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Автор:

Питер Вајли

Уредник и коавтор:

Димитрис Фалутсос, GWP-Med

Соработници: 

• Дел 3.1. Приоритетен проблем 1: намалување на квалитетот на водата –  
Новак Чаѓеновиќ, GWP-Med; Фотини Ботсоу, Национален и Каподистрија  
Универзитет во Атина

• Дел 3.3. Приоритетен проблем 3: деградација на биодиверзитет – 
Ерјола Кечи, GWP-Med

• Дел 4. Социо-економски аспекти–Данчо Узунов, PointPro

• Дел 6. Проценка на загадување, вода, талог и биолошки квалитет 

• Дел 6.1. Анализа на притисокот од загадување–Новак Чаѓеновиќ, GWP-Med

• Дел 6.2. Хемиска проценка на вода и квалитет на талог–Фотини Ботсу, 
Национален и Каподистријасов Универзитет во Атина

• Дел 6.3. Проценка на биолошки квалитет–Ерјола Кечи, GWP-Med

• Дел 7. Биодиверзитет, ZaVita d.o.o.

• Дел 8. Врска-вода–храна–енергија–екосистем Луциа де Страсер, UNECE

Признание: 
Голема благодарност до г-ѓа Томи Влахоџани (MIO-ECSDE) за несебичното 
обезбедување фотографии.

Одрекување од одговорност: Документот се придржува до правилата и политиките 
на Обединетите Нации во врска со имињата и меѓународниот статус на земјите и/или 
други географски подрачја. Употребата на карактеризации, имиња, мапи или други 
географски изјави во овој документ во никој случај не подразбира прикажување 
на какво било политичко гледиште или позиции на страните кои го спроведуваат 
иимплементираат проектот.

За повеќе информации, ве молиме контактирајте 

Веб: www.gwpmed.org

Главна канцеларија: 
12, Kyrristou str. 
10556 Athens 
Грција 
T: +30 210 32 47 490, +30 210 32 47 267

http://www.gwpmed.org


4 5

 ДРИМСКИ БАСЕН: ПРЕКУГРАНИЧНА ДИЈАГНОСТИЧКА АНАЛИЗА

СОДРЖИНА

КРАТЕНКИ 8
ИЗВРШНО РЕЗИМЕ  9

ПРЕГЛЕД НА БАСЕНОТ И ПРЕКУГРАНИЧНИ ПРОБЛЕМИ 12

1. ВОВЕД 13

1.1 Дримски басен 15

1.2 Координирана акција за Дрим  18

1.3 GEF Дримски проект 18

1.4 Методологија за развојот на TDA  19

2. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРИМСКИОТ БАСЕН 24

2.1 Географски опфат 24

2.2 Подбасени во Дримскиот басен – хидрологија и интеракција со морски води 27

3. ПРИОРИТЕТНИ ПРЕКУГРАНИЧНИ ПРОБЛЕМИ 40

3.1 Приоритетен проблем 1: опаѓање на квалитетот на водата  40

3.2 Приоритетен проблем 2: варијабилност на хидролошкиот режим  46

3.3 Приоритетен проблем 3: деградација на биодиверзитетот  53

3.4 Приоритетен проблем 4: варијабилност на режимот на транспорт на талог 58

3.5 Севкупни препораки за насоките за развивање на SAP-от 64

ЛИСТА СО СЛИКИ

Слика 1. Мапа на Дримскиот басен 16

Слика 2. Користење на земјиште во Дримскиот басен 17

Слика 3. Подбасени во Дримскиот басен 27

Слика 4. Мапа на подбасенот на Преспанското Езеро 28

Слика 5. Мапа на подбасенот на Охридското Езеро 30

Слика 6. Мапа на подбасенот на реката Црн Дрим 32

Слика 7. Мапа на подбасенот на реката Бел Дрим 34

Слика 8. Мапа на подбасенот на Скадарското Езеро 36

Слика 9. Мапа на подбасенот на реката Буна/Бојана и соседното морско подрачје 38

Слика 10. Причини и последици за намалувањето на квалитетот на водата 42

Слика 11. Причини и последици од варијабилноста на хидролошкиот режим 48

Слика 12. Причини и последици за деградација на биодиверзитетот 54

Слика 13.  Причини и последици од варијабилноста на режимот на транспорт на талог 60

ЛИСТА СО ТАБЕЛИ

Табела 1. Состанок на релевантни фактори во врска со подготовката  
на Прекуграничната дијагностичка анализа 21

Табела 2. Главни водни тела на Дримскиот басен и нивни сливови 24

Табела 3. Анализа на каузална врска за опаѓањето на квалитетот на водата  
во Дримскиот басен 44

Табела 4. Анализа на каузална врска за варијабилноста на хидролошкиот режим 50

Табела 5. Анализа на причинско последичната врска за деградација на биодиверзитетот 56

Табела 6. Анализа на каузална врска за варијабилноста на режимот на транспорт на талог 62



© 2S Studio



8 9

ИзВршНО рЕзИМЕ ДРИМСКИ БАСЕН: ПРЕКУГРАНИЧНА ДИЈАГНОСТИЧКА АНАЛИЗА

КРАТЕНКИ

a.s.l. надморска висина
ALB Албанија
APSFR области со потенцијален значителен ризик од поплава
AQC аналитичка контрола на квалитет
BOD биолошка побарувачка за кислород (пет дена)
BQE елементи на биолошки квалитет
CCA анализа на каузална врска
COD  хемиска побарувачка на кислород
DCG Дрим Кор-група
EEA Европска агенција за животна средина
EQS стандарди на квалитет на животна средина
EU Европска Унија
EWG Експертска работна група
GDP бруто домашен производ
GEF Глобален еколошки фонд
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GWP-Med Глобално партнерство за вода - Медитеран 
ha хектари 
HPP хидроелектрична централа
IUCN Меѓународна Унија за Конзервација на Природата
KOS Косово
LME голем морски екосистем
MNE Црна Гора
MoU Меморандум за разбирање
MW мегавати
N азот
NAP Национален акционен план
NEAP Национални акциски планови за животна средина
NMK Северна Македонија
P фосфор
p.e. Еквивалент на население
PBT трајни биоакумулативни токсични соединенија
RBMP План за управување со речен басен
SAP Стратешка акциска програма
SDGs Цели на одржлив развој
TDA Прекугранична дијагностичка анализа
TN (Nt) вкупен азот
TP вкупен фосфор
UNDP Програма за развој на Обединетите нации
UNECE Економска комисија на Обединетите нации за Европа
UNFCCC Конвенција на Обединетите нации за климатски промени 
UNWTO Светската туристичка организација при Обединетите Нации
WISE Систем на информирање за водите за Европа

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

1 Ова именување е без предрасуди за позициите во однос на статусот, а е во склад со UNSCR 1244/1999 и со мислењето на МСП за 
декларацијата за независност на Косово.

Активностите на ниво на Дримскиот 
басен беа некоординиранаи сè до 
развојот на на заедничката визија за 
одржливо управување со Дримскиот 
басен и потпишувањето на поврзаниот 
Меморандум за разбирање (MoU за 
Дрим–25 ноември 2011, Тирана) од страна 
на министрите за води и животна средина 
и високи претставници од крајбрежните 
држави на Дрим (Албанија, Грција, Косово,1 
Црна Гора и Северна Македонија). Целта 
на меморандумот за разбирање е да ја 
исполни договорената заедничка визија, 
да „промовира заедничка акција за 
координирано интегрирано управување со 
споделените водни ресурси на Дримскиот 
басен како начин да се заштитат и да се 
обноват до можното ниво екосистемите 
и услугите што ги обезбедуваат и да го 
промовираат одржливиот развој низ 
Дримскиот басен“.

Во рамките на Дрим-CORDA (Дримска 
координирана акција за имплементација 
на Дримскиот MoU), Глобално партнерство 
за вода-Медитеран (GWP-Med), 
Економска комисија на Обединетите 
нации за Европа (UNECE) и Програмата 
за развој на Обединетите Нации (UNDP) 
го иницираа проектот финансиран 
од Глобалниот еколошки фонд (GEF) 
„Овозможување на прекугранична 
соработка и интегрирано управување со 
водни ресурси во проширениот басен на 
реката Дрим“ (GEF Дримски проект) за да 
ја олеснат имплементацијата на MoU. Ова 
е преземено преку GEF-инспирираниот 
процес TDA/SAP, кој вклучува подготовка 
на прекугранична дијагностичка анализа 
(TDA), која обезбедува информации за 
прекуграничните проблеми кои влијаат на 
водата и животната средина на басенот 
и Стратешка акциска програма (SAP), 

која ја претставува договорената 
стратегија и дејства за соочување со 
прекуграничните проблеми.

Главната техничка улога на TDA е да 
ги идентификува, квантификува 
и постави приоритетите за еколошките 
проблеми кои се од прекугранична 
природа. Следствено, TDA ја обезбедува 
суштинската основа за формулацијата на 
SAP. Во случајот на Дрим, дополнително 
од погореспоменатото, TDA помага 
во проширувањето на базата на 
знаење за крајбрежните држави во 
врска сосостојбата на природната 
и антропогената околина на басенот, 
подготвувајќи ги градежните блокови на 
планот за управување со басенот на Дрим 
во согласност со рамковната директива 
за води на Европската Унија (EU) доколку 
крајбрежните држави решат да подготват 
таков план во иднина.

GEF Дримскиот проект ја подготви TDA 
преку широк ангажман на релевантните 
фактори. за да се анализира системот, 
усвоен беше пристап од извор до 
море, до степенот кој беше можен 
според достапните информации за 
транзиционални води и морското подрачје. 

„Ситуациска анализа: Управување со 
проширениот Дримски басен“ (Ситуациска 
анализа за Дрим) послужи како 
почетна точка за Дримската TDA. TDA 
е суштинскиот документ кој ги синтетизира 
наодите на тематските извештаи што го 
опфаќаат севкупниот басен, преземени 
на три нивоа: подбасен; Дримска 
крајбрежна држава со својот подбасен; 
и Дримскиот басен:
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• Тематски извештај за 
социо-економија

• Тематски извештај за 
институционална и правна рамка

• Тематски извештај за 
биодиверзитет и екосистеми

• Тематски извештај за хидрологија 
и хидрогеологија

• Тематски извештај за загадување 
и квалитет на вода

• Тематски извештај за Врската(вода-
храна-енергија-екосистеми).

TDA главно се фокусира на проблемите 
што влијаат врз басенот на прекугранично 
ниво со прикажани информации во 
тематските извештаи кои обезбедуваат 
дополнителни детали на ниво на подбасен.

Врз основа на сеопфатната проценка 
подготвена преку тематските извештаи 
и претходни студии (вклучувајќи ги 
активностите на TDA/SAP преземени 
преку GEF-поддржаните проекти на 
Преспанското и Скадарското Езеро), 
следните четири клучни приоритети 
и преклопувачки прекугранични проблеми 
се идентификувани и потврдени од Дрим 
Кор-групата (DCG):2

• Намалување на квалитетот на водата, 
кое влијае - на различни нивоа-на 
сите делови на Дримскиот басен 
(површинска вода, подземна вода 
и крајбрежна вода). Особена 
загриженост создава присуството 
на прекумерни нутриенти (од 

2 Заедничко тело воспоставено врз основа на Дримскиот Меморандум за разбирање (MoU) во ноември 2011 година, кое има мандат да ги 
координира активностите за имплементација на MoU.

отпадната вода од домаќинствата 
и земјоделството) загадување што 
води до прекумерна побарувачка 
на содржината на кислород во 
водата (со последици за еколошки 
важни видови), како и индустриски 
и комунален цврст отпад од 
рударство и населби. 

• Природната и регулираната 
варијабилност на хидролошкиот 
режим како резултат на климатската 
варијабилност, а во некои подбасени 
поради сезонска прекумерна 
искористеност на водни ресурси 
и производство на хидроенергија, 
влијае на количеството достапна вода 
за екосистемот и социо-економски 
развој. Дополнително, тоа ги влошува 
природно појавувачките екстремни 
феномени, како што се поплави 
и суши. земјоделството е клучен 
корисник на вода за наводнување-и 
под одредени услови може да 
биде засегнато од недостиг на 
вода во текот на летниот период од 
јуни до август. 

• Деградација на биодиверзитет. 
Важноста на биодиверзитетот на 
Дримскиот басен на Европско 
ниво е висока, иако е под притисок 
поради повеќекратни закани 
врз екосистемите на басенот 
од загадување, промени во 
количеството вода, туѓи видови, 
загуба на мочуришта, незаконски 
активности и варијабилност 
и промена на климата.

• Варијабилноста на режимот на 
пренос на талог, кој е засегнат 
од природни настани (на пример, 
врнежи на дожд) климатска 
варијабилност и промена (како што 
се зголемувањето на екстремни 
временски услови, врнежи од дожд 
и суши) и антропогени влијанија од 
ископување песок, сечење шуми, 
лошо управување со користење 
на земјиште и производство на 
хидроенергија, помеѓу другите. Овие 
промени влијаат и врз слатководните 
и  крајбрежните екосистеми.

Варијабилноста и промената на климата 
беше исто така препознаена како 
значителен фактор за кој е веројатно 
дека влијае врз четирите клучни 
прекугранични проблеми кои влијаат 
на екосистемите на Дримскиот басен 
и социо-економскиот статус.

Со анализирање на согледувањата од 
тематските извештаи, резултатите од 
состаноците со релевантните фактори 
и првичните проценки направени од 
страна на Дримскиот проект, беше 
направена анализа на причинската 
врска (ССА) за да се идентификуваат 
непосредните, основните и суштинските 
причини на прекуграничните проблеми. 

TDA и CCA ги обезбедуваат потребните 
информации кои овозможија крајбрежните 
држави на Дрим да ги прифатат 
приоритетните акции кои се вклучени 
во SAP. SAP-от ќе ја обезбеди рамката 
за новата ера согласно Дримскиот 
MoU, во однос на соработката на 
крајбрежните држави во управувањето 
со Дримскиот басен.

TDA и поврзаните тематски извештаи 
се „живи“ документи кои периодично 
ќе бидат ревидирани и имаат за цел да 
служат како основа според која ќе се мери 
идниот напредок.

Vipera ammodytes  
© Thomais Vlachogianni/MIO-ECSDE
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1. ВОВЕД

3 Пристапот од извор до море ги консолидира анализата, планирањето, донесувањето политики и донесувањето одлуки низ сектори и нивоа. 
Тој го зема во предвид целосниот општествен, еколошки и економски систем од копненото подрачје што се одлева преку речниот систем 
до крајбрежното подрачје па и до отворен океан во кој се влева (http://stapgef.org/sites/default/files/publications/S2SBrief.pdf). Системот од 
извор до море го вклучува копненото подрачје што дренира преку речниот систем или системи, неговите езера и притоки (речниот басен), 
поврзаните водни тела и приматели на низводно течение, вклучувајќи делти и речни утоки, крајбрежни линии и води непосредно до брегот, 
соседното море и континенталниот појас, како и отворениот океан. Протокот на вода, талог, загадувачи, жив свет, екосостемски ги поврзува 
подсистемите во континуитет од извор до море и нивните географии.

Прекуграничната дијагностичка 
анализа (TDA) е подготвена во рамките 
на проектот поддржан од Глобалниот 
еколошки фонд (GEF) „Овозможување 
прекугранична соработка и интегрирано 
управување со водни ресурси во 
проширениот Дримски басен“ (GEF 
Дримски проект). Проектот има за цел 
да ги поддржи крајбрежните држави на 
Дрим (Албанија, Грција, Косово, Црна Гора 
и Северна Македонија) да го зајакнат 
заедничкото управување со заедничките 
водни тела во рамките на Дримскиот басен 
користејќи широка лепеза на средства, 
вклучувајќи градење на институционални 
капацитети, тестирање на нови пристапи 
за управување со басенот, подготовка на 
средства за зголемување на градењето 
доверба преку размени на информации 
и сл. Главна активност на проектот е да се 
подготви Прекугранична дијагностичка 
анализа (TDA) и Стратешка акциска 
програма (SAP). Проблемите на природната 
и антропогената околина се проценети 
со помош на TDA, обезбедувајќи ја 
фактичката основа за договорена низа 
на интервенции вклучени во SAP за 
зафаќање со проблемите. Пристапот на 
GEF за користење на TDA и на SAP за 
испорачување трансформативна промена 
е применет кај преку 35 меѓународни реки, 
подземни води, езера и големи морски 
екосистеми (LMEs).

за да се анализира системот, 
користен беше пристап3 од извор до 
море, до степенот кој беше можен 
според достапните информации за 
транзиционални води и морското подрачје. 

Границите на Дримскиот басен се 
дефинирани земајќи ги во предвид 
природните карактеристики на подрачјето 
и неговите локални услови, со подрачјето 
кое содржи природни елементи, 
вклучувајќи сливови, водоносни 
слоеви, преодни води, крајбрежни води 
и крајбрежната зона.

Копнената граница на подрачјето на 
Дримскиот басен беше дефинирана со 
користење на физичката граница на 
сливното подрачје на Дрим. Во случајот 
на Црна Гора, оваа граница соодветствува 
на административната граница на областа 
на речниот басен, додека за Албанија, 
Косово и Северна Македонија, границата 
на сливот не секогаш се совпаѓа со 
регионалните административни граници. 

Водните тела кои се протегаат вон 
границите на сливното подрачје не се 
вклучени, бидејќи мерките кои понатаму 
ќе бидат дефинирани како дел од 
SAPот би потпаднале надвор од секој 
од подбасените. 

Морската граница и крајбрежната зона 
беа проценети земајќи го во предвид 
примарното влијание на површинските 
води врз морските води, како што 
е прикажано според нивоата на соленост, 
како индиректна мерка на главните 
влијанија на копнено базирани активности.   

Крајбрежните земји на Дрим се или земји 
членки на Европската Унија (ЕУ) или во 
процес на барање членство во ЕУ. значаен 
и релевантен дел на правото на ЕУ се 

http://stapgef.org/sites/default/files/publications/S2SBrief.pdf
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однесува на животната средина, особено 
водата. Усогласеноста со двете директиви 
поврзани со вода–рамковната директива 
за води на ЕУ и Директивата за ризик 
од поплави–бара детална анализа на 
речните басени. Пристапот усвоен од GEF 
Дримскиот проект доведе до подготовка 
на детални тематски извештаи кои 
анализираат лепеза на карактеристики на 
басенот, зафаќајќи се со потребите на TDA 
и помагајќи им на крајбрежните држави 
во имплементацијата на рамковната 
директива за води4 и Директивата за 
ризик од поплави. Дримската TDA беше 
подготвена на таков начин да им овозможи 

4 Тематските извештаи беа подготвени на начин кој овозможи подготовката на неопходните елементи да се користат како основа за планот 
за управување со речен басен (RBMP) на нивото на Дримскиот басен, доколку крајбрежните држави решат да подготват таков (вклучувајќи 
почетен преглед за скицирање водни тела во согласност со Рамковната директива за води, пресметка на водниот буџет според различни 
сценарија, анализа на притисоците од загадување, проценка на создадени големи загадувања, проценка на хемиско загадување, 
идентификација на заштитени подрачја, анализа на раководењето со водата и животната средина во басенот и иницијална проценка на 
состојбата на и притисокот врз биодиверзитетот, помеѓу другото). 

5 Двете (први некогаш спроведени) кампањи за мониторинг низ Дримскиот басен во 2016 и 2017 година беа имплементирани за да се 
пополнат празнините во знаењето и информации. Користената мрежа за мониторинг беше дефинирана во соработка со националните 
институции со цел за да се: (i) обезбеди покриеност на целиот Дримски басен; и (ii) вклучат станици за рутинско земање примероци кои 
се користат од Дримските крајбрежни држави за нивниот годишен мониторинг на квалитетот на површинските и подземните води, како 
и дополнителни станици за мониторинг за кои не се врши рутинско земање примероци. Сите информации собрани или генерирани преку 
подготовката на TDA се складирани во географска база на податоци на интернет која им овозможува на институциите да ги користат 
релевантните информации за нивното секојдневно деловно работење.

на крајбрежните држави да го зголемат 
управувањето со животната средина.5

Дримскиот проект ја надградува 
историски воспоставената соработка во 
регионот преку подготовката на конкретни 
TDA/SAP активности за клучните 
подбасенски езера (Преспанското Езеро 
и Скадарското Езеро). Додека Дримскиот 
проект им помага на крајбрежните држави 
што можат да користат средства од GEF, 
Грција, како член на ЕУ, се повинува 
на барањата на рамковната директива 
за води и претходно учествуваше во 
TDA/SAP за Преспанското Езеро, што 

е единствениот дел на Дримскиот басен 
што ја вклучува Грција.

1.1 Дримски басен

Дримскиот басен (Слика 1) се наоѓа на 
југоисток на Балканскиот Полуостров 
со водни тела и сливни подрачја 
распространети низ Албанија, Грција, 
Косово, Црна Гора и Северна Македонија. 
Тој ги опфаќа подбасените на реките Црн 
Дрим,6 Бел Дрим,7 Дрим и Буна/Бојана,8 на 
Преспанското, Охридското и Скадарското9 
Езеро, водните тела низ сливот и соседните 
крајбрежни и морски подрачја. 

Преспанското Езеро е почетната точка на 
водниот тек кон Јадранското Море, што 
се состои од две езера (Мало и Големо 
Преспанско Езеро) поврзани со мал канал, 
со регулиран воден тек, кој ја пресекува 
алувијалната превлака која ги раздвојува. 
Малото Преспанско Езеро се дели помеѓу 
Албанија и Грција, додека Големото 
Преспанско Езеро се дели помеѓу 
Албанија, Грција и Северна Македонија. 

Водата исто така протекува низ 
подземните карстни процепи од 
Преспанското во Охридското Езеро. 
Поделено помеѓу Албанија и Северна 
Македонија, Охридското Езеро 
е најголемото езеро во смисла на 
воден волумен во југоисточна Европа. 
Како единствен површински истек од 
Охридското Езеро, реката Црн Дрим 
тече северно низ Северна Македонија. 
Таа ја формира границата со Албанија 
за неколку километри, пред да влезе 
во земјата помеѓу градовите Дебар 
и Пешкопеа. реката Бел Дрим извира 
во Косово и тече низ Албанија, каде 
се среќава со реката Црн Дрим, 
блиску до градот Кукс каде што ја 
формира реката Дрим.

6 Реката се нарекува Drin i Zi во Албанија и Црн Дрим во Северна Македонија.
7 Реката се нарекува Drin i Bardhë (Бел Дрим) во Албанија и во Косово.
8 Реката се нарекува Буна во Албанија и Бојана во Црна Гора.
9 Езерото се нарекува Скадарско во Црна Гора и Shkodër во Албанија.

Течејќи на запад низ Албанија, една гранка 
на реката Дрим и се придружува на реката 
Буна/Бојана, приближно 1 km од местото 
каде што истекува од Скадарското Езеро 
блиску до градот Скадар во Албанија. 
Поделено помеѓу Албанија и Црна Гора, 
Скадарското Езеро е најголемото езеро 
во смисла на површинско подрачје во 
југоисточна Европа. Најголемата река што 
истекува во езерото е реката Морача, 
која поминува низ Подгорица, главниот 
град на Црна Гора.

реката Буна/Бојана истекува од 
Скадарското Езеро и се влева во 
Јадранското Море. Нејзиниот помал 
дел (23 km) формира дел од Албанско-
Црногорската граница. Другиот ракав на 
реката Дрим, кој е најстариот ракав, се 
влева со својата ограничана количина 
директно во Јадранското Море, јужно од 
градот Скадар, во близина на градот Леже.

Постојат водни тела меѓузависност на 
подземна-површинска вода. Има пет 
големи резервоари што се користат за 
производство на хидроенергија и повеќе 
од 110 резервоари за наводнување.

Со своите екстензивни водни ресурси 
(третиот најголем испуст на река во 
Европскиот Медитеран, по реките 
По и рона), овој комплексен систем 
обезбедува богатство на услуги на 
крајбрежните Дримски земји кои го 
делат басенот: снабдување со енергија, 
рекреација и туризам, одгледувалишта на 
риби, снабдување со вода за наводнување 
и домашна употреба, одржување 
единствен ендемски биодиверзитет 
и приходи за живот. Басенот е дом на 
повеќе од 1,61 милиони луѓе, кои живеат во 
преку 1450 населби.

© 2S Studio
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Слика 1. Мапа на Дримскиот басен Слика 2. Користење на земјиште во Дримскиот басен
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1.2 Координирана акција за Дрим 

Акцијата на ниво на Дримскиот басен 
беше некоординирана се до подготовката 
на Стратегиската споделена визија за 
одржливиот развој на Дримскиот басен 
и потпишувањето на поврзаниот MoU 
(25 ноември 2011, Тирана) од министри 
и високи претставници на министерствата 
за води и животна средина на 
крајбрежните држави на Дрим (Албанија, 
Грција, Косово, Северна Македонија 
и Црна Гора). Ова беше резултат од 
Дримскиот дијалог координиран од 
Дримските крајбрежни држави со 
поддршка на GWP-Med и Економската 
комисија на Обединетите нации за 
Европа (UNECE).

Крајната цел на работата во Дримскиот 
басен е да се достигне точка во иднина 
каде нивото на управување се префрла од 
единечни водни тела на меѓуповрзаниот 
хидролошки систем на басенот, на крајот 
водејќи од споделување на водите помеѓу 
крајбрежните држави и конфликтни 
употреби, до споделување на придобивки 
помеѓу релевантните фактори.

Беше воспоставен процес наречен 
Координирана акција за Дрим за 
имплементацијата на Дримскиот MoU 
(Дрим-CORDA). Следејќи ги одредбите 
на Дримскиот MoU, беше воспоставена 
институционална структура која вклучува:

• Состанок на страните

• Дримска Кор-група (DCG), која се 
состои од официјално назначени 
претставници на министерствата од 
крајбрежните држави на Дрим со 
мандат да ги координираат дејствата 
за имплементацијата на MoU

• Четири Експертски работни групи 
(EWGs) да и помагаат на DCG во 
нејзината работа:

 > EWG за имплементација на 
рамковната директива за води

 > EWG за мониторинг 
и размена на податоци

 > EWG за биодиверзитет  
и екосистеми

 > EWG за поплави.

Секретаријатот на DCG обезбедува 
техничка и административна поддршка на 
DCG. Со назначување од Страните преку 
MoU, GWP-Med служи како Секретаријат.

1.3 GEF Дримски проект

задачите, целите и содржината на 
GEF Дримски проект се поврзани со 
Дримскиот MoU. 

Целта на проектот е да „промовира 
заедничко управување со споделените 
водни ресурси на прекуграничниот 
Дримски басен, вклучувајќи 
координативни механизми помеѓу 
различните заеднички комисии и комитети 
на подбасените”. Албанија, Косово, Црна 
Гора и Северна Македонија се корисници 
на проектот. Грција, како земја членка на 
ЕУ не добива поддршка од GEF.

GEF Дримскиот проект има 
пет компоненти:

Компонента 1: Консолидирање на 
заедничка база на знаење

Компонента: Градење на основа 
за мултилатерална соработка на 
крајбрежните држави

Компонента 3: Институционално 
зајакнување за интегрирано управување 
со речниот басен

Компонента 4: Демонстрација на 
технологии и практики за IWRM 
и управување со екосистем

Компонента 5: Вклучување 
на релевантните фактори, 
родова рамноправност 
и комуникациски стратегии.

Проектот е имплементиран од 
UNDP и извршен од GWP, преку 
GWP-Med. UNECE е партнер во овој 
процес. DCG дејствува како Управен 
Одбор на проектот.

1.4 Методологија за развојот на TDA 

Дримскиот проект ги следи насоките 
на GEF TDA/SAP.10 TDA се гради врз 
(i) формативната работа преземена во 
2014 година од GWP-Med која доведе до 
„Дримска ситуациска анализа“ и (ii) шест 
тематски извештаи за сиот басен, 
кои обезбедуваат детална проценка 
и карактеризација на Дримскиот басен:

• Тематски извештај за 
социо-економија

• Тематски извештај за 
институционална и правна рамка

• Тематски извештај за 
биодиверзитет и екосистеми

• Тематски извештај за хидрологија 
и хидрогеологија

• Тематски извештај за загадување 
и квалитет на вода

• Тематски извештај за 
НЕКСУС (Врската).11

10 https://www.iwlearn.net/manuals/tda-sap-methodology. 
11 Нексус извештајот ги надополнува информациите собрани во другите тематски извештаи со проценување на врските помеѓу водата, 

храната и енергетската безбедност со интегритетот на екосистемот.

Тематските извештаи беа подготвени под 
насоките на GEF за изработка на TDA/SAP  
како и според рамковната директива 
за води на ЕУ. Тематските извештаи беа 
елаборирани на три нивоа:

• ниво на подбасен т.e. Преспанско 
Езеро, Охридско Езеро, реката 
Црн Дрим, реката Бел Дрим, 
реката Дрим, Скадарското Езеро 
и реката Буна/Бојана

• ниво на крајбрежни држави со 
индивидуален подбасен

• ниво на севкупниот Дримски басен.

резимето на овие тематски извештаи 
прикажани во TDA се фокусира на 
главните прекугранични проблеми со 
конкретни референци за деталите во 
извештаите, особено на оние кои се 
однесуваат на подбасени и национални 
конкретни проблеми. Тематските извештаи 
исто така ќе обезбедат значаен придонес 
кон развојот на Плановите за управување 
со речниот басен на крајбрежните држави 
(RBMPs) за исполнување на потребите 
на рамковната директива за води на ЕУ 
и на Директивата за ризик од поплави, 
дејствувајќи како основа за следење на 
идната имплементација на SAP.

1.4.1 Вклученост на релевантни 
фактори во подготовката на TDA

GEF Дримскиот проект имаше значителна 
вклученост на релевантните фактори 
во идентификување приоритетни 
прекугранични проблеми и подготвување 
договорена анализа на каузална врска 
(CCA) да се разберат суштинските, 
основните и непосредните причини на 
проблемите. резимето на процесите што 
водат до подготовка на Дримската TDA се 
сумирани во Табела 1. Вкупно петнаесет 

https://www.iwlearn.net/manuals/tda-sap-methodology
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национални експерти, четири меѓународни 
експерти, три компании и Единицата 
за управување со проектот (PMU) 

работеа да соберат податоци и да ги 
подготват тематските извештаи за TDA 
и синтетизираниот извештај.

© 2S Studio

Табела 1. Состанок на релевантни фактори во врска со подготовката на Прекуграничната 
дијагностичка анализа

Време Локација Состанок Тема 

Времетраење 
на проект

Сите 
крајбрежни 
држави на 
Дрим

Состаноци на 
DCG и EWG/
двапати 
годишно

Содржината на TDA беше усвоена. На 
секој последователен состанок, беше 
дискутиран прогресот во подготовката на 
TDA, конкретни тематски извештаи им беа 
презентирани на членовите на DCG/EWG 
и извештаите беа прегледувани/одобрени. 
TDA беше претставена и одобрена.

Времетраење 
на проект

Сите 
крајбрежни 
држави на 
Дрим

Поединечни 
состаноци со 
претставници 
на соодветните 
установи: 
министри, 
директори на 
одделенија, 
раководители на 
агенции и сл.

Претставување на проектот (TDA беше 
дел од претставувањето), истражување на 
можностите за соработка, презентација 
на подготовките, примање напатствија 
за проблеми поврзани со подготовката 
на TDA осигурувајќи компатибилност 
со националните приоритети, особено 
имплементацијата на рамковната 
директива за води на ЕУ.

Окт–Ноем 2016 шест града 
кои ги 
опфаќаат 
сите 
подбасени 
на Дрим

Состаноци на 
фокус група во 
Тирана, Скадар, 
Поградец, 
Охрид, 
Подгорица 
и Приштина

Помеѓу другото: идентификувани се 
воочените клучни прашања и проблеми со 
управувањето на ниво на подбасен и басен 
како и нивните причини и последици од 
гледиште на релевантните фактори.

Март 2017 Тирана Состанок со 
експерти од 
сите крајбрежни 
држави на Дрим

Координација за подготовка на тематските 
извештаи.

Ноем 2017 Подгорица Конференција 
на релевантни 
фактори

На релевантните фактори им беа 
презентирани клучните наоди од 
процесот на подготовка на тематските 
извештаи за TDA и беа обезбедени влезни 
информации. Фокусот беше поставен 
на социо-економијата, биодиверзитетот 
и тематските извештаи за институционална 
и правна рамка, како и на главните наоди 
на TDA и анализата на причинската 
поврзаност (CCA).

Ноем 2018 Охрид Конференција 
на релевантни 
фактори

На релевантните фактори им беа 
презентирани клучните наоди од процесот 
на подготовка на TDA и беа обезбедени 
влезни информации. Фокусот беше 
поставен на загадувањето и квалитетот 
на водата и на тематските извештаи за 
хидрологија и хидрогеологија, како и на 
главните наоди на TDA и CCA.

Дек 2018 Атина CCA-SAP 
работилница

Локални и меѓународни експерти кои 
учествуваа во подготовката на тематските 
извештаи ја прегледаа CCA анализата 
и подготвија прв сет на интервенции 
за соочување со идентификуваните 
прекугранични прашања.

Јан 2020 Тирана Конференција 
на релевантни 
фактори

TDA беше претставена на релевантните 
фактори.
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Беше извршена детална анализа на 
релевантните фактори за да се разберат: 
(i) перцепцијата на релевантните фактори 
во врска со прекуграничните прашања 
и проблеми; и (ii) нелинеарни врски 
на повеќе нивоа помеѓу групите на 
релевантни фактори што стандардно 
се ангажирани во управувањето 
со Басенот и кои се засегнати од 
проектните активности.

Анализата на релевантните фактори 
и шесте состаноци на фокусната група 
за подбасени во Тирана, Скадар, 
Поградец, Охрид, Подгорица и Приштина 
ги наведоа следните прашања со 
прекугранична важност: 

• неодржливото управување со 
отпадна вода и цврст отпад

• индустриски, активности на рударење 
и ископување во басенот, кои 
се поврзани со зголемување на 
оптоварувањата на загадување, 
особено на токсични супстанции

• производство на хидроенергија 
и инфраструктура, што ги намалува 
низводните водени текови на 
помалку од еколошкиот минимум

• варијабилност и промена на клима 
и поврзани феномени во басенот

• поплави 

• недостаток на координација помеѓу 
крајбрежните држави за тоа како да 
управуваат со инфраструктурата за 
хидроенергија за да ги регулираат 
тековите, што според информациите 
ги интензивирало проблемите со 
поплавување во минатото

• агрохемикалии и прекумерна 
употреба на вода во 
интензивно земјоделство

• зачувување на екосистеми и заштита 
на биодиверзитет.

Анализата и вклученоста на релевантните 
фактори доведоа до финалниот избор за 
подготовка на приоритетни прекугранични 
проблеми на CCA.

1.4.2 Ситуациска анализа

Ситуациската анализа, која ја изврши 
GWP-Med во 2014 година, ја водеше 
подготовката на тековниот GEF Дримски 
проект, обезбедувајќи важна проценка 
на басенот. TDA исто така беше водена 
од оваа ситуациска анализа, која ги 
идентификува главните прашања 
и проблеми во врска со:

• баланс на вода

• баланс на талог

• квалитет на вода

• неодржливо управување со шуми 
и уништување на шуми

• неодржливи риболовни практики 
и воведување туѓи видови

• урбанизација и неодржлив туризам

• лов

• ископување на песок и чакал

• варијабилност на клима.

Ситуациската анализа ги идентификуваше 
клучните причини како:

• недоволно управување со 
подбасените на национално 
ниво (вклучувајќи правни рамки, 
институционален капацитет, 
мониторинг и истражување)

• недоволно управување со 
подбасените на прекугранично ниво.

© Thomais Vlachogianni/MIO ECSDE
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2. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ 
ЗА ДРИМСКИОТ БАСЕН

12 Планина Проклетије/Bjeshkët e Nemuna.
13 Наведените подсливови се идентификувани како дел од работата за прелиминарно претставување на телата со површинска вода на нивото 

на Дримскиот басен, направена да се пресмета балансот на вода во басенот. Суштинските подсливови на Дрим се прикажани на Слика 21 –  
Прелиминарна идентификација на површински водни тела во Дримскиот басен.

2.1 Географски опфат

Вкупното географско подрачје на 
Дримскиот басен изнесува 20361 km2. 
Басенот главно се карактеризира 
со планински релјеф, чии највисоки 
врвови се Динарските Алпи12 на преку 

2500 m надморска височина, како 
и рамна земја околу крајбрежното 
подрачје на басенот во Албанија. 
Дримскиот басен опфаќа делови 
од пет крајбрежни држави, со 
нивниот соодветен дел од басенот 
прикажан во Табела 2. 

Табела 2. Главни водни тела на Дримскиот басен и нивни сливови

Подбасен 
Суштински 
подсливови  

на Дрим13

Подрачје 
(km2)

Подрачје – 
кумулативно 

(km2)

Споделено од/големина на подрачје на 
секоја крајбрежна земја (km2)

Должина  
на река (km) 

Албанија Грција Косово
Црна 
Гора

Северна 
Македонија

Преспанско 
Езеро

Мало 
Преспанско 
Езеро 

249,50 40,44 209,06

Големо 
Преспанско 
Езеро 

790,30 246,44 47,68 496,18

Голема река 178,40 178,40 22,60

Брајчинска 77,80 77,80 16,20

Кранска 30,00 30,00 11,40

Свети Герман 65,60 65,60 14,50

  1.391,60

Охридско 
Езеро

 

Охридско 
Езеро

685,60 208,46 477,14

Черава 71,00 71,00 10,10

Коселска 190,40 190,40 21,20

Сатеска 453,70 453,70 23,00

  1.400,70

Подбасен 
Суштински 
подсливови  

на Дрим13

Подрачје 
(km2)

Подрачје – 
кумулативно 

(km2)

Споделено од/големина на подрачје на 
секоја крајбрежна земја (km2)

Должина  
на река (km) 

Албанија Грција Косово
Црна 
Гора

Северна 
Македонија

Река Црн 
Дрим

Црн Дрим 1 159,10 159,10 11,60

резервоар 
Глабочица

146,90 146,90 10,60

Црн Дрим 2 124,80 124,80 8,70

резервоар 
шпиље/
Дебарско 
Езеро

189,70 34,00 155,70 20,60

радика 635,90 113,00 523,00 41,50

росочка 101,60 101,60 9,20

Тресонечка 97,20 12,00

Црн Дрим 3 134,20 127,61 6,59 79,20

Zalli i Bulqizes 455,60 455,60 17,50

Црн Дрим 4 542,50 542,50

Seta r. 91,50 91,50 7,40

Црн Дрим 5 83,20 83,20

Велешница 107,20 90,74 16,40 10,50

Црн Дрим 6 62,40 24,97 35,68 1,74

Molla e  
Lures r.

149,50 21,50

Bushtrice r. 176,90 6,74 170,16 12,50

Црн Дрим 7 51,50 51,50

Црн Дрим 8 102,60 102,60

3.412,30

Река  
Бел Дрим

Бел Дрим 1.121,40 1.121,40

Istogut 448,60 448,60 20,00

Kline 425,40 425,40 71,90

Lumbardie  
e Pejës r.

487,50 487,50 37,50

Mirusha 335,90 335,90 38,10

Lumbardhie I 
Deqanit r.

253,90 253,90 46,90

Ereniku 519,60 519,60 52,30

Toplluhes 312,20 14,50

Lumbardhiee 
Prizrenit

283,30 283,30 34,50

Lumi i Thate 86,20 86,20 7,50

Semetishta 110,10 110,10

4.384,10
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Подбасен 
Суштински 
подсливови  

на Дрим13

Подрачје 
(km2)

Подрачје – 
кумулативно 

(km2)

Споделено од/големина на подрачје на 
секоја крајбрежна земја (km2)

Должина  
на река (km) 

Албанија Грција Косово
Црна 
Гора

Северна 
Македонија

Река  
Дрим

 

Езеро Fierza 988,50 988,50

Luma r. 557,50 557,50 19,80

Kruma r. 51,10 51,10 7,40

Vlahina r. 77,40 77,40 15,50

Езеро Komani 399,00 399,00

Valbona 661,20 661,20 46,50

Curraj r. 154,20 154,20 7,20

Shala 273,60 273,60 20,40

Vau i Dejës 
reservoir

159,70 159,70

Perroii 
Gomsiqes

146,70 19,60

Дрим 1 49,50

Gjadri r. 208,70 208,70 33,30

Kiri 271,40

Дрим 2 68,70 68,70

4.067,20

Скадарско 
Езеро

 

Морача 814,50 814,50

Мала река 142,70 80,87 61,79 18,50

зета 1.655,90 1.655,90 50,90

Цевна 440,80 440,80 31,20

Ситница 252,10 252,10 11,40

Скадарско 
Езеро

2.036,50 1.692,17 344,33

  5.342,50

Река Буна/
Бојана

Буна/Бојана 362,10 362,10

2.2 Подбасени во Дримскиот 
басен–хидрологија и интеракција 
со морски води

Слика 3. Подбасени во Дримскиот басен
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Дримскиот басен се состои од следните 
меѓуповрзувачки подбасени со нивните 

главни карактеристики како што 
е сумирано погоре во Табела 2.

ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

Слика 4. Мапа на подбасенот на Преспанското Езеро

Во подбасенот на Преспанско Езеро 
постојат две езера – Мало Преспанско 
Езеро и Големо Преспанско Езеро – кои 
се поврзани преку вештачки канал. 
Преспанско Езеро е тектонско езеро 
со просечна длабочина од 16–18 m 
и просечно време на останување на 
водата од 11–20 години (во зависност 
од изворот на информации). Карстната 
геологија на подрачјето помеѓу 
Преспанското и Охридското Езеро прави 
тешко да се одреди хидрогеолошката 
граница што создава варијации низ 
студиите за димензиите на сливот на 
Преспанското Езеро. 

Вкупната дистрибуција на дотоци на 
вода во Големото Преспанско Езеро 
е проценета како што следи: 56 проценти 
од површинскиот доток, 35 проценти 
од директни врнежи и 9 проценти од 
Малото Преспанско Езеро. Од 1976 
до 2004 година, наводнувањето се 
сметало за приближно 20 проценти од 
истекот, со 17 проценти вкупни загуби 
на вода за истиот период заедно со 
недефинираните истекувања. 

Недостатоците на вода во сливното 
подрачје обично се појавуваат од мај до 
септември поради зголемена побарувачка 
од вода и намалени врнежи, додека 
во другиот период од годината нема 
недостаток на вода.

Под нормални хидролошки услови, не 
постојат површински истекувања. 

Осцилацијата на нивото на водата 
предизвикува површинското подрачје на 
Големото Преспанско Езеро да варира 
од 259,4 до 280,0 km2. Нивото на водата 
опаднало за повеќе од 9 m во последните 
60 години. Нивото на вода било најголемо 
во текот на поплавата во 1963 година на 
853 m над нивото на морето, опаѓајќи 
следните години, со најголемо опаѓање 
што се јавило помеѓу 1986 и 1991 година. 

Иако причините за опаѓањето на нивото 
на водата не се потполно разбрани, се 
верува дека тие се воглавно поврзани 
со природните варијации во врнежите на 
дожд комбинирани со човечко црпење 
и варијации на режимот на „карстен истек“. 

© Thomais Vlachogianni/MIO ECSDE
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ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Слика 5. Мапа на подбасенот на Охридското Езеро

Белешка: Подбасенот на Охридското Езеро е Охридско Езеро во Северна Македонија и Liqeni i Ohrit во Албанија.

Охридското Езеро е тектонско езеро 
со просечна длабочина од 155 m 
и максимална длабочина од 289 m. 
Просечното време на задржување на 
водата е 70–85 години. 

Охридското Езеро е хидрогеолошки 
поврзано со Преспанското Езеро кое се 
наоѓа околу 150 m повисоко од Охридското 
Езеро (во зависност од варијациите 
на нивото на водата). Хидрауличното 
поврзување помеѓу Преспанското Езеро 
и Охридското Езеро, преку карстниот 
масив, го прави Преспанското Езеро негов 
најважен извор на вода, што придонесува 
со преку 40 проценти од неговата вода. 
Потребни се само шест часа за водата да 
помине низ карстниот систем од завир/
Zaveri до Tushemisht, што значи дека 
секоја промена на квалитетот на водите на 
Преспанското Езеро исто така ќе се одрази 
– речиси веднаш – на Охридското Езеро.

реката Сатеска во Северна Македонија 
е главна површинска притока на 

езерото. Во 1962 година, реката била 
пренасочена од нејзиното природно 
вливање во реката Црн Дрим во 
Охридското Езеро. Пренасочувањето 
речиси го дуплирало сливното подрачје 
на езерото и значително го зголемило 
внесувањето талог во него (просечниот 
годишен износ на талог е преку 
100,000 m3). Како резултат, нивоата на 
загадување на езерото, особено во однос 
на фосфорот, значително се зголемени. 
Се одвиваат работи за пренасочување 
на реката Сатеска во нејзиното 
природно речно корито. 

Околу две третини од истекот на вода од 
Охридското Езеро е преку реката Црн 
Дрим (единствениот истек на Охридското 
Езеро), додека преостанатата третина 
или испарува или се троши. Од 1962 
година, истекот кон реката Црн Дрим се 
контролира со брана која го регулира 
нивото на вода во езерото. Ова го 
ограничува флуктуирањето на нивото на 
водата во опсег од околу 1 m.

© 2S Studio
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РЕКА ЦРН ДРИМ

Слика 6. Мапа на подбасенот на реката Црн Дрим

Освен Охридското Езеро, главната 
притока на реката Црн Дрим 
е прекуграничната река радика, која 
се дели помеѓу Косово и Северна 
Македонија. Горниот дел на оваа река 
влегува во вештачкиот резервоар 
Маврово, што го пренасочува нејзиниот 
тек низ хидроелектричната централа 
во сливното подрачје на реката Вардар 
(надвор од Дримскиот басен), како 
„меѓубасенски трансфер“ на вода. Поради 
ова, горниот дел на сливното подрачје 
на реката радика е класифициран како 
вештачко и особено модификувано 
водно тело и затоа не е вклучено во 
хидролошката и анализата на балансот 
на вода извршена за потребите 
на тековната TDA.

Има две големи брани кои се изградени на 
реката Црн Дрим во Северна Македонија: 
Глобочица (92 m височина) и шпиље (112 m 
височина) блиску до точката пред реката 
да влезе во Албанија. Постојат планови за 
изградба на две големи хидроелектрични 
централи – Бошков Мост и Луково Поле – 
и преку 60 мали централи по сливот на 
реката Црн Дрим во Северна Македонија.

© Thomais Vlachogianni/MIO ECSDE



34 35

ОСНОВНИ ИНФОрМАЦИИ зА ДрИМСКИОТ БАСЕНДРИМСКИ БАСЕН: ПРЕКУГРАНИЧНА ДИЈАГНОСТИЧКА АНАЛИЗА

РЕКА БЕЛ ДРИМ 

Слика 7. Мапа на подбасенот на реката Бел Дрим

Белешка: реката Бел Дрим е Drini i Bardhë во Албанија.

реката Бел Дрим извира во Косово во 
подножјето на големо планинско подрачје 
северно од градот Пеја. Нејзиниот басен 
е најголемиот од четирите подбасена 
на земјата и ги прибира водотеците од 
речиси половина Косово. Само мал дел 
од подбасенот се проширува во Албанија. 
Единствената постоечка брана на реката 
Бел Дрим е во радониќи, висока 58 m.

Севкупно, празнењето на реката 
претставува помалку од половина 
од приливот од природни извори 
и врнежи. Изворите сочинуваат околу 
5 проценти од вкупниот доток, но 
придонесуваат со околу 9,5 проценти за 
празнењето на реката.

РЕКА ДРИМ

По поплавите од 1848–1858 и 1896, реката 
Дрим14 во Албанија беше поделена на 
две гранки: една која тече по нејзиниот 
оригинален канал (стар Дрим) и нова која 
тече кон реката Буна/Бојана, на која и се 
придружува на околу 1,5 km од истекот на 
Скадарското Езеро. Моментално, „стариот“ 
Дрим комуницира со реката Дрим 
преку истекувања на подземна вода во 
полињата Ѓадер и со самата река Ѓадер.

Има три големи брани и поврзани 
резервоари изградени на реката Дрим. Од 
овие, резервоарот Фиерза има најголем 
капацитет. Од октомври до март, зимското 
ниво не се надминува, иако во текот на 
април, се зголемува на максималното 
оперативно ниво. Ова ја обезбедува 

14 Drini i Bardhë (во Албанија).

максималната заштита од поплави во 
зима кога се случуваат најголем број 
од поплавите, со акумулираниот доток 
од последниот месец на топење на 
снегот на пролет максимизирајќи го 
достапниот капацитет за лето. Вкупниот 
волумен на сите три резервоари на 
реката Дрим изнесува 3,76 x 109 m3, што 
е повеќе од просечниот волумен на 
Скадарското Езеро.

Анализа извршена за потребите на TDA 
укажа дека работењето на браните на 
Дримската каскада е важен фактор кој 
влијае на режимот на проток низводно 
од реката Дрим и реката Буна/Бојана, 
и затоа влијае на хидролошките состојби 
на Скадарското Езеро. Функционирањето 
на трите брани ја менува природната 
дистрибуција на низводниот проток на 
браните во текот на годината, намалувајќи 
некои од најголемите испуштања во 
текот на влажната сезона и зголемувајќи 
ги просечните испуштања во текот на 
сушната сезона. заради волуменот 
на својот резервоар, работењето на 
браната Фиерза може – под одредени 
околности – да влијае на повеќегодишната 
дистрибуција на испуштање и евентуални 
настанувања на поплави (видете 
екстремни забележани вредности 
на нивото на вода во Скадарското 
Езеро на страница 37). Податоците 
од Албанската енергетска компанија 
(KESH) би овозможиле попрецизни 
резултати и заклучоци.
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СКАДАРСКО ЕЗЕРО

Слика 8. Мапа на подбасенот на Скадарското Езеро

Белешка: Скадарското Езеро е Skadarsko jezero во Црна Гора и Liqeni i Shkodrës во Албанија.

Скадарското Езеро е релативно плитко 
тектонско езеро, кое има максимална 
длабочина од 9 m. Нивото на вода во 
езерото многу варира, со екстремни 
забележани вредности од 4,97 m и од 
10,31 m (поплава 2010 година). Соодветните 
количества на вода се 1,8 x 109 m3 
и 4,25 x 109 m3. Подрачјето на површината 
на езерото при просечно ниво на вода од 
6,52 m е 475 km2. 

Главната притока на Скадарското Езеро 
е реката Морача, која прибира околу 
32 проценти од водотеците на територијата 
на Црна Гора и придонесува со околу 

15 Просечното годишно истекување е 1,400 lt-1. Додека испуштањето варира, текот е еквивалентен на оној на река во зима.
16 Минималниот капацитет на изворот (во септември–октомври) е повисок од 2 m3/s, од кој максимум од 1,200 l/s се користи за регионално 

снабдување со вода на брегот на Црна Гора.

60 проценти од водата на езерото. 
Езерото исто така добива вода од извори 
и тела на подземна вода. Syri i Sheganit15 
и Syri i Zi (во Албанија) и Bolje sestre16 
и Karuč (во Црна Гора) се најважните 
целогодишни извори во овој регион. Тие 
изгледаат како мали округли езера со 
дијаметар од 15–20 m и имаат проценето 
испуштање од 0,15–10 m3 s-1. Неколку 
времени извори исто така се појавуваат на 
брегот на езерото по интензивни врнежи 
од дожд или во текот на периодот на 
топење на снег.

© Thomais Vlachogianni/MIO ECSDE
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РЕКА БУНА/БОЈАНА 

Слика 9. Мапа на подбасенот на реката Буна/Бојана и соседното морско подрачје

реката Буна/Бојана – која е долга 44 km 
со длабочина која варира од 2 m до 4 m – 
е единствениот истек од Скадарското 
Езеро. Испуштањата од Скадарското 
Езеро се комбинираат со тековите од 
реката Дрим околу 1,5 km од езерото 
создавајќи просечно годишно истекување 
од преку 20 km3 год-1.

Понекогаш истекот од езерото во 
реката Буна/Бојана е попречен поради 
зголемување на текот на реката Дрим. 
Ова воглавно се случува од декември 

до февруари, но исто така може да се 
случи и во останатиот период од годината, 
во зависност од испуштената вода од 
трите брани за хидроенергија узводно на 
реката Дрим. Управувањето со браните 
зависи од врнежите и побарувачката на 
електрична енергија. Ограничувањето 
на истечната вода во реката Буна/Бојана 
значително го зголемува нивото на вода 
во езерото. Со високите нивоа на вода 
на реката Дрим и ниските нивоа на вода 
на реката Буна/Бојана, водата од реката 
Дрим може да навлезе во езерото. реката 

Дрим исто така врши наноси на талог, со 
тоа дополнително нарушувајќи го текот во 
реката Буна и истекот од езерото.

Промените поврзани со користење на 
земјиште блиску до коритото на реката го 
намалија подрачјето на плавното земјиште 
менувајќи ги структурите на екосистемот 
и хидролошкото функционирање на 
реката. Пред интензивната дренажа 
и мелиоризација на подрачјето, речиси 
50 проценти од целиот регион на 
реката и Делтата на Буна/Бојана беше 
редовно поплавуван. 

КРАЈБРЕЖНА ЗОНА И СОСЕДНОТО 
ЈАДРАНСКО МОРЕ (ПОДРАЧЈЕ ПОД 
ВЛИЈАНИЕ НА ДРИМСКИОТ СИСТЕМ 
НА СЛАТКА ВОДА)

Подрачјето на Делтата на Буна/Бојана 
опфаќа неодамна создадена мала делта, 
неколку различни комплекси на лагуни 
и езера со слатка вода како и типични 
речни и крајбрежни пејсажи. растот на 
делтата за 1,0–1,5 km во последните 
100 години е релативно бавен споредено 
со други Медитерански делти, како на 
рона и на По (околу 4 km за 100 години).

Езерото шашко и лагуната Вилуни 
се важни мочуришта во поглед на 
биодиверзитетот. Езерото шашко се 
наоѓа во рамките на црногорскиот дел 
на басенот на Буна/Бојана (подрачје 
на Улцињ) и се полни од реката Буна/
Бојана при поволни хидролошки услови. 
Езерото е долго приближно 3 km и широко 
1,5 km. Лагуната Вилуни, која е долга 3 km 
и широка 0,9 km, лежи во албанскиот дел 
на делтата и е една од најважните лагуни 
во однос на биодиверзитетот. 

Во морското подрачје, доминантните струи 
се кон север во есен и зима и обратно 
во лето. Четири главни надворешни 
сили управуваат со морските струи во 
подрачјето: доток на Јонски води од југ; 
локални ветрови; топлина воздух–море 
и флуксови на вода (заеднички наречени 
потисни сили); и истекувањето на слатка 
вода од реката Буна/Бојана. Во зависност 
од сезоната доминираат различни 
фактори. Истекување на речна слатка 
вода и дотокот на Јонски води се чини 
дека се главните присилни фактори за 
циркулација во рана пролет.

Плими се јавуваат во овој воден систем. 
Бидејќи нагибот на дното на реката 
Буна/Бојана е прилично рамен, плимите 
може да патуваат узводно низ реката 
неколку километри, со морска вода што 
потенцијално може да достичне до реч или 
до локации што се и подалеку узводно. 
Овој феномен може да се забележи 
во текот на сувите периоди, кога текот 
на слатка вода е намален. Флуксовите 
на реката влијаат на бројни параметри, 
вклучувајќи го салинитетот на површината 
на морето. Нивоата на салинитет се 
најниски помеѓу реката Буна/Бојана 
и мочуриштето Салина во Улцин. 

Крајбрежните водоносни слоеви стапуваат 
во интеракција со морето, вклучувајќи 
испуштања на подземна вода под 
морето, која придонесува за создавање 
на животни средини во солена вода 
во крајбрежната зона. Испуштањата 
на подземна вода под морето за 
Јадранското Море во албанскиот дел 
на студиското подрачје е проценето 
дека се 0,29 mm2 год-1; не постојат 
проценки за Црна Гора. 
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3. ПРИОРИТЕТНИ ПРЕКУГРАНИЧНИ 
ПРОБЛЕМИ

TDA ги идентификуваше четирите клучни 
прекугранични проблеми кои влијаат на 
Дримскиот басен:

• опаѓање на квалитетот на вода

• природна и регулирана 
варијабилност на 
хидролошкиот режим

• деградација на биодиверзитетот

• варијабилност на режимот на 
транспорт на талог.

Варијабилноста и промената на 
климата исто така е согледана како 
значаен регионален (и глобален) 
проблем кој влијае на четирите 
приоритетни прекугранични проблеми. 
Деталите за можните последици од 
сценаријата за климатски промени се 
наведени во Тематските извештаи за 
биодиверзитет и екосистеми, хидрологија 
и хидрогеологија и социо-економија 
и сумирани во следните поврзани делови 
на TDA. При соочувањето со причините на 
приоритетните прекугранични проблеми, 
климатските промени беа согледани како 
суштинска причина на секој проблем со 
влијанијата на варијабилноста и промената 
на климата за секој проблем што 
е наведен во CCA.

Овие CCA ги прикажуваат овие проблеми 
следејќи го пристапот нагласен во 
упатството на GEF. 

Следниот дел претставува резиме на 
анализата на четирите проблеми во 
едноставен и општ формат:

• опис на проблемот: презентирање на 
кратко резиме на прекуграничниот 
проблем, упатување на релевантните 
тематски извештаи и сл.

• CCA: претставува резиме на 
добрата и услугите кои се во ризик, 
екосистемот и социо-економските 
влијанија, релевантните сектори 
кои се вклучени и непосредните, 
основните и суштинските 
причини на проблемот

• врски со други 
прекугранични проблеми

• значителни празнини во знаењето

3.1 Приоритетен проблем 1: 
опаѓање на квалитетот на водата 

3.1.1 Опис на прекуграничниот 
проблем

Опаѓањето на квалитетот на водата (кај 
сè или дел од следното во случајот на 
секоја од крајбрежните држави: реки, 
езера, подземни води и крајбрежни 
и транзиционални води) претставува 
проблем кој влијае на сите крајбрежни 
држави во Дримскиот басен. Сите видови 
на излевање (земјоделство и населби) 
и извори на загадување (градови 
и села, индустриски активности и сл.) 
постојат во Дримскиот басен. различни 
извори и притисоци на загадување од 
различен интензитет се пронајдени во 
различни подбасени.

Сите крајбрежни држави или ги 
исполнуваат барањата на рамковната 
директива за води на ЕУ (како во 
случајот на Грција) или се во процес на 
исполнување на овие барања низ развој 
на RBMP што ќе се зафати со прашањата 
кои доведуваат до неуспех да се постигне 
добар еколошки статус (или потенцијал). 

Анализата ги нагласи следните прашања 
за квалитетот на водата кои претставуваат 
прекугранична загриженост:

• Прекумерни хранливи материи 
(азот и фосфор) се сметаат како 
проблем низ најголемиот дел од 
Дримскиот басен. Околу 50 проценти 
од вкупното оптоварување со 
хранливи материи произлегува од 
земјоделски распространети извори, 
со 30 проценти кои произлегуваат од 
несоодветен или недоволен третман 
на отпадните води од извори од 
домаќинствата. Иако загаденоста 
со азот се смета за ниска споредено 
со Европа, во рамките на басенот 
постојат докази за високи нивоа во 
Охридското Езеро, реката Бел Дрим, 
притоките на Скадарското езеро 
и особено реката Морача. Фосфорот 
(од кој значаен дел произлегува од 
истекувањето отпадна вода) се смета 
за главен проблем ширум басенот. за 
крајбрежните води се смета дека се 
во ризик од добивање прекумерни 
хранливи материи.

• Прекумерната биохемиска 
побарувачка на кислород (BOD) 
е проблем ширум Дримскиот басен, 
особено во подбасените на реката 
Бел Дрим и Скадарското Езеро.

• Индустриските, изворите од 
рударство и изворите на цврст отпад 
имаат забележливи последици во 
форма на хемиска побарувачка на 
кислород (COD), тешки метали (иако 
има потреба подобро да се разберат 
антропогените и природните извори) 
и кај некои локации, приоритетните 
супстанции. Тешките метали 
и приоритетните супстанции исто 
така претставуваат проблем во 
подземните води (на пример, реката 
Бел Дрим) и во седиментите (на 
пример, Скадарско Езеро).

3.1.2 Анализа на причинско 
последичната врска за опаѓање 
на квалитетот на водата

Слика 10. ги наведува главните врски 
помеѓу причините на загадување за 
хранливи материи, BOD/COD и тешки 
метали/приоритетни супстанции во 
Дримскиот басен. Ова е дополнително 
разработено во резимето претставено 
во Табела 3, кое ги прикажува главните 
добра и услуги кои се во ризик, 
главните влијанија врз екосистемот 
и социо-економските влијанија, 
секторите кои го предизвикуваат 
и се засегнати од проблемот на 
загадувањето и непосредните, основните 
и суштинските причини за опаѓањето на 
квалитетот на водата.
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СУШТИНСКИ ПРИЧИНИ

• Притисок од зголемување 
на урбано население 
и интензификација на 
земјоделство

• Ниско ниво на финансиски 
ресурси за заштита на 
животната средина

• Варијабилност и промена 
на клима

• зголемена побарувачка на 
производство на храна

• Слаба политичка волја

 

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ

• Недоволни/несоодветни 
политики за земјоделство

• Недоволни/несоодветни 
политики за цврст отпад

• Недоволен мониторинг

• Ниско ниво на спроведување

• Слаб капацитет

• Ниска свест за активности на 
загадување

 

Слика 10. Причини и последици за намалувањето на квалитетот на водата

НЕПОСРЕДНИ ПРИЧИНИ

• Прекумерни хранливи материи 
од различни извори

• Прекумерни хранливи материи 
(и BOD) од отпадна вода

• Детергенти кои содржат 
фосфати

• Неправилно користење на 
агрохемикалии (хербициди, 
пестициди и ѓубрива)

• Испуштања на индустриска 
отпадна вода (приоритетни 
супстанции и тешки метали)

• Тешки метали од рударски 
активности

• Недоволен/несоодветен 
третман на отпадна вода

• Несоодветно управување 
вклучувајќи собирање/
одлагање на цврст отпад

 

ПОСЛЕДИЦИ

• Нарушување на биодиверзитет

• Квалитет на вода за пиење

• Еутрофикација

• Намалено производство 
на храна

• Намалено ниво на привлечност 

 



44 45

ПрИОрИТЕТНИ ПрЕКУГрАНИЧНИ ПрОБЛЕМИДРИМСКИ БАСЕН: ПРЕКУГРАНИЧНА ДИЈАГНОСТИЧКА АНАЛИЗА

Табела 3. Анализа на каузална врска за опаѓањето на квалитетот на водата во Дримскиот басен

Опаѓање на квалитетот на водата

Добра и услуги 
во ризик

• Снабдување со вода за пиење

• Еколошки барања/услуги

• Туризам

• Слатководни и морски одгледувалишта на риби

• Снабдување со земјоделска/индустриска вода

Последици 
(предизвикани 
од опаѓањето на 
квалитетот на водата) 
врз: екосистеми 
и социо-економија

• Нарушување на биодиверзитет

• Квалитет на вода за пиење

• Еутрофикација

• Намалено производство на храна (земјоделство, риба)

• Намалено ниво на привлечност 

Сектори • земјоделство

• Урбан 

 > урбан развој

 > снабдување со вода

 > управување со цврст отпад

• Индустрија (вклучувајќи управување со цврст отпад)

• рударство

Непосредни причини • Прекумерни хранливи материи од различни извори

• Прекумерни хранливи материи (и BOD) од отпадна вода

• Детергенти кои содржат фосфати

• Неправилно користење на агрохемикалии (хербициди, 
пестициди и ѓубрива)

• Испуштања на индустриска отпадна вода (приоритетни 
супстанции и тешки метали)

• Тешки метали од рударски активности

• Недоволен/несоодветен третман на отпадна вода

• Несоодветно управување вклучувајќи собирање/одлагање 
на цврст отпад

Основни причини • Недоволни/несоодветни политики за земјоделство

• Недоволни/несоодветни политики за цврст отпад 

• Недоволен мониторинг

• Ниско ниво на спроведување

• Слаб капацитет

• Ниска свест за активности на загадување

Суштински причини • Притисок од зголемување на урбано население 
и интензификација на земјоделство

• Ниско ниво на финансиски ресурси за заштита на животната 
средина

• Варијабилност и промена на клима

• зголемена побарувачка на производство на храна

• Слаба политичка волја 

© Thomais Vlachogianni/MIO ECSDE
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3.1.3 Врски со други клучни 
прекугранични проблеми

Квалитетот на водата е засегнат од 
варијабилноста на хидролошкиот 
и режимот на транспорт на талог (на 
пример, зголемените врнежи на дожд 
може да предизвикаат дополнителна 
ерозија на површината од почвата 
при ослободување на загадувачи), 
вклучувајќи ги и влијанијата на 
варијабилноста и промената на климата 
кои влијаат на количеството вода или на 
концентрацијата на растворен кислород 
во вода. загадувањето исто така има 
значајни ефекти врз клучниот проблем на 
деградација на биодиверзитетот.

3.2 Приоритетен проблем 2: 
варијабилност на хидролошкиот 
режим 

3.2.1 Опис на прекуграничниот 
проблем

TDA идентификуваше неколку прашања 
кои или доведуваат до или се засегнати 
од варијабилноста на хидролошкиот 
режим како клучен прекуграничен 
проблем, вклучувајќи:

• зголемена фреквенција на суши како 
резултат на варијабилност/промена 
на клима или екстремни временски 
прилики, може да има негативен 
ефект во текот на летниот перод 
во земјоделството и индустријата 
Последиците од суша може да 
бидат влошени со дополнителни 
последици од хидроморфолошки 
модификации (како резултат на 
брани на хидроцентрали и заштита 
од поплави) кои може, на пример, да 
го намалат повторното полнење на 
подземната вода.

• Варијабилноста на хидролошкиот 
режим е засегната од управувањето 
со браните за максимизирање на 
производството на енергија како и од 
некоординираното управување со 
каскадата на брани помеѓу државите; 
ова може дополнително да ги влоши 
екстремните настани (поплави).

• Флуктуациите на нивото на вода 
во подбасенот на Преспанското 
Езеро претставуваат причина 
за загриженост во однос 
на екосистемите.

• Врските помеѓу површинската 
и подземната вода се значајни, 
особено помеѓу Преспанското 
и Охридското Езеро преку карстните 
структури - карстните поврзувања 
во рамките на басенот треба 
дополнително да се истражат.

• Подбасените на реката Бел Дрим 
и реката Дрим се карактеризираат 
како такви кои имаат релативно 
висок воден стрес (потрошувачката 
е повеќе од 70 проценти од 
достапната вода) во текот на летните 
месеци од сушни години.

• Прелиминарното моделирање укажа 
дека водните ресурси во главните 
подбасени и целиот Дримски басен 
се соодветни да ја покријат тековната 
побарувачка за вода за антропогени 
цели, иако е потребно понатамошно 
моделирање за да се подобри 
разбирањето на побарувачката 
за вода под различни развојни 
и климатски сценарија и да се 
процени можниот воден стрес.

• Потребни се мерки за олеснување за 
да се минимизираат загубите на вода 
и да се применат мерки за штедење 
вода (особено во земјоделството).

• Недостаток на соодветен хидролошки 
мониторинг и управување со 
податоци на ниво на крајбрежни 
држави и на регионални нивоа ги 
спречува крајбрежните држави 
да идентификуваат и применат 
решенија на управување.

3.2.2 Анализа на каузална врска за 
варијабилноста на хидролошкиот 
режим

Слика 11. ги претставува главните врски 
помеѓу причините на варијабилноста на 
хидролошкиот режим. Ова е дополнително 
разработено во резимето претставено 
во Табела 4, кое ги прикажува главните 
добра и услуги кои се во ризик, главните 
влијанија врз екосистемот и социо-
економските влијанија, секторите кои 
го предизвикуваат и се засегнати од 
проблемот и непосредните, основните 
и суштинските причини за варијабилноста 
на хидролошкиот режим.

© Thomais Vlachogianni/MIO ECSDE
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Слика 11. Причини и последици од варијабилноста на хидролошкиот режим

СУШТИНСКИ ПРИЧИНИ

• Варијабилност и промена на 
клима

• зголемена побарувачка на 
вода од зголемување на урбано 
население и интензификација 
на земјоделство

• Недостаток на финансиски 
ресурси

• Слаба политичка волја

 

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ

• Недостаток на интеграција 
помеѓу сектори/министерства

• Недостаток на соработка 
помеѓу операторите на 
хидроелектричните централи

• Слабо спроведување на 
постоечките политики

• Слаба интеграција помеѓу 
крајбрежните држави за 
управување со води 

• Ниска свест/капацитет

• Слаба примена на мерки за 
прилагодување на климатските 
промени

• Недостаток на мерки за заштита 
на води 

• Слабо/недостаток на планирање 
за итни случаи

 

НЕПОСРЕДНИ ПРИЧИНИ

• Влошување од екстремни 
временски прилики (поплави 
и суши)

• зголемен притисок врз 
ресурсите (побарувачка на вода) 
локално или во подбасените 

• Хидроморфолошки промени

• работење на хидроелектрични 
централи со браните во 
каскадата на реката Дрим 
(со цел максимизирање на 
производството на енергија)

 

ПОСЛЕДИЦИ

• Економски загуба (фармерство, 
одгледувалишта на риба, 
индустрија)

• загуба на производство на храна

• загуби во производство на 
хидроенергија

• штета од поплави (урбана 
и рурална)

• Флуктуации на нивоа на вода 
во езера

• загуби на мочуриштата (и на 
обезбедени услуги)

• загуба/промени на 
биодиверзитетот во 
географската распространетост 
на биолошки заедници

• зголемена ерозија од 
обесшумено и земјоделско 
земјиште

• зголемена седиментација

• Крајбрежна ерозија

• Последици врз квалитетот 
на водата
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Табела 4. Анализа на каузална врска за варијабилноста на хидролошкиот режим

Природна и регулирана варијабилност на хидролошкиот режим

Добра и услуги 
во ризик

• Водени и копнени екосистеми и поврзани услуги

• Полнење на подземна вода

• Снабдување со вода (пиење, наводнување, индустрија, хидроенергија)

• Туризам

• Слатководни одгледувалишта на риба

• Морски одгледувалишта на риба 

Последици 
(предизвикани од 
варијабилноста 
на хидролошкиот 
режим) врз: 
екосистеми 
и социо-
економија

• Економски загуба (фармерство, одгледувалишта на риба, индустрија)

• загуба на производство на храна

• загуби во производство на хидроенергија 

• штета од поплави (урбана и рурална)

• Флуктуации на нивоа на вода во езера

• загуби на мочуришта (и на обезбедени услуги)

• загуба/промени на биодиверзитетот во географската 
распространетост на биолошки заедници

• зголемена ерозија од обесшумено и земјоделско земјиште

• зголемена седиментација 

• Крајбрежна ерозија

• Последици врз квалитетот на водата

Сектори • земјоделство

• Индустрија/електрична енергија

• Урбано планирање

• Туризам

Непосредни 
причини

• Влошување од екстремни временски прилики (поплави и суши)

• зголемен притисок врз ресурсите (побарувачка на вода) локално или 
во подбасените 

• Хидроморфолошки промени

• работење на хидроелектрични централи со браните во каскадата на 
реката Дрим (со цел максимизирање на производството на енергија)

Основни 
причини

• Недостаток на интеграција помеѓу сектори/министерства

• Недостаток на соработка помеѓу операторите на хидроелектричните 
централи

• Слабо спроведување на постоечките политики

• Слаба интеграција помеѓу крајбрежните држави за управување со води 

• Ниска свест/капацитет

• Слаба примена на мерки за прилагодување на климатските промени

• Недостаток на мерки за заштита на води 

• Слабо/недостаток на планирање за итни случаи 

Суштински 
причини

• Варијабилност и промена на клима

• зголемена побарувачка на вода од зголемување на урбано 
население и интензификација на земјоделство

• Недостаток на финансиски ресурси

• Слаба политичка волја

© 2S Studio
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3.2.3 Врски со други клучни 
прекугранични проблеми

Варијабилноста на хидролошкиот режим 
е најблиску поврзана со варијабилноста 
и промената на климата, особено 
со веројатниот пораст на екстремни 
настани и исто така со побарувачката 
за социо-економска активност, како за 

наводнување. Иако генерирањето на 
хидроенергија не претставува трошење на 
водата, тоа влијае на тековите на водата 
(водејќи до максимално водно испуштање, 
помеѓу другото) и транспорт на талог, 
што има последователни влијанија врз 
состојбата на екосистемите и услугите што 
ги обезбедуваат. Постоечките брани за 
генерирање на хидроенергија исто така 

може да доведат до таложење во самите 
брани, кое при отсуство на соодветно 
одржување евентуално ќе доведе до 
намален капацитет за генерирање 
енергија и промени во транспортот на 
талогот. Промените во хидролошкиот 
режим може да влијаат на концентрациите 
на загадувачи низ Дримскиот басен, 
особено во карстните региони (на пример, 
Преспанското и Охридското Езеро).

3.3 Приоритетен проблем 3: 
деградација на биодиверзитетот 

3.3.1 Опис на прекуграничниот 
проблем

Биодиверзитетот во Дримскиот басен 
има значајна важност на Европско ниво. 
Тематскиот извештај за биодиверзитет 
и екосистеми идентификуваше повеќе 
закани за екосистемите како и проблеми 
кои го нарушуваат нивното одржливо 
управување. Тие вклучуваат: 

• користење на агрохемикалии

• загадување, активности со 
чакал, интензификација на 
земјоделство и урбанизација 
што води до деградација на 
живеалиштата во реките

• флуктуации на нивоата на водата 
во езерата кои влијаат на или 
доведуваат до преместување на 
живеалишта во крајбрежните зони

• хидроморфолошки промени од 
поплави и градби за хидроенергија 
кои доведуваат до странични 
и должински нарушувања како 
и загубата на мочуришта

17 Вклучувајќи 12 видови на риба во Преспанско Езеро, 7 видови на риба во Охридско Езеро, 13 видови на риба во Скадарско Езеро.

• сечењето шуми и несоодветно 
користење на и/или слабо 
управување со шумски ресурси

• несоодветни практики на обработка 
на земјиште што водат до 
уништување на почвени структури 
или ја изложуваат почвата на 
прекумерна ерозија

• прекумерен риболов и несоодветни 
практики на риболов

• нелегално ловење

• инвазивни и туѓи видови17 што вршат 
притисок врз локални видови

• недостаток на понови информации 
за рибниот фонд и други 
акватички класификации

• немапирани или неидентификувани 
морски живеалишта. 

3.3.2 Анализа на причинско 
последичната врска за деградација 
на биодиверзитетот

Слика 12 ги наведува главните врски 
помеѓу причините за деградација на 
биодиверзитетот. Ова е дополнително 
разработено во резимето претставено 
во Табела 5, кое ги прикажува главните 
добра и услуги кои се во ризик, главните 
влијанија врз екосистемот и социо-
економските влијанија, секторите кои 
го предизвикуваат и се засегнати од 
проблемот и непосредните, основните 
и суштинските причини за деградација на 
биодиверзитетот.
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Слика 12. Причини и последици за деградација на биодиверзитетот

СУШТИНСКИ ПРИЧИНИ

• Притисок од зголемување на 
урбаното население 

• Интензификација на 
земјоделство

• Варијабилност и промена 
на клима

• Ниско ниво на финансиски 
ресурси за заштита на 
животната средина

• Слаба политичка волја

 

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ

• Несоодветни/недоволни 
политики и слабо спроведување 
на постоечките политики

• Недостаток на интегрирано 
управување со води/
управување со природни 
ресурси (вклучувајќи мочуришта 
и шумарство)

• Недоволен технички капацитет 

• Недоволна координација помеѓу 
министерства/сектори

• Ниска свест

 

НЕПОСРЕДНИ ПРИЧИНИ

• загадување (од активности 
во басенот вклучувајќи 
земјоделство, урбано 
загадување и сл.)

• Активности на ископување 
чакал

• Несоодветно количество на 
вода и варијабилност на ниво/
тек на вода како резултат на 
хидроелектрични централи

• Хидроморфолошки промени

• Уништување на шуми/лошо 
управувани шумски ресурси

• Прекумерен риболов 
и несоодветни практики на 
риболов

• Нелегално ловење

• Инвазивни и туѓи видови

 

ПОСЛЕДИЦИ

• загуба на риба и други водни 
видови

• загуба на пасишта 

• загуба на плодност на почва

• зголемена ерозија

• Последици на талогот врз 
генерирање хидроенергија

• загуба на шуми

• загуба на диверзитет 
и изобилие (водено, копнено 
и птици)
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Табела 5. Анализа на причинско последичната врска за деградација на биодиверзитетот

Деградација на биодиверзитетот

Добра и услуги 
во ризик

• Храна од рибарење и земјоделство

• Дива храна/билки

• Туризам (вклучувајќи лов и риболов)

Последици 
(предизвикани од 
деградација на 
биодиверзитетот) 
врз: екосистеми 
и социо-економија

• загуба на риба и други водни видови

• загуба на пасишта 

• загуба на плодност на почва

• зголемена ерозија

• Последици на талогот врз генерирање хидроенергија

• загуба на шуми

• загуба на диверзитет и изобилие (водено, копнено и птици)

Сектори • земјоделство

• Одгледувалишта на риба

• шумарство

• Туризам

• Индустрија (генерирање електрична енергија)

• Културни активности (ловење, диви видови храна и сл.)

Непосредни причини • загадување (од активности во басенот вклучувајќи 
земјоделство, урбано загадување и сл.)

• Активности на ископување чакал

• Несоодветно количество на вода и варијабилност на ниво/тек 
на вода како резултат на хидроелектрични централи

• Хидроморфолошки промени

• Уништување на шуми/лошо управувани шумски ресурси

• Прекумерен риболов и несоодветни практики на риболов

• Нелегално ловење

• Инвазивни и туѓи видови

Основни причини • Несоодветни/недоволни политики и слабо спроведување 
на постоечките политики

• Недостаток на интегрирано управување со води/управување 
со природни ресурси (вклучувајќи мочуришта и шумарство)

• Недоволен технички капацитет 

• Недоволна координација помеѓу министерства/сектори

• Ниска свест

Суштински причини • Притисок од зголемување на урбаното население 

• Интензификација на земјоделство

• Варијабилност и промена на клима

• Ниско ниво на финансиски ресурси за заштита на животната 
средина

• Слаба политичка волја 

Podarcis tauricus  
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3.3.3 Врски со други клучни 
прекугранични проблеми

Биодиверзитетот е подложен на влијанија 
од другите три клучни прекугранични 
проблеми и од паралелниот проблем на 
варијабилност и промена на клима.

3.4 Приоритетен проблем 4: 
варијабилност на режимот 
на транспорт на талог

3.4.1 Опис на прекуграничниот 
проблем

Транспортот на талог е под влијание 
и од природни настани, варијабилност 
и промена на клима (како што се 
екстремни временски прилики) 
и антропогени влијанија (како ископување 
на чакал, уништување на шуми, 
слабо користење на земјиште, брани 
и други хидроморфолошки промени), 
кои доведуваат до варијабилност во 
транспортот на талог - и прекумерен 
и намален транспорт на талог - со 
последователни влијанија врз екосистеми 

и крајбрежни животни средини. Тематскиот 
извештај за хидрологија и хидрогеологија 
ги има идентификувано последиците 
и причините за прекумерен и недоволен 
транспорт на талог како што се:

• хидроморфолошки промени

• намалено хидростатско растојание 
за производство на хидроенергија 
поради таложењето во браните

• намалени оптоварувања со талог 
и зголемена ерозија од работењето 
на хидроелектричните централи 
низводно од местата на испуштање 

• таложење и ерозија на 
реката Буна/Бојана 

• крајбрежни промени од менување 
на процесите на таложење 
и интеракција со морето 

• загуба на живеалишта од промени 
во таложењето наслаги. 

3.4.2 Анализа на каузална врска 
за варијабилноста на транспорт 
на талог

Слика 13. ги наведува главните врски 
помеѓу причините и последиците од 
варијабилноста на транспортот на талог. 
Ова е дополнително разработено во 
резимето претставено во Табела 6, 
кое ги прикажува главните добра 
и услуги кои се во ризик, главните 
влијанија врз екосистемот и социо-
економските влијанија, секторите кои 
го предизвикуваат и се засегнати од 
проблемот и непосредните, основните 
и суштинските причини за промените во 
транспортот на талог.

© Thomais Vlachogianni/MIO ECSDE



60 61

ПрИОрИТЕТНИ ПрЕКУГрАНИЧНИ ПрОБЛЕМИДРИМСКИ БАСЕН: ПРЕКУГРАНИЧНА ДИЈАГНОСТИЧКА АНАЛИЗА

Слика 13. Причини и последици од варијабилноста на режимот на транспорт на талог

СУШТИНСКИ ПРИЧИНИ

• Варијабилност и промена 
на клима

• Ниско ниво на финансиски 
ресурси за заштита на 
животната средина 

• Слаба политичка волја

 

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ

• Недостаток на спроведување

• Недостаток на капацитет 
(идентификување ипроценка 
на проблеми ) и мерки на 
ублажување (решенија 
засновани на природата)

• Недостаток на мониторинг 

• Недоволна национална 
и меѓународна координација

• Недостаток на свест

 

НЕПОСРЕДНИ ПРИЧИНИ

• Неодржливи земјоделски 
практики

• Уништување шуми

• Екстремни временски прилики 
(поплави и суши)

• Хидроморфолошки промени

• Операции на хидроелектрична 
централа

• Ископување чакал

 

ПОСЛЕДИЦИ

• Операции на хидроелектрична 
централа

• Ископување чакал

• Промени на таложењето во 
реки и брегови

• Крајбрежна ерозија 

• Туризам 

• Одгледувалишта на риби 
(слатководни и крајбрежни/
морски)

• Биодиверзитет
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Табела 6. Анализа на каузална врска за варијабилноста на режимот на транспорт на талог

Варијабилност на транспорт на талог

Добра и услуги во ризик • Производство на хидроелектрична централа

• заштита од поплави

• Навигација/туризам (река Буна/Бојана)

• Туризам 

• Одгледувалишта на риби (слатководни 
и крајбрежни/морски)

• Биодиверзитет во езерата, реките, крајбрежните 
води

Последици (предизвикани од 
варијабилноста на режимот 
на транспорт на талог) врз: 
екосистеми и социо-економија

• Операции на хидроелектрична централа

• Ископување чакал

• Промени на таложењето во реки и брегови

• Крајбрежна ерозија 

• Туризам 

• Одгледувалишта на риби (слатководни 
и крајбрежни/морски)

• Биодиверзитет

Сектори • шумарство

• земјоделство

• Туризам

• Индустрија (производство на електрична енергија, 
ископување чакал)

Непосредни причини • Неодржливи земјоделски практики

• Уништување шуми

• Екстремни временски прилики (поплави и суши)

• Хидроморфолошки промени

• Операции на хидроелектрична централа

• Ископување чакал

Основни причини • Недостаток на спроведување

• Недостаток на капацитет (идентификување 
и проценување проблеми) и мерки на ублажување 
(решенија засновани на природата)

• Недостаток на мониторинг 

• Недоволна национална и меѓународна 
координација

• Недостаток на свест

Суштински причини • Варијабилност и промена на клима

• Ниско ниво на финансиски ресурси за заштита на 
животната средина 

• Слаба политичка волја

© Thomais Vlachogianni/MIO-ECSDE
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3.4.3 Врски со други клучни 
прекугранични проблеми

Промените во транспортот на талог 
се поврзани со варијабилноста 
на хидролошкиот режим како и со 
варијабилноста и промените на климата. 
Промените во водниот тек како резултат 
од социо-економски активности (како 
што е производство на хидроенергија) 
исто така влијаат на овој проблем. 
Варијабилноста на транспорт на талог 
има влијание врз живеалиштата, а со тоа 
и на екосистемите.

3.5 Севкупни препораки за 
насоките за развивање на SAP-от

Клучните проблеми согледани во 
тематските извештаи се сумирани преку 
TDA и заедно со CCA ќе ја насочуваат 
подготовката на SAP. Дополнително, 
CCA е дополнета со резултатите од 
работилницата на експерти (декември 
2018, Атина), која во повеќе детали ги 
испитуваше конкретните проблеми, 
причини, последици и можни дејства 
за справување со проблемите. TDA ги 
идентификува клучните/севкупните 
координирани активности за управување 
кои ќе помогнат во соочувањето со групи 

од или со сите клучни проблеми, од кои 
некои вклучуваат:

• подобрување на меѓусекторската 
и регионална координација 
(вклучувајќи размислување да се 
воспостави регионално тело/комисија 
за Дримскиот басен) за управување 
со водите и екосистемот

• регионално усогласување на 
пристапите за управување со води, 
следење и пристапите до податоци/
информации, известување и сл.

• зајакнување на регионална политика, 
на пример, за најдобрите достапни 
практики во земјоделството или 
за употреба на детергенти кои 
содржат фосфати, преку пристапи на 
тестирање во целни пилот- проекти

• развој на капацитети (технички, 
политика, спроведување и сл.)

• практични демонстрации за 
нагласување на заеднички решенија 
за прекуграничните проблеми кои 
може да се прошират низ басенот

• подигање на свеста кај сите 
нивоа во општеството, од 
заедниците до Владата 

• подобрување на процедурите (на 
пример, како работат каскадите на 
хидроелектричната централа)

• надградби на инфраструктура 
(работи за третман на отпадна 
вода, комунален цврст отпад и сл.) 
во согласност со прифаќањата на 
Договорот за асоцијација со ЕУ со 
крајбрежните држави

• ажурирање и имплементирање на 
национални акциски планови (NAPs) 
и/или стратегии за одразување на 
амбицијата и целите на SAP на ниво 
на крајбрежните земји/подбасени.

© Thomais Vlachogianni/MIO ECSDE
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