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1. ВОВЕД
Општина Пехчево заедно со Општина Симитли го реализира проектот „Заеднички истражувања со цел апликативна примена во зачување на природните ресурси и
заштита на животната средина во пограничниот регион меѓу општините Пехчево (Република Македонија) и Симитли (Република Бугарија)“, кој има за цел да се зајакнат
капацитетите на засегнатитие страни за зачувување на природните ресурси и заштита
на животната средина во пограничниот регион на општините Пехчево и Симитли со
користење на високо-софистицирани информациски технологии, ГИС, GPS и сателитски податоци. Од голема важност за општините е постојаната проценка на постоечките
природни ризици (поплави, ерозија, свлечишта, одрони, пожари). Во рамките на Проектот е инициран ефективен институционален дијалог и воспоставена е меѓусебна соработка и координација во спроведувањето на активностите за унапредување на
системот за управување со природните ризици во општините Пехчево и Симитли, како
и нивно меѓусебно вмрежување како соседни прекугранични општини.
Поттикот за идејата на проектот е што во подрачјето на општините Пехчево и
Симитли, има ограничени природни ресурси кои се на удар на различни природни ризици. Големите шумски пожари во 2007 година, оголија значителни површини, предизвикаа силна ерозија со губење на квалитетна почва и негативни последици врз животната средина на Пехчево и соседните општини. Прогнозите се дека во следните години
и децении, поради глобалното затоплување опасноста од пожари ќе се зголемува. Долготрајните врнежи пак во 2010 година активираа многу слечишта во областа, а Црничкото свлечиште и некои други може да бидат многу ризични и опасни. Општината Пехчево нема соодветна ГИС база, ниту за ресурсите, ниту за потенцијалните ризици со
кои би можеле полесно да се справат. Во најголем дел од Европските, па и Балканските
држави, општините се обврзани да изготват катастар на загрозени подрачја од ерозија,
поплави, свлечишта, одрони, пожари и други непогоди. Тоа е политика и на Европската Унија. Во Србија, Хрватска, Словенија, со државниот просторен план, секоја општина мора да изготви катастар на природни ризици. Во Република Македонија, штетите
од природните непогоди се проценуваат на повеќе милиони евра годишно. Ерозија условува губење на огромни плодни површини, намалено производство и др. Свлечиштата доведуваат до прекини на сообраќајот, оштетувања на објекти, па и човечки жртви.
Со климатските промени, пожарите се почести, поголеми и предизвикуваат огромни
штети. Во пролет и есен поплавите можат да бидат со катастрофални последици, а во
лето сушите го уништуваат земјоделското производство, водат кон водостопански
проблеми и сл.
Инаку, природни непогоди се појави на нарушување на стабилноста на природните системи со дејство на природните процеси, во последно време значително модифицирани со антропогени влијанија. Доколку нанесат големи штети, природните непо-
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годи се нарекуваат природни катастрофи. Под природни непогоди се подразбираат
земјотреси, поплави, порои, атмосверски непогоди, суши, снежни наноси, лавини, натрупување на мраз на водотек, одрони, лизгање на земјиштето и пожари. Секоја област
на земјината површина во зависност од компексот на физичко географските услови
има свои специфичности и природни предиспозиции за одредени појави и процеси,а со
тоа и за одредени видови на природни непогоди. Сите природни непогоди без оглед на
големите суштински разлики имаат некои заеднички својства и тоа:





просторна одреденост (се појавуваат и настануваат на одредено место, а нивните последици се манифесираат на помала или поголема површина),
временска одреденост (можат да траат од неколку секунди или минути до неколку дена или месеци),
одредена зачестеност (периодично можат да се појавуваат),
последици (зависат од силината, зачестеноста и траењето на непогодата).

Постојат различни класификации на природните непогоди во однос на причината за нивното настанување, потоа средината каде се јавуваат големината на предизвиканите штети, должината на траењето и други фактори. На подрачјето на Република
Македонија како најважни потенцијални непогоди се издвојуваат: земјотреси, свлечишта, одрони, поплави, претерана ерозија, сушите, временските непогоди и пожарите.
Сите овие појави се карактеристични и за подрачјето на општината Пехчево. Некои се
јавуваат речиси секоја година, а други многу поретко (земјотреси). Исто така, некои
непогоди може да предизвикаат значителни штети и последици во просторот. Во таа
смисла просторната дистрибуција на непогодите претставува прв чекор во правилно
управување со самите непогоди и спречување на нивните последици. За таа цел во овој
проект се разработени позначајните и почестите потенцијални природни непогоди кои
се јавуваат на територијата на општина Пехчево и предизвикуваат одредени штети. Од
непогодите кои во најголем дел се антропогено предизвикани, за општините Пехчево и
Симитли се карактеристични: претераната ерозија и акумулација на нанос во низводните делови, нагли поплави, појава на свлечишта, одрони и пожари. Тука спаѓаат и честите но краткотрајно суши, а како значаен потенцијален геохазард се земјотресите.
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2. ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ
Главните и специфичните цели поставени со проектот „Заеднички истражувања
со цел апликативна примена во зачување на природните ресурси и заштита на животната средина во пограничниот регион меѓу општините Пехчево (Република Македонија) и Симитли (Република Бугарија)“ се:











Да се креира ГИС систем со детална гео-база на податоци (врз основа на расположивата документација, литература, експертски сознанија) на основните природни
ресурси во општините Пехчево и Симитли (геологија, почви, вода, шуми). ГИС
системот да е компатибилен за двете општини, со што ќе се добие брз и едноставен
увид во природните ресурси со кои располагаат. ГИС апликацијата да е корисна за
двете општини за разни планско-развојни цели, анализи и меѓусебна соработка.
Да се внесат и мапираат во ГИС сите потенцијално ризични појави и подрачја (врз
основа на потребната документација, литература, теренски експертски сознанија),
кои се поврзани со наведените природни ресурси и можат да предизвикаат или веќе предизвикуваат штети или негативни последици во двете општини: претерана
ерозија, свлечишта, поплави, шумски пожари. За оваа цел, да се внесат и дигитализираат соодветни леери и сателитски снимки на областа.
Да се овозможи координиран ГИС мониторинг во двете општини на ресурсите и на
ризиците со соодветно внесување на настанатите промени, навремено реагирање,
проценка на загрозеноста (на пример од поплава, шумски пожар, појава на свлечиште и слично) и навремено преземање на акција. Целта може да се спроведе преку
соодветен набљудувачки, теренски и сателитски мониторинг во реално време (на
пример правец и обем на ширење на шумски пожар, можни активирања на свлечишта по период на врнежи, делници од водотеци под ризик од поплави и слично).
Да се обучат луѓе кои се во можност да работат на креираниот ГИС систем, да ги
користат и надополнуваат гео-податоците во системот со цел перманентно ажурирање.
Преку проектот да се воспостави блиска соработка меѓу двете погранични општини и да се разменат искуства во користењето и заштитата на природните ресурси.
Да се постави рамка за слична соработка и поврзување на другите општини во однос на потребите и условите кои доаѓаат, а во согласност со европските политики.
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3. МЕТОДОЛОГИЈА
Поради самата природа на работената проблематика, во проектот „Заеднички
истражувања со цел апликативна примена во зачување на природните ресурси и заштита на животната средина во пограничниот регион меѓу општините Пехчево (Република Македонија) и Симитли (Република Бугарија)“ е користена посебна методологија. Истата се состои во повеќе логично поврзани, последователни активности и тоа:
1.

Иницијација и управување со проектот;

2.

Развој на методологија и технологија за воспоставување на заедничка геодата база
во ГИС;

3.

Собирање на податоци, преглед и дигитализација на релевантни собрани податоци
за природни ресурси и потенцијални ризични подрачја;

4.

Утврдување, дигитализација и ГИС-поставување на природните ресурси во општина Пехчево и тоа: геолошки, релјефни, климатски, водни, вегетациски-шумски и
почвени;

5.

ГИС моделирање на потенцијално хазардни области и процеси;

6.

Теренска проценка и евалуација на ГИС моделите;

7.

Едукативни семинари за користење и одржување на ГИС на природни ресурси и
хазардни области и финална конференција;

8.

Изработка на извештаи.

За реализација на таквата сеопфатна и сложена методологија, а со цел добивање
на репрезентативни резултати и модели, користени се соодветни, современи и репрезентативни извори на податоци. Тоа се:
 Дигитална топографска карта од АКН (Агенција за катастар на недвижности) на Република Македонија, во размер 1:25.000, вклучувајќи го 20-метарскиот дигитален
модел на релјефот, речната, патната, населбинската мрежа и други елементи. За проектот, од особено значење беше користење на квалитетен дигитален модел на релјефот, а 20 m ДЕМ од АКН во таа смисла е добро решение;
 Основна геолошка карта (ОГК) 1:100.000 лист Делчево и толкувач за истата, која е
дигитализирана и растеризирана (1974);
 Основна геолошка карта (ОГК) 1:50.000 и толкувач за неа, лист Делчево D (2009);
 Инженерско-геолошка карта на СРМ, 1977 година;
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 Топографски карти во размер 1:100.000 и 1:25.000 за подрачјето на Пехчево;
 CORINE Land Cover, растерски модел на покровност на земјиштето, состојба 2006
година. Поради можните отстапувања, извршена е детална проверка на моделот;
 Сателитски снимки од серијата Landsat MS, TM ETM+, 1975-2012 година;
 Сателитски снимки во висока резолуција од Google Earth, особено делот со историски преглед на снимките, за овој простор достапни од 2006 година;
 Детална почвена карта на областа од монографијата Малеш и Пијанец, издание на
МАНУ 1984 година и други.
Во истражувањата се користени повеќе различни методи, во зависност од потребите и фазите на проектот. Сепак, сите методи припаѓаат на неколку групи и тоа:
Метод на теренски истражувања. Овој метод е користен од самиот почеток на
проектот заради согледување на состојбите во просторот од аспект на природните карактеристики, постоечките природни ресурси, постоечките и потенцијалните природни
ризици, влијанието на човекот врз ресурсите и хазардите и сл. Освен визуелни набљудувања, во теренските истражувања се вршени фотографирања, ГПС мерења, анализи
на одредени појави и слично. Теренските истражувања се користени и при проценка на
точноста на добиените модели, нивните калибрирања и подобрувања;
Кабинетски метод е користен при собирање, прегледување и проценка на литературата и сета релевантна документација поврзана со просторот на општината Пехчево, нејзините природни ресурси и податоците за природните ризици и хазарди. Исто
така користена е обемна достапна светска литература која се однесува на различни
пристапи и искуства во моделирање на природните ризици;
Картографски метод е тесно поврзан со кабинетските истражувања и се однесува на собирање, анализа и обработка на сите картографски материјали и прилози поврзани со темата на проектот и со соодветниот простор. При тоа се користени топографски, геолошки, инженерско-геолошки, тектонски, климатски, вегетациски, почвени
карти, шеми, скици и други прилози;
Информатички метод е користен речиси во сите фази на работа на проектот.
Овој метод опфаќа дигитализација и растеризација на картографски материјали, постапки на анализа, пресметки и моделирање на ресурсите и ризиците во ГИС средина,
формирање на база на податоци и сл. Како основен ГИС софтверски пакет е користен
ArcGIS 10.1, а покрај него во различни фази се употребувани SAGA GIS v2.1, Global
Mapper v14, MicroDEM 11 и бројни други слободни софтверски пакети.
Аналитички, синтетички и компаративен метод се користени во одделни фази на проектот од проценка на постоечките податоци и добиените резултати, преку
споредба на моделите и податоците од терен, до синтезно претставување на крајните
резултати.
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4. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ СО ПРОЕКТОТ
Со проектот „Заеднички истражувања со цел апликативна примена во зачување
на природните ресурси и заштита на животната средина во пограничниот регион меѓу
општините Пехчево (Република Македонија) и Симитли (Република Бугарија)“ се
постигнати предвидените и поставените цели и задачи, а тоа се:
 Внесени и картирани во ГИС сите достапни и значајни природни ресурси.
 Внесени и моделирани потенцијално ризични појави и подрачја кои можат да предизвикаат или веќе предизвикуваат штети во општината Пехчевои тоа:


Изработен модел на загрозенозеност од појава на претерана ерозија,



Изработен модел и сценарија за подрачја со ризик од појава на свлечишта,



Изработен модел и сценарија на подрачја загрозенозени од поплави,



Изработен модел и сценарија на загрозенозеност од појава на пожари,



Изработена дигитална карта на загрозенозеност од сеизмички непогоди,

 Внесени и дигитализирани соодветните растерски, векторски податоци и сателитски снимки на областа.
 Овозможен кординиран ГИС мониторинг на ресурсите и на ризиците со перманентно внесување на настанати промени, навремено реагирање, проценка на загрозеноста и навремено преземање на акција. Истото може да се остварува преку соодветни набљудувачки теренски и сателитски следења во реално или блиску реално
време.
 Подготвени ГИС модели за ризик, правец и обем на ширење на шумски пожар, можни активирања на свлечишта по период на врнежи, делници на водотеци под ризик од поплави и сл.
 Обучени луѓе кои би биле во можност да работат на креираниот ГИС систем, да ги
користат и надополнуваат гео податоците во системот со цел перманентно ажурирање.
 Воспоставена блиска соработка меѓу пограничните општини Пехчево и Симитли и
размена на искуства во користењето и заштитата на природните ресурси.
 Поставена рамка за слична соработка и поврзување на другите општини во пресрет
на потребите и условите кои доаѓаат,а во согласност со европските политики.

8

5. ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА
Општината Пехчево се наоѓа во крајниот источен дел на Република Македонија
на самата граница со Република Бугарија. Просторно е сместена помеѓу планините
Влаина на исток, Малешевски Планини на југоисток и Бејаз Тепе на запад. Општината
лежи во Беровско-Делчевската Котлина, односно на рамката помеѓу двете котлини (познати уште како Малеш и Пијанец). Во меридијански правец, општината Пехчево се
протега од 41º41’ на југ до 41º52’ на север, во должина од околу 20 km. Во напореднички правец пак, се протега од 22º46’ на запад до 23º02’ на исток, што воедно е најисточна точка на Република Македонија. Во овој правец општината е издолжена околу 21
km. Всушност целата општина е издолжена во правец северозапад-југоисток, а двете
најоддалечени точки се на растојание од точно 23 km (врвот Буква, 1569 m на крајниот
југоисток и врвот Сараево, 1223 m на крајниот север). Во своите граници општината
Пехчево зафаќа површина од 208,5 km2 на која според пописот од 2002 година живееле
5517 жители или 26.5 жители на километар квадратен. Според површината и бројот на
население, Пехчево спаѓа во помалите општини во Македонија. Инаку, од јужна страна
оваа општина е заградена со речиси тројно поголемата општина Берово (598 km2;
13941 жители), а од северната со исто така значително поголемата општина Делчево
(423 km2; 17505 жители).

Слика 1 Географска положба на општината Пехчево.
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Во однос на сообраќајната поврзаност, состојбата е релативно добра бидејќи низ
општина Пехчево минува важниот регионален пат кој ги поврзува Берово и Делчево со
другите градови во источниот дел на Македонија. Исто така, речиси до секое село води
асфалтен пат кој ги поврзува со градот Пехчево. Преку граничниот премин Обел кај
Делчево, општината Пехчево е поврзана со Република Бугарија и големиот регионален
центар Благоевград. Сепак, сообраќајната положба на Пехчево ќе биде многу поповолна доколку се изгради граничниот премин Клепало.

Слика 2 Тродимензионален модел на релјефот на општината Пехчево со 4 означени
топографски профили (претставени подолу).

На следната слика 3, претставени се 5 топографски профили на општината Пехчево, од кои може да се добие претстава за релјефот на истата. Соодветните профилни
линии се дадени на слика 2 и означени со броеви.
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Слика 3 Топографски профили на општината Пехчево. Последниот, најдолен е профил на
границата на општината, која инаку е долга 86 km. На профилите се означени
карактеристичните точки.
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6. ПРИРОДНИ КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Во однос на природните карактеристики, без оглед на малата површина, општината Пехчево е доста интересна и разновидна. Тоа е изразено во поглед на геолошкиот состав, релјефот, климата, хидрографијата, вегетациските карактеристики како и
во однос на почвите.

3.1. Геотектонски и сеизмички карактеристики
Во геолошки поглед, подрачјето на општината Пехчево е изградено од разновидни по старост и состав карпи. Во централниот дел, голема површина зафаќаат плиоцените седименти (20,9%) настанати со таложење во некогашното езеро кое постоело
пред неколку милиони години на овие простори. Голема површина имаат и соврмените
делувијални и пролувијални наноси и седименти (18,2%) во подножјето на планините.
Истите се многу неотпорни и лесно подложни на механичко дробење, плакнење и др.,
што е причина за силните ерозивни процеси.

Слика 4 Моќни слоеви од барско-езерски седименти кај с. Црник.

Планинските делови по рамката на општината (Влаина и Малешевски Планини)
претежно се изградени од многу стари прекамбриумски и рифеј-камбриумски карпи.
Тоа се повеќе видови на гнајсеви (14,2%), микашисти (4,9%), кварц-хлорит-серицитски
(2,9%) и епидот-хлорит-амфиболски шкрилци (8,1%). Во градбата на овие планини, а
особено на Бејаз Тепе, значително учество имаат и метадијабази (10,7%), метагабро
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(3,6%) како и повеќе вариетети на гранити (9,5%). Помеѓу Буковиќ и Кадиица има поголеми маси на многу цврсти терциерни вулканити-кварцлатити (2,3%) кои се поврзани со одредени рудни појави.
Табела 1. Застапеност на различни карпести маси во општината Пехчево.
Ознака
G
Sm
Av
Sco
Sep
Sbb
v
Y
aq
Sx
Е
Pl
Pr
j
Вкупно

Тип
Гнајсеви
Микашисти
Габроамфиболити
Шкрилци (к-х-с)
Шкрилци (е-х-а)
Метадијабази
Метагабро
Гранити
Кварцлатити
Вулканити
Конгломерати, флиш
Плиоцени седим.
Пролувиум
Делувијални

Период
P km2 P %
Прекамбриум
29,5 14.2
Прекамбриум
10,3
4.9
Прекамбриум
1,3
0.6
Рифеј-камбр.
6,1
2.9
Рифеј-камбр.
16,9
8.1
Рифеј-камбр.
22,4 10.7
Палеозоик
7,6
3.6
Палеозоик
19,8
9.5
Терциер
4,7
2.3
Терциер
2.9
1.4
Терциер
5,6
2.7
Терциер
43,6 20.9
Квартер
7,1
3.4
Квартер
30,8 14.8
208,5 100,0

Y
1,0
1,0
0,6
1,3
1,4
0,8
0,8
0,5
0,2
0,4
1,6
1,9
1,9
2,0

Сето наведено значи дека најголем дел од општината Пехчево ја чинат карпи со
слаба отпорност (коефициентот на отпорност на карпите Y поголем или еднаков од 1),
кои учествуваат со речиси 80% во вкупната површина. Особено значајно е што силно
неотпорните карпи (Y>1,5; песоци, песочници, конгломерати, распаднати карпи), учествуваат со значителни 41,8%. Тие се застапени во понискиот дел на општината, каде
теренот е оголен, под пасишта или културна вегетација и каде антропогеното влијание
е големо. Тоа е една од главните причини за појава на силна ерозија, свлечишта, наноси од поплави и други природни непогоди. Од друга страна, овие карпи се добри хидроколектори, односно акумулираат голема количина вода, поради што областа е богата
со подземна (изданска) вода на различна длабочина.
Во однос на тектониката, подрачјето на општина Пехчево е пресечено со цел систем од раседи, долж кои се ограничени околните хорстови (Влаина, Малешевски, Бејаз Тепе) од дното на Беровската и Делчевската котлина (депресија). Од раседите, најзначајни се активните неотектонски структури и тоа Беровскиот расед со правец југозапад-североисток и Пехчевско-звегорскиот регионален расед кој минува меридијански покрај подножјето на Влаина. Беровскиот расед кој продолжува кон Кресна во Бугарија, сеизмички е најактивен и заедно со помалите пресечни раседи ја формираат
Пехчевската (поточно Пехчево-Кресна) сеизмогена зона или жариште. Иако земјотресите овде не се многу чести, нивниот максимален интензитет може да биде доста голем. Така, изразито катастрофален бил земјотресот кој во април 1904 година го пого-
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дил подрачјето околу селата Кресна, Симитли, Крупник (Бугарија), Пехчево, Црник,
Берово и др. Според проценките, земјотресот имал интензитет од 10 степени во епицентарот, магнитуда од 7,5 степени (некои даваат проценки кои се движат помеѓу 7,17,8 степени) и длабочина од 30 km.

Слика 5 Геолошка (литолошка) карта на општината Пехчево (според основните геолошки
карти – лист Делчево 1:100000, Ковачевиќ и др., 1981 и 1:50000 лист Делчево D, Петрушев и
др., 2009).

Сличен силен земјотрес се случил во 1896 година кога е тешко оштетено и разрушено Берово. Затоа, општината Пехчево лежи во зоната со потенцијално голем сеизмички ризик (максимална магнитуда VII-VIII степени, односно IX-X степени според
MCS). Двата силни земјотреси, освен големи штети и жртви, предизвикале и секундарни природни непогоди, особено појави на свлечишта. Во тој период веројатно е активирано и свлечиштето кај с. Црник.
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Рудно минерално богатство во подрачјето на општина Пехчево
Подрачјето на општина Пехчево, поради разновидната геолошка градба, изразени тектонски процеси и појава на магматизам во минатото е богато со одредени рудни
и минерални наоѓалишта. Од металите, има појава на железна руда во околината на
Пехчево, особено кај месноста Буковиќ. Појави на јаглен се констатирани кај селото
Панчарево, каде има слоеви дебели по шест метри. Така се проценува дека резервите
на јаглен (од типот на лигнити) помеѓу Стар Истевник и Панчарево изнесуваат околу
29 милиони тони.

Слика 6 Кварцлатитни карпи на Буковиќ (1723 m) во преден план и епидот-хлоритамфиболски шкрилци кај врвот Кадиица (1932 m) во позадината. Во овој простор има повеќе
појави на бакарна минерализација.

На планината Влаина, од локалитетот Буковиќ до врвот Кадиица и изворишниот
дел на Пехчевска Река, досега се утврдени повеќе појави на рудна минерализација:
бакар, железо, олово, цинк, злато и др. Рудните појави на овој простор се истражени од
порано и се работи за наоѓалиште наречено Буковиќ-Кадиица, каде особено се истакнува бакарната минерализација. Според досегашните истражувања, најголем економски потенцијал има бакарот чии рудни резервни се проценети на околу 70 милиони
тони, а просечната концентрација на бакарот околу 0,2%. Како резултат на наведеното,
во текот на 2013 година во постапка е отварање на рудникот за бакар „Кадиица“. Се
очекува годишното производство на бакар да достигне околу 4500 тони, а во овој
рудник кој ќе функционира на приципот на лужење ќе работат 100 до 130 лица.
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Во близина на селото Црник се откриени појави на јаглен во вид на слоеви во
неогени седименти. Тоа е потенцијално наоѓалиште кое припаѓа на групата меки кафеави јаглени-лигнити со средна калоричност. Геолошките резерви се проценети помеѓу
2 и 3 милиони тони.
Во подрачјето на општината Пехчево, утврдена е појавата на дијатомејска земја
јужно од селото Умлена. На повеќе места може да се забележи на самата површина на
теренот, како слабо компактна и растресита земја со бела до сиво бела боја. Исто така
во подрачјето на општина Пехчево се утврдени резерви на наоѓалишта на каолинска
глина, присутна во слоеви со дебелина од 5-15 метри. По боја главно се бели, сиви и
црни, поретко жолти. Истите можат да бидат значаен ресурс и да се употребуваат во
керамичката и огноотпорната индустрија како и за производството на хартија. Проценети резерви на глина на подрачјето на Општина Пехчево изнесуваат околу 3 милиони
тони, а најголемо наоѓалиште е „Елата“ (1 km северно од Пехчево) со вкупни резерви
од 2,5 милиони тони.

Слика 7 Чакали и песоци во коритото на Желевица.

Значаен градежен ресурс во Општина Пехчево се чакали и песоци, распространети во речните корита. Особено се присутни во коритото на Желевица и притоките,
Пехчевска Река и др. Кварцот како појава се јавува северно од село Умлена на надморска височина од околу 1000 m и тоа на неколку локалитети. Вкупните резерви изнесуваат 63000 тони за А категорија и 67000 тони за Б категорија.
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3.2. Релјефни карактеристики
Општината Пехчево иако е мала, во релјефен поглед е доста интересна. Таа лежи во горното сливно подрачје на реката Брегалница и на нејзината десна притока Желевица. Во северен и јужен правец е отворена кон двете котлини, Беровската (Малеш)
и Делчевската (Пијанец). Всушност, средишниот дел од општината се наоѓа точно на
превалот Света Петка (1022 m) кој ги раздвојува двете котлини. Од другите страни, општината е заградена со средно-високи планини и тоа: Влаина (Кадиица, 1932 m) на исток, која е една од највисоките планини во источниот дел на Македонија, потоа Малешевски Планини (Џами Тепе, 1803 m) на југоисток и малата планина Бејаз Тепе (Бејаз
Тепе, 1348 m) на запад. Сите наведени планини се ограничени со раседни линии и претставуваат хорстови.
Општината Пехчево релјефно припаѓа на две котлини и тоа: Беровска (Малешевска) Котлина на југ (123,2 km2) и Делчевската Котлина (Пијанец) на север (85,3
km2). Често поради слабо изразената издвоеност, овие котлини се сметаат за една целина наречена Малешевско-Пијанечка котлина или Беровско-Делчевски ров. Двете котлини имаат тектонско потекло (тектонски ров) и настанале со спуштање на теренот
долж два големи меридијански раседи. Пред околу 5 до 1 милиони години двете котлини биле исполнети со езера на чие дно се таложеле огромни напласти на седименти. По
истекувањето на езерата, тие седименти во кои се всекувала речната мрежа на Брегалница, започнале интензивно да се еродираат до денешниот стадиум. Околните планини
пак (Влаина, Малешевски и Бејаз Тепе), настанале со геотектонски процеси и тоа со
издвојување во вид на хорстови, а во одреден степен своја улога имал и вулканизмот.
Траги од поновиот вулканизам особено се присутни на планината Влаина од врвот Кадиица до градот Пехчево, посебно на ридот Буковиќ.
Планината Влаина припаѓа во групата на средно високи (1500-2000 m) планини
и ја ограничува општината Пехчево од источната страна. Највисок врв е Кадиица со
височина од 1932 m. Според височината, Влаина е втора планина во источниот дел на
Република Македонија, веднаш по Осоговските Планини (2252 m)1. Сепак, релативната
височина од пониските терени на општината (кои се на 800-1000 m) до највисоките
планински делови е мала и изнесува околу 1000 метри. Покрај Кадиица, останати поистакнати врвови се: Кадин Бунар (1793 m) на југ, Буковиќ (1723 m) на запад, Занога
(1577 m) на север и други. Врвовите како и самото планинско било (долго 15 km) се заоблени, слабо изразени и оголени. Сепак, од нив се протега широк видик кон Делчевската и Беровската котлина на запад, кон Осоговските планини на север, а особено
спектакуларен е погледот кон планините Рила и Пирин, како и Благоевградската котлина на исток во Република Бугарија. Површината на планината Влаина во нашата
држава изнесува 150,4 km2 од кои 74% или 111,2 km2 припаѓаат на општината Пехчево.
1

Беласица како планина е висока 2031 m, но на територијата на Република Македонија се издига до 1881
m.
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Всушност, Влаина зафаќа повеќе од половина од површината на општината, поради
што има големо значење за Пехчево. Планинските падини се стрмни, особено на западната страна, над 1200 m височина, а просечниот наклон изнесува 16,4 степени.

Слика 8 Врвот Кадиица (1932 m) на Влаина и изворишниот дел на Пехчевска Река.

Геолошкиот состав на Влаина е претставен со прекамбриумски гнајсеви во крајниот јужен дел, шкрилци пробиени со кварцлатити во средишниот дел и метадијабази,
габрови и гранити во северниот дел. Во подножјето на планината се застапени неотпорни плиоцени барско-езерски седименти и делувијални наноси еродирани од падините. На овие наноси се наоѓаат населбите Пехчево, Негрево, Црник и Панчарево. Поради слабата отпорност и влијанието на човекот, наведените кластични седименти се
зафатени со силни ерозивни процеси.
Инаку, планината Влаина е испресечена со повеќе речни долини и тоа на Пехчевска Река, Желевица и нејзините десни притоки Црничка (Виничка) Река, Панчаревска Река и др. Поради големиот надолжен пад (заради што може да се искористат за
мали електроцентрали), овие реки во планинскиот дел оформиле брзаци, мали водопади и други интересни појави.
Влаина е средно пошумена планина, а значителен дел е покриен со тревна вегетација, односно пасишта. Поизразити шумски комплекси од бука има над 1000 m височина, особено на северните, северозападните и западните падини. Така, поголем шумски комплекс се јавува во изворишните долински делови на Пехчевска Река, Желевица,
Виничка Река, Панчаревска Река и други.
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Слика 9 Длабоката ерозија во меките седиментни карпи, овозможила создавање на огромни
ерозивни форми-мелови кои по својот специфичен изглед се ретка појава не само во
Македонија, туку и на Балканот.

Малешевските Планини го зафаќаат југоисточниот дел на општината Пехчево
на површина од 37,9 km2 или 18,2% од целата општина. Исто како планината Влаина и
тие припаѓаат во групата на средно високи планини, бидејќи највисокиот врв Џами
Тепе е висок 1803 m. Покрај него многу карактеристичен е и врвот Ченгино Кале (1748
m), каде се наоѓа најисточната точка на Република Македонија. Во геолошки поглед,
овој дел од планината главно е изграден од прекамбриумски гнајсеви и микашисти, а
во пониските делови од рифеј-камбриумски хлоритски шкрилци. Билата и врвовите на
планината се заоблени, слабо истакнати и покриени со тревна вегетација или деградирани шуми. Инаку, делот од планината кој припаѓа на општината Пехчево е карактеристичен по густата букова и мешана шума, бројните мали извори и потоци. Во повисокиот дел на планината е извориштето на најголемата река во областа, Брегалница,
која воедно е меѓу најдолгите реки во Македонија.
Бејаз Тепе ја ограничува општината Пехчево од западната страна и според височината на истоимениот највисок врв (1348 m) припаѓа во групата на ниски планини
(под 1500 m). Во рамките на општината зафаќа површина од 36,5 km2 или 17,5%. Претставува типичен хорст кој што од околните котлини и долини е одвоен со раседи. Геолошкиот состав го сочинуваат метадијабази и метагаброви, гранитоидни карпи и доста
еродирани плиоцени и квартерни седименти. Наведеното условило развој на силни
ерозивни процеси по јужните и источните делови на планината.

19

Табела 2. Основни карактеристики на планините во општина Пехчево.
Параметар
Влаина Малеш. Пл. Бејаз Тепе
2
Површина (km )
111,2
37,9
36,5
Должина (km)
15,5
12,0
3,5
Најг. височина (m)
1932
1803
1348
Подножје (m)
850
1000
850
Рел. височина (m)
1100
800
500
Прос. височина (m)
1175
1458
1038
16,4
18,3
16,1
Прос. наклон ()
Прос. расчленетост (m)
205
201
178
7,3
5,8
8,0
Прос. темпер. (C)
Прос. врнежи (mm)
783
864
744
Повр. шуми (km2)
48,8
28,9
11,8
Повр. шуми (%)
43,8
76,2
32,3

Слика 10 Врвот Џами Тепе (1803 m) на Малешевските Планини.

Покрај средно високите планини, за релјефот на општината Пехчево е значајна
долината на реката Брегалница која е длабоко всечена помеѓу Влаина и Малешевски
Планини. Како резултат на силното всекување на Брегатница во шкрилците и гнајсевите, долж речното корито се создадени бројни брзаци и водопади високи до 10 m. Мошне интересни релјефни форми во општината Пехчево се длабоките ерозивни долови,
мелови и земјани пирамиди. Особено се интересни меловите кај с. Црник широки до
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300 m, а длабоки и до 100 m, по чии страни има земјани пирамиди. На 7 km источно од
Пехчево, кај врвот Орловец (1723 m), се наоѓа интересна карпеста форма позната како
„Вртена скала“, обликувана со долготрајна ерозија. Од релјефните форми, особено се
карактеристични пространите остатоци од езерските тераси на некогашното Беровско
и Делчевско Езеро, кои егзистирале од 5 до пред речиси еден милион години. Тие се
скалесто наредени на околу 1100 m и 980 m и составени од неогени седименти. Покрај
тоа, распространети се флувиоденудациски форми: од речни долини, речни тераси, брзаци, водопади, до долови, мелови и земјани пирамиди.
Според релјефната конфигурација, општината Пехчево има типичен ридско
планински карактер. Тоа може да се согледа од структурата на површините според височината и според големината на наклоните. Во висински поглед, општината лежи од
710 m (река Желевица кај с. Истевник) до 1932 m (врвот Кадиица), а просечната височина на целата општина е голема и изнесува 1170 m. Највисоки подрачја се источните
планински делови покрај границата со Бугарија, а најниски кон долината на Брегалница. Најголем дел од општината (околу 60%) се протега до 1200 m надморска височина.
Претставено подетално, најголема површина од општината припаѓа на висинскиот појас 900-1000 m, потоа 1000-1100 m и од 1100-1200 m. Всушност, во висинскиот појас
од 800 до 1200 m лежи повеќе од половина (56,5%) од површината на општината. Од
друга страна, повисоките планински делови (над 1500 m) кои припаѓаат главно на планината Влаина, зафаќаат околу 14,3% од вкупната површина. Самиот град Пехчево e
на надморска височина од 1000 m, а од него, во Македонија повисоко е само Крушево.
Табела 3. Структура на површините во општина Пехчево според височината.

700-800
800-900
900-1000
1000-1100
1100-1200
1200-1300
1300-1400
1400-1500
1500-1600
1600-1700
1700-1800
1800-1900
1900-2000
вкупно

повр. км2

повр.%

7.04
24.66
34.01
32.66
26.45
19.45
16.09
18.28
15.91
10.25
3.15
0.52
0.04
208.51

3.38
11.83
16.31
15.67
12.68
9.33
7.72
8.77
7.63
4.91
1.51
0.25
0.02
100.00

18.00
16.00
14.00

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

хипсометрија

Слика 11 Графикон на висинските зони на релјефот на општина Пехчево.
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Во однос на наклоните, во општина Пехчево преовладуваат терени со наклон од
10-20º (36%), а потоа следат слабо наклонети терени (5-10º) и пострмни терени (20-30º)
со по околу 21%. Всушност просечниот наклон на општината е значителен и изнесува
15.7º, што е над просекот за Република Македонија (13.5º). Големите наклони се една
од причините за силните ерозивни процеси, потоа појавата на свлечишта, одрони, брзо
истекување на атмосферските води и појава на поплавни бранови. Пострмните наклон
се јавуваат по долината на Брегалница и нејзините притоки кои се длабоко всечени во
планините Влаина и Малешевски.

Слика 12 Карта на наклони (во степени) на општината Пехчево.

За релјефните особености битни се и експозициите, а во таа смисла во општината доминираат терени со западна, југозападна и јужна експозиција. Севкупно земено,
јужните или присојни експозиции зафаќаат 57%, додека северните или осојни 43%. Ваквата структура на експозиции претставува погодност за искористување на сончевото
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зрачење, но од друга страна погодува за развој на процеси поврзани со природните непогоди (ерозија, поплави, пожари и др.).

20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00

6.00
4.00
2.00
0.00
N

NE
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S
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Слика 13 Графикон на експозиции на површините во општината Пехчево.

Во долната табела (Табела 4) се претставени деталните структури на наклоните
и експозициите на релјефот на општината Пехчево. Податоците покажуваат дека доминираат терените со наклони од 5-15 степени со повеќе од 40% од површината. Од експозициите пак, убедливо доминантна е западната, со учество од дури 19,8% во вкупната површина на општината.
Табела 4. Структура на наклони и експозиции во општината Пехчево.
2
Наклони во  Повр. km Повр. % Експозиција

0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
>40
Вкупно

25.0
43.8
40.5
34.9
26.9
18.6
10.9
5.4
2.6
208.5

12.0
21.0
19.4
16.7
12.9
8.9
5.2
2.6
1.2
100.0

Северна
Североисточна
Источна
Југоисточна
Јужна
Југозападна
Западна
Северозападна
Вкупно

Повр. km2 Повр. %
21.4
13.5
16.5
21.5
26.4
40.0
41.3
27.9

10.3
6.5
7.9
10.3
12.7
19.2
19.8
13.4

208.5

100.0

23

Слика 14 Карта на главни експозиции на општината Пехчево.

Интересен параметар кој укажува на тоа колкава е потенцијалната енергија на
релјефот е неговата вертикална расчленетост. Тоа е најголемата висинска разлика помеѓу две точки, на одредена површина која обично изнесува 1 km2. Рамнините имаат
вертикална расчленетост помала од 50 m/km2, брановидните терени со ниски ридови и
плитки долини имаат вредности од 50-100 m/km2, ридско-долинските терени имаат
вредности од 100-150 m/km2, додека ридско-планинските околу 200 m/km2. Колку
вредноста е повисока, толку и теренот е порасчленет со ридови, истакнати планини и
длабоки долини. Од картата на слика 14 се гледа дека во општината Пехчево преовладуваат терени со мала до средна расчленетост, односно од 50 до 200 m/km2, додека
просечната вредност изнесува 188 m/km2. Повисоки вредности се присутни главно на
планината Влаина и укажуваат на големи висински разлики во овој дел, односно значителна потенцијална енергија на релјефот. Затоа, овде на погодни места се јавуваат силни падински гравитациски процеси, а водотеците располагаат со голема енергија, која
може соодветно да се искористи. Инаку, како најпогодни терени за силни ерозивни
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процеси, појави на свлечишта, одрони, поројни поплави и слични хазарди се сметаат
оние со вертикална расчленетост помеѓу 100 и 300 m/km2, а тие зафаќаат повеќе од половината од општина Пехчево.

Слика 15 Карта на вертикалната расчленетост на релјефот, која ги покажува најголемите
висински разлики на површини од по 1 km2.

Покрај големината на наклоните, многу значајна карактеристика на релјефот е и
каква е формата на наклоните односно на теренот. Во таа смисла, наклонот може да
биде вдлабнат или конкавен, испакнат или конвексен и рамен, без оглед на големината
на наклонетоста. Во конкавните наклони водата се концентрира и собира, а на конвексните се разлева. Изразито конкавни наклони се долинските дна, а изразито конвексни
се водоразделите или вододелниците. Овие елементи на релјефот уште се нарекуваат
профилна и планарна закривеност на наклоните. Поради значењето што го има особено
профилната закривеност, изработен е соодветен модел односно карта на општината
Пехчево. На картата (Слика 16), негативните вредности претставуваат вдлабнати или
конкавни наклони, а позитивните испакнати или конвексни. Воочливо е дека домини-
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раат вдлабнати наклони што укажува на големо присуство на долини и долови, односно водотеци. Конкавните терени обично се повлажни, изложени на појава на плавење и
погодни за свлечишта. Затоа се земени во предвид при моделирање на ризикот од поплави и од свлечишта.

Слика 16 Карта на индексот на конвергенција на релјефот која покажува какви се наклоните:
негативни вредности покажуваат вовлечени (конкавни) наклони по долините, а позитивните
вредности покажуваат испакнати (конвексни) наклони на планинските била.

Сето наведено покажува дека релјефот во општината Пехчево со оглед на структурата, височината, наклоните, присојната поставеност и други фактори, претставува
значаен природен ресурс. Од друга страна, малата површина под рамничарси терени,
големата расчленетост и подложност на ерозија, поплави, свлечишта, брзо ширење на
пожари и потешка пристапност во некои делови, има свое негативно и ограничувачко
влијание врз развојот на овој простор.
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3.3. Климатски карактеристики
Во општина Пехчево нема метеоролошка станица, а во досегашниот период повремено функционирале само две дождомерни станици (Пехчево и Црник). Според
тоа, за климатските карактеристики може да судиме според метеоролошките параметри од мерните станици во Берово (на 6 km) и Делчево (на 25 km). Меѓутоа, Пехчево и
околината се на 100 - 200 m поголема надморска височина од Беровското и 300-400 m
од Делчевското подрачје, а многу поразлична е и релјефната конфигурација која исто
така влијае на климата. Затоа, мерните податоци од овие две метеоролошки станици,
при разгледување на климата на Пехчевско, треба да се користат со согледување и на
останатите значајни климатски фактори. Инаку, воздушните маси кои имаат фронтален
карактер и го зафаќаат овој простор, најчесто доаѓаат од север и северозапад. Тие во
зависност од своите особености имаат големо влијание врз термичкиот и плувиометрискиот режим. На второ место по зачестеност доаѓаат воздушните маси од југ и југозапад кои обично носат врнежи. Најретко доаѓаат воздушните маси од исток, а потоа и
од запад (поради планинските бариери), па тие имаат речиси незначително влијание
врз временските прилики.
Поради поголемата надморска височина која изнесува околу 1000 m, Пехчевско
би требало да има пониски температури и поголема сума на врнежи во однос на оние
во Берово, но во реалноста не е така. Во зима, кога температурите во Берово можат да
се спуштат и под -20ºC, во Пехчево поради инверзија и поголемото воздушно струење,
тие се нешто повисоки. Подрачјето на Пехчевско е широко отворено кон север и кон
југ, што овозможува нагло и непречено струење на воздушните маси од двата правца,
условувајќи специфични климатски карактеристики и нагли продори на потопол или
постуден воздух. Од друга страна, за разлика од Беровското подрачје кое е заградено
со планини од речиси сите страни освен од север, Пехчевското е добро заградено само
од исток со планината Влаина (1932 m) и од запад со Бејаз Тепе (1348 m). Затоа потпирањето исклучиво на метеоролошките податоци од соседните две станици, може да даде само приближна состојба на метеоролошките елементи. Од таа причина се наметнува потребата за поставување на автономна, по можност автоматска метеоролошка станица, со што би се добиле релевантни и оригинални податоци за климата во Пехчево и
околината. Таа би послужила за посоодветна проценка на климатските елементи како
ресурс, но и можноста за попрецизно моделирање на природните непогоди.
Меѓу најзначајните климатски елементи е осончувањето. Присојната поставеност на територијата на општина Пехчево условува релативно долго просечно осончување кое изнесува околу 2400 часа во текот на годината. Тоа е нешто повеќе од она во
Беровско (2347 часа) и во Делчевско (2304 часа). Воедно, надморската височина условува значителен интензитет на сончево зрачење, особено во текот на летниот дел од годината. Сето тоа овозможува користење на сончевата енергија како алтернативен извор
на енергија.
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Слика 17 Карта на интензитетот на просечно дневно директно сончево зрачење во општината
Пехчево (топографски пресметано за ден 21.03).

Ова посебно се однесува за градот Пехчево и неговата непосредна околина кои
имаат јужна до југозападна поставеност, а директното сончево зрачење просечно дневно изнесува околу 3-4 KW/m2. Тоа значи дека со квалитетен соларен панел од 1,5-4 m2,
може да се обезбеди доволно топла вода за дневните потреби на 4-члено домаќинство,
а со електро-соларен панел од 10-15 m2 може да се обезбеди и доволно електрична енергија за енергетски ефикасен објект. На изразито присојните страни (на картата означени со темно-црвена боја), овие површини се многу помали и тоа 2-3 m2 и 8-10 m2
соодветно. Предвидените климатски сценарија до крајот на овој век, укажуваат дека се
очекува понатамошно зголемување на траењето и интензитетот на осончување. Според
тоа, сончевото зрачење односно енергијата од Сонцето може да претставува значителен климатски или природен ресурс за подрачјето на општината Пехчево. Од друга
страна, силното дневно
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Според просечната температура на воздухот во мерните места Берово (9,0ºС) и
Делчево (10,6ºС) и интерполацијата за просторот на општина Пехчево (9,4ºС), овој дел
спаѓа во умерено студени континентални региони. Апсолутните најниски температури
може да се спуштат до -26ºС (во Берово и до -31ºС) што е меѓу најниските вредности
во Република Македонија. Во летниот период пак, максималните температури може да
се искачат до дури 38ºС, така што температурната амплитуда достигнува речиси 70ºС.

Слика 18 Изотермна карта на општината Пехчево.

Најстуден месец во годината е јануари со просечна температура од околу 0ºС.
Во неколкуте месеци во зимскиот дел од годината се јавуваат во просек околу 120 мразни денови. Обично првиот мраз се јавува на 5 октомври, последниот на 27 април, а екстремниот мразен период започнува од 9 септември и трае до 25 мај. Тоа значи дека
помеѓу наведените датуми постои можност за појава на мраз (Лазаревски, 1993).
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Табела 5. Просечни месечни и годишни температури за мерните станици Берово (824
m), Делчево (630 m) и интерполирани за Пехчево (1000 m).
Место

јан. феб. мар. апр. мај

Берово
Делчево
Пехчево

-1.0
0.0
-0.8

0.6
1.9
0.9

2.9
5.3
3.5

јун.

јул.

авг. сеп.

8.5 13.1 16.6 18.8 18.8 14.5
10.2 15.2 18.7 20.6 20.3 16.0
8.9 13.6 17.1 19.3 19.2 14.9

окт. ное. дек. год.
9.1
10.7
9.5

5.4
6.3
5.6

1.5 9.0
1.8 10.6
1.6 9.4

Извор: Делчево: Лазаревски, 1993; Берово: ДЗС 2001-2012.

Максималните температури пак, достигнуваат високи вредности особено во месеците јули (просечно 20ºС) и август (просечно 19ºС). Со високи температури се уште
и јуни и септември. Понекогаш воздухот може значително да се загрее па температурите да се искачат и над 35ºС особено во двата најтопли месеци, јули и август. Температури повисоки од 30ºС се јавуваат од мај до септември.
Во однос на врнежите, општината Пехчево лежи помеѓу посушното Делчево
(570 mm) и повлажното Берово (677 mm). Делот од општината кон Берово, се одликува
со нешто повисока сума на врнежи отколку делот на север кон Делчево (во сливот на
реката Желевица). Тоа се гледа од податоците во табелата, но и од изохиетската карта.
Во мерната станица кај село Црник има релативно поголема количина на врнежи поради поголемата височина и положбата под планината Влаина. Поголемиот дел од врнежите во општина Пехчево се во топлиот дел, но значителни се и во ладниот дел од годината. Во вегетацискиот период паѓаат 60% од просечната годишна количина на врнежи, а само во пролетните месеци 28%.
Табела 6. Просечни количества на врнежи за наведените мерни станици, поставени
според надморската височина.
Место
Црник
Пехчево
Берово
Тработив.
Делчево

јан. феб. мар. апр. мај јун. јул. авг. сеп. окт. ное. дек. год.
72
43
53
41
40

59
48
44
51
37

63
60
53
41
39

62
58
60
44
46

94
82
81
61
66

89
90
81
47
58

58
41
48
28
45

41
44
24
16
42

43
38
42
25
36

58
44
55
44
50

81
71
83
75
65

69
62
53
40
43

789
681
677
513
570

Извор: Мавродиев, 1980; Лазаревски, 1993

Просечната годишна сума на врнежи изнесува 681 mm, но во поедини години
таа се менува во пошироки граници, од 815 mm во изразито врнежливата 1951 година,
до само 446 mm во сушната 1977 година. Главниот максимум паѓа во мај, просечно 82
mm, а секундарниот во ноември, просечно 71 mm. Главниот минимум е во август, просечно 38 mm, а секундарниот е во фебруари. Дневната максимална количина на врнежи изнесува 74 mm, забележана на 28 јуни 1957 година, а потоа 60 mm на 27 јули 1953
година, а во сите месеци од 35 mm. Од вкупниот просечен годишен број на врнежливи
денови (118), 74% се денови со дневна количина рамна или поголема од 10 mm и само
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4% со дневна количина рамна или поголема од 20 mm. Во просечната годишна сума на
врнежи, снегот учествува со 15% и тој се јавува од октомври до мај. Просечно годишно
има 42 дена со снежен покривач, со максимум во јануари 13,3, во февруари 11,3 и во
декември 9,5 дена. Максималната височина на снежниот покривач изнесувала 61 cm и
била забележана на 3 февруари 1962 година. Најдолг непрекинат период со траење на
снежен покривач изнесувал 70 дена, од 21 декември 1953 година до 28 февруари 1954
година (Лазаревски, 1993).

Слика 19 Изохиетска карта (карта на врнежи) на општината Пехчево.

Сушните периоди се со изразена зачестеност во општината Пехчево. Тоа се најчесто краткотрајни суши. Така, од вкупно забележаните сушни периоди, 68% се со траење од 10-15 дена, 19% се со траење од 16 до 20 дена, 7% со траење од 20 до 30 дена и
5% со траење од преку 30 дена. Од вкупниот број сушни периоди 71% се во вегетацискиот период, 35% во есенските, 23% во летните, 21% во зимските и 20% во пролетните месеци. Во овој период е забележан екстремно долг летно – есенски сушен период
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од 87 дена (од 14 јули до 8 октомври 1961 година), кој го опфатил скоро целиот источен дел на Македонија.
90
80
70
60
50
40
30

Пехчево
Берово

20
10
0

Слика 20 Графички споредбен приказ на просечните месечни суми на врнежи за мерните
станици Пехчево и Берово.

Еден од најзначајните климатски и метеоролошки елементи е ветерот. Тој претставува значаен природен ресурс, но во исто време може да влијае врз појавата и распространетоста на неки природни непогоди како што се пожарите. Податоците за ветерот, неговата честина и брзина може да се добијат од метеоролошките станици во Берово и Делчево. Сепак поради поинаквата релјефна физиономија, ветровите во општината Пехчево се малку поразлични од оние во наведените две станици. Според тоа во
Пехчево преовладуваат северниот и северозападниот ветер. Северниот е со зачестеност
од околу 15% (147 промили), просечна годишна брзина 2.4 m/сек и максимална брзина
од 19 m/сек. Овој ветар се јавува преку целата година со максимум во јануари, февруари и март. Северозападниот ветер е со просечна годишна зачестеност од 10% (103 промили), просечна годишна брзина од 2 m/сек и максимална брзина од 12,3 m/сек. Останатите ветрови, југоисточниот, југозападниот и јужниот се со приближно иста зачестеност од по околу 6% и максимална брзина до 23 m/сек. Североисточниот, западниот и
источниот ветер имаат многу помала зачестеност, што е логично со оглед на протегањето на планините од двете страни, а имаат и значително помали брзини. Претходните
параметри се однесуваат главно за мерната станица во Берово, меѓутоа во Пехчевско
значително поизразен е јужниот ветер поради отвореноста кон југ.
Имајќи ја во предвид просечната годишна сума на врнежи од околу 700 mm, како и површината на котлината од 208,5 km2, произлегува дека на територија на општината годишно паќаат врнежи од околу 150.000.000 m3, што претставува значително
водно богатсво. За жал, како што ќе се види во делот за хидролошките одлики, најго-
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лем дел од оваа водно богатсво преку поројни водотеци брзо истекува надвор од подрачјето.
Самата надморска височина и географска положба, условува воздухот во овој
простор да е доста чист, богат со кислород и ретки инертни гасови кои погодуваат за
здравјето. Температурите се доста пријатни во текот на годината, особено во летниот
период кога не се многу високи како во пониските подрачја. Претходно наведеното погодува за развој на „климатскиот“ туризам во овој простор. Затоа може да се каже дека
климата во општина Пехчево е значаен природен ресурс особено во однос на траењето
и интензитетот на сончево зрачење, потоа врнежите кои донесуваат водена маса од
околу 150 милиони m3 и ветерот кој може да се користи за добивање на електрична
енергија. Воедно, овие ресурси погодуваат за силни ерозивни процеси, нагла појава на
поплави, брзо ширење на пожари и сл.

Слика 21 Снежна покривка во повисоките делови на планината Влаина во средината на месец
март, 2013 година.
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3.4. Хидрографски карактеристики
Геолошкиот состав, климата и вегетацијата условуваат на територијата на општина Пехчево да има голем број на извори, меѓутоа со мала издашност. Најчесто станува збор за обични или слабо минерални контактни извори, а термоминерални извори
речиси и да нема. Според податоците од топографските карти, должината на речната
мрежа во општината Пехчево изнесува 545 km, вклучувајќи ги постојаните и повремените водотеци.

Слика 22 Реката Брегалница во горниот тек (Љутачка Река) има бројни брзаци, водопади и
мали слапови.
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Тоа значи дека густината на речната мрежа е значителна (2,62 km/km2), дисецираноста голема, а густината на водотеците е во просек 1.1 водотек на km2. Од сите водотеци кои инаку се притоки на реката Брегалница само 4 се подолги од 10 km и тоа:
Брегалница (16 km), Желевица (15.5 km), Пехчевска Река (13.5 km) и Панчаревска Река
(10 km). Со должина од 5-10 km има 14 водотеци, а нивната вкупна должина изнесува
98,5 km. Најголем број се кратки водотеци, долги од 1 до 5 km, такви се дури 91 водотек, а нивната вкупна должина е 204 km.

Слика 23 Хидрографска карта (речна мрежа и сливови) на општината Пехчево.

На ниту еден од наведените водотеци нема мерна станица за протек, па тој може
да се пресмета индиректно. Значајно е што најголем број од водотеците имаат повремен карактер и се одликуваат со големи колебања на водостојот, односно претставуваат типични поројни водотеци. За време на врнежи, нивниот протек може да биде
неколку десетици пати поголем од оној во сушниот период. Затоа еден од најголемите
проблеми е појавата на големи води и поплави за време и по поројни врнежи. Особено
пространо излевање има реката Желевица со нејзините притоки кои носат големо ко-
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личество на нанос и крупен материјал. Пехчевска Река пак, е делумно уредена, регулирана и во последно време многу ретко се излева од своето корито.
Табела 7. Основни карактеристики на позначајните сливни подрачја во општина Пехчево (L km-должина на водотекот; O km-обем на сливот; P km2-површина на сливот,
Hmin-кота на влив, Hmax-најголема височина, Hrel-висинска разлика, Hsr-средна височина на сливот, asr-среден наклон на сливот; Qsr-среден протек во m3/sec).
Име
Љутачка
Ченгина

L km

O km

P km2

Hmin

Hmax

Hrel

2.6

5.6

1.4

1337

1704

Hsr

Asr

Qsr

367

1550

15.4

0.2

5.4

12.4

4.5

1347

1750

403

1577

14.6

0.5

16.1
8.3

36.6
16.2

59.1
14.1

1005
1232

1798
1743

793
512

1435
1477

18.8
13.9

4.9
1.4

Брезин

3.5

7.0

2.0

1221

1483

262

1414

14.3

0.2

Требомирска

4.2

10.1

4.5

1134

1727

594

1472

19.8

0.5

Караулна Река

2.0

5.2

0.7

1173

1480

307

1386

15.4

0.1

Рамна Река

4.6

10.7

3.7

1104

1710

605

1412

20.8

0.4

Андак

1.7

3.8

0.8

1066

1406

340

1259

19.2

0.1

Црни Дол

5.5

13.3

6.6

1050

1777

727

1439

18.1

0.6

Гадов Андак

2.7

6.2

1.3

1031

1480

449

1327

18.8

0.1

Мал Андак

2.6

4.9

0.8

1086

1429

343

1238

16.8

0.1

Градишка Река

4.7

9.8

3.7

1012

1563

551

1285

13.9

0.3

Пехчевска
Негревска

13.5
8.0

31.5
19.1

38.5
13.9

866
1310

1917
1310

1051
0

1163
1310

11.1
19.7

3.3
0.8

Пехчевска непоср.

13.5

24.5

11.2

1741

1909

168

1814

14.1

2.0

Суви Дол

7.5

17.6

11.9

874

875

1

875

9.4

0.5

Умленска

7.9

19.2

12.3

794

1146

352

913

8.1

0.9

Тесната

5.4

23.3

14.5

792

1316

524

1029

13.8

1.0

15.5
7.2

42.9
10.5

82.2
4.4

730
901

1854
1335

1124
434

1044
1093

17.2
10.8

5.9
0.4

Горна Брегалница
Крива Река

Желевица
Шушурката
Сврдлите

1.7

7.9

2.5

914

1113

198

1019

9.2

0.2

Грамадски Андак

4.6

12.1

5.8

851

1304

454

1056

13.3

0.5

Волчи Андак

4.3

9.1

3.6

795

1316

520

1063

17.6

0.3

Гарваница

3.3

7.8

3.2

762

1034

272

854

10.8

0.3

Виничка

9.6

20.5

6.9

751

1849

1098

1150

16.9

0.6

Блатечка

8.9

20.0

8.9

733

1712

980

1037

15.7

0.7

Панчаревска

9.8

24.0

28.7

713

1571

858

1050

16.9

2.4

Брегалница е најголема река во областа и втора по должина (225 km) во Република Македонија, веднаш по Вардар. Низ општината Пехчево, Брегалница тече во должина од 16 km, напуштајќи ја кај селото Мачево. Всушност, самото извориште на оваа
река е во рамките на општината, на Малешевските Планини. Изворишната челенка е
мошне развиена, а за главен извор се смета изворот што се наоѓа под Ченгино Кале на
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кота од 1720 m. Овој изворишен дел на Брегалница под врвот Џами Тепе, па до десната
притока Црни Дол е посебно интересен и живописен. Долината тука е клисуреста, со
многу стрмни страни, а надолжниот пад на реката е голем. Поради тоа се јавуваат
повеќе брзаци и неколку интересни водопади високи до околу 10 m. Повеќе водопади
во овој дел има и на притоките на Брегалница пред нивниот влив во главната река.
Според вкупната должина, во општината Пехчево најдолга е реката Желевица
(15,5 km). Извира под врвот Кадиица на околу 1700 m надморска височина, а кај селото
Тработивиште се влева во Брегалница на 640 m надморска височина. Таа заедно со нејзините притоки претставува типичен пороен водотек со значителни осцилации на протекот во врнежливиот и сушниот период. Поради слабата пошуменост на сливот и значителните површини кои се еродирани, при посилни врнежи водостојот на Желевица
нагло се зголемува, а не ретко се јавуваат поплави од помал или поголем обем. Поплавите може да бидат особено големи низводно од вливот на Виничка или Црничка Река.
Пехчевска Река е трета по должина во општината Пехчево низ која тече во должина од 13.5 km. Извира од повеќе извори под врвот Кадиица на 1650 m надморска височина, а општината ја напушта кај селото Смојмирово. Оваа река како што кажува
името тече низ самиот град Пехчево, каде нејзиното корито е убаво уредено и заштитено.

Слика 24 Уреденото корито на Пехчевска Река низ градот Пехчево, придонесе за значително
намалување на ризикот од излевање на реката при поројни врнежи.
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Поради подобрата пошуменост и изградените објекти и зафати во речното корито, Пехчевска Река има релативно воедначен протек и ретко предизвикува поголемо
излевање од коритото. Според тоа опасноста за големи поплави од оваа река засега не
постои, освен во случај на екстремно обилни врнежи (над 60 mm дневно).

Слика 25 Една од поголемите природни локви кај врвот Ченгино Кале.

Претходно наведеното покажува дека општината Пехчево не е многу богата со
хидрографски ресурси. Поради значителната оголеност на теренот, голем број водотеци имаат пороен карактер. За време на силни врнежи тие се излеваат од коритото,
предизвикуваат ерозија и натрупувања на наносен материјал, а во тој поглед особено е
карактеристична Желевица. Поради тоа, неопходно е да се предвиди изградба на мали
акумулации кои би обезбедувале вода за различни потреби и во сушниот период.
Акумулациите заедно со соодветното пошумување и уредување на сливните подрачја
не само што ќе обезбеди повеќе водни ресурси туку и ќе ги намали хидролошките
природните непогоди.
Инаку, на подрачјето на општината нема езера, освен поголеми локви (тресетишта) со пречник од десетина метри и длабочина до 1 метар во највисоките делови на
Малешевските Планини во близина на Ченгино Кале.
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3.5. Вегетациски карактеристики
Просторот на општина Пехчево се одликува со разновидна природна и културна
вегетација. Според анализата на шумските карти, сателитските снимки и Corine Land
Cover (CLC2006) моделот, најголема површина во општина Пехчево зафаќат шумите и
тоа околу 45%. Тие се распространети во долината на Брегалница, по падините на планината Влаина и Бејаз Тепе. Во последните неколку века, голем дел од шумската вегетација е уништен и претворен во пасишта и обработливи површини. Најмногу е уништен дабовиот појас и тоа до височина од околу 1000 метри. Над дабовиот појас, а некаде и директно каде истиот одсуствува се појавува буковиот појас. Горската букова шума (Fagetum montanum) е распространета на височини од 1400 до 1600 метри, а во нејзиниот состав, често се јавува и белиот бор. Предпланинската букова шума (Fagetum
subalpinum) се јавува на мали површини во високиот дел на долината на Брегалница
каде има и фрагменти на буково-елова шума. Како пионерски видови кои можат да
формираат заедници се јавуваат црниот и белиот бор и модрата смрека. Шумата од црн
бор врз силикатна подлога настанала по стаништето на дабот плоскач и на подгорската
букова шума, додека шумата од бел бор е пионерски стадиум во зоната на горската букова шума. Шипјаците од модра смрека (Juniperus communis) се јавуваат како пионерски видови во напуштените ниви и пасишта во дабовиот и буковиот појас до 1500 метри височина.

Слика 26 Мешани шуми во долината на Брегалница под Ченгино Кале.
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Слика 27 Шумски ресурси во општина Пехчево (според CLC2006).

Покрај шумите, значителна површина зафаќаат пасиштата и тоа околу 18%. Се
јавуваат од најниските делови па до највисоките планински подрачја. Пасиштата се составени од различни тревни заедници од ридските до повисоките планински терени
(Мицевски, 1978). Меѓу нив има и некои ендемични видови како што е раритетната
„муволовка“ (Drosera Rotundifolia) која ги „зграбува“ инсектите што ќе застанат на нејзиниот цвет. Исто така се среќаваат растенија кои се сметаат за лековити. Во однос на
застапеноста на вегетацијата, според релјефните форми ќе се увиди дека во рамното
дно преовладуваат обработливи површини, а од природната вегетација се јавува ливадската вегетација. Во брановидно ридестите терени со езерските тераси голем дел од површините се под ридски пасишта, а помал дел се обработени. Порано овој простор бил
под дабова шума, габер, благун, плоскач и цер.
Обработливите површини во општината Пехчево се доста ограничени и зафаќаат 13%. На нив најмногу се одгледуваат житни култури. Многу голем проблем претста-
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вува силната ерозија и другите природни непогоди на места каде е уништена шумската
вегетација и наместо неа се појавиле голини и проретчени пасишта. Токму во такви
простори се формирани големи долови, мелови, свлечишта и други појави.

Слика 28 Покриеност на земјиштето во општина Пехчево според Corine Land Cover 2006.

Во следните табели се претставени типовите на користење на земјиштето според
катастарските култури (состојба од 1982 година) и според моделот на покровност на
земјиштето добиен врз основа на сателитски снимки, CLC2006. Споредбата на податоците дава интересни согледувања.
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Табела 8. Преглед на земјоделските површини по катастарски култури, по населени места во
општина Пехчево.

вкупно
366.1
31.8 126.3
524.2
757.1
473.4 221.5
Негрево
1976.2
767.3
73.0
86.0
926.3
894.3
579.2
57.2
Панчарево вкупно
2457.0
вкупно
552.4 214.4 202.3
969.1 3324.4 3840.1 158.2
Пехчево
8291.7
вкупно
524,8
47,7 126,0
698.5
819.5
449.5
25.6
Робово
1993.2
вкупно
591.8
39.1
82.4
713.3
498.4
435.0
38.0
Умлена
1664.7
вкупно
897.1
65.2 227.5
1189.8 1043.6
881.8 184.3
Црник
3299.5
вкупно
301.4
52.4
88.2
442.0
258.2
116.0
78.0
Чифлик
894.2
вкупно 4000.9 523,6 938.7
ВКУПНО
5463.2 7595.5 6775.0 762.8
20596.5
%
19,4
2,5
4,6
26,5
36,9
32,9
3,7
100,0
Извор: Републичка геодетска управа. (1982): СР Македонија низ катастарска евиденција. Скопје.

Како што се гледа од горниот преглед, според состојбата од 1982 година, најголема површина во општината Пехчево зафаќале пасиштата и тоа дури 36,9% или повеќе од 1/3 од вкупната. На второ место пак се шумите со 32,9%. Меѓутоа, според податоците од 2006 година (CLC2006), состојбата е значително изменета, со драстично намалени обработливи површини и пасишта, а зголемени површини под листопадни, иглолисни и мешани шуми. Тоа донекаде се должи на различната методологија, но и на
последиците од процесот на деаграризација и депопулација на селските средини.
Табела 9. Структура на користење на земјиштето во општина Пехчево според
CLC2006 моделот.
CLC код
2
12
16
18
20
21
23
24
25
26
29

Tип
урбана површина
обработливо земјиште
овоштарници
пасишта
хетерогени површини
мешани површини
листопадни шуми
четинарски шуми
мешани шуми
природни пасишта
транзитни шуми

P km2
1.12
10.92
1.11
19.07
16.51
30.99
42.83
28.93
20.18
17.48
19.35

P%
0.54
5.24
0.53
9.15
7.92
14.86
20.54
13.88
9.68
8.38
9.28
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3.6. Почвени карактеристики
Природните разновидности условиле појава и застапеност на повеќе почвени
типови во општината Пехчево. Според деталната почвена карта на Малеш и Пијанец
(Филиповски и др. 1985), најраспространети почви во општината Пехчево се ранкерите
кои зафаќаат дури 33%. Тие се јавуваат на повисоките делови на Влаина и Малешевски
Планини и главно се под пасишна вегетација. Обично се плитки, често еродирани и со
не многу голема количина на хумус. Камбисолите или кафеавите шумски почви зафаќаат околу 35% од општината и главно се распространети во густите шумовити планински подрачја. Соджат значително количество на органска материја (хумус) настанат со распаѓање на делови од дрвенестите видови. Значајно е да се напомене дека површината под слабо развиени почви, регосоли и литосоли е релативно голема и изнесува околу 12%. Нивното создавање е последица на претераната ерозија, а еродираниот
материјал се таложи во подножјето и често врз него се формираат колувијални почви.
Во обработливите површини доминираат нешто поплодни почви и тоа вертисоли, лувисоли и флувисоли. Тие се погодни за одгледување на житни култури, овоштарници,
нивски и градинарски култури. Од предходно наведеното произлегува дека општината
Пехчево располага со поквалитетни почви во шумските, особено осојни терени, додека
останатите подрачја имаат деградирани, еродирани, делумно однесени или значително
осиромашени почви. Со одредени превентивни мерки би можело да се запре процесот
на осиромашување на почвите па дури и да дојде до подобрување на нивниот квалитет.
Табела 10. Структура на почвите во општината Пехчево, според површината.
Почвен тип
Ранкери
Камбисоли
Хромичен камбисол
Ранкер+регосол+литосол
Хромичен камбисол+регосол
Регосоли
Вертисоли
Лувисоли
Флувисол
Ранкер+регосол
Колувијални
Други
Вкупно

Површина
Пов. km2
69.05
48.62
20.80
19.86
15.50
12.71
10.48
3.51
2.88
2.64
2.39
0.07
208.50

Пов. %
33.12
23.32
9.98
9.53
7.43
6.09
5.02
1.68
1.38
1.27
1.14
0.03
100.00
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Слика 29 Колувијални почви со доста крупен распадински материјал кај месноста Равна Нива.

Претходно наведените природни карактеристики имаат големо значење за распоредот на почвите и педогенезата. Во рамничарските и падинските терени вегетацијата е сосема уништена, а слично е и во брановидно-ридските терени. Поради тие елементи, типичните циметни шумски почви се образувани под асоцијата на благун и бел
габер, плоскач и цер, како и под пасиштата во зоната под 1000 метри. Лесивираните
почви (како и циметните лесивирани почви) се образувани под асоцијација на даб
плоскач-цер, помалку под даб-горун и црн јасен, како и под пионерски видови (смрека,
црн бор). Најниските површини од рендзините се или биле под асоцијација на благун и
бел габер, а повисоките површини по благун и црн габер, плоскач и цер. Кафеаците
шумски почви се образувани претежно под влијание на подгорскта и горската букова
вегетација. Помал дел е и под дабова вегетација од највисокиот појас или под пасишта
и пионерски шуми и шибјаци. Ранкерите се образувани главно под влијание на планинската пасишна вегетација, помалку под ридска пасишна вегетација и најмалку под шуми, вриштини, папрадници и смреки. Литосолите кои се мошне еродирани се под фрагментирани пасишта и пионерски видови (смрека, црн бор), а малку под деградирани
шуми. Регосолите се најмногу под ридски пасишта и пионерски видови, а помалку и
под деградирани шуми (благун и бел габер, плоскач и цер). Во рамното дно главна улога при образување на мочурливо глејните почви и на огелеени алувијални почви и припаѓа на споменатата ливадска вегетација. Смолниците и колувијалните почви денес
главно се обработуваат, но и тие во минатото биле под дабова вегетацијa од најниските
појаси.
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Слика 30 Почвена карта на општината Пехчево (според класификацијата на FAO).

Заеднички карактеристики на почвите од планинските терени. Во планинските терени во општината Пехчево се јавуваат: литосоли, дел од регросолите, ранкери, кафеави шумски почви, како и дел од лесивираните почви, бидејќи ги има и во брановидно- ридските терени. Образувањето на овие почви е во тесна врска со субстратот,
релјефот, климатско-вегетациските услови и степенот на еродираност. Почвите од овие
терени покажуваат и некои заеднички карактеристики. Тоа се: мошне изразени ерозивни процеси (појави на литосоли, регосоли и поплиток солум); послабо хемиско распаѓање, а во врска со тоа плиткоста на солумот врз некои супстрати, што не даваат длабок реголит и слаба содржина на глина; бескарбонатност и мошне изразена ацидификација (посилно во почвите врз кисели отколку во оние врз базични карпи); отсутност
или многу слаба текстурна диференцираност на солумот (исклучок прават само лесивираните почви ); јасно изразено менување на својствата на почвите и интензитетот на
некои процеси со зголемување на надморската височина; јасно изразена зависност на
својсвата на почвите од субстратот: врз кисели карпи почвите содржат помалку глина,
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покисели се и послабо текстурно диференцирани. Спротивно е во почвите врз базични
карпи;
Заеднички карактеристики на почвите од брановидно – ридските терени и
езерските тераси. На вакви терени се јавуваат: регосоли, рендзини, смолници, циметни шумски почви и дел од лесивирани почви. Појавата на овие почви е во тесна врска
со супстратот, релјефот, климатско-вегетациските услови и степенот на еродираноста.
Почвите на вакви терени имаат некои заеднички карактеристики: мошне изразена ерозија (појава на регосоли и ерозија на хоризонтот А или дел од него; отсуство на компактни карпи како супстрат и педогенеза врз кластични седименти, поради што солумот и физиолошки активниот профил се длабоки; поголемо богатсво на глина кое произлегува од супстратот или аргилосинтезата во самиот профил; богатство на глина со
монтморионит во некои почви (смолница, вертични циметни почви) што произлегува
главно од супстратот и делумно од педогенезата, а во врска со тоа и влошување на физичките својства на почвите; појава на текстурна диференцираност на некои почви (циметни шумски почви, лесивирани почви), а во врска со тоа влошување на физичките
својства; поголемо учество на силикатно-карбонатен супстрат во педогенезата во споредба со супстратот на планинските терени; релативна сувост на почвите (која е помала на езерските тераси), предизвикана од недоволното количество врнежи, од површинското течење и од многу длабоките подземни води; недоволно количество хумус и
хранливи материи; релативно добри хемиски својства (исклучок прават силната карбонатност на рендзините и киселоста на лесивираните почви.
Заедничките карактеристики на почвите од падинските терени. Падинските терени во општината Пехчево се покриени со колувијални почви кои ги имаат следните поважни карактеристики: хоризонтална и вертикална (по длабочина на профилот)
хетерогеност во механичкиот и минеролошко-петрографскиот состав; мала содржина
на глина, оцедност, сувост, добра аерираност; слаба хумусност, недоволна стабилност
на агрегатите; добри хемиски својства со недоволна содржина на хранливи материи;
зголемување на пофините честички со спуштање кон пониските делови од конусите;
краткотрајност на педогенезата (младост на почвите); нерегулираност на водниот режим (поплави и нанесување на груб материјал).
Заеднички карактеристики на почвите од рамничарските терени. Покрај
коритото на Желевица и Брегалница се јавуваат алувијални почви со различен степен
на оглееност длабоко во профилот и мочурливо-глејни почви. Нивните главни карактеристики се: појава на незасолени подземни води на различна длабочина; појава на физиолошки длабок профил; оглејување во долниот дел; значително количество органска
материја (особено во мочурливо-глејните почви, каде што таа е од хидроморфно потекло); појава на нерегулиран воден режим (поплави, регенерирање на плодноста со нанесување фин талог); отсуство на текстурна диференцираност на профилот; поволни физички и хемиски својства.
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7. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНATA ПЕХЧЕВО
Голем дел од природните ресурси со кои некогаш располагалa териториjата на
општината Пехчево денес се делумно, а некаде дури и целосно уништени со антропогени влијанија. Таквите загрозувања и промени, за жал продолжуваат и денес и се закануваат со натамошна деградација на ресурсите. Активностите кои предизвикуваат загрозување и промена на животната средина со свесно или несвесно влијание на човекот или пак по природен пат се наречени природни непогоди. Од непогодите кои во
најголем дел се антропогено предизвикани, за општините Пехчево и Симитли се карактеристични: претераната ерозија и акумулација на нанос во низводните делови, нагли
поплави, појава на свлечишта, одрони и пожари. Тука спаѓаат и честите но краткотрајно суши, а како значаен потенцијален геохазард се земјотресите.

4.1. Претерана ерозија како природна непогода
Претераната или екцесивна ерозија која се јавува за вереме на поројни врнежи
или нагло топење на снегот претставува една од најтешките природни непогоди во општината Пехчево. Главни фактори за тоа се доминацијата на релативно неотпорни карпи, големите наклони на теренот, застапеноста на западни, југозападни и јужни (присојни) експозиции, антропогеното уништување на шумите и други несоодветни влијанија на човекот во средината (изградба на објекти, патишта, обработка на земјиште и
сл.). Последица од претераната ерозија е нагло влошување на почвената структура, губење на почвите и хранливите материи во нив, појава на поплави и суши и создавање
на соодветни (деструктивни) релјефни форми. Во однос на последното, на подрачјето
на општина Пехчево се формирани бројни долчиња, долови, мелови, земјени пирамиди
и други форми. Во долината на Виничка (Црничка) Река со претераната ерозија настанале десетина мелови со огромни димензии, а за сметка на нив, уништено е квалитетно
земјиште и изгубен е корисен простор. Покрај тоа во сливот на Желевица и нејзините
притоки, потоа во сливот на Умленска Река и Пехчевска Река се создадени многубројни длабоки долови кои сеуште се активни и од кои се изнесува значително количество
на почвен и седиментен материјал.
За потребите на проектот извршено е моделирање на интензитетот на ерозија во
општината според моделот на ерозивен потенцијал на проф. Гавриловиќ (1972), кој е
еден од најчесто користените во Република Македонија, на подрачјето на Балканот и
пошироко. Моделот во оригинална форма гласи:
Wgod = T * Hgod *  *

Z 3 * F = m3/год. при што,

Wgod - е средногодишната продукција на ерозивни наноси во m3;
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Т - е температурниот коефициент и се пресметува како Т = (0.1*t+0.1)0.5, каде t е
просечната годишна температура на подрачјето;
Hgod - претставува просечно годишно количество на врнежи во mm;
Z - е коефициент на ерозија во сливот и има вредности од 0,1 – многу слаба ерозија, до над 1,5 – претерана ерозија. Z може да се добие со проценка директно од терен
или според посебна равенка. Одредување на коефициентот Z директно од терен е побрзо но помалку прецизно. Постапката се сведува на издвојување на површини-парцели
во одреден слив со различен степен на ерозивност и доделување на вредност за Z за секоја таква парцела. Потоа се пресметува средна вредност на коефициентот Z за целиот
слив.

Слика 31 Длабоки бразди и ендеци покрај патот Пехчево-Делчево кај селото Црник. При
силни врнежи од нив се еродира значително количество на нанос кое се нанесува на патот.

Одредувањето на коефициентот на ерозија Z врз основа на аналитичкиот метод
е според равенката:
Z = Y * X * a * ( +

J)

Поради многу сложените и долготрајни постапки кај традиционалното користење на моделот, истиот во поново време е прилагоден за ГИС околина, при што неопходните параметри (температури, врнежи, наклони на релјефот, покровност на земјиштето и коефициентот на видливи процеси на ерозија) се добиваат софтверски. За општината Пехчево е користен 20-m дигитален модел на релјефот од АКН (Агенција за
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катастар на недвижности) на Република Македонија, потоа сателитски снимки од
серијата Landsat ETM+ и Corine Land Cover (CLC2006) моделот на покровност на
земјиштето. Така, за коефициентот на отпорност на карпите Y, користена е предходно
дигитализирана и растеризирана геолошка и почвена карта при што за секој тип на
карпи или почви се дадени соодветни вредности. Тие се движат од 0,1 за многу цврсти
и отпорни карпи до 2,0 за многу распаднети, меки и неотпорни карпи и почви. Поради
многу сложеното проценување на точната вредност за отпорност на подлогата, а за да
не дојде до крупни грешки, извршено е двојно коренување на предходно споменатите
вредности за Y. Овој израз гласи: Y=sqrt(sqrt(Y1)). На тој начин вредностите се
„нивелирани“ и усогласени блиску до 1,0, со што влијанието врз крајниот резултат е во
рамките на соодветна точност.

Слика 32 Мелови (бедленд терени) во долината на Црничка Река како форми на претерана
ерозија на земјиштето.

Вредноста за вториот параметар X*a е изведена од европскиот модел CORINE
Land Cover-CLC2006, каде за секој тип на користење на земјиштето од овој модел се
дадени соодветни вредности кои се движат од 0,1 за густи шуми до 1,0 за голини.
За вредноста на коефициентот на видливи процеси на ерозија φ, наместо субјективна проценка од терен во традиционалниот пристап, користени се сателитски снимки од серијата Landsat ETM+, поточно спектрален канал 3 (црвен) од снимките. Вредностите во овој канал (нијанси на сива), како и кај другите, се движат од 0 (црна боја)
до 255 (бела боја), па за да се добијат крајни вредности од 0 до 1, истите се поделени со
255. На ваков начин високи вредности се добиваат за еродирани подрачја (на снимките
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се со бела боја), но и за светли антропогени објекти. За да се отстрани ефектот од светли објекти (кои би изгледале како ерозивни подрачја) извршена е корекција со вредноста за наклони на теренот (а) во форма: φ =((b3/255)*log(a+1)). На крај е добиен дигиталниот слој (леер или дигитална растерска карта) на коефициентот Ј кој претставува наклони изразени во радијани. Со наведената постапка, во ArcGIS е добиен финалниот модел на ри-

зик од појава на ерозија.

Слика 33 Кара на ризик од ерозија на општината Пехчево (според вредностите на
коефициентот Z).

Добиените резултати во вид на коефициент на ерозија (Z) покажуваат значителното присуство на терени со умерен, висок и многу висок ризик (вредности поголеми
од 0,6) и тоа 20,7 km2 или речиси 10% од општина Пехчево. На нив, дури и при умерени врнежи се јавува силно плакнење и однесување на земјиштето, производство, транспорт и акумулација на наносен материјал. Тоа особено е изразено за време на интензивни поројни (над 0,5 mm/min) или долготрајни посилни врнежи. Еродираниот мате-
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ријал се натрупува на обработливите површини, патиштата, околу објекти и во екстремни случаи предизвикува значителна материјална штета. Инаку, просечната вредност на ерозивниот коефициент Z за целата општина изнесува 0,31.

Слика 34 Графикон на односот помеѓу надморската височина и степенот на ерозивниот ризик.

Интересно е што ерозивниот ризик е најголем на околу 900-1100 m надморска
височина, во која живее и најголем број од населението во општината Пехчево. На околу 1300-1500 m, ерозивниот ризик нагло опаѓа, како последица на густите шумски појаси на таа височина. Повисоко, повторно има пораст на ерозивниот ризик, бидејќи
планинските била и врвови се оголени или под ретка тревна вегетација и незаштитени
од ерозивното дејство на дождот.
Со цел да се согледа вкупното количество на еродиран материјал, со помош на
ArcGIS, преку претходно добиениот коефициент на ерозија Z (или ризик од ерозија),
потоа моделот на температури и врнежи во областа (презентирани во делот за климата), изготвена е соодветна карта.
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Слика 35 Карта на ерозија на општината Пехчево со специфична продукција на ерозивен
нанос (според методот на Гавриловиќ, 1972).

Од моделот произлегува дека просечната годишна продукција на нанос изнесува 432 m3/km2. Тоа е релативно ниска вредност, меѓутоа значајно е што се јавуваат
многу големи просторни разлики: од густи шумски подрачја во изворишниот дел на
Брегалница со само 50-100 m3/km2, до подрачја со над 2000 m3/km2. Најерозивни подрачја во општината се во долината на Желевица и нејзините десни притоки, потоа на јужните падини на Бејаз Тепе, како и на подрачјето источно од Пехчево. На некои места,
интензитетот на ерозија надминува 2000 m3/km2/годишно (почвен слој од 2 mm годишно) што е огромна вредност. Овде всушност се јавува претерана или екцесивна ерозија
што предизвикува бројни ерозивни релјефни појави, губење на корисни плодни површини и засипување на речните корита со голема количина на наносен материјал. Од
друга страна во добро пошумените подрачја во источниот дел на општината интензитетот на ерозија е во рамките на нормалните, природни вредности, под 400 m3/km2/ годишно. На подрачјата каде интензитетот на ерозија надминува 1000 m3/km2/годишно, тре-
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ба да се преземат соодветни превентивни антиерозивни мерки и активности со кои ќе
се намали деградацијата и губењето на природните ресурси, особено почвите и водите.

Слика 36 Подрачја со висок ризик од ерозија (висок ерозивен потенцијал, над 1000
m3/km2/год. или повеќе од 1 mm земјишен слој) во непосредната околина на населбите
Пехчево, Чифлик, Негрево и Црник.

За да се согледа влијанието на врнежите врз ризикот од ерозија, изготвени се
три сценарија и тоа за појави на дневни врнежи од 30 mm, 60 mm и 90 mm. Прикажаните површини се со специфична продукција на нанос поголема од 400 m3/km2 (0,4 mm
почвен слој) што се смета за гранична вредност на средногодишна нормална ерозија.
Резултатите се претставени на моделите подолу. Секако, најголем ризик и најпогодени
подрачја се при високи количества на дневни врнежи или таканаречени долготрајни
поројни врнежи.
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Слика 37 Подрачја загрозени од силна ерозија при дневни врнежи од околу 30 mm.
При дневни врнежи од околу 30 mm (или краткотрајни, поројни врнежи од околу 20
mm за еден час), сосема мали површини се зафатени со висок и многу висок ерозивен ризик.
Меѓутоа, како што се гледа на моделските сценарија и од податоците во табелата, со зголемувањето на интензитетот на врнежи, состојбата битно се менува.

Табела 11. Површини зафатени со претерана ерозија при различни дневни врнежи.
Дневни
врнежи
30 mm
60 mm
90 mm
Вкупно

Површина
km2
4.0
34.0
66.4
208.5

%
1.9
16.3
31.8
100.0
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Слика 38 Подрачја загрозени од силна ерозија при дневни врнежи од околу 60 mm.

Од претставените сценарија, најсоодветна претстава за просторниот ризик од
ерозија (над 400 m3/km2/год.) дава сценариото при дневни врнежи од 60 mm (всушност
дневни врнежи од 50 до 70 mm или кратки едночасовни врнежи од околу 30 mm). Третото сценарио (90 mm) е карактеристично за многу ретки или екстремни случаи, бидејќи најголемата забележана дневна количина на врнежи на овие простори е околу 85-90
mm.
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Слика 39 Подрачја загрозени од силна ерозија при дневни врнежи од околу 90 mm.

Високиот ерозивен потенцијал е поврзан со зголемен потенцијал за засипување
на речните корита и плавните рамнини со наносен материјал. Така, големи наноси од
песок, чакал, валутоци, па и покрупни блокови има во коритата на Желевица и нејзините притоки Виничка Река, Панчаревска Река, Блатечка Река, Умленска Река и други.
Всушност количеството и големината на наносниот материјал укажува за силината на
ерозијата во овие сливни подрачја. Натрупувањето на нанос, не само што ги намалува
плодните површини на одредени места, туку може да ја зголеми опасноста од поплави
и поместувањето на речните корита во несакан правец.
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4.2. Појава на свлечишта како природна непогода
Појавата на свлечишта и лизгање на земјиштето е во тесна врска со претераната
ерозија, па затоа овие непогоди често се јавуваат на ист или близок простор. За појавата на свлечишта особено се значајни големите наклони на теренот и нестабилноста на
карпестите маси и земјиштето. Во таа смисла особено подложни на појава на свлечишта се деловите од општината во подножјето на Влаина и Бејаз Тепе, односно по рамката на котлинското дно, по долинските страни, покрај длабоко всечени патишта (длабоки засеци), во близина на населби и др.

Слика 40 Свлечиште кај селото Црник, едно од најголемите во областа.

Токму од тие причини, за моделирање на појавата на свлечишта се користени
наведените 6 фактори: наклони на теренот и типови на наклони (испакнати или вовлечени), геолошкиот состав, покровност на земјиштето, близината до речни текови и
близината до патишта. Во моделирања се земаат уште пет дополнителни фактори (експозиции, вертикална расчленетост, оддалеченост од раседи, надморска височина и
сеизмичност), меѓутоа во литературата или се смета дека овие фактори имаат мало
влијание или пак нивното влијание е дискутабилно. Во процесот на моделирање,
податоците за големината и типот на наклонот како дигитални слоеви се извлечени од
15 метарскиот дигитален модел на релјефот. Оддалеченоста од водотеците е добиена
од автоматски генерираната речна мрежа и тоа како бафер зона од 100 метри околу
водотеците. Слична постапка е направена за позначајните патишта, со тоа што кај нив
е одредена зона на влијание или бафер зона до оддалеченост од 50 метри патиштата.
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Литолошката карта е подготвена со дигитализација на основната геолошка карта, лист
Делчево, во размер 1:100.000 при што за секој тип на карпи е дадена соодвета вредност
во однос на погодноста за појава на свлечишта. Користење на земјиштето како уште
еден значаен парамертар кој влијае врз појавата на свлечишта е одредено со помош на
Corine Land Cover моделот од 2006 година (CLC2006) на крај е извршена проценка на
степенот на влијание на секој од шесте наведени фактори според карактеристиките на
областа, постоечките локации на свлечиштата и светската литература. Така неврзаните
или распаднати седиментни карпи имаат фактор на влијание 5, додека најцврстите карпи кварцлатитите имаат фактор 1 или речеси не влијаат врз појавата на свлечишта. Кај
наклоните, најголем фактор имаат терени со големина на наклон од 10 до 30 степени и
тоа фактор 10, а најмал фактор имаат зарамнини и терени под 5 степени, фактор 2. Всушност вредностите за составот на карпите се исти како за коефициентот Y кај ризикот
од ерозија помножен со 3, додека вредностите за користење на земјиштето се исти како
коефициентот X*a помножен со 6.

Слика 41 Карта на ризик од појава на свлечишта во општината Пехчево.
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Крајниот резултат е добиен со собирање на вредностите од сите шест параметри, односно со собирање на вредностите за секоја единечна површина од сите 6 дигитални слоеви. Вредностите на добиениот модел се движат во границите од 5 (подрачја
со најслаб потенцијал за појава на свлечишта) до 25 (подрачја со најголем потенцијал
за појава на свлечишта и подрачја каде што веќе постојат свлечишта). Помеѓу навeдените вредности се издвоени 5 класи со многу мал, мал, среден, висок и многу висок
потенцијал за појава на свлечишта.

Слика 42 Подрачја под висок ризик од појава на свлечишта во непосредната околина на
Пехчево, Чифлик, Негрево и Црник.

Со теренските истражувања и анализата на сателитските и ортофото снимки е
утврдено дека на територијата општината Пехчево има околу 100-200 свлечишта, од
кои најголем дел се активни и тие заедно зафаќаат површина од околу 10% од вкупна-
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та. Едно од најголемите свлечишта во областа е она кај селото Црник. Тоа има должина од 400 метри, широчина од 60-100 метри и вкупен волумен од близу 700.000 m3.
Материјалот во свлечиштето поради големиот наклон, се придвижува во правец на Црничка Река, особено за време на силни врнежи. Поради големата маса што се слизнува
постои опасност да дојде до нагло преградување на долината на Црничка Река и создавање на природна преграда. Повеќе мали свлечишта се регистрирани и во сливот на
Панчаревска Река, потоа Умленска Река и делови на Пехчевска Река.
Според картата на подрачја под ризик од појава на свлечишта, во општината
Пехчево, околу 31,7 km2 или 15% од вкупната територија е погодна за појава на свлечишта при соодветни временски услови. На слика 37 е прикажан графикон на односот
помеѓу надморската височина и степенот на ризик од појава на свлечишта. Јасно се
гледа дека со намалување на височината на теренот, се зголемува ризикот од појава на
свлечишта, што особено е изразено во најниските делови на општината до 1000 m. Овде е сконцентрино најмногу население, а човековите активности се најинтензивни, што
значи дека човекот всушност е еден од клучните фактори за активирање на свлечишта,
одрони и други гравитациски процеси. Во општината Пехчево, речиси сите населби
лежат на свлечишно погодни терени или во нивна близина, освен селата Чифлик и
Робово.

Слика 43 Односот помеѓу надморската височина и ризикот од свлечишта во општина
Пехчево.

60

Одредени појави на напукнувања на објекти, напукнување, оштетување или засипување асфалтни патишта, искривување или оштетување на бандери, далноводи и
слични појави, главно се последица од помирна или поизразена активност на свлечишта. Понекогаш пак е потребен само мал зафат да се смири одредено свлечиште и да
не претставува идна закана.
Бидејќи водата од врнежите е еден од најзначајните фактори кои имаат влијание
за појава на свлечишта, изработени се три сценарија според дневното количество на
врнежи и тоа од 30 mm, 60 mm и 90 mm. Сите сценарија одговараат на одреден потенцијал на појава на свлечишта при што колку дневното количество на врнежи е поголемо или пак врнежите траат подолго, толку и површината зафатена со свлечишта ќе
биде поголема.

Слика 44 Карта на подрачја потенцијално загрозени од свлечишта при врнежи од 30 mm.
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Слика 45 Карта на подрачја потенцијално загрозени од свлечишта при врнежи од 60 mm.

Врз основа на користениот модел се добиени различни потенцијални површини
под ризик од појава на свлечишта, во зависност од дневните количества врнежи. Истите се прикажани во табела 12.
Табела 12. Површини зафатени со свлечишта при различни дневни врнежи.
Дневни
врнежи
30 mm
60 mm
90 mm
Вкупно

Површина
km2
19.8
50.1
88.6
208.5

%
9.5
24.0
42.5
100.0

Очигледно, колку се поголеми дневните количества на врнежи, толку се поголеми и површините загрозени од свлечишта (иако влијаат и останатите динамички фактори, како температурите, топењето на снегот и сл.). Во секој случај, најзагрозени се
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котлинските и долинските страни со поголем наклон, составени од неотпорни или распаднати карпи.

Слика 46 Карта на подрачја потенцијално загрозени од свлечишта при врнежи од 90 mm.
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4.3. Поплавите како природна непогода
Поплавите се природна непогода која често се јавува во подрачјата на oпштината Пехчево. Причините за тоа се во тесна врска со оголеноста (обесшуменоста) на одредени делови од просторот, забрзано површинско истекување на врнежите, поставување на различни несоодветни антропогени градби покрај речните брегови, интервенции во речните корита и бројни други фактори. На подрачјето на општината Пехчево,
според досегашните сознанија, поплавите во минатото понекогаш предизвикувале големи штети, па и човечки жртви. Тоа особено било присутно до 70-тите години на минатиот век, пред да се преземат мерки за уредување на сливовите. Такви се примерите
на Пехчевска Река, Црничка (Виничка) Река, Панчаревска Река. Така, со поплавите на
Црничка Река во 1950-тите и 1960-тите години на минатиот век, биле уништени голем
број на куќи и помошни објекти, а биле забележани и неколку човечки жртви. Релативно големи поплави беа присутни и неодамна, во 2010 и во 2013 година, особено со излевање на реката Желевица. Всушност, Желевица и речиси сите нејзини притоки, потоа Умленска Река и др. имаат пороен карактер. Во сушен период тие се речиси без вода, но при силни врнежи стануваат огромни водотеци кои можат да однесат се пред
себе.

Слика 47 Остатоци од поплави и силна ерозија во долината на Панчаревска Река кај
истоименото село (март, 2013).

Денес нема последици од толкав размер, но речеси секоја година доаѓа до оштетување на некои индивидуални објекти, однесување на бреговите, натрупување на на-
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нос и слично. Затоа, во проектот е извршено моделирање на подрачја со ризик од поплави. Во постапката, првин е одредена потенцијалната плавна рамнина, а потоа процентот на вода од врнежите што се слева директно до речните текови (големина на
површинското истекување). Потенцијално плавните подрачја на просторот од општината Пехчево се добиени врз основа на емпириско моделирање во ГИС средина со
користење на пет најзначајни параметри. Првиот параметар е индексот на вегетација,
добиен од Corine Land Cover моделот од 2006 година (CLC2006) при што вредностите
се движат од 0,1 за густо пошумени подрачја до 1,0 за голини (како индексот X*a во
моделот за ерозија). Вториот параметар е коефициентот на покровност на земјиштето
за кој е користен спектралниот канал 3 (црвен спектар) од LandSat ETM+ сателитските
снимки на областа. При тоа, вредностите за сивите нијанси од снимките кои се движат
од 0 до 255 се поделени со 255 и за да се добијат вредности од 0 до 1.

Слика 48 Карта (модел) на потенцијално плавни површини во општина Пехчево.

Многу значаен фактор за поплавите е и големината на сливната површина (Catchment Area), која е добиена софтверски во m2. Следниот параметар значаен за попла-
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вите е топографскиот индекс на влажност (Topographic Wetness Index - TWI), кој покажува на кои терени најмногу се задржува водата. Последниот фактор е релативната височина на падините (Slope Heigth) кој ја покажува релативната височина на некој простор на долинското дно изразено во метри. Колку овој простор над долинското дно е поширок, толку плавната површина е поголема. За добивање на моделот потенцијално
поплавени површини, сливната површина и топографскиот индекс на влажност се логоритмирани бидејќи нивните вредности се многу високи. На крај, со множење на сите
праметри добиен е конечниот модел. Во него, вредностите се движат од 0 за подрачја
без никаков ризик од поплавување, до над 10 за подрачја со многу висок ризик. Бидејќи врнежите се клучен фактор за појавата на поплави особено во однос на нивното траење и интензитет, ризикот од поплави е е моделиран врз основа на 3 сценарија и тоа,
при дневни врнежи од: 30 mm, 60 mm и 90 mm.

Слика 49 Потенцијално поплавени површини при при дневни врнежи од 30 mm.
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Табела 13. Потенцијално поплавени површини при различни дневни врнежи.
Дневни
врнежи
30 mm
60 mm
90 mm
Вкупно

Пехчево
km2

%

2.7
5.1
12.1
208.5

1.3
2.4
5.8
100.0

Според било кое од трите модели и сценарија, најзагрозени површини од поплави се во низводниот дел од долината на Желевица, потоа Панчаревска Река низводно
од с. Панчарево, Црничка (Виничка) Река кај селото Црник, како и низводните делови
на Пехчевска и Умленска Река. За време на поплави, протекот кај овие реки може да
биде значително поголем од нормалниот.

Слика 50 Потенцијално поплавени површини при при дневни врнежи од 60 mm.
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Слика 51 Потенцијално поплавени површини при при дневни врнежи од 90 mm.

Може да се констатира дека теренот во општината Пехчево е таков што не одговара за поплави од голем размер при кои би биле зафатени пространи површини. Тие
се локализирани на тесна зона околу речните корита на Пехчевска, Негревска, Умленска, Виничка и Панчаревска Река. Сепак, во таа зона се и деловите од речиси сите населби. Со идните климатски промени, се очекува поплавните појави да зачестат, за што
би требало да се води сметка при планирање, уредување и користење на просторот.
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4.4. Пожарите како природна непогода
Во општината Пехчево, шумите зафаќаат значителна површина и тоа повеќе од
50% од вкупната. Голем дел од шумите се претставени со четинарски видови кои се
лесно запаливи, горливи и во кои при поволни временски услови, пожарите брзо се
прошируваат. Во таа смисла особено се значајни високите температури кои во општината Пехчево, во текот на летото се искачуваат над 35°С. Покрај тоа, сушите се релативно чести и можат да траат повеќе од 20 дена. Наведените два фактора создаваат многу погодни услови за појава и ширење на пожари, особено во последно време како последица од глобалното затоплување. Затоа, во последните години, како што летата се
потопли и посушни, зачестија појавите на шумски пожари на подрачјето или непосредната околина на општината Пехчево, а посебно беа изразени во 2007 и 2012 година.

Слика 52 Карта (модел) на ризик од пожари во општината Пехчево.

Пожарите на овие простори брзо се прошируваат под влијание на поволните
ветрови, предизвикувајќи големи материјални штети, деградација на животната среди-
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на, а подоцна (по оголување на теренот) поплави, ерозија и др. Затоа во проектот е изготвен соодветен модел и сценарија на пожари.

Слика 53 Пожар покрај патот кај с. Панчарево предизвикан од човечко невнимание.

За изготвување на просторниот модел за ризик од пожари, користена е веќе
предходно постоечка и светски прифатена методологија (Ertan et al., 2004). Во неа како
главни парaметри кои влијаат на појавата и ширењето на пожарите се земени наклоните на теренот, експозициите, типот на вегетацијата, оддалеченоста од патиштата и
оддалеченоста од населбите. Наклоните и експозициите коишто имаат многу големо
значење за ширењето на пожарите се извлечени од 20-метарскиот дигитален модел на
релјефот. Пожарот се шири многу побрзо нагоре по падините, а исто така јужните падини се многу поизложени на опожарување. Типот на вегетација е многу важен фактор
кој има одредена погодност или непогодност за опожарување. Вегетацискиот фактор е
добиен од Corine Land Cover моделот од 2006 година (CLC 2006) при што се издвоени
видови вегетација според нивната подложност кон опожарување. Колку патиштата и
населбите се поблиску до шумите, толку е поголема веројатноста за појава на појва и
ширење на пожарите. Со множење на сите предходно наведени параметри поставени
во дигитален формат, добиен е крајниот модел на ризикот од пожари, чии вредности се
движат од 20 до 120. Во таа смисла се изготвени и три сценарија за ризик од пожари
при: топло време (неколкудневен сув период со температури од 25-35С; сценарио 1),
при топло и сушно време (повеќедневен сув период со температури од 30-35С; сценарио 2) и при многу (екстремно) топло и сушно време (повеќе од 10 дена сушен период
со температури над 35С; сценарио 3). Вториот пристап на согледување на опасноста
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од појава на пожари е преку набљудување на сателитските снимки од MODIS за
сушноста на вегетацијата.

Слика 54 Подрачја со висок ризик од пожари во општината Пехчево (сценарио 1).

Значајно е да се напомене дека освен што патиштата се земени во моделирањето како фактор за појава на пожари, тие се значајни и во одбраната од веќе појавените
пожари, бидејќи моѓе да овозможат брза достапност до одреден дел од шумските површини. Во таа смисла, должината на сите патишта и патеки во општината Пехчево изнесува 660 km, а на подобрите асфалтни, макадамски и шумски патишта 235 km што може да се смета за задоволително во однос на големината на општината.
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Слика 55 Подрачја со висок ризик од пожари во општината Пехчево (сценарио 2).

Некои површини под ризик од пожари се на тешко достапни терени со голем
наклон, така што при евентуална појава на пожар, достапноста на специјални возила би
била проблематична.

Табела 14. Површини под ризик од шумски пожари во однос на временските услови.
Временски услови
Топло време
Топло и сушно време
Мн. топло и суво време
Вкупно

Површина
km2

%

21.0
44.2
74.7
208.5

10.1
21.2
35.8
100.0
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Слика 56 Подрачја со висок ризик од пожари во општината Пехчево (сценарио 3).

MODIS снимките се обновуваат неколку пати дневно (секои четири часа) и во
груб размер покажуваат колку е влажна или сува вегетацијата, а со тоа и колкава е
вегетациската погодност за појава на пожари.
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4.5. Земјотресите како природна непогода
Според анализите на неотектонските и сеизмичките карти (Јанчевски, 1987; Арсовски, 1997; Giardini et al., 2003), општината Пехчево лежи на големо активно земјотресно жариште кое има многу висок потенцијал, не само на Балканот туку и пошироко.
Бројните вкрстени раседи како Крупнишкиот, Беровскиот, предизвикуваат ретки, меѓутоа понекогаш изразито силни земјотреси. Таков бил катастрофалниот земјотрес од
1904 година, кој се смета за еден од најсилните на Балканот (7.5º по Рихтер), при што
селата Крупник и Симитли во Бугарија, како и повеќе села од Македонска страна биле
разурнати до темел. Затоа, со интерполација на податоците за досега забележаните
земјотресни појави на овој простор и соодветните претходни истражувања е изготвен
модел на сеизмички ризик за овие две општини. Моделот покажува дека општините
Пехчево и Симитли лежат во зоната со потенцијално голем сеизмички ризик (максимална магнитуда VII-VIII степени, односно IX-X степени според MCS), за што треба да
се води особена сметка при сите градежни и останати просторни активности во областа.

Слика 57 Карта на сеизмички ризик на општината Пехчево (според Јанчевски 1987).
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Освен директното влијание на земјотресите, многу значајно е и нивното индиректно дејство кое понекогаш тешко може да се утврди или претпостави. Силните земјотреси како оној од 1904 година, можат да активираат големи свлечишта, како што е
свлечиштето кај селото Црник. Исто така, може да доведат до промена на движењето
на подземните води, појава на различни пукнатини, отцепување на делови од земјиштето особено покрај бреговите и засилена ерозија. Овие ефекти обично стануваат видливи веднаш по земјотресот, но понекогаш е потребен значително подолг период.
Инаку, во општината Пехчево во минатите неколку децении не се обрнувало
особено внимание на големата потенцијална сеизмичност на областа. Сепак, токму поради меѓузависноста на земјотресите со останатите појави, треба да се обрне поголемо
внимание вра начинот на градба, да се избегнуваат свлечишно погодни терени кои лесно може да се активираат, да се направи микросеизмичка реонизација, да се води сметка за квалитетот на градбите и др.
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8. ПРЕПОРАКИ
Општината Пехчево располага со вредни природни ресурси како што се резерви
на одредени метални и неметални суровини (бакар, јаглен, гранит, песок), релјефни,
климатски, водни, шумски и почвени ресурси. Меѓутоа тие се доста ограничени и подложни на деградација од страна на човекот. Нивната деградација е тесно поврзана со
природните непогоди кои пак обично се директно или индиректно предизвикани од човекот, освен земјотресите како типичен геохазард. Особено изразени непогоди на подрачјето на општина Пехчево се претераната ерозија на земјиштето, појавата на свлечишта, поплави и пожари. За таа цел во ГИС средина се изработени прецизни модели
на потенцијална појави од вакви ризици. Истите покажуваат дека голем дел од површината на општините е под некаков ризик во следниот повеќегодишен период.

Слика 58 Модел на комбиниран ризик од ерозија, свлечишта, поплави и шумски пожари во
општината Пехчево.
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Табела 15. Подрачја со висок ризик од ерозија, свлечишта, поплави и пожари во општина Пехчево.
Непогода
Претерана ерозија
Свлечишта
Поплави
Пожари
Вкупно под ризик
Вкупно

Површина
km2

%

34.0
19.8
12.1
21.0
71.9
208.5

16.3
9.5
5.8
10.1
34.4
100.0

Во табела 14 одделно се дадени површините загрозени со силна ерозија (30
mm), свлечишта (30 mm), поплави и пожари (сценарио 1), што може да се смета најверојатен и најчест случај. На крај, во делот „вкупно под ризик“, се претставени преклопените површини под ризик од повеќе непогоди (подрачја на две или повеќе непогоди
може да се поклопуваат). Од резултатите и од комбинираниот модел се гледа дека општината Пехчево е значително повеќе загрозена со наведените 4 потенцијални непогоди (34,4%), особено понискиот дел, во близина на населбите и на обработливите, корисни површини. Најголема загрозеност е од процесите на претерана ерозија, што пак е
поврзана и со останатите 3 непогоди. Од деталните карти и модели, може точно да се
согледа кои подрачја се најзагрозени. Како и да е, севкупниот ефект е многу неповолен
за природните ресурси, локалната економија и социо-демографските процеси. Заради
тоа, неопходно е да се преземат соодветни превентивни мерки за намалување на ризикот од овие појави или ограничување на нивниот ефект.
Современиот концепт на заштита и управување, поаѓа од претпоставката дека
на сите нивоа и фази на планирање е потребно да се дефинира прифатливо ниво на ризик од природни непогоди. Потоа, со ситем на превентивни, организациски и други
мерки и инструменти да се интервенира со цел спречување на нивното настанување,
односно намалување на последиците од непогодите на прифатливо ниво. За да може да
се изврши правилна проценка на степенот на загрозеност на просторот, односно ограничувањето за неговото користење, потребно е да се пристапи кон изработка на катастар на загрозенот на просторот од природни непогоди, во функција на просторно и урбанистичко планирање. Врз основа на сознанијата и истражувањата, би се направила
листа на зони на можни ризици, веројатност на појавување, обем на последиците и на
основа на тоа би се дефинирале плановите на заштита. Општина Пехчево, до сега немаше јасно дефинирана политика за заштита од природни непогоди. Затоа, неопходно
е во наредниот период да се донесе стратегија за интегрална заштита од природни
непогоди, која преку соодветни плански и други потребни мерки и инструменти, мора
да биде подржана низ адекватна законска, просторно-планска, урбанистичка и технич-
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ка регулатива. Тоа особено се однесува на политиката на користење на земјиштето, изградба на објекти и техничка инфрастуктура.
Насоки за управување со ризици од претерана ерозија
Поради значителната површина на терени зафатени со силни ерозивни процеси
во општината Пехчево, неопходно е да се преземе цел систем на мерки со кои ќе се намали губењето на земјиштето и неговата плодност, ќе се намали опасноста од засипување со наноси, потоа опасноста од поплави, појави на свлечишта и други поврзани
процеси. За таа цел се неопходни следните мерки и активности:


Градежно-техничките (хидротехничките) работи, во кои спаѓаат: изградбата на
надолжни и напречни градби за уредување на поројните корита. Во оваа група
на работи спаѓаат и изградбата на микроретенции и мали акумулации за вода и
задржување на пороен нанос. Овие работи главно се наменети за непосредна
заштита од поплавни води и движење на пороен нанос.



Техничко-мелиоративни во кои спаѓаат: изградба на контурни ровови, тераси,
плетери, подѕидувања, камени сандаци и други објекти кои се во функција на
создавање услови за подобро прифаќање и развој на насадените садници при
пошумување на стрмни падини и подигнување лозови и овошни насади на
тераси, затревување на косини и сл.



Агромелиоративни работи во кои спаѓаат: работи за мелиорација на земјоделски
земјишта, подобрување на структурата на почвите, воведување на плодореди,
терасирање на земјиште, контурно-појасна обработка на земјиштето, примена
на противерозивна агротехника, наводнување, ѓубрење и сл.



Шумско-мелиоративни во кои спаѓаат: разни видови на пошумување (во дупки,
кордони, плоштатки, засејување на семе и др.), затревување, работи на мелиорација на пасишта, деградирани шуми и шикари, ресурекциони сечи и сл. Овие работи уште се нарекуваат и биолошки работи.



Економски мерки во кои спаѓаат: организацијата и управувањето со природните
ресурси во општината, односно начинот и интензитетот на користење на ресурсите, број и вид на добиток на единица пасишна површина, режим на користење на шумите, водите, пасиштата и сл., развој на локалната индустрија, енергетика, ловството, риболовот, туризмот и сл.



Административни мерки во кои спаѓаат: разни прописи, одлуки, решенија и
слични акти со кои се регулира начинот на обработка и користење на земјиштето, забрана за сеча, прогласување на шуми со посебна намена, пренамена на земјиште, воведување плодореди, планско користење на ресурсите и сл.
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Едукативни мерки во кои спаѓаат: организација и одржување на разни курсеви,
предавања, семинари, изложби, брошури, јавно информирање на населението и
др.

Со сите споменати мерки, не само што ќе се намали ризикот од претерана ерозија и акумулација на наносен материјал, туку ќе дојде до постепена ревитализација на
девастираните подрачја и нивно посоодветно користење. За релативно краток временски период би можело да се очекува зголемување на продуктивноста во земјоделството, зголемување на корисните води со намалено површинско истекување и слично.
Насоки за управување со ризик од свлечишта
Некои од најзначајните мерки и активности кои треба да се имаат во предвид во
однос на ризикот од свлечишта се:
 Воспоставување и строго почитување на стандарди, критериуми и нормативи за
градба и одржување на сите објекти со цел заштита од појава на свлечишта;
 Изработка на Катастар на нестабилни површини на општината Пехчево, но и
на национално ниво;
 Подготовка и организација на превентивни мерки за одбрана од свлечишта;
 Информирање на населението за факторите на интензивирање на процесот на
лизгање на теренот и појавата на свлечишта;
 Организација на градежни активности со цел одбрана од свлечишта;
 Стабилизација на некои косини покрај патишта и објекти;
 Дренирање на вишокот на подземна вода над и покрај свлечиштата;
 Намалување на оптеретувањето на свлечишната маса:
 Биолошки мерки (главно затревување или ниски видови);
 Особено внимание треба да се посвети на поголемите, опасни активни свлечишта како она над селото Црник, кое може да претставува опасност за самото село.
Насоки за управување со ризици од поплави







Изработка на план за одбрана од поројни поплави во општината Пехчево;
Подготовка и организација на превентивни мерки за одбрана од поплави,
особено кај загрозените населби и подрачја;
Воспоставување на систем за рано предупредување на опасности од поплави,
информирање и обука на населението;
Организација на хидротехнички активности при одбрана од поплави
(активности покрај речното корито, контрола на ерозијата околу речното
корито, одстранување на наносниот материјал кај мостови и други објекти;
Организација на комунални активности при одбрана од поплави (одржување на
витални системи, активности на инфраструктурата, контрола на сообраќајот,
евакуација и спасување на населението;
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Имплементација на повеќе мерки со цел обезбедување на оптимална
кординација и синхронизација на сите активности поврзани со спречување на
поплавите или ублажување на нивните последици;
Покрај овие директни мерки и активности потребно е да се превземе следното:
 Перманентно обновување на картата, односно моделот на ерозија на општината Пехчево на секои 2-3 години;
 Перманентно обновување на катастарот на поројни водотеци во општината Пехчево на секои 2-3 години;
 Изработка на катастар на изведени противерозивни работи и активности
за одбрана од поројни поплави.
Насоки за управување со ризици од шумски пожари









Намалување на опожарените површини единствено може да се постигне преку
брзо откривање на појави на шумски пожари, брзо известување за појава на шумски пожар, брзо и ефикасно гасење на шумски пожари додека се уште во почетна фаза;
За остварување на предходното неопходно е постоење на проодни шумски патишта и патеки, располагање сотеренски возила за набљудување на шумите во
критични периоди, систем на видиковци за известување за појава на шумски пожар, специјализирани возила кои мозе да се движат по тешки терени, располагање со доволно рачна противпожарна опрема и др.;
Обезбедување на доволни количества лесно пристапна вода која може да послужи за гасење н пожарите како што се микроакумулации, локви и резервоари како и пристапни патеки до постојани водотеци од кои би се земала вода за гасење
на пожарот;
Планирање на мерки за биолошко техничка заштита во шумите и тоа: подигање
на мешани култури, подигање на биолошки појаси, пробивање на противпожарни појаси, проширување на постоечките просеци, чистење и нега на четинарските култури.
Насоки за управување со ризици од земјотреси

Клучна улога за управувања со сеизмички ризик лежи во соодветното планирање и уредување на просторот. Целта и смислата на анализа на сеизмички ризик е предвидување на штети од очекуван земјотрес, а дефинирање и одредување на сеизмичкиот
ризик бара познавање и анализа на повеќе фактори. При тоа, во услови на сеизмичка
загрозеност на општината, постојат две битни барања односно услови и тоа:
 Макросеизмичко и микросеизмичко зонирање и картирање на осетливост на теренот преку соодветни истражувања;
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 Воведување на асеизмично градење и управување со постоечките објекти и инфраструктура.

Слика 59 Примери на „неупотребливо“ земјиште уништено со природни непогоди.

За сите наведени активности, со цел навремено и соодветно преземање на мерки, неопходно е вклучување на стручни лица од соодветните области (шумари, градежници, агрономи) секако со помош на пошироката заедница. Во превентивна функција,
неопходна е набавка и поставување барем по една автоматска метеоролошка станица
во општината Пехчево, со кои ќе се добиваат навремени, точни и неопходни метеоролошки податоци. Исто така, неопходна е набавка на најмалку една автоматска хидрометриска станица која ќе го следи нивото на водата во главните водотеци. Истите ќе
овозможат постојан мониторинг на состојбите со потенцијалните природни непогоди и
навремено ќе алармираат за можните закани.
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Слика 60 Добар пример на соодветно уреденото корито на Пехчевска Река низ Пехчево.

Покрај ваквото трансгранично поврзување, за успешна превенција и справување
со природните непогоди кои во идниот период ќе бидат се поизразени, мора да се воспостави регионална, па дури и поширока национална информациска поврзаност. Таа
најсоодветно би функционирала преку ГИС поставен систем на информации, кои имаат значителна динамичност. Во овој процес, значителна улога може да има Центарот за
управување со кризи на Република Македонија, односно неговата регионална подружница.
Сето претходно споменато ќе придонесе негативните ефекти од природните непогоди кои можат да бидат далекусежни, да се превенираат, следат, менаџираат и да
овозможат соодветен одржлив развој и планирање особено на послабо развиените подрачја како што е Пехчево.
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