да се спгпрат
сппреденп сп кплишествата кпи ќе се генерираат вп
ПСОВ Скппје

5.

Прпстпрни пгранишуваоа, експлпзија – самп вп слушај
на дефект на гаспвпдпт вп Прпектната пбласт

6.

Прпстпрни пгранишуваоа и прпблеми вп врска сп
пдржуваоетп на ПСОВ

7.

Прпстпрни пгранишуваоа и прпблеми вп врска сп
пдржуваоетп на ПСОВ

5.

Ппстпен ппдземен гаспвпд вп Прпектната
пбласт

6.

Планиран пат низ лпкацијата на ПСОВ вп
спгласнпст сп ГУП 2012-2022

7.

Ппстпјни виспкпнаппнски/ среднпнаппнски
далнпвпди на местптп на ПСОВ

Забелещка: Влијанијата пд прпстпрните пгранишуваоа не се ппнатаму разгледувани бидејќи ппстпјната
инфраструктура какп щтп се виспкпнаппнските/ среднпнаппнските далнпвпди или гаспвпдпт нема да се
преместуваат. Ппстпјната инфраструктура има кпридпр за пдржуваое / защтита щтп ќе се земе предвид вп
текпт на изгптвуваоетп на Оснпвнипт прпект за ПСОВ.
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Слика 1: Ппстпјна железница и железнишка станица Трубаревп вп пднпс на Прпектната лпкација (извпр: ГУП на
Град Скппје - Книга 3, 2012)
Access road SW
Sand separation

Слика 2: Ппставенпст на инсталациите за сепарација на песпк (извпр: теренски набљудуваоа и Google Earth)

Слика 3: Ппзиција на пристапни патищта – пд ЈЗ (црвенп), З (зеленп) и СЗ (виплетпвп) (извпр: Google Earth)
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Градежна фаза:
•

Каменплпми и ппзајмищта: Лпкациите на местата за пдлпжуваое и ппзајмищтата кпи ќе се
кпристат за извпрните градежни материјали вп пваа фаза пд Прпектпт не се ппзнати бидејќи сѐ
ущте не се изгптвени Идејнипт прпект или Оснпвнипт прпект. Ппради тпа, пва влијание вп пвпј
мпмент не мпже да се пцени.

•

Бушава: Земајќи ја предвид ппстпјната бушава щтп ја генерира железнишкипт трансппрт, движеоетп
на впзилата на лпкалнипт пристапен пат и бушавата щтп ја генерираат активнпстите ппврзани сп
сепарацијата на песпк, мпже да се пшекува дека нивпата на амбиентална бушава ќе се згплемат
сппреденп сп текпвната спстпјба (максималните нивпа на бушава измерени пд страна на
Кпнсултантпт вп текпт на август 2018 беа вп ппсегпт пд 42-76 dB). Медутпа, имајќи предвид дека вп
близината на иднптп градилищте нема населби, таквата бушава нема да влијае на лпкалнптп
население. Ппкрај тпа, дпбрите градежни практики и мерки предлпжени пд Кпнсултантпт ќе ги
ублажат влијанијата пд бушавата щтп ќе се јават какп резултат пд изградбата на ПСОВ.

•

Загадуваое на впдата: Ппстпјната спстпјба сп квалитетпт на впдата вп реката Вардар е
класифицирана какп класа III и IV1, и загадуваоетп е видливп. Кумулативните влијанија врз реката
вп текпт на градежните активнпсти се мпжни самп вп слушај на ппгплеми несреќи, какп щтп е
истекуваоетп на нафта пд механизацијата на градилищтетп. Вп текпт на земјените рабпти за
изградба на насипи за защтита пд ппплави, мпжнп е да настане заматуваое на впдата. Овпј
прпблем ќе се ублажи преку дпбрите градежни практики, дпбрата прганизација на градилищтетп и
сппдветнптп управуваое сп птпадпт.

•

Емисии вп впздухпт: Ппстпјнипт квалитет на впздухпт на Град Скппје е несппдветен, најмнпгу
ппради тпа щтп шестишките PM10 и SO2 ги надминуваат гранишните вреднпсти (пспбенп вп текпт на
зимскипт перипд). Земјените рабпти ќе генерираат пращина щтп вклушува РМ10 шестишки, а
спгпруваоетп на гпривптп пд механизацијата ќе спздаде емисија на SO2. Ова пращаое ќе се ублажи
сп дпбри градежни практики и дпбра прганизација на градилищтетп.

Оперативна фаза:

1

•

Бушава: Рабптеоетп на ПСОВ вклушува рабптеое на механизација и ппрема (хидраулишни пумпи,
генератпри, електришни генератпри, цевки кпи генерираат бушава, издувни вентилатпри) кпи
спздаваат виспки нивпа на бушава. Ппради тпа, нивпата на бушава ќе се згплемат вп сппредба сп
ппстпјната спстпјба ппради рабптеоетп на ппгпресппменатата ппрема на лпкацијата на ПСОВ; и
заеднп сп ппстпјната бушава генерирана пд железнишкипт трансппрт, движеоетп на впзилата на
лпкалнипт пристапен пат и бушавата генерирана пд активнпстите за сепарација на песпкпт имаат
пптенцијал да спздадат нарущуваоа сп бушава за рабптниците на местптп на ПСОВ. Овие влијанија
ќе се ублажат преку перипдишен мпнитпринг на амбиенталната бушава и мерките за ЗБР.

•

Емисии вп впздухпт: Ппстпјнипт квалитет на впздухпт на Град Скппје е несппдветен, најмнпгу
ппради тпа щтп шестишките PM10 и SO2 ги надминуваат гранишните вреднпсти (пспбенп вп текпт на
зимскипт перипд). Мпжнп е да се пшекува дека ппстпјните емисии вп впздухпт и квалитетпт на
впздухпт мпже кумулативнп да делуваат сп емисија пд третманпт на тиоа (H2S и NH3) и

За дефинираое на класите на впда, ппгледнете вп Ппглавје 2: Ажурирани пснпвни карактеристики.
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спгпруваоетп на тиоата (SO2, NOx, вплатилна Hg и вплатилен As) вп слушај на неуспещен третман на
непријатната миризба и третманпт на издувни гаспви. Се предлага дпбрп пдржуваое на
инсталациите. Сп ОВЖССА се предвидуваат сппдветни мерки за ублажуваое за да се намалат
емисии вп впздухпт, какп щтп се мпкрите електрпстатски талпжници за птстрануваое на пращината
и цврстите шестишки. Пп реализација на птпращуваоетп, издувните гаспви ќе се третираат сп
упптреба на ппсебен систем за шистеое кпј се спстпи пд реактпр и вреќаст филтер. Вп реактпрпт,
натриум бикарбпнат и активен јаглен се инјектираат вп димнипт гас за да се птстранат щтетните
кпмппненти.
•

Загадуваое на впдата: Какп щтп беще ппгпре наведенп, текпвнипт статс на реката Вардар е
класифициран какп класа III и IV, и видливп е загадуваоетп вп фпрма, на пример, на птпад щтп
плпви. Кумулативнптп загадуваое на впдата пд реката вп текпт на рабптеоетп е мпжнп самп при
знашителни ппсебни ситуации, какп щтп се дефект или несппдветнп функципнираое на ПСОВ. Вп
Акцискипт план за живптна средина и спцијални аспекти (АПЖССА) се вклушени сппдветни мерки за
намалуваое на ризик, какп щтп се:
• секпјдневен мпнитпринг на сппдветнптп функципнираое на ПСОВ
• анализа на впдата вп инфлуентпт / ефлуентпт и анализа на тиоа
• перипдишен мпнитпринг на квалитетпт на впдата пд реката.

•

Визуелни влијанија: Визуелните кумулативни влијанија се мпжни за жителите пд најблиската
населба или за патниците кпи патуваат сп железницата или пп спседните патищта, сп пглед на тпа
щтп лпкацијата веќе ја пресекува ппстпјната инфраструктура. Нема применливи мерки за
намалуваое на ризици пп ниски трпщпци.

•

Генерираое на птпад: Сп трите други ппстпјни / планирани мали ПСОВ, истп така, ќе управува
Претпријатиетп заеднп сп централната ПСОВ щтп ќе се финансира пд Заемпдавашите. Мпжнп е
тиоата пд другите мали ПСОВ (Вплкпвп, Сарај и Драшевп) да се спгпруваат вп централната ПСОВ
наместп ппстпјната практика за пдлпжуваое на птпадпт на деппнијата Дрисла, щтп спздава
кумулативни кплишества птпад на лпкацијата на инсталациите за третман на тиоа на лпкацијата на
ПСОВ. Спгпруваоетп на тиоата ќе резултира вп дппплнителните емисии вп впздухпт щтп се
резултат пд спгпруваоетп, и пд згплемените кплишества резидуална пепел кпи треба да се
птстранат заеднп сп пепелта пд ПСОВ. Дппплнителните кплишества тиоа кпи ќе ги прима
ппстрпјката за спгпруваое вп ПСОВ треба да се анализираат вп Оснпвнипт прпект за ПСОВ (какп щтп
е дефиниранп вп АПЖССА), заеднп сп дппплнителните импликации ппврзани сп пваа активнпст
(димензипнираое на ппстрпјката за спгпруваое и линијата за третман на непријатната миризба за
намалуваое на дппплнителнптп загадуваое и генерираоетп на резидуална пепел).

•

Биплпщка разнпвиднпст: Мпжни се кумулативни влијанија врз биплпщката разнпвиднпст ппради
ппстпјните нарущуваоа на видпвите и гранишнптп дејствп щтп е резултат пд ппстпјната
инфраструктура какп щтп се патищтата, железницата и виспкпнаппнските далнпвпди. Некплку
сензитивни рецептпри (има защтитени видпви рбетници на местптп на ПСОВ или вп пкплните
ппдрашја какп щтп е вп близина на реката Вардар или на лпкацијата на „Острпвп“); ппради тпа,
Кпнсултантпт вп АПЖССА предлага кпнкретни мерки за намалуваое на ризик. Мпжни се
кумулативни влијанија врз ихтипфауната на реката самп вп слушаи на дефект или несппдветнп
функципнираое на ПСОВ вп текпт на кпј има верпјатнпст пд испущтаое на кпнцентрирани птпадни
впди. Кпнсултантпт предлпжи дека вп текпт на изгптвуваоетп на Оснпвнипт прпект, вп АПЖССА
треба да се вклушат ппсебни мерки за намалуваое на ризик за да се избегне/ублажи пва пращаое.
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1.2

Резидуални влијанија

Резидуалните влијанија се пднесуваат на влијанијата кпи прпдплжуваат пп спрпведуваоетп на
предлпжените мерки за намалуваое на ризик. Резидуалните влијанија пд Прпектпт се ппврзани сп прпцеспт
на прпизвпдствп и третман на тиоа, вп текпт на кпј се генерираат знашителни кплишества на птпадна пепел
пд ппстрпјката за спгпруваое. Сп ОВЖС се сугерира пдлагаое на таквипт птпад вп деппнијата Дрисла.
Медутпа, пвпј аспект треба ппнатаму да се разгледа сп земаое предвид на фактпт дека квалитетпт на
пепелта и нејзините (не)ппасни свпјствп вп пваа фаза не се ппзнати. Ова е разгледанп вп АПЖССА. Ппкрај
тпа, трајните прпмени на пределпт кпи настануваат пп изградбата на инсталациите се сметаат за резидуалнп
влијание. Овие аспекти се разгледани преку мерките за намалуваое на ризик вп ОВЖС какп и преку
дппплнителните мерки вп АПЖССА.

2

АЖУРИРАНИ ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Вп пва Ппглавје се пбезбедуваат ппдатпци за пплпжбата на лпкацијата вп пднпс на пращаоата ппврзани сп
живптната средина и ппщтествените аспекти, за да се ппдпбри ппзнаваоетп спгласнп утврденптп вп
пснпвните ппдатпци врз пснпва на теренските ппсети и кпнсултациите реализирани пд страна на
Кпнсултантпт вп текпт на јули и август, 2018 гпдина.
Инфпрмациите кпи се дадени ппдплу претставуваат надппплнуваое на пснпвните инфпрмации дадени вп
ОВЖС пд 2017, сп дппплнителни детали за пснпвната пплпжба на Прпектната пбласт, пспбенп имајќи
предвид дека вп ОВЖС пд 2017 не се дадени дпвплнп инфпрмации кпи се пднесуваат на лпкацијата и дека
истата е изгптвена врз пснпва на ппдатпците пд претхпдни гпдини.
Ажурираните пснпвни инфпрмации за живптната средина и ппщтествените аспекти се дадени вп Error!
Reference source not found. ппдплу.
Табела 1: Ажурирани пснпвни инфпрмации
Пращаое
Лпкација,
дпстапнпст и
кпристеое на
земјищте

Ажурирани пснпвни инфпрмации
Лпкацијата на ПСОВ е сп категприја „земјпделскп земјищте“. На самата лпкација и вп пкплината се напдаат: реката
Вардар (теше јужнп пд лпкацијата); защтитенптп ппдрашје „Острпвп“ (Сппменик на прирпдата пд 1976) кпе се напда
приближнп 50-100 м истпшнп пд лпкацијата каде Арбпретум и Езерце се на север); железницата се напда западнп пд
лпкацијата и ги ппврзува населбата Дплнп Лисише сп Трубаревп, пп щтп се дели вп две наспки (прпдплжува кпн
Сплун или кпн Белград); виспкпнаппнски/среднпнаппнски далнпвпд пд 110 kV щтп минува низ лпкацијата; и
ппдземен гаспвпд низ лпкацијата.
Дп лпкацијата има пристап преку три неасфалтирани пристапни патищта. Југпзападнипт пат пвпзмпжува пристап дп
лпкацијата пд северпистпк, и е директнп ппврзан сп регипналнипт пат Р1102 (стар пат Скппје-Велес). Минува низ
населбата Ергеле (дел пд руралната населба Трубаревп), и пптпа ппд ппстпјната железница (ппдземен премин сп
димензии: 2.5m х 4m) стигнува дп лпкацијата пд север. Северпистпшнипт пристапен пат (пд јужнипт дел) заппшнува
пд ппследната автпбуска станица вп населбата Нпвп Лисише и пптпа ппминува ппкрај велпсипедската патека на
десната страна пд реката Вардар (паралелнп сп населбата Гпрнп Лисише). Ппнатаму, патпт минува преку мпстпт на
реката, а пптпа врти левп и прпдплжува ппд мпстпт, пд левата страна на реката дп лпкацијата. Има ущте една
мпжнпст за пристап дп лпкацијата - преку густп населената населба Гпрнп Лисише, над кплектпрпт за птпадни впди
(десна страна) и мпстпт. Вп мпментпв, пвпј пристапен пат не е предвиден за трансппрт сп впзила бидејќи патпт е
велпсипедска патека ппкрај решнипт тек. Третипт пристапен пат е пд северпзападна наспка, заппшнувајќи пд крајпт
на населбата Вардарищте, над левипт кплектпр за птпадни впди и лпкалните пплиоа, веднащ дп решнипт насип и
ппд мпстпт дп лпкацијата. Сп Оснпвнипт прпект ќе се ппредели главнипт иден пристапен пат дп ПСОВ.
Лпкацијата не се кпристи индустриски активнпсти. Единствен идентификуван кприсник на земјищтетп планиранп за
изградба на ПСОВ е кпмпанијата Факултетскп земјпделскп стппанствп Трубаревп АД. Врз пснпва на
инфпрмациите кпи беа пбезбедени вп текпт на разгпвприте спрпведени вп август 2018 гпдина сп Генералнипт
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Пращаое

Ажурирани пснпвни инфпрмации
Директпр на кпмпанијата, кпмпанијата е акципнерскп друщтвп кпе е приватизиранп вп текпт на 90-те. Кпмпанијата е
закупник на земјищтетп вп државна сппственпст вп рамките на ппфатпт на ПСОВ, врз пснпва на Дпгпвпр сп
Министерствптп за земјпделствп и впдпстппанствп. Кпмпанијата пдгледува пшенка, пшеница и луцерка (Medicago
sativa) на земјищтетп, щтп се кпристи какп стпшна храна.
Ппкрај сливпт на реката Вардар има некплку приватни кпмпании за сепарација на песпк. Дел пд текпвните
активнпсти (садеое пшенка и вадеое песпк) се прикажани на Error! Reference source not found..

Слика 4: Фптпграфии пд активнпстите на прпектната лпкација
Access road SW
Sand separation

Слика 5: Лпкации на пристапни патищта
Тпппграфија

2

2

Лпкацијата на ПСОВ е најниската тпшка на градпт Скппје сп прпсешна надмпрска виспшина пд 230 м, сппреденп сп
прпсешната надмпрска виспшина на Градпт кпја изнесува 350 m н.в.

Врз пснпва на Google Maps
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Клима

Ажурирани пснпвни инфпрмации
Климата вп Скппје е класифицирана какп кпнтинентална субмедитеранска или дури жещка кпнтинентална клима.
Летата се дплги, жещки и влажни, дпдека зимите се кратки и релативнп студени. Врнежите пд снег се шести вп
зимскипт перипд, нп ретка е ппјавата на пбилна акумулација на снег, а снежната ппкривка трае самп некплку дена.
Прпсешната гпдищна температура вп градпт Скппје за перипдпт 1990-2017 варира пд 12.2 дп 14 степени (Error!
Reference source not found.).

Слика 6: Прпсешна гпдищна температура вп Скппје 1990-2017 (Извпр: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=5683)
Врнежите се релативнп ниски ппради прпстпрпт сп малку врнежи пд дпжд на планините Прпклетије на северпзапад,
каде врнежите се самп шетвртина пд врнежите на брегпт на Јадранскптп мпре на иста гепграфска щирина. Најсувите
месеци се пбишнп август и јули. Врнежите се највиспки вп перипдпт пд пктпмври дп декември и пд април дп јуни.
Збирпвите пд гпдищните врнежи за перипдпт 1990-2017 се дадени на Error! Reference source not found.. Врнежите
варираат вп текпт на пвпј перипд пд 300 mm дп 800 mm. Вкупнптп времетраеое на спншевата светлина вп скппската
кптлина е пкплу 2,100 ш/гпдищнп.

Слика 7: Гпдищни врнежи вп Скппје вп 1990-2017 (Извпр: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=5699)
Сппред метепрплпщките ппсервации пд метепрплпщката станица Петрпвец вп 2017 гпдина, најшести наспки на
ветерпт се северпистпк, истпк и југпистпк. Дистрибуцијата на брзината и наспката на ветерпт се дадени на Error!
Reference source not found.. Врз пснпвата на ружата на ветерпт, населбите кпи имаат пптенцијал да бидат ппд
влијание пд непријатната миризба и емисии вп впздухпт се: Аерпдрпм, Гпрнп Лисише, Дплнп Лисише (југ-југпзапад) и
Трубаревп (истпк).
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Слика 8: Ружа на ветрпви сп прпсешна брзина и наспка на ветерпт вп текпт на 2011- 2017, МС Петрпвец
(Извпр: Извпр:https://mesonet.agron.iastate.edu/sites/windrose.phtml?station=LWSK&network=MK__ASOS)
Квалитет на
впздухпт

Мониторинг на квалитет на воздух: државнипт автпматски систем за мпнитпринг на квалитетпт на амбиенталнипт
впздух ја ппкрива ппврщината на Скппје сп 5 мпнитпринг станици (МС). Најблиската МС дп прпектната лпкација се
напда вп населбата Лисише на растпјание пд 3.2 km (дадени на Error! Reference source not found.). МС вп Лисише се
напда на истпшнипт дел пд Скппје вп индустриска и станбена пбласт. Емисиите на загадувашки супстанции кпи се
мерат вп МС Лисише се: O3, NO2, SO2, CO и PM10.

Monitoring
station Lisice

LiLisice

Location for
WWTP

Слика 9: Растпјание меду МС Лисише и лпкацијата на ПСОВ
Оценката на квалитетпт на впздухпт се заснпва врз пснпва на измерените вреднпсти вп перипдпт 2010-2015 (пд МС
Лисише).
Вп текпт на пвпј перипд, честичките ПМ10:
3
3
• ппстпјанп ја надминуваа гпрната гранишна вреднпст (40 μg/m ), вп ппсег пд 78.7 вп 2010 дп 124.7 μg/m вп
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Ажурирани пснпвни инфпрмации
2012;
3
• ја надминуваа дневната гранишна вреднпст (50 μg/m ), кпја не смее да биде надмината ппвеќе пд 35 пати
вп една календарска гпдина. Гранишната вреднпст е надмината 151 пати вп 2017 и 263 пати вп 2012.
Врз пснпва на Стратегијата за климатски прпмени (УНДП и Градпт Скппје, 2017 г.), грееоетп ушествува сп 91% вп
вкупните извпри на емисии на цврсти шестишки вп Скппје.
3

За сулфурот диоксид (SO2), критишните вреднпсти пд 20 µg/m не беа надминати вп текпт на истипт перипд.
Главнипт извпр на емисии на SO2 вп Скппје се патнипт трансппрт (56%) и индустрискптп прпизвпдствп (33%), сп
незнашителен придпнес пд неиндустрискптп спгпруваое (9%) и прпизвпдствптп на енергија (2%) (извпр на ппдатпци:
Стратегија за климатски прпмени).
3

Азотни оксиди (NOx): Гпдищната гранишна вреднпст пд 40 µg/m беще надмината вп текпт на 2011 и 2012. Главните
извпри на емисии на NOx вп регипнпт на Скппје се патнипт трансппрт (46%) и индустрискптп прпизвпдствп (45%), сп
незнашителен придпнес пд прпизвпдствптп на енергија (5%) и неиндустрискптп спгпруваое (4%) (извпр на ппдатпци:
Стратегија за климатски прпмени).
Јаглерод моноксид (CO): Сппред наципналнптп закпнпдавствп, кпнцентрациите на СО се регулирани сп една
3
гранишна вреднпст, пресметана какп максимум пд дневните 8-шаспвни прпсеци и се утврдени на 10 mg/m .
Гранишните вреднпсти биле надминати вп 2013 и вп 2015. Главните извпри на емисии на јаглерпд мпнпксид вп
Скппје се неиндустрискптп спгпруваое (59%), патнипт трансппрт (25%) и индустриските прпцеси (16%), дпдека
придпнеспт пд другите сектпри е занемарлив (извпр на ппдатпци: Стратегија за климатски прпмени).
Метепрплпщките услпви имаат знашителен придпнес кпн ппјавата на загаденпст на впздухпт вп Скппје, пспбенп вп
текпт на зимскипт перипд. Вп текпт на пвие перипди има намалена циркулација вп атмпсферата ппради прпдплжен
перипд сп слаби ветрпви, мнпгу малку врнежи пд дпжд и ппјава на инверзија на температурата.
Бушава

Вп текпт на втпрата теренска ппсета реализирана на 13 август 2018, Кпнсултантпт спрпведе мереоа на бушавата на
границите на лпкацијата на ПСОВ (4 места за земаое примерпци). Мереоата се направени сп примена на Мераш за
јашина на звук мпдел: SL-4012, а ппдатпците се пбрабптени сп спфтверпт „LUTRON sound system“. Кппрдинатите и
мапата за мерните тпшки се дадени на Error! Reference source not found. и вп Табела Error! Reference source not
found..

Слика 10: Мерни тпшки за нивп на бушава пкплу лпкацијата на ПСОВ
Измерените нивпа на бушава на 3 пд 4 тпшки (псвен тпшка 1) беа вп рамките на гранишните вреднпсти за пбласта сп
ти
4 степен на защтита пд бушава спгласнп наципналнптп закпнпдавствп (т.е. нестанбени пбласти исклушивп
предвидени за индустриски активнпсти, активнпсти за складираое и други прпизвпдствени инсталации).
Надминуваоетп на нивптп на бушава вп тпшка 1 беще резултат пд ппвременипт камипнски трансппрт на
неасфалтиранипт пат. Камипните се главнп вп сппственпст на изведувашпт ангажиран за изградба на кплектпрпт за
птпадни впди (левп и деснп) и други кпмпании кпи кпристат песпк пд пкплните активнпсти за сепарација на песпк вп
близината на лпкацијата.
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Табела 2: Измерени нивпа на амбиентална бушава
Тпшка за
нивп на
бушава
1
2
3
4

Геплпгија и
стабилнпст на
терен

Кппрдинати
N:41°58’35.26’’
N:41°58’35.26’’
N:41°58’35.26’’
N:41°58’35.26’’

E: 21°30’14.17’’
E: 21°30’14.17’’
E: 21°30’14.17’’
E: 21°30’14.17’’

Прпсешнп
нивп на
бушава (dB)
56
37
45
41

Максималнп
нивп на бушава
(dB)
76
42
55
56

Прпектната пбласт е ппзиципнирана на Q2al алувијален слпј щтп се спстпи пд шакал, песпк, земја и глина сп густина
ппд 5 m. Q2t1,t2 Присутни се и алувијални слпеви пд тераси спставени пд шакал, песпк, земја и глина. Алувијалната
тераса е решна тераса сп наклпн пд 1-4 метри над прпсешнптп нивп на впдата вп реката.

Слика 11: Геплпщка мапа (извпр: ГУП Скппје 2012-2022)
Ппшва

Прпектната лпкација се карактеризира сп хидрпмпрфна ппшва, т.е. алувијална ппшва флувизпл.

Слика 12: Мапа за ппшва (Извпр: ГУП Скппје 2012-2022)
Хидрплпгија

Вп скппскипт регипн, реката Вардар има 5 гплеми притпки. Три пд нив се влеваат пд десната страна на реката
Вардар: реката Треска (138 km), Маркпва Река (29 km) и Мпранска Река (10. 5 km), и две пд левата страна на реката
Вардар: реката Лепенец (75 km) и реката Серава (21 km). Реката Вардар теше низ скппската кптлина дп Тапрската
клисура, сп бавен тек на реката ппради наталпженипт материјал вп реката и кривулестптп решнп кпритп.

Квалитет на
ппврщинска

Статуспт на квалитетпт на впдата на главните ппврщински впдни текпви е уредена сп Закпнпт за впди и сп
Уредбата за категпризација на впдптеци, езера, акумулации и ппдземни впди. Следните ппказатели се релевантни
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за квалитетпт на ппврщинската впда и класификацијата на впдите вп спгласнпст сп наципналнптп закпнпдавствп:
•
Органплептишки ппказатели (видлива бпја и вистинска бпда, забележлива миризба, матнпст и прпвиднпст,
вкус на примерпк пд впда-вкус, бпја, миризба и изглед);
•
•
•

pH - киселпст;
Раствпрен кислпрпд;
Минерализација (суспендирани материи, вкупен сув пстатпк пд филтрирана впда, вкупни раствпрени
цврсти материи);

•

Еутрпфикација (вкупен фпсфпр, вкупен азпт, хлпрпфил „а“, примарна прпдукција, степен на сапрпбнпст,
степен на биплпщка прпдуктивнпст);
Микрпбиплпщкп загадуваое (најверпјатен брпј на термптплерантни кплифпрмни бактерии);
Радипактивнпст;
Опасни материи (метали и нивни спединенија, пстанати непргански параметри, фенпли, јагленпвпдпрпди,
халпгени јагленпвпдпрпди, нитрирани јагленпвпдпрпди, пестициди, пстанати пргански спединенија).

•
•
•

Сппред пвие ппказатели, ппврщинските впдни тела се категпризирани вп 5 класи (Класа I е сп најдпбар квалитет,
Класа V е сп најлпщ квалитет). Сп наципналнптп закпнпдавствп пвие класи се дефинираат какп щтп следи:
Класа I

Ова е мнпгу шиста, плигптрпфишна впда, кпја вп прирпдна спстпјба сп евентуална дезинфекција
мпже да се упптребува за пиеое и за прпизвпдствп и прерабптка на прехранбени прпизвпди и
претставува ппдлпга за мрестеое и пдгледуваое на благпрпдни видпви на риби - салмпниди.
Пуфернипт капацитет на впдата е мнпгу дпбар. Ппстпјанп е заситена сп кислпрпд, сп ниска
спдржина на нутриенти и бактерии, спдржи мнпгу малп, слушајнп антрпппгенп загадуваое сп
пргански материи (нп не и непргански материи).

Класа II

Мнпгу шиста, мезптрпфишна впда, кпја вп прирпдна спстпјба мпже да се упптребува за капеое и
рекреација, за сппртпви на впда, за пдгледуваое на други видпви риби (циприниди), или кпја сп
вппбишаени метпди на пбрабптка (кпагулација, филтрација, дезинфекција, и слишнп) мпже да се
упптребува - за пиеое и за прпизвпдствп и прерабптка на прехранбени прпизвпди. Пуфернипт
капацитет и заситенпста на впдата сп кислпрпд, низ целата гпдина, се дпбри. Присутнптп
пптпваруваое мпже да дпведе дп незнашителнп згплемуваое на примарната прпдуктивнпст.

Класа III

Умеренп еутрпфишна впда, кпја вп прирпдна спстпјба мпже да се упптребува за навпднуваое, а пп
вппбишаените метпди на пбрабптка (кпндиципнираое) и вп индустријата на кпја не и е пптребна
впда сп квалитет за пиеое. Пуфернипт капацитет на впдата е слаб, нп ја задржува киселпста на
впдата (pH вреднпст) на нивпа кпи сѐ ущте се ппгпдни за ппвеќетп риби. Вп хипплимнипнпт
ппвременп мпже да се јави недпстиг на кислпрпд. Нивптп на примарната прпдукција е знашајнп, и
мпже да се забележат некпи прпмени вп структурата на заедницата, вклушувајќи ги и видпвите на
риби. Евидентнп е пптпваруваоетп пд щтетни супстанци и микрпбиплпщкп загадуваое.
Кпнцентрацијата на щтетните супстанци варира пд прирпдни нивпа дп нивпа на хрпнишна
тпксишнпст за впденипт живпт.

Класа IV

Силнп еутрпфишна, загадена впда, кпја вп прирпдна спстпјба мпже да се упптребува за други
намени, самп пп пдредена пбрабптка. Пуфернипт капацитет е прешекпрен, щтп дпведува дп
ппгплеми нивпа на киселпст, а щтп се пдразува на развпјпт на ппдмладпкпт. Вп епилиминипнпт се
јавува презаситенпст сп кислпрпд, а вп хипплимнипнпт се јавува кислпрпден недпстиг. Присутнп е
„цветаое“ на алги. Згплеменптп разлпжуваое на пргански материи, истпвременп сп
стратификацијата на впдата, мпже да ппвлеше анаерпбни услпви и убиваое на рибите. Маспвни
седищта на тплерантни видпви, пппулации на риби и бентпсни прганизми, мпже да бидат
ппгпдени. Микрпбиплпщкптп загадуваое не дпзвплува пваа впда да се кпристи за рекреација.
Штетните супстанции кпи се испущтени или пслпбпдени пд талпгпт (седиментпт – наслагите)
мпже да влијаат на квалитетпт на впднипт живпт. Кпнцентрацијата на щтетни супстанции
мпже да варира пд нивпа на хрпнишна дп акутна тпксишнпст за впднипт живпт.

Класа V

Мнпгу загадена, хипертрпфишна впда, кпја вп прирпдна спстпјба не мпже да се упптребува за други
намени. Впдата е без пуферен капацитет и нејзината киселпст (pH вреднпст) е щтетна за мнпгу
видпви риби. Гплеми прпблеми се јавуваат вп кислпрпднипт режим, презаситенпст вп
хипплимнипнпт; птсуствптп на кислпрпд дпведува дп анаерпбни услпви вп хипплимнипнпт.
Разлпжувашите се дпминантнп застапени вп пднпс на прпизведувашите. Риби и бентпсни видпви не
се јавуваат ппстпјанп. Кпнцентрацијата на щтетни супстанции ги надминува акутните нивпа на
тпксишнпст за впднипт живпт.

Мпнитпрингпт на квалитетпт на ппврщинската впда вп ПЈР Македпнија гп врщи Управата за хидрпметепрплпщки
рабпти (УХМР) преку прпграмата RIMSYS (Систем за мпнитпринг на реки), а спбраните ппдатпци ги пбрабптува
Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое. Прирпдните и вещташките впдни тела, какп и
ппдземните впди се категпризирани сппред нивнипт статус на квалитет сп следеое на системпт за категпризација на
впдите кпј е ппищан ппгпре.
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УХМР врщи мереоа за кпнтрпла на квалитетпт на 20 мерни места (ММ) за кпнтрпла на ппврщинските впди вп
земјата. За ПСОВ се релевантни две ММ на реката Вардар:
1. Лепенец на вливпт вп реката вп западнипт дел пд Градпт Скппје
2. Тапр на реката
Лпкациите на сите ММ се прикажани на мапата ппдплу – ММ кпи се релевантни за Прпектпт (Лепенец и Тапр) се
пзнашени сп црвенп.

Слика 13: RIMSYS Мпнитпринг станици
Релевантните параметри за квалитет на ппврщинската впда вп две ММ (Лепенец и Тапр), дадени вп гпдищнипт
3
Извещтај за квалитет на живптната средина , се резимирани вп Error! Reference source not found. ппдплу.
Табела 3: Квалитет на ппврщински впди на реката Вардар на мерните места Лепенец и Тапр (2015, 2016, 2017)

Параметар
Раствпрен кислпрпд
Бипхемиска пптрпщувашка на кислпрпд за пет
дена
Хемиска пптреба пд кислпрпд
Јпни на Fe, Mn, Zn, Cr, Pb
Јпни на Cd
Нитрат
Нитрит

2015

Класа на впда
2016
Лепенец
Тапр
I
I

2017
Лепенец
I

Лепенец
I

Тапр
II

Тапр
III

III

II

II

III

II

II

I
I – II
III-IV
I – II
III-IV

II
I – II
III-IV
I – II
III-IV

II
I – II
III-IV
I – II
III-IV

II
I – II
III-IV
I – II
III-IV

II
I – II
III-IV
I – II
I – II

II
I – II
III-IV
I – II
III-IV

Резултатите пд анализите на квалитетпт на впдата вп истипт перипд на ММ Лепенец ппкажуваат дека впдата е
категпризирана вп класите I и II, сп исклушпк на два параметри: нитрити (2015 и 2016), и јпни на кадмиум и БПК5
(самп вп 2015), ппради щтп севкупната категпризација на квалитетпт на впдата е класа III и IV.

Флпра и фауна
и биплпщка
разнпвиднпст
3

Резултатите пд анализите вп истипт перипд на ММ Тапр ппкажуваат дека впдата е категпризирана вп класите I-II за
јпни на Fe, Mn, Zn, Cr, Pb и нитрати; II за БПК5 и ХПК; и III-IV за нитрити и јпни на кадмиум. Следственп, севкупната
категпризација за квалитетпт на впдата е класа III и IV.
Експертите за живптна средина на Кпнсултантпт реализираа две теренски ппсети (27 јули и 13 агуст 2018) за да се
идентификуваат и прпверат знашајните видпви на флпра и фауна кпи се релевантни за лпкацијата на Прпектпт и за
пкплината пкплу истата. Се реализираще прпверка на три ппд-прпектни лпкации:

За перипдпт 2015, 2016, 2017, издаденп пд Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое
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•
•
•

Лпкацијата на ПСОВ
Лпкацијата ппкрај реката Вардар (вп близина на местптп на ПСОВ) и
Защтитенптп ппдрашје Острпвп.

Прпектнипт тим ги идентификуваще видпвите флпра на лпкацијата врз пснпва на свпјата експертиза. Се направија
фптпграфии и беа земени примерпци пд растенија заради ппнатампщна идентификација на видпвите. Видпвите
фауна беа утврдени сп примена на метпд на линеарен пресек (line transects) и брпеое на примерпци.
Орнитпфауната беще утврдена сп упптреба на двпглед, сп набљудуваое на гнездата и слущаое на
карактеристишнипт звук на пдредени видпви птици.
Врз пснпва на ппсервациите пд теренската ппсета, прпектната лпкација се карактеризира какп мпдифициранп
ппдрашје сп земјпделски култури (пшеница) каде е пшигледна рудералната вегетација. Култури пд пшенка мпже да се
најдат и севернп пд прпектната пбласт, и на лпкацијата Острпвп, истпшнп-северпистпшнп пд прпектната лпкација.
Вп табелите ппдплу е дадена листа на идентификувани видпви пд флпрата и фауната и прпценка на анализата вп
пднпс на релевантните директиви на ЕУ (Директива за птици и Директива за живеалищта) и Бернската кпнвенција за:
(i) прпектната лпкација; (ii) видпвите вп близина на реката Вардар; и (iii) биплпщката разнпвиднпст вп защтитен птп
ппдрашје Острпвп.
На сликите ппдплу е прикажана рутата на набљудувашите на биплпщката разнпвиднпст (Error! Reference source not
found.) и ппзицијата на реализираните брпеоа на примерпци вп текпт на двете теренс ки ппсети (Error! Reference
source not found.).

Arboretum and Ezerce

Ostrovo

River Vardar
Start and end of site visit

Arboretum and Ezerce

Ostrovo

Start and end point of the site visit

Слика 14: Наспки на реализација на истражуваоетп при реализираое на Првата теренска ппсета (левп) и
Втпрата теренска ппсета (деснп)
На Error! Reference source not found. се дадени мапите на кпи се прикажани тпшките на набљудуваое каде щтп се
реализирани теренските ппсети и каде щтп се евидентирани видпвите флпра и фауна.
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8

7

9

3
1

2
4

6

5

Слика 15: Места на истражуваое за идентификација на флпра и фауна при Првата теренска ппсета (левп) и
Втпрата теренска ппсета (деснп)
Биолошка разновидност на проектната локација
Вп текпт на двете теренски ппсети беа утврдени видпви флпра кпи се карактеристишни за лпкацијата, а целата листа
на прпнајдени видпви е дадена вп Прилпг F – Листа на видпви флпра. Вп врска сп пптенцијалнп загрпзените видпви
флпра, на лпкацијата Острпвп се прпнајдени самп видпвите Fraxinus excelsior (гпрски јасен), статус сппред IUCN:
Близу засегнат вид – NT, пд категпријата пд интерес за зашувуваое. Врз пснпва на напдите пд теренските ппсети,
нема загрпзени / ендемски видпви растенија на прпектната лпкација или вп близина на лпкацијата. Прпектната
лпкација е типишнп земјпделскп земјищте каде рудералната вегетација (Onopordum acanthium, Datura stramonium,
итн.) е евидентна.
Беа утврдени и видпви фауна кпи се карактеристишни за лпкацијата, а целата листа на прпнајдени видпви е дадена
вп Прилпг Е – Листа на видпви пд фауната. Прпнајдените видпви фауна на лпкацијата се типишни за рурални /
земјпделски пбласти (ластпвици, гулаби, брегпва ластпвишка, пеперутки - Pieris brasicae, Lycaena Icarus, итн.). На
лпкацијата не беа детектирани загрпзени, ендемски или защтитени видпви пд фауната, и не беа идентификувани
гнезда или живеалищта на живптни за пдгледуваое ппдмладпк.
Вп врска сп видпвите фауна на лпкацијата на ПСОВ, беа идентификувани некплку видпви пд прнитпфауната кпи се пд
интерес за зашувуваое, какп щтп следи:
•

•
•

4

Ciconia ciconia (щтрк) пд Анекс I пд Директивата за птици беще идентификуван вп близина на прпектната
лпкација вп близина на Острпвп; шетири единки (забележани вп лет и најдени на земја вп ливадата) пд
утврденипт вид птици
4
Merops apiaster (пшеларка) пд Анекс II пд Бернската кпнвенција
5
6
Pica pica (страшка) пд Анекс II, Дел B пд Директивата за птици и Анекс III пд Бернската кпнвенција.

Анекс II BC – Стрпгп защтитени видпви фауна сппред Бернската кпнвенција
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Сите идентификувани видпви прават гнезда над земјата, псвен Merops apiaster (пшеларка). На лпкацијата на ПСОВ не
беа најдени други видпви фауна пд интерес за зашувуваое.
Вп врска сп видпвите риби застапени вп реката Вардар кпи се пд интерес за зашувуваое, видпвите беа утврдени врз
пснпва на секундарнп истражуваое. Вп средината на решнипт тек мпже да се најде еден ендемски вид, т.е. Squalius
vardarensis (клен), и Alburnoides bipunctatus (вардарка) пд Анекс II кпн Бернската кпнвенција.
Вп врска сп видпвите фауна, вп пкплната пбласт вп близина на реката Вардар беа идентификувани следните видпви
пд интерес за зашувуваое:
•
•
•
•
•
•
•
•

Една единка Phalacrocorax pygmaeus (мал кпрмпран) пд Анекс I пд Директивата за птици вп текпт на
прелетуваоетп на пристапнипт мпст вп близина на лпкацијата на ПСОВ
Четири млади единки пд видпт Larus minutus (мал галеб) пд Анекс I пд Директивата за птици вп реката
Вардар (на пристапнипт мпст)
Streptopelia turtur (грлица) вп близина на реката Вардар, врз пснпва на нејзинипт карактеристишен звук.
7
Статуспт сппред IUCN за пвие видпви птици е следнипт: Ранлив (VU)
Pica pica (страшка) пд Анекс II, Дел B пд Директивата за птици и Анекс III пд Бернската кпнвенција.
8
Anas platyrhynchos (дива патка) пд Анекс II, Дел A и Анекс III, Дел A пд Директивата за птици
Podarcis tauricus (степска гущтерица) пд Анекс II пд Бернската кпнвенција
9
Columba palumbus (гулаб гурмищ) пд Анекс II, Дел А и Анекс III, Дел А пд Директивата за птици, и Анекс III
пд Бернската кпнвенција
Streptopelia decaocto (гугутка) пд Анекс II, Дел B пд Директивата за птици.

За видпвите прпнајдени на Острпвп, ппгледнете вп делпт „защтитени ппдрашја“ ппдплу.
Защтитени
ппдрашја

Сппменикпт на прирпдата „Острпвп“ се напда вп близина на лпкацијата на ПСОВ (приближнп 50-100 m пд
лпкацијата). Беще прпгласен какп защтитенп ппдрашје вп 1976 гпдина пд страна на Спбраниетп на град Скппје (III
2
степен на защтита щтп е еквивалентен на III категприја сппред IUCN). Ова ппдрашје ппкрива 0.29 km и претставува
реликтен екпсистем (спефицишна флпра и фауна) пд ппранещнптп решнп кпритп на реката Вардар. Регулираоетп на
впдата пд реката и пресекуваоетп на меандрата (Error! Reference source not found.) најверпјатнп гп прпмени
ппјавуваоетп на видпвите.
Врз пснпва на инфпрмациите пбезбедени пд страна на МЖСПП вп август 2018, ппдрашјетп е сѐ ущте защтитенп вп
10
рамките на границите пд 1976 вп спгласнпст сп Закпнпт за защтита на прирпдата , иакп нема прецизни
ппдатпци за вреднпстите на биплпщката разнпвиднпст на пва ппдрашје. Нема индикации за мпжна присутнпст на
видпви какп щтп се пеперутките, вилински кпошиоа (Odonata), риби, впдпземци (мрмпрец (Triturus)), влекаши
11
(барски желки, впдни змии) и цицаши (видпви пд Spalacidae, лилјаци, Lutra lutra - видра), какп и кплпнии на впдни и
12
мпшурищни птици (Ciconiidae, Ardeidae, Phalacrocorax pygmeus - мал кпрмпран Alcedo atthis, итн.).
Вп 2010, Предлпг за закпн за ппределуваое на защтитенп ппдрашје – интегрална целина на ппдрашје Острпвп,
Арбпретум и Езерце (вп рамки на Арбпретум) беще дпставен какп предлпг дп Владата на ПЈР Македпнија сп цел
ревалпризација /ппвтпрна категпризација на ппдрашјетп. Врз пснпва на инфпрмациите пбезбедени пд страна на
МЖСПП, Предлпгпт беще пдбиен ппради тпа щтп Факултетпт за щумарствп нема капацитет за управуваое сп нпвптп
защтитенп ппдрашје.

5

Анекс II, Дел B – Видпвите наведени вп Анекс II мпже да се излпвуваат сппред наципналнптп закпнпдавствп. Земјите-шленки ќе
псигурат дека лпвпт на пвие видпви не ги загрпзува напприте за зашувуваое вп нивнптп ппдрашје на распрпстранетпст. Видпвите
наведени вп Анекс II/B мпже да се лпват самп вп земјите-шленки вп пднпс на кпи истите се наведени.
6
Анекс III – Защтитени видпви фауна сппред Бернската кпнвенција
7
Медунарпдна унија за защтита на прирпдата (IUCN)
8
Анекс III, Дел A - Земјите-шленки ја забрануваат, за сите птици кпи прирпднп се среќаваат вп дивината на еврппската теритприја на
земјите-шленки, прпдажбата, трансппртпт за прпдажба, шуваоетп за прпдажба и нудеоетп на прпдажба на живи или мртви птици и на
кпи билп леснп преппзнатливи делпви или деривати пд такви птици. Активнпстите нема да бидат забранет и вп пднпс на видпвите
наведени вп Анекс III, Дел A, дпкплку птиците се убиени или фатени спгласнп закпн или се стекнати ппинаку спгласнп закпн.
9 Анекс II, Дел A – Видпвите наведени вп Анекс II мпже да се лпват спгласнп наципналнптп закпнпдавствп. Земјите-шленки ќе псигурат
дека лпвеоетп на пвие видпви не ги загрпзува напприте за зашувуваое вп нивнптп ппдрашје на распрпстранетпст. Видпвите наведен и
вп Анекс II/A мпже да се лпват вп гепграфската мпрска и кппнена ппврщина каде се применува пваа директива .
10
СВ на ПЈР Македпнија, бр. 67/06, сп ппследни измени вп 146/15
11
Анекс II и IV пд Директивата за живеалищта
12
Анекс I пд Директивата за птици
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Слика 16: Ппзиција на Острпвп (3), Арбпретум (2) и Езерце (1) вп пднпс на ПСОВ (4)
Вп радиус пд 5 км нема други защтитени ппдрашја, нема идентификувани ппдрашја пд Натура 2000, и нема знашајни
ппдрашја за птици, растенија и пеперутки. Областа не е вклушена вп Наципналната Емералд мрежа на защтитени
ппдрашја.
Истп така, Кпнсултантпт спбра дппплнителни инфпрмации за прирпдните вреднпсти на „Острпвп“ и ги вклуши пвие
инфпрмации вп Дпдатпк Е. Наведените видпви флпра и фауна беа, истп така, истражени вп пднпс на Директивата за
живеалищта, Директивата за птици, глпбалната листа на IUCN и Бернската кпнвенција.
Експертите за живптна средина на Кпнсултантпт ја набљудуваа пбласта преку пбикплуваое на лпкацијата Острпвп, и
13
ппределуваое на видпвите флпра и фауна преку примена на метпд на линеарен пресек и брпеое на примерпци.
Орнитпфауната беще утврдена сп упптреба на двпглед, сп набљудуваое на гнездата и слущаое на
карактеристишнипт звук на пдредени видпви. Вп текпт на теренската ппсета беа прпнајдени гплем брпј единки пд
инвазивните видпви Robinia pseudoacacia – багрем вп рамките на лпкацијата Арбпретум. Од листата на IUCN беще
прпнајден еден растителен вид (Fraxinus excelsior – гпрски јасен).
Дел пд прпнајдените видпви фауна се видпви за кпи се пптребни ппсебни мерки за защтита, какп щтп се:
•
•
•
•
•
•
Предел

14

15

Podarcis muralis (скалеста гущтерица) пд Анекс IV пд Директивата за живеалищта на ЕУ и Анекс II пд
Бернската кпнвенција
Podarcis tauricus (степска гущтерица) пд Анекс II пд Бернската кпнвенција
16
17
Garrulus glandarius (спјка) пд Анекс II, Дел В пд Директивата за птици и Анекс III пд Бернската кпнвенција
Oriolus oriolus (жплна/вуга) пд Анекс II пд Бернската кпнвенција
Carduelis carduelis (билбилше) пд Анекс II кпн Бернската кпнвенција
Sciurus vulgaris (верверица) пд Анекс III кпн Бернската кпнвенција.

Описпт на пределпт вп прпектната пбласт се базира на секундарнп истражуваое и теренски ппсети реализирани вп
јули и август 2018 г. Областа се карактеризира сп низински релјеф сп најниска висина вп ппщтина Гази Баба, сп щтп
се пбезбедува гравитациски тек на птпадните впди. Ппради тпа, лпкацијата е најсппдветна за спбираое на урбаните
птпадни впди пд Градпт преку гравитациски систем и изградба на ПСОВ на пваа лпкација сп цел намалуваое на
пперативните трпщпци.
Низинскипт терен шија висина варира пд 0.5-1m ќе ја сведе на минимум пптребата пд нивелираое на земјищтетп
при изградбата, щтп ќе придпнесе кпн намаленп спздаваое на пращина и емисии на бушава.

Екпсистемски
услуги

Екпсистемските услуги вп пбласта предвидена за изградба на ПСОВ за градпт Скппје се пднесуваат на:
• пдгледуваое на стпшни култури (пд страна на акципнерскптп друщтвп Факултетскп стппанствп Трубаревп)
и
• сливи, црн бпзел, капини, прев кпи не се култивираат.

Најблиски

Најблиските населби дп ПСОВ (вп круг пд приближнп 1 km) се какп щтп следи (види мапа ппдплу за прпстпрни

13

Прпектнипт тим успеа да реализира линеарен пресек бидејќи дел пд лпкациите беа недпстапни
Живптински и растителни видпви пд интерес за заедницата сп пптреба пд стрпга защтита
15
Анекс II – Стрпгп защтитени видпви фауна
16
Анекс II, Дел B – Видпвите наведени вп Анекс II мпже да се лпват спгласнп наципналнптп закпнпдавствп. Земјите-шленки ќе псигурат
дека лпвеоетп на пвие видпви не ги загрпзува напприте за зашувуваое вп нивната пбласт на распрпстрануваое. Видпвите наведени вп
Анекс II/B мпже да се лпват самп вп земјите-шленки вп пднпс на кпи се наведени.
17
Анекс III – Защтитени видпви фауна
14

18

ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ СКОПЈЕ

Пращаое

Ажурирани пснпвни инфпрмации

населби

референци):

•

Впздущнп
растпјание
400 m

Наспка

Населенп местп

Север

650 m
700 m
1100 m

Север
Запад
Северпистпк

Три мали дислпцирани групи куќи вп населенп местп
Вардариште
Препстанатипт дел пд населенптп местп Вардариште
Населенп местп Горно Лисиче
Населенп местп Ергеле (дел пд населба Трубаревп)

•
Населено место Вардариште:
Три мали групи куќи (2+3+3 куќи) вп дислпциранипт дел пд населенптп местп се населени сп рпмскп население.
Сппред инфпрмациите дпбиени преку разгпвпри сп семејствата кпи живеат вп пвие куќи вп август 2018, нивните
пснпвни извпри на прихпд за живееое вклушуваат: шуваое стпка, спбираое и прпдаваое птпад за рециклираое и
месешни примаоа/плати.

Препстанатипт дел пд населенптп местп е главнп урбанизиран и се спстпи пд приближнп 100 куќи. Патищтата се
асфалтирани. Сппред инфпрмациите дпбиени пд разгпвприте сп три семејства, пснпвните извпри за прихпди за
живпт се плати, пензии, и/или индивидуален бизнис.
•

Населено место Горно Лисиче:
18
Гпрнп Лисише е приградскп населенп местп вп предградиетп на градпт, сп 18,233 жители, кпе се спстпи
главнп пд индивидуални куќи. Патищтата се асфалтирани. Главнипт извпр на прихпди се платите. Мал брпј
семејства се вклушени вп земјпделски активнпсти пд ппмал степен (индивидуални стакленици) на десната
страна на реката Вардар.

•

Населено место Ергеле:
Населенптп местп Ергеле, кпе се спстпи пд приближнп 40 куќи, е дел пд населбата Трубаревп. Сппред
инфпрмациите дпбиени преку разгпвпри сп две семејства, има знашителен брпј на рпмски дпмаќинства (кпи
збпруваат албански јазик). Беще забележанп дека некпи куќи се затвпрени и ненаселени ппради
емиграцијата вп Германија, Франција и Италија. Главнипт извпр на прихпди се плати, пензии, индивидуални
бизниси, спбираое и прпдажба на материјали за рециклираое и зарабптка кпја ја праќаат шленпвите пд
семејствата кпи рабптат вп странствп. Жителите на пва населенп местп не врщат знашајни земјпделски
активнпсти.

Други населби пкплу ПСОВ се следните (види мапа ппдплу за прпстпрни референци):
1400 m
1450 m

Северпзапад
Северпистпк

1500 m

Север

Населенп местп Мачари - Квантащки
Први куќи пд главнипт дел пд селптп / рурална населба
Трубаревп
Населенп местп Хиппдрпм

На следната мапа се прикажани гпренаведените населени места:

18

Пппис на население и дпмаќинства, 2002
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Легенда:
1. Лпкацијата на ПСОВ
2/3/4. Три мали дислпцирани групи куќи вп населенп местп Вардарищте
5. Вардарищте
6. Квантащки (дел пд Мачари)
7. Ергеле (дел пд Трубаревп)
8. Седищте на кпмпанијата Факултетскп земјпделскп стппанствп Трубаревп АД
9. Препстанатипт дел пд Трубаревп
10. Гпрнп Лисише
11. Хиппдрпм
Културнп
наследствп

Не се пптребни дппплнителни инфпрмации за културнптп наследствп сппреденп сп нивптп на инфпрмации
пбезбедени вп ОВЖСОА.
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