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- ДА СЕ ГРАДАТ ИЛИ ДА СЕ РУШАТ - ?

ABSTRACT

The paper deals with the problem arrising from the action taken by the World Commission of
Dams (WCD) to abandon any activity of planning, desuigning, building and maintening large
dams stipulating some problems from totally negativistic point of view. Under the umbrela of
"Cost of Dams" they are pointing out the following problems:

<• Millions of people have been displaced from their homes each year from large dams. Many
were not resettled and those that were rarely had their livelihoods restored. Compensationhas in
many cases been either non-existent or inadequate.

•J* Impact on communities downstream was often significant and was not addressed ade-
quately in planning and design of large dams.

* Large dams have had extensive impacts on rivers, wetrsheds and aquatic ecosystems and
efforts to mitigate these have met with limited success.

•!• While there was variability from one project to next, a considerable portion of large dams
have fallen short of physical and economic targets with a high tendency to cost overruns.

From the other side, to the above provocative questions the International Commission of
Large Dams (ICOLD) did not stayed indifferent but took an active action stipuleting all the
benefits, as well as the concerns obout dams from a general point of view. These steps of [COLD
and the views of the writer of this paper are discussed in the following text.

ВОВЕД

Составувачот на ова писание долго време се колебаше што заглавје да му даде.
Можеби чудно изгледа да се јави дилемата дали да се градат нови брани (нови) или
да се рушат постоечките. Звучи апсурдно, нели? Меѓутоа, факт е дека таквата
тенденција мошне нападно се шири во светот. Затоа, во продолжение ќе се обидеме
да фрлиме појасна светлина на овој проблем, бидејќи тој станува мошне акутен,
особено последниве неколку години.

Одамна е познато дека откога постои цивилизирано човечко општество постојат
и брани со своите водни акумулации.Тоа е правено со цел водата да се акумулира во
периодот когаја има повеќе отколку што е потребна и да стои на располагање во
моментите кога на човекот му е најнеопходна. Тоа е, впрочем, сосема нормална
појава. Меѓутоа, сега, кога се појавува организиран отпор против изградбата на
ваквите објекти, па дури и тенденција на рушење и отстранување на веќе постоеч-
ките, сметаме дека е целисходно да го изнесеме нашиот став и да го запознаеме
нашето инженерско членство, па и пошироко, со главните аспекти на еден вид објекти
и да ја објективизираме нивната ролја што ја одигрувале и се уште ја играат во
текот на нивното повеќемилениумско постоење.

Можеби изгледа апсурдно и чудно што еден претседател на национален комитет
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за големи брани настојува да го брани ставот и да дава образложение за тоа дали се
потребни брани или не. Меѓутоа, отпорот кон овие објекти оди мошне организирано
и зема непотребно голем замав. Тој (отпор) се координира преку постоечката Светска
комисија за брани (World Commission on Dams) што егзистира под капата на
Меѓународната банка за обнова и развој и којашто располага со огромни финансиски
средства за нејзината пропагандна кампања. Во своето мото под наслов "Про-
чистувајќи (дестилирајќи) го светот од знаењето за браните" (Disti l l ing a World of
Knowlwdge on Dams), оваа Комисија нашироко ја агитира својата пропаганда против
големите брани и акумулации, поткрепувајќи го сето тоа само со нивните
недостатоци, целосно игнорирајќи ја ползата од нив, дури и не спомнувајќи ја.
Индикативен е фактот што движењето против големите брани потекнува токму од
развиените земји, меѓутоа сеуште не постои ниту еден податок дека е демолирана
која било постоечка брана кај нив.

Во врска со тоа, должни сме уште еднаш да потенцираме дека во акцијата штоја
спроведува погоре споменатата агенција се оди до таа крајност што се покренува
силна агитација не само веќе да не се градат големи брани во светот, туку се
спроведува силна пропаганда да се рушат постоечките. Накратко, тие ова го прават
со потенцирање на следните прашања-проблеми, ставајќи под лупата на критиката
колку едно општество го чини изградбата на една голема брана и акумулација и тоа
не само од аспект на финансиските вложувања, туку и пошироко.Токму поради овој
факт треба да се свртиме кон овој вид на капитални инженерски објекти генерално
и на објективен начин да ги образложиме нивните ролји, било да се позитивни било
негативни. Тоа ќе го направиме анализирајќи ги на начин прикажан подолу. Веќе
претходно споменатата Светска комисија за брани (WCD) се обраќа кон ICOLD на
непосреден и кон инженерското општество на посреден начин, со следните
аргументи:

* ЧИНЕЊЕ НА БРАНИТЕ
*/ Секоја година милиони луѓе се принудени на иселување од своите домови

поради изградба на големи брани. Многу од нив не се згрижени воопшто, а оние
ретките што се згрижени, тешко се прилагоду ваат на новите услови на живеење. Во
многу случаи или не постои компензација на загубите или таа е неадекватна.

Ѕ Судирот на.браните со низводното население честопати е мошне силен и не е
адекватно објаснет во фазата на планирањето и проектирањето на големите брани.

Ѕ Големите брани предизвикуваат силен ефект врз реките, сливовите и водните
екосистеми, а напорите за нивно ублажување постигнуваат мал или ограничен успех.

•Ѕ Таму каде што постои варијација од еден проект до друг, значителен дел од
големите брани постигнуваат кратки физички и економични цели со енормна
тенденција нивното чинење да се зголемува.

На еден ваков провокативен предизвик Меѓународната комисија за големи брани
(ICOLD) не можеше да остане индиферентна, туку мораше да реагира на соодветен
начин и со контра-аргументи.Така, во своето истапување преку написот "Браните
и околината" ("Dams and the Enviroment"), оваа Комисија ја брани својата позиција,
одговарајќи на предизвикот на начин што ги разгледува сите аспекти и донесува
соодветни одлуки што стануваат еден вид на правила за нејзините членови. Ова
накусо може да се резимира на начин како што следува:
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* КРАТКАИСТОРИЈАНА БРАНИТЕ: За период од над 5000 години браните
служат да го акумулираат и обезбедат потребното количество вода во времето
кога има вишок од неа и да овозможи нејзино користење во периодите кога нема
доволно вода во протечна состојба низ водотеците. Така, браните стануваат
интегрален дел од нашата техничка инфраструктура и во целиот свет тие го креваат
на повисоко рамниште нашиот животен стандард, на тој начин овозможувајќи ни
голем број на неопходни корисни работи.

* БРАНИТЕ И ОКОЛНАТА СРЕДИНА: Судирот на браните и акумулациите
со околната средина е неизбежен и непобитен. Земјиштето се поплавува, луѓето се
иселуваат, континуитетот на адекватен живот долж реките се прекинува и нивниот тек
се модифицира. Честопати водата се редуцира преку изградба на деривациони објекти.

Значи, инженерската бранша што се занимава со планирање, проектирање, градење
и одржување на браните секогаш ги има предвид како позитивните, така и нивните
негативни страни. На тој начин, секогаш се анализираат овие особини и се прави
баланс за избор на оптимално решение од технички, сигурносен и економски аспект.

* ОПРАВДАНРАЗВОЈ
1. Зголемената загриженост за природниот амбиент и опасноста по него се јавува

како еден од најнеопходните развојни програми во дваесеттиот век.Тоа е регулирано
и во следните мошне важни документи:

Ѕ Универзалната декларација за човековите права (1948);
Ѕ Декларацијата на ООН за правата на развој (1986);
Ѕ Декларацијата од Рио за околината и развојот (1992)

* ПОЛЗА ОДБРАНИТЕ
1. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:
Наводнување:
Ѕ Браните во светот го даваат својот придонес во производството на храна во

висина од 18% до 20% од вкупното произведено количество.
•Ѕ Половината од светските брани се изградени за потребите на наводнувањето.
Производство на хидроенергија:
Ѕ Браните овозможуваат производство на 18% од вкупното производство на

светската енергија.
2. БЛАГОСОСТОЈБА НАЛУЃЕТО
Водоснабдување:
•Ѕ Глобално гледано, 12% од вкупниот број големи брани во светот се наменети

исклучиво за потребите на снабдувањето на населението со питка и хигиенска вода.
Контрола и заштита од поплави:
•Ѕ Од сите големи брани во светот, 13% се наменети за заштита од поплави, како

и за нивна сигурна контрола (на поплавите).

* ПРОЦЕСЗА ДОНЕСУВАЊЕ НАОДЛУКИ
Ѕ Грижата за околната средина, вклучувајќи ги природните услови и социјалните

аспекти, треба да биде манифестирана уште од првите чекори при планирањето и
да продолжи низ сите фази на планирање и имплементација, како и за време на
целиот животен век на проектот.
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* БАЗАНАПОДАТОЦИ
Ѕ Исцрпната оценка за судирот со околината треба да стане стандардна процедура

насекаде и да се спроведува значително порано од изготвувањето на главниот проект
и почетокот на градењето.

*ЕКОНОМСКААНАЛИЗА
Ѕ Донесување на одлука: Еден проект за брана треба да се базира врз единствена

реална економска анализа. Каква било тенденција за увеличување на корисноста и
I за намалување на чинењето треба стриктно да се избегнува. Исто така, ова бара да

се зема предвид судирот со природната и социјалната средина.

* ПРИФАЌАЊЕ НА ОПЦИИТЕ
Ѕ Во фазата на планирањето на некој проект за брана, проблемот треба да се

студира од аспект дали ностојат алтернативни решенија коишто би можеле да ги
исполнат различните намери на проектот за браната со најнизок стенен на чинење
за општеството и околината.

* РАСЕЛУВАЊЕТО ВО ФУНКЦША HA PA3BOJ
Ѕ Раселувањето на населението од терените под идните акумулации мора да

резултира во чисто подобрување на неговиот животен стандард. Луѓето што се
директно погодени од проектот, секогаш први треба да ги почувствуваат благоде-
тите од проектот, отколку да бидат заборавени и погодени заради благодетите на
другите. Тука особено треба да се покаже специјална грижа за населението, особено
ако станува збор, честопати, за ранливите етнички групи.

* ЈАВНО ПРИФАЌАЊЕ НА ПРОЕКТОТ
•Ѕ Судирот на проектот за развој на водните ресурси со локалното население

може да стане значаен како во периодот на изградбата, така и во периодот на одржу-
вањето на објектот. Сите проекти треба да бидат испланирани, имплементирани и
управувани со јасна и целосна согласност на загрижената јавност.

* НАБЉУДУВАЊЕ И ПРИЛАГОДЛИВО УПРАВУВАЊЕ CO БРАНИТЕ
•Ѕ Од аспект на согледување и совладување на поголемите судири со околината,

мора да се спроведе комплетна постградежна ревизија на делиот проект, или барем
анализа на неговите перформанси. Штом проектот стане оперативен, неговиот судир
со околината треба да биде проценуван во стриктно определени интервали.

* 1СО1ЈОТРЕБАДАПРОДОЛЖИ CO ОДРЖУВАЊЕ НАИНИЦШАТИВАТА
ВО СМИСЛА НА:

•Ѕ Националните групидаја проширатиницијативата со вклучување на цивилното
општество, научниците-екологисти и погодените групи од населението;

Ѕ Да се воспостават работни програми на национално и регионално ниво со цел
да се користи и ревидира искуството од минатото;

•/ Да се прошири Регистарот на брани на ICOLD со вклучување на социјални и
еколошки параметри.

Дрскиот и неоснован напад на Светската комисија за 6paHii(WCD) врз постоечките
и идните големи брани и акумулации т нуди никакви алтернативни решенија туку
се сведува само на општ критицизам и ништо повеќе. На оваа акција Меѓународната
комисија за големи брани (ICOLD) одговара на крајно смирен и учтив начин,
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вклучувајки ги во својата политика сите критички осврти во вид на непишани, но
општо прифатени правила што треба да се почитуваат при користењето на
постоечките и идните големи брани. Од сето погоре искажано, тезите на WCD за
штетите од браните главно се сведуваат на проблемот на иселување на населението
и на потопување на обработливите површини со изградените акумулации. Ползата
што општеството ја стекнува со овие хидротехнички објекти едноставно се
пренебрегнува, па дури и не се спомнува. Затоа, сметаме за потребно да се осврнеме
на оваа полза со наше сопствено гледиште.

Светските статистички анализи укажуваат на фактот дека по 50-тина години од
денес, односно околу 2050 година, населението на планетата Земја ќе се зголеми за
50% и ќе ја достигне фамозната бројка од 9 милијарди жители. Од таа бројка, околу
7,5 милијарди луѓе ќе живеат во земјите во развој, или појасно кажано, во
неразвиените земји. На оваа огромна популација, водата ќе и биде повеќе од
насушна потреба со цел да ги задоволи биолошките потреби од вода за пиење и
производство на храна. Од друга страна, познато е дека околу 75% од протечната
вода низ реките не се наоѓаат на вистинско место и во вистинско време. Браните,
пак, со своите акумулации, го израмнуваат овој недостаток. Во моментов, според
критериумите на ICOLD, во светот егзистираат околу 45000 големи брани, а за
задоволување на потребите што се спомнати погоре, потребно е да се изградат, ни
помалку ни повеќе, туку уште околу 30000 нови. Новиот претседател на ICOLD, г.
C.V.J. Varma, во својот инаугурационен говор ги презентира податоците дека само во
неговата родна земја, Индија, е потребно да се изградат околу 8000-10000 нови
големи брани со цел да се зголеми капацитетот на акумулирана вода од сегашните
174 милијарди т3 на 650 милијарди т3 за потребите од вода за пиење, производство
на храна и енергија итн. [4]. Истакнувањето на добрите страни на изградбата на
големите брани ќе се обидеме да го илустрираме преку импозантниот проект "Трите
клисури" ("Three Gorges Project") на реката Yangtze во HP Кина што во себе опфаќа
импозантен број на објекти.

Сега да го насочиме нашето внимание кон овој проект, и тоа не толку кон неговата
техничка.туку социолошко-економска страна. Соовој проектсерешаваатмногуважни
проблеми од економско-социјален аспект, но исто така се создаваат и повеќе непријатни
моменти кон кои ќе се осврнеме малку подоцна. Сега ќе ги наброиме техничките
карактеристики на објектот.

<• Главните објекти на системот се: браната со нејзините придружни објекти,
хидроелектраната, објектите за пловидба

•/ Големина на преградното место: 15.28 km2

• Тип на браната: бетонска - гравитациона, долга 2309 т, висока 185 т
Ѕ Производни единици - 26, инсталирана моќност - I8200MW
^Зафатнина на акумулацијата: 39.3 милијардит3

Ѕ Годишно производство на електрична енергија: 84.7 TWH
Ѕ Проценето чинење: околу 25 милијардиТЈЅВ
• Траење на изградбата: 17 години
Ѕ Преливи: должина - 483 т; преливен капацитет - 102500 mVsec
•Ѕ Пловен објект со две паралелни превозници што овозможуваат премин на

пловни објекти со најголеми димензии
Ѕ Краен рок за комплетирање на целиот комплекс на објекти - 2009 година
Покрај горенаведените карактеристики на овој проект, треба да се нагласи и

фактот дека со неговата изградба се подобрува и патната инфраструктура на овој
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регион со изградба на повеќе километри патишта и железници, мостови, тунели итн.
Во рамките на овој проект се создава и еден нов културен, образовен и туристички
комплекс, бидејќи и за овие потреби се изградени или се градат соодветни
инфраструктурни објекти.

Полезните особини на овој комплекс на објекти се:
(0 Контрола од поплави;
(ii) Редуцирање на наносот, познат како сериозен проблем во кинеските реки;
(iii) Производство на хидроенергија;
(iv) Производство на храна на низводните плодни површини;
(v) Развој на сообраќајната инфраструктура во регионот;
(vi) Развој на туризмот, културните и рекреационите дејности.
Од друга страна, како најсериозен негативен ефект се смета фактот дека

изградбата на овој комплекс ја наложува потребата да се исели и да се обезбеди
сместување и економски просперитет на близу еден милион и двесте илјади луѓе.
Сите тие аспекти се разгледани во рамките на проектот и мошне успешно се решени
и се решаваат во текот на реализацијата на проектот.

Сега да го насочиме нашето внимание кон условите во кои се наоѓа нашата држава,
Република Македонија. Според густината на изградените големи брани во однос

на вкупното население, Македонија спаѓа во редот на најразвиените земји. Меѓутоа,
сепак сме далеку од тоа проблемот со потребата за вода да биде надминат. Што се
однесува до водните ресурси што ни стојат на располагање, не можеме да се
пофалиме, бидејќи тие се недоволни и лошо распределени по време и простор. Значи,
не ни останува ништо друго освен да продолжиме со активноста на понатамошно
развивање на нашето водно стопанство. Во текот на досегашното планирање,
проектирање и изградба на големите брани и ние се судрувавме со проблемите што
се наведени погоре. Свеж е примерот на хидросистемот "Козјак" и проблемите на
инвеститорот, ЈП "Електростопанство на Македонија" во настојувањата
најбезболно да го реши проблемот со раселувањето на локалното население
зафатено со акумулацијата, иако тоа, поради економските прилики, е доста
редуцирано од порано. Co исти проблеми се соочуваа и инвеститорите на системите
"Маврово", "Шпилје", "Глобочица", "Тиквеш", "Стрежево", "Калиманци", "Турија"
итн. коишто се решавани на не толку безболен начин, но сепак се успешно решени.

Дека ползата од изградба на големи брани во Македонија е неспорна, најдобро
може да се илустрира со неколку факти. Од вкупно расположливите аграрни
површини во нашата држава што изнесуваат околу 667000 хектари, практично
можат да се наводнуваат околу 400000 хектари. Досега изградените иригациони
системи во Републиката овозможуваат наводнување на околу 164000 хектари [5],
Приносите од земјиштето под вода се повеќекратно поголеми во споредба со оние
од каде што нема вода. Во оваа смисла, најспектакуларно е производството на грозје
во Тиквешијата и на ориз во полето околу Кочани.

Од друга страна пак, производството на електрична енергија од хидро-
електраните претставува 30% од вкупното производство на електроенергија кај
нас, а искористеноста на расположливиотхидроелектричен потенција изнесува околу
24%. Во обезбедувањето на здрава вода за пиење и хигиенски потреби на населението,
хидрисистемите "Липково" и "Глажња" се исклучиви снабдувачи на Куманово и
околните населби, додека пак "Турија" и "Стрежево", како повеќенаменски објекти,
ги надополнуваат потребите на Струмица и Битола. Сведоци сме на фактот дека
гордоста на македонското градежно инженерство, хидросистемот "Маврово", иако
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претежно е наменет за производство на хидроенерп-ija, одиграл и се уште игра една
од водечките ролји во развојот на туризмот и рекреацијата кај нас, a co тоа и на
вкупниот развој на стопанството во тој пасивен крај од нашата држава.

Според тоа, свесни сме дека изградбата на овие објекти, од една страна има
нанесено извесни штети на локалното население, во смисла на одземање на
определено земјиште и на принудно неминовно напуштање на родните огништа , но
од друга страна ползата од овие објекти, гледана пошироко, е повеќекратно поголема
од штетите. Дека е тоа така ќе го поткрепиме и со фактот дека доцнењето на
изградбата на хидросистемите "Лисиче" во Велес и "Злетовица" во источниот дел
на Македонија го доведе 200000-то локално население секое лето да мечтае за
чаша чиста вода за пиење. Притоа не ги споменуваме останатите корисни намени
на овие два системи. Недостигот од вода за пиење особено драстично ќе се
почувствува во текот на оваа година, со оглед на лошите хидролошки прилики во
нашата држава.

На крајот, пак да се навратиме кон дилемата што е изнесена горе, во заглавјето
на овој кустекст. Притоа сакаме да го нагласиме фактот дека кај нас во Македонија
не постои никаква дилема. Нашиот став е кристално јасен. Тоа не е став само на
нашето инженерско братство, туку тој зазема облик на манифест на целото наше
•општество, дека:

"He само што не стоимезад ставот на Светската комисија за 6panu(WCD) da
не се градат нови големи брани или дасе елимипираат постоечките, туку напротив,
оваа дејност да се развива со забрзувачка тенденција за подобрување па
благодетите на сителуѓе во светот, a co тоа и на сите кај нас".

Ние, инженерите од Македонија, знаеме како да планираме, проектираме, градиме
и одржуваме големи брани и акумулации на вода, притоа обезбедувајќи целосна
сигурност на низводното население, без оглед на какви екстремни влијанија можат
да бидат изложени овие објекти.
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