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ГраДовите, реКите и 
КлиМатСКите ПроМени

Примената на ПринциПите на зелената економија треба 
да резултира со намалување на ризикот од катастрофи 
и Прилагодување на климатските Промени. При ова 
сите сектори на оПштествената заедница треба да се 
анализираат Преку влијанијата на Природните системи 
и социјалните структури. во Практична смисла, зелената 
економија инвестира во еколошките ресурси со цел да се 
Постигнат стабилни климатски услови, стабилна биолошка 
разновидност и чиста вода и чист воздух
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Цивилизациите и градовите од најстари времиња 
се развивале околу реките. Водата како движечка 
сила на сè во природата, и хидрологијата како 
наука за квантитетот и квалитетот на водата во 
последните неколку децении најчесто се поврзуваат 
со климатските промени. Хидролошкиот циклус на 
глобално и на локално ниво е сериозно нарушен, 
а последиците најчесто недоволно дефинирани. 
Ова особено се однесува на урбаните речни 
сливови. Се чини забораваме дека водните тела, 
реките и езерата, и нивните екосистеми се еднакво 
ранливи како и човекот. Имено, урбанизацијата 
на речните сливови доведува до фундаментално 
различен карактер во споредба со оние во шумски 
и неурбанизирани средини. Со урбанизацијата се 
зголемуваат непропустливите површини со што се 
менува состојбата на речниот екосистем, а степенот 
на пораст на таквите површини може да биде 
показател за предвидување на тоа колку големи 
можат да бидат разликите. Зголемената застапеност 
на бетонската и асфалтна инфраструктура и 
намалувањето на зелената инфраструктура, 
доведува до нарушување на климатските услови 
и модификација на површинското и подземното 
истекување. Промените во компонентите на 
хидролошкиот циклус како резултат на различниот 
степен на урбанизација се прикажани на Слика 
1. Зголемувањето на површинскиот истек како 
резултат на намалување на инфилтрацијата и 
евапотранспирацијата, доведува до зголемување на 
хидрограмот на истекување и намалување на времето 
на задоцнување, односно кривата на подигање на 
хидрограмот е пострмна и повисока, Слика 2. Ваквата 
модификација на директното истекување значи и 
поголеми последици чие санирање е значително 
поскапо отколку мерките за контрола и управување 
со поплавите.
Освен промената на површинското истекување, 
друго драматично влијание на урбанизацијата врз 
реките и нивните екосистеми доаѓа од загадувањето. 
Речиси сите урбани реки кај нас се реципиенти 
на фекални, индустриски и атмосферски отпадни 
води, па дури и на цврст отпад. Урбаните реки ги 

имаат загубено своите природни коридори, односно 
нивните природни плавни зони се урбанизирани. 
Класичен пример на узурпација на природниот 
околен простор на една река е случајот со реката 
Вардар во централното градско подрачје на Скопје. 
Крајно ограничен речниот коридор со ѕидови и со 
релативно добро уредени инундации со ниско и 
високо стеблеста вегетација, сега се трансформира 
во коридор од високи бетонски зданија кои на места 
се спуштаат и во плавената зона на регулираното 
корито. Сведоци сме и на интензивно урбанизирање 
на плавената зона и на изградба на нови, непотребни 
и ниско поставени мостови. На ваков начин реката 
станува маргинален сегмент во урбаниот систем на 
градот. Слично се случува и со реката Отиња во Штип, 
каде во тек се активности за парцијално покривање 
на речното корито и изградба на платформи за 
паркиралишта, Слика 3. Носечките конструкции 
на платформите се изведуваат во основното речно 
корито со што се нарушува целиот речен систем 
од морфолошки, хидролошки, хидраулички и 
биолошки аспект. Покрај ова, со урбанистичките 
планови, кои најчесто не ја третираат реката, 
се урбанизираат и уништуваат постојни зелени 
површини, се прошируваат градски сообраќајници 
на сметка на зелените површини, а сето тоа има 
влијание и врз локалните климатски карактеристики. 
Имено, ваквите активности во градовите, заедно 
со индустриските и другите стопански капацитети, 
несомнено ги поттикнуваат климатските промени 
кои можат да бидат природни и антропогени. Во 
урбаните средини доминантно влијание секако 
имаат  активностите на човекот. На ваков начин, 
климатските промени стануваат дополнителен 
притисок врз урбаниот речен систем кој и онака 
е веќе под силно влијание поради користењето 
на водите, загадувањето и управувањето според 
принципи и практики кои не се во согласност со 
одржливиот развој.
На ваквите состојби со реките и градовите кај нас 
може да се надоврзат и поновите регистрирани 
климатски карактеристики, како на пример 
зголемени температури на воздухот, намалена 
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Слика 1 Промена на компонентите на истекување кај површини со различен степен на урбанизација

Слика 2 Влијание на урбанизацијата врз хидрограмот на 
истекување

инсолација, намалени врнежи и намалени протоци 
во реките. Имено, многу често институциите и 
други системски авторитети кои носат одлуки и 
имплементираат проекти и планови го застапуваат 
ставот дека зголемените температури на воздухот, 
намаленото количество на врнежи, топлите зими и 
врелите лета се резултат на климатските промени. 
Навистина, научна вистина е дека глобалното 
затоплување на планетата Земја се случува како 
резултат на интензивниот технолошки развиток и 
зголемената емисија на стакленички гасови. Меѓутоа, 
научна вистина е и дека локалните активности, 
мерки и политики, најчесто неповолни за животната 
средина, се рефлектираат на глобално ниво. Исто 
така, научна вистина е дека водата е единствен 
само обновлив ресурс на планетата Земја. Водата 
во  атмосферата, океанот, копното и подземјето е 
со изразена нерамномерна распределба. Имено, 
свежата вода на копното и во подземјето е најмалку 
застапена, и според основните принципи на одржлив 
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Слика 3 Урбанизирање на регулирано речно корито на Вардар во Скопје и на Отиња во Штип

развој и „зелени политики“, на планетата Земја и 
треба стабилна популација, што повратно треба да 
доведе до стабилна потрошувачка на вода. Речните 
сливови како извори на свежа вода за основните 
потреби на човекот и заедницата, имаат ограничен 
воден потенцијал кој зависи од големината 
на сливот, географската локација, геолошкиот 
состав и начинот на користење на земјиштето, 
не можат да не бидат ранливи на зголемените 
потреби.  Еколошки одржлив економски раст 
(Green Growth) е нова парадигма за постигнување 
на економски раст без нарушување на животната 
средина и креирање на синергетско поврзување 
помеѓу животната средина и економскиот развој. 
Примената на принципите на зелената економија 
треба да резултира со намалување на ризикот 
од катастрофи и прилагодување на климатските 
промени. При ова сите сектори на општествената 
заедница треба да се анализираат преку влијанијата 
на природните системи и социјалните структури. Во 
практична смисла, зелената економија инвестира во 
еколошките ресурси со цел да се постигнат стабилни 
климатски услови, стабилна биолошка разновидност 
и чиста вода и чист воздух. Ваквите постулати се 
основна обврска во заштитата и унапредувањето 
на животната средина, кои биологот Бари Комонер 
(1917-2012) како основни закони (Four Laws of 
Ecology) ги поставил уште во 1971 година од кои 
најчесто цитиран е последниот закон: „Такво нешто 
како бесплатен ручек не постои –  зад она што ќе 
сработиш, мора да има некоја причина“. 
За поддршка на проекти во управување со водите, 
заштита и подобрување на животната средина, 
формирани се голем број меѓународни тела и акти 

како на пример: Програмата за развој на Светска 
банка (WB), Програмата за развој на Обединетите 
нации (UNDP), Глобалниот фонд за животна средина 
(GEF), Програмата на Европската комисија за животна 
средина (LIFE) и други, кои помагаат во развивање, 
финансирање и имплементација на проекти за 
животната средина, особено на пилот-проекти 
како што се проектите за реставрација на речни 
корита и речни сливови. Тука треба да се спомене и 
Европската директива за води (WFD), чии основни 
принципи и начела во интегрирано управување со 
речните сливови се обврска за сите земји-членки 
и аспиранти. Поимот „реставрација“  подразбира 
враќање на речниот систем во неговата, историски 
гледано, оригинална состојба. Со други зборови, 
со процесот на реставрација треба речните текови 
и нивните сливови да се вратат во хидролошка, 
хидрауличка и биолошка рамнотежа. Реставрацијата 
на урбаните реки е извонредно комплексна, 
долготрајна и многу скапа активност. Многу често 
заради узурпираните речни коридори, реставрацијата 
на урбаните реки е речиси невозможен процес. Затоа, 
во вакви случаи може да се планира рехабилитација 
или ремедијација, со кои проекти се проектираат 
и имплементираат мерки за подобрување на 
општата состојба на речниот систем, од хидролошки, 
климатско-метеоролошки, архитектонски и социјален 
аспект, кои за крајна цел имаат подобрување на 
квантитетот и квалитетот на водата.
Прашањето што може да си го поставиме е: Дали 
може да дејствуваме поинаку и дали мртвите 
градски реки може да ги вратиме во живот? 
Секако дека може, а за начинот, техниките, 
практиките и резултатите може да ни помогнат 
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светските искуства. Имено, неколку успешни 
приказни од реставрација на урбани реки со 
многу придобивки за речниот екосистем, за 
градовите, за населението и за заедницата 
воопшто, се навистина позитивни искуства. Еден 
од најуспешните проекти за реставрација е оној 
за градската река во Сеул, Јужна Кореја (CGC 
Restoration Project). Во периодот 1948-1978 реката 
низ централното градско подрачје била загадена до 
тој степен што ја канализирале, потоа врз каналот 
изградиле централна градска сообраќајница, 
а по неколку години врз таа сообраќајница е 
изграден автопат, Слика 4. Меѓутоа, интензитетот 
на сообраќајот до тој степен го загадил и воздухот 
што се манифестирале и неповолни климатско-
метеоролошки појави, како на пример зголемени 
температури на воздухот. Исто така, контролата на 
поплавите станала речиси невозможна. Државните 
и локални авторитети одлучиле да ја реставрираат 
градската река и во периодот 1998-2005 проектот 

е реализиран, Слика 5. Со проектот бил срушен 
речниот покриен канал, градската сообраќајница 
и автопатот биле дислоцирани. Исто така сите 
канализациски приклучоци биле дислоцирани. 
Вкупната инвестиција изнесувала 366 милиони 
US$. Успешноста на проектот и придобивките биле 
толку очигледни што државата издвоила нови 
19 милијарди US$ за реставрација и на другите 
реки во државата (Four Rivers Restoration Project). 
Најголемите придобивки од реализираната 
реставрација се: чиста вода, зелен речен коридор, 
чист воздух, обновени речни живеалишта и висок 
степен на поврзување на населението и реката. 
Температурата на воздухот во Сеул се намалила за 
5-6оС како резултат на намален сообраќај, зголемен 
степен на осенчување на реката и зголемени 
зелени површини во речниот коридор. Голем дел од 
вложените инвестиции се вратиле во градската каса 
само од туризмот.
Уште неколку успешни реставрации и рехабилитации 

Слика 4 Состојба пред и по реставрација (Cheonggyecheon River, Seoul)

Слика 5 Изглед на реставрирани делници (Cheonggyecheon River, Seoul)
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на урбани реки вреди да се споменат. Речното корито 
на Каланг Реката во Сингапур било канализирано 
и бетонирано, Слика 6. По реставрацијата реката е 
вратена во нејзиниот природен тек, а во околниот 
простор на реката е формиран парк. Реката во Лос 
Анџелес е исто така импресивно рехабилитирана, 
Слика 7. По реставрацијата оваа река е чиста, а 
биолошката рамнотежа воспоставена. Лагуни со 
различни архитектонски, рекреативни и спортски 
содржини се места кои ги привлекуваат еднакво 
туристите и градското население. Овие активности 
во зачувување на речните системи и негување на 
состојбата и здравјето на нивните екосистеми, каде 
важна улога има човекот, секако се императив за 
подобра животна средина на локално и глобално 
ниво, но едновремено и за опстанок на планетата 
Земја.
Од сето претходно изнесено може да се констатира 
следното. Климата и климатските промени вклучуваат 
одреден режим на температурата, врнежите, 

влажноста, ветрот и сезоните. Климатските промени 
треба да се разберат не само како промена на 
временските услови, туку како сезонски промени 
во подолг временски период. Ваквите климатски 
промени имаат фундаментална улога во формата 
и состојбата на природните екосистеми, како и врз 
економиите што ги спроведува човекот. Бидејќи 
многу системи се поврзани со климата, климатските 
промени можат да се рефлектираат најповеќе таму 
каде човекот, растенијата и животните опстануваат, а 
таквите средини се градовите каде најважни аспекти 
се производство на храна, достапност и користење на 
водата и ризикот по здравјето. Во светот се посветува 
сериозно внимание на климатските промени бидејќи 
тие ја нарушуваат рамнотежата на животната 
средина, економијата и заедниците. Секако човекот 
може да ги намали влијанијата од климатските 
промени, особено во урбаните средини, но основен 
предуслов е преземање на акциски мерки и планови 
веднаш. 

Слика 6 Состојба пред и по реставрација (Kallang River, Singapore)

Слика 7 Изглед на речни лагуни по реставрација (Los Angeles River, US)
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