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A

Увод
Предмет ове Студије јесте планирани пројекат ветрогенераторског поља „Чибук“ у
Мраморку инсталисане снаге 171 MW. Носилац пројекта је предузеће „Ветроелектране
Балкана“ д.о.о.
Обрађивач Студије је компанија „Atkins Limited“ (Енглеска) у сарадњи са локалним
подизвођачем - предузећем за услуге у области заштите животне средине Инситу д.о.о. из
Београда. Обрађивач Студије је ангажован од стране Носиоца пројекта као консултант у
поступку процене утицаја пројекта на животну средину пред домаћим надлежним органом
као и у поступку процене утицаја који се спроводи у складу са стандардима међународних
финансијских институција.
Поступајући у складу са Решењем о утврђивању обима и садржаја студије о процени
утицаја бр. 130-501-2182/2011-06 од 14.11.2011. издатог од Покрајинског секретаријата за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, у овој Студији су
представљене главне карактеристике пројекта, процењени су могуће утицаје на животну
средину и за значајне утицаје су предложене мере за њихово ублажавање и даље
праћење.

A1

Циљеви израде документа
Основни циљ израде Студије о процени утицаја на животну средину ветропоља „Чибук“ је
да се, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Сл. Гласник РС, бр.
135/04, 36/09), утврде утицаји пројекта на чиниоце животне средине, дефинишу мере и
услови за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја и утврди режим праћења
утицаја на животну средину.
Намера Носиоца пројекта је да развија добре односе са локалном заједницом на
предметном подручју и органима надлежним за питања заштите животне средине. Због
тога Носилац пројекта жели да покаже да је опредељен да ради у складу са најбољом
праксом у области заштите животне средине, произашлом из међународних стандарда,
што у појединим случајевима и превазилази захтеве домаћих законских прописа.

A2

Садржај документа
Студију чине следећа поглавља:

Аткинс



Поглавље А представља увод у Студију



Поглавље B приказује податке о носиоцу пројекта



Поглавље C представља образложење потребе за пројектом



Поглавље D приказује опис локације и ширег окружења предложеног пројекта



Поглавље
E
приказује
основне
техничке
карактеристике
ветрогенераторског поља и очекиване емисије загађујућих материја



Поглавље F приказује главне алтернативе које је Носилац пројекта разматрао



Поглавље G приказује стање чинилаца животне средине на ширем подручју локације



Поглавље H описује могуће значајне утицаје пројекта на животну средину



Поглавље I описује могуће значајне социо-економске утицаје пројекта



Поглавље Ј приказује идентификоване могуће удесне ситуације и опасне материје
које ће бити коришћене током рада пројекта



Поглавље К даје приказ мера за спречавање или ублажавање значајних штетних
утицаја на животну средину



Поглавље L представља програм мера праћења утицаја на животну средину



Поглавље M представља нетехнички резиме података
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Поглавље N представља податке о техничким недостацима



Поглавље О представља податке о стручном тиму који је израдио Студију



Поглавље П представља додатне информације

Приступ и методологија
Информације садржане у Студији резултат су следећих полазних основа:

Аткинс



Захтева законских прописа Републике Србије у области заштите животне средине,
посебно Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. Гласник РС, бр. 135/2004,
36/2010) али и других подзаконских аката који уређују одређене области



Захтева међународних финансијских институција (ЕБРД, ИФЦ) и захтева Екватор
принципа



Захтева Европске Комисије, тј. Директиве о процени утицаја на животну средину бр.
97/11/EC



Студије изводљивости са идејним пројектом ветроелектране („Енергопројект Ентел“,
2012)



Упутстава и смерница које се односе на ветроелектране, укључујући и Упутство за
процену утицаја ветроелектрана на животну средину (UNDP Србија, 2010)



Карактеристика животне средине и социо-економских показатеља на пројектном
подручју



Експертизе стручног тима који је израдио Студију и њиховог искуства на сличним
пројектима.
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B

Подаци о носиоцу пројекта
Носилац пројекта је предузеће „Ветроелектране Балкана“ д.о.о, са седиштем у Београду.
Предузеће „Ветроелектране Баклана“ д.о.о. бави се производњом електричне енергије.
Адреса носиоца пројекта је Ђуре Јакшића 6, 11000 Београд. Број телефона је 011 328 44
25. Контакт е-mail адреса је serbia@continentalwind.com.
Одговорно лице је директор, Драган Ребић. Број телефона 011 328 44 25. Контакт е-mail
адреса је serbia@continentalwind.com.

C

Образложење потребе за
пројектом

C1

Регулаторни оквир
Република Србија је ратификовала Уговор о оснивању Енергетске заједнице између
Европске Уније (ЕУ) и земаља југоисточне Европе. У складу са тим, Србија се обавезала
да усвоји план за спровођење Директиве 2001/77/EC о промоцији производње електричне
енергије из обновљивих извора енергије и Директиве 2003/30/EC о промоцији употребе
биогорива и осталих горива из обновљивих извора за транспорт.
Нова Директива ЕУ о обновљивој енергији 2009/28/EC поставља обавезујуће националне
циљеве које чланице ЕУ треба да постигну кроз промоцију обновљивих извора у секторима
електричне енергије, грејања и хлађења и у сектору транспорта. Тиме би се обезбедило да
до 2020. године енергија добијена из обновљивих извора чини бар 20% укупне потрошње
енергије у ЕУ. Почетак примене нове Директиве о обновљивој енергији у Републици Србији
и другим државама потписницама Уговора о енергетској заједници биће одређен и
усклађен у оквиру ове заједнице.
Преговори Републике Србије са Енергетском заједницом југоисточне Европе (ЕЦСЕЕ) о
постављању циљева у области коришћења обновљивих извора за 2020. годину су у току.
Одређене процене надлежних органа (Министарства за инфраструктуру и енергетику) из
јула 2011. указују на то да би се могло очекивати да би договорени циљ могао бити да до
2020. године учешће енергије произведене из обновљивих извора буде 26% (и то не
рачунајући енергију произведену у две највеће хидроелектране).
У складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015. године и обавезама
Споразума о енергетској заједници југоисточне Европе, Влада Србије је 2009. године
усвојила два подзаконска акта којима се омогућава стицање статуса „повлашћеног
произвођача“ електричне енергије из обновљивих извора. Повлашћени статус се односи на
(1) успостављање механизма финансијске подршке (“Feed-in Tariff”) што је право тренутно
ограничено на укупну инсталисану снагу до 450 MW и (2) одређивања услова да се постане
“повлашћени произвођач електричне енергије”. Поред поменутих подзаконских аката
(уредби), у јулу 2011. године усвојен је нови Закон о енергетици који је ступио на снагу 8.
августа 2011. Овај Закон је предвиђао усвајање низа подзаконских аката, као што су
Уредба о условима за стицање статуса повлашћеног произвођача електричне енергије;
Уредба о мерама подстицаја за производњу електричне енергије коришћењем обновљивих
извора енергије и за откуп те енергије и висини накнаде за подстицаје; и Уредба о
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом и природним гасом купцима, као
и мерама у случају угрожавања сигурности испоруке. Усвајање ових подзаконских аката
(чији је рок прошао у децембру 2011. године) треба да омогући и практично коришћење
енергије ветра као обновљивог извора енергије у Србији.
Носилац пројекта, предузеће „Ветроелектране Балкана“ д.о.о. је стратешки опредељено за
развој инфраструктуре за коришћење енергије ветра, посебно у земљама у којима је она
недовољно развијена. Носилац пројекта је и један од оснивача Српског удружења за
енергију ветра (SEWEA).

Аткинс
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C2

Очекиване користи од рада пројекта
Потреба за оваквим типом електроенергетског постројења постоји из следећих разлога:

C3



Пројекат ће представљати значајан обновљиви извор енергије у Републици Србији и
представљати подршку развоју електроенергентске инфраструктуре;



Пројекат ће донекле утицати на смањење потребе за увозом електричне енергије из
околних земаља;



Пројекат ће донекле утицати на смањење зависности електроенергетског система од
фосилних горива;



Пројекат ће омогућити да Србија буде означена као земља у развоју посвећена
смањењу емисије гасова са ефектом „стаклене баште“;



Пројекат ће омогућити приближавање Србије Европској унији кроз испуњавање циљева
постављених од стране Секретаријата Енергетске заједнице у вези са коришћењем
обновљивих извора енергије;



Пројекат ће омогућити настанак нових радних места, на локалном подручју, посебно у
фази изградње;



Пројекат може представљати туристичку атракцију локалног подручја.

План реализације пројекта
Почетак радова на изградњи ветроелектране је планиран за трећи квартал 2013. године, а
радови би требало да буду завршени током четвртог квартала 2014. Уградња
ветрогенератора је планирана за други квартал 2014. С обзиром на то да се изградња
врши у фазама, испорука електричне енергије ће бити могућа и пре него што сви
ветрогенератори буду постављени. Завршетак радова и пуштање у рад ветропоља је
планирано за трећи квартал 2014. године. Постављање високонапонског далековода за
пренос електричне енергије је планирано у периоду од првог до трећег квартала 2014.
Упоредо са изградњом ветроелектране, радови на извођењу неопходне инфраструктуре ће
бити фазно реализовани. Изградња приступних путева и темеља ће бити реализована у
периоду од трећег квартала 2013. до трећег квартала 2014. Главни приступни путеви до
локације и појединачно до ветрогенератора ће бити изграђени у раној фази извођења
грађевинских радова.
Радни век ветроелектране је око 25 година. Када се радни век буде приближио крају биће
извршена процена да ли ветроелектрана треба да престане са радом и буде уклоњена или
ће бити извршена замена турбина. Различите су могућности: генерални ремонт и
обнављање опреме ради продужетка радног века, замена турбина, постављање мањег
броја ветрогенератора веће снаге или већег броја ветрогенератора мање снаге. Утицај на
животну средину ових развојних активности ће бити процењиван када се радни век
ветроелектране буде ближио крају и када се буде дефинисао план даљег развоја на
предметној локацији. Утицаји на животну средину уклањања ветроелектране су слични
утицајима током изградње и анализирани су у овој Студији.
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D

Опис локације
У овом поглављу су детаљно приказане природне и социо-еконономске карактеристике
локације планиране ветроелектране и њеног ширег окружења. Представљени подаци су
добијени из доступне литературе и званичних докумената, од надлежних институција, на
основу специјалистичких истраживања спроведених раније и резултата истраживачког
рада и теренских обилазака које је извршио „Аткинс“ и његови сарадници.

D1

Подаци о локацији
Локација на којој је планирана изградња комплекса ветрогенераторског поља налази се у
јужном Банату, АП Војводина, око 15 km северно од Ковина. Локација заузима простор од
око 3.699 ha.
Са источне стране предметног подручја, на удаљењу од 1,3 km, налази се Специјални
резерват природе Делиблатска пешчара стављен под заштиту Уредбом Владе Републике
Србије (''Службени гласник РС'', бр. 3/02), којом је сврстан у I категорију заштите као
природно добро од изузетног значаја.
Село Долово се налази на око 2 km (ваздушном линијом) југозападно од предметног
подручја. Село Мраморак је удаљено око 1 km од јужне границе локације, a село
Владимировац се налази око 2 km од северне границе локације. Подручје је испресецано
густом мрежом пољских земљаних путева који служе за прилаз њивама.
У непосредној близини подручја планираног ветропоља налази се одређени број (око
двадесет) индивидуалних кућа. Највећи број кућа је линијски распоређен са североисточне стране локације, у близини локалног пута који раздваја простор Делиблатске
пешчаре и локацију пројекта.
На слици D.1 приказано је шире подручје јужног Баната са локацијом предметног пројекта.

Слика D.1: Макролокација планиране ветроелектране
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Простор намењен за изградњу инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље
''Чибук'' налази се између насеља Мраморак, Долово и Девојачки Бунар, изван граница
грађевинских подручја ових насеља.
Подручје и границе локације планираног ветропоља дефинисане су Планом детаљне
регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље ''Чибук'' у Мраморку
усвојеним од стране Општине Ковин 28.12.2010.
Простор намењен за изградњу ветропоља налази се на пољопривредном земљишту на
коме је режим коришћења – примарна, ратарска производња. Према намени простора у
Просторном плану Општине Ковин (Службени лист општине Ковин, бр. 14/2006),
комплетно земљиште у обухвату Плана детаљне регулације је пољопривредно земљиште,
у категоризацији одређено као остало пољопривредно земљиште.
Планом детаљне регулације се предвиђа да се стубови ветрогенератора граде на
пољопривредном земљишту, односно да катастарске парцеле на којима ће се налазити
стубови ветрогенератора могу задржати пољопривредну намену. Предвиђено је и да
земљиште пратећег комплекса трафо-станице и управног комплекса ветропарка, укупне
површине око 5,77 ha, буде грађевинско земљиште у функцији инфраструктурног
комплекса.
Катастарске парцеле на којима је планирана изградња стубова ветрогенератора су: к.п.
2645, 2555, 2584, 2599, 2688, 2719, 2736, 2757, 2775, 2795, 2992/2, 3006, 3058, 3087,
3131/2, 3142, 3160, 3186/2, 3186/3, 3426/2, 3426/3, 3428/4, 3428/5, 3428/6, 3448, 3468, 3506,
3525, 3538, 3548, 3642, 3650, 3680, 4292/2, 4293/2, 4293/3, 4294/2, 4294/3, 4295/4, 4295/23,
4346, 4378, 4390, 4408, 4426, 4448, 4495/2, 4495/3, 4495/4, 4495/5, 4536, 4607, 4612, 4893,
4914, све К.о. Мраморак.
За изградњу комплекса трафостанице и управног комплекса ветропарка: к.п. 4381, 4382/1,
све К.о. Мраморак.
Катастарске парцеле на којима је планирана изградња приступних путева парцелама
ветрогенератора и приступног пута парцелама трафостанице и управног комплекса су: к.п.
2659, 2676, 3178/1, 3429, 3457, 3698,4382/4, 4404/2, 4956, 5031, 5050 све КО Мраморак
Катастарске парцеле на којима је планирана изградња струјних кругова су: к.п. 2555, 2584,
2599, 2645, 2688, 2719, 2736, 2757, 2775, 2795,2992/2, 3006, 3029, 3058, 3087, 3131/2, 3142,
3160, 3186/2, 3186/3, 3426/2, 3426/3, 3428/3, 3428/4, 3428/5, 3428/6, 3448, 3468, 3506, 3525,
3538, 3538, 3548, 3578, 3622, 3642, 3650, 3651, 3680, 3732, 4292/2, 4293/2, 4293/3, 4294/2,
4294/3, 4295/4, 4295/23, 4328, 4346, 4378, 4382/3, 4390, 4408, 4426, 4448, 4495/2, 4495/3,
4495/4, 4495/5, 4536, 4607, 4612, 4893, 4914, 4956, 5031, 5050, 6999, 7001, 7002, 7011,
7012, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7027, 7029, 7030, 7031, 7032, 7033, 7044, 7045, 7046,
7047, 7048, 7049, 7050, 7051, 7052, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7070, 7071, 7072,
7073, 7087, 7088, 7089, 7090, 7095, 7096, све К.о. Мраморак.
Микролокација планиране ветроелектране приказана је на слици D.2.
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Слика D.2: Микролокација планиране ветроелектране
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D2

Геоморфолошке карактеристике
Шире окружење предметног подручја се налази на простору Јужнобанатске лесне заравни
која заузима површину између Дунава (на југу), Вршачких планина (на истоку) и Тамиша
(на северу и западу). Доминантно морфолошко својство рељефа на овом простору је мала
денивелација терена. Јужнобанатска лесна зараван представља релативно раван плато
чију геолошку грађу чине лесно-палеоземљишни хоризонти различите старости.
Планирана локација ветроелектране се налази у средишњем делу Јужнобанатске лесне
заравни на дилувијалном лесу као присутној геолошкој формацији. Просторно-географски
распоред дилувијалног леса је такав да се он простире између реке Тамиш и Делиблатске
пешчаре, а најизразитије на потезу Баваниште-Долово-Владимировац.
На источном ободу локације, у правцу југоисток-северозапад, пружа се Банатски песак
(Банатска пешчара, Делиблатска пешчара) који представља и најатрактивнији објекат геонаслеђа Баната. Површина Банатског песка је састављена од инетерколинских депресија,
гармада, дина и издувина. Дине и депресије су међусобно паралелне и одговарају правцу
кошаве. Гармаде и издувине се јављају тамо где су дејствовале локалне струје ветрова.
Локација ветроелектране се налази на надморској висини од око 143 m н.в.

D3

Геолошке карактеристике
Локација пројекта припада крајњем јужном ободу распростирања Панонског Неогеног
басена, широке регионалне равнице која се простире централном Европом на простору
између Карпата, Алпа и Динарида. У геолошком смислу Панонски басен представља
типичну дубоку тектонску депресију предиспонирану регионалним раседима.
Пројекат се налази на простору распрострањења Квартарних еолских наслага горњег
Плеистоцена представљених у форми широког песковито-лесног платоа.
Слика D.3. представља геолошку карту ширег простора са назначеном локацијом
предметног пројекта.

Аткинс

страна 14 од 196

„Ветроелектране Балкана“ д.о.о. Студија о процени утицаја на животну средину - Чибук

Слика D.3: Геолошка карта ширег подручја предметног пројекта
(Геолошка карта СФРЈ 1:100.000, лист Панчево)

Квартарне наслаге на предметном подручју наталожене су до дубине од око 100 m. У
вертикалном профилу смењују се наслаге леса, слојеви ситних и средњезрних пескова,
песковитих глина и глина.
Октобра 2011. године, на простору предметног пројекта извршена су детаљна геотехничка
истраживања. Истражним бушењем установљен је литолошки профил терена до дубине
од 30 m, приказан на слици D.4. У литолошком профилу терена јасно су издвојене две
основне средине:

Аткинс



Лес и песковити лес (Q ) до дубине од 7-12 m (у зависности од топографије терена)



Еолски песак (Q ) који залеже испод 12 m

pl
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страна 15 од 196

„Ветроелектране Балкана“ д.о.о. Студија о процени утицаја на животну средину - Чибук

Слика D.4: Утврђени литолошки профил терена на локацији пројекта
(Извор: Геотехнички елаборат за потребе израде Идејног пројекта ветроелектране Чибук 1 )
pl

Лес и песковити лес (Q ) – овај слој представљају еолске творевине настале радом
ветра. То су прашинасто-песковите наслаге жућкасто сиве боје и карактеристичне цевасте
порозности. Констатоване су на површини терена на целом истражном простору,
различите дебљине од 7-12 m.
ep

Еолски песак (Q ) – слој прашинастог песка, ситнозрног до финозрног, средње до добро
збијеног, жуто смеђе и сиве боје. Појављује се испод еолских наслага. Констатован је до
максималне дубине бушења (30 m) док геолошки подаци из ранијих истраживања указују
на процењену дубину од преко 100 m.
У подини квартарних еолских наслага налази се дебео Неогени комплекс доњег Плиоцена
(Pl1) који се састоји углавном од глина са прослојцима пескова и лапораца.

D4

Хидрогеолошке карактеристике
Хидрогеолошке карактеристике на локацији пројекта дате су на основу резултата
изведених
геотехничких
истраживања
употпуњених
постојећим
подацима
о
хидрогеолошким карактеристикама овог подручја. На Слици D.5 приказан је схематски
концептуални хидрогеолошки модел (пресек терена) на локацији пројекта.
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Слика D.5: Схематски хидрогеолошки пресек терена на локацији пројекта
Горњи (најплићи) интервал до дубине од око 12 m испод површине терена састоји се од
пропустљивих прашинастих лесних и песковито-лесних наслага жућкасто-сиве боје (слој 1
на слици D.5). Поред интергнауларне порозности лесне наслаге се одликују присуством
тзв. цевасте порозности, односно присуством макро пора које представљају трагове
остатака биљака. У овом слоју у оквиру лесно-песковитих партија могуће је присуство
локалних накупина подземних вода (лебдећих изданских зона). Међутим, овакве локалне
издани не садрже значајнију количину подземних вода и нису значајне са становишта
снабдевања водом. Ниво подземних вода формиран је у оквиру значајно дубљих
формација. Прихрањивање подземних вода у потпуности је засновано на приливу из
атмосферског талога.
Испод песковито-лесних наслага налази се слој веће водопропусности који се састоји од
еолских пескова (слој 2 на слици D.5). Дубљи интервали у оквиру овог слоја су
највероватније засићени подземном водом формирајући издан интергрануларног типа
порозности. У време истражних бушења (oктобра 2011) ниво подземних вода констатован
је само у једној бушотини на дубини од 15 m испод површине терена. На осталих 6
бушотина ниво подземних вода није регистрован до коначне дубине од 30 m. Појава
подземних вода у једној бушотини тумачи се као појава тзв сочива (локалних издани са
слободним нивоом) формираних у оквиру песковитог слоја.
Дебео Неогени комплекс налази се у подини Квартарних еолских наслага и јавља се на
дубинама од 100-150 m испод површине терена. Значајнији ресурси подземних вода
налазе се у овим, дубоким неогеним структурама.
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У околним местима, за потребе снабдевања насеља водом,
подземна вода се
експлоатише дубоким бунарима управо из ових слојева. На ширем истражном простору
подземне воде формиране у плићим водоносним хоризонтима (тзв. прве издани) су
загађене делом због свог порекла а делом због дугогодишње интензивне пољопривредне
активности и ниског степена санитације (неадекватно одлагање отпадних вода).
Узевши све наведено у обзир, осетљивост подземних вода на локацији предметног
пројекта може се сматрати ниском због због одсуства нивоа подземних вода у плићим
слојевима, због
ниског степена водопропусности површинских слојева као и због
чињенице да главне изданске зоне које се користе за снабдевање питком водом залежу на
дубинама већим од 100 m од површине терена.

D5

Сеизмолошке карактеристике
Према важећој законској регулативи, Правилнику о техничким нормативима за изградњу
обеката високограње у сеизмичким подручијма (Сл. лист СФРЈ 52/90), за оцену
сеизмичности терена, меродавна је Сеизмолошка карта из 1987. године и Карта
сеизмичког хазарда Републике Србије из 1998. године. Предметна локација, на олеатама
макросеизмичког интензитета земљотреса, налази се у зони 6,5 – 7,0° МСК - 64 (МедведевСпонхеуер-Карник) скале, слика D.6. Референтни период је од 200 - 500 година.

Слика D.6: Карта сеизмичког хазарда (Геопут, 2011)

D6

Хидролошке карактеристике
На ширем подручју локације планираног ветропоља нема значајних површинских водних
тела. Најзначајнији површински токови су река Дунав и мрежа иригационих канала (у
оквиру система Дунав-Тиса-Дунав), слика D.7.
Река Дунав је најзначајнији површински водоток на ширем подручју. Протиче на
удаљености од око 20 km западно и јужно од локације планираног ветропоља. У овој зони
Дунав има карактеристике равничарске реке са широким коритом и бројним меандрима.
Највише водостаје река достиже у пролеће а најниже током јесени.
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Канал Дунав-Тиса-Дунав је хидрограђевински систем канала изграђен у циљу
наводњавања и спречавања поплава. Мрежа канала се простире на ширем подручју
предметне локације и користи за упуштање отпадних вода, туризам и риболов. Водостај у
мрежи се регулише системом устава и пумпи.
Бара Краљевац такође представља део каналске мреже. Налази се у близини села
Делиблато (око 8 km југоисточно од предметне локације). Дужина баре је око 10 km.
Дубина варира од 2 до 8 m. Бара заузима површину од око 176 ha.

Слика D.7: Прегледна хидролошка карта подручја јужног Баната

D7

Климатске карактеристике

D7.1

Регионалне климатске карактеристике
У циљу представљања климатских карактеристика предметног подручја, у овом поглављу
су описани основни метеоролошки параметри забележени у периоду 1961.-2002. године на
метеоролошким станицама Панчево и Ковин.
Подаци о регионалним климатским карактеристикама су преузети из Стратешке процене
утицаја на животну средину плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за
ветрогенераторско поље „Чибук“ – општина Ковин (Јосимовић и др., 2010) и Просторног
плана општине Ковин (Сл. Лист општине Ковин, бр. 4/08).
Подручје општине Ковин припада климатском појасу великих температурних осцилација,
који карактеришу изразито хладне зиме и топла лета.
Шире подручје локације будућег ветропоља одликује се умерено-континенталном климом
са израженим годишњим добима и температурним колебањима. Зиме су врло хладне а
лета су топла. Најтоплији месец је јул (просечна температура ваздуха 21,4°C) а
најхладнији је јануар (-1.7°C). Јесени су топлије од пролећа. Разлика између најхладнијег и
најтоплијег месеца је 23,1°C, што очигледно потврђује континенталност климе.
У јужнобанатској регији падавине су изражено сезонског карактера. Просечна годишња
количина падавина на територији општине Ковин је 608 mm. Лети је количина падавина
највећа (193 mm или 31,7%); у пролеће је просечно 166 mm или 27,3%; у јесен 120 mm
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(19,7%) а зими 129 mm (21,3%). Просечна годишња вредност релативне влажности у
општини Ковин износи 77%. Просечна годишња облачност износи 5,3 десетина.
Цело подручје општине Ковин карактерише јак југоисточни ветар (кошава), који је посебно
изражен у зимском периоду. У топлијој половини године дувају ветрови са северозапада,
такође су снажни и незнатно заостају за југоисточним. Анализа брзина ветра на локацији
планираног пројекта (урађена у јануару 2012.) указује да је просечна брзина ветра на
висини од 120 m око 7.2 m/s.
На локацији пројекта је 2009. године постављен мерач брзине ветра (анемометар), висине
120 m путем ког се врши праћење брзина ветра на локацији али и свих осталих основних
метеоролошких параметара. Брзине ветра које се бележе анемометром односе се на
висине од 60 m и више те стога нису упоредиве са брзинама ветра забележених на
конвенционалним метеоролошким станицама (Панчево и Ковин). Ипак, подаци о брзинама
су корисни за илустрацију доминантних праваца дувања ветра на самој локацији. Ружа
ветрова на локацији пројекта за период август 2009. – децембар 2011. је приказана на
слици D.8.

Слика D.8: Ружа ветрова на предложеној локацији пројекта
Трендови температуре ваздуха и влажности ваздуха, забележени на локацији пројекта у
периоду април 2010. - новембар 2010. приказани су на слици D.9.
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Слика D.9: Трендови температуре и влажности ваздуха на локацији пројекта

D7.2

Климатске промене и адаптација
Мониторинг климатских промена у Србији се још увек не врши систематски већ претежно
од стране научно-истраживачких институција, за њихове потребе. Први званични извештај
о анализи климатских промена и прогнозама је представљен 2010. године у форми Прве
националне комуникације Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени
климе (усвојена од стране владе Републике Србије у новембру 2010).
За потребе израде поменутог извештаја, како би ниво промена климе на националном
нивоу био утврђен, извршен је низ анализа основних климатских параметара. Анализирани
су: (1) трендови средњих годишњих температура ваздуха и количина падавина за период
1950-2004, (2) разлика средњих годишњих температура ваздуха и количина падавина у
периодима 1971-2000. и 1961-1990. и (3) дневни подаци за Нови Сад, Београд и Ниш за
период 1949-2009.
Резултати наведених анализа показали су да је у готово целој земљи, у периоду 19502004., постојао пораст средњих годишњих температура и количина падавина, укључујући и
подручје планиране ветроелектране. Период 1971-2000. година, у односу на период 19611990. година, био је топлији у већем делу земље, за до 0.7°C. Средња годишња количина
падавина у већем делу земље била је мања у периоду 1971-2000. од средње годишње
количине падавина у периоду 1961-1990.
Извештај је представио и резултате климатских пројекција регионалног EBU-POM модела
за територију Републике Србије. Приказани су резултати за два периода у будућности:
2001-2030. и 2071-2100. година и то на основу два изабрана сценарија, A1Б и А2.
(описаних у извештају Међувладиног панела о климатским променама - ИПЦЦ).
Резултати модела пројекције за период 2001-2030. предвиђају позитивну промену средње
годишње температуре, у току првих 30 година 21. века, у односу на базни период 19611990. година, на целој територији земље. У области источног Баната (где је и пројектна
локација) вредност промене је +0.9°C. Промене падавина су на највећем делу територије
Србије (укључујући и подручје ветроелектране) благо позитивне са вредношћу од 0 до 5%.
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Наведени подаци о очекиваним променама климе су маргинални са аспекта дужине радног
века ветроелектране који износи 25 година. Током наведеног периода не очекује се да ће
климатске карактеристике имати утицај на рад ветроелектране.

D8

Флора, фауна и станишта

D8.1

Увод
Границе предметног подручја приказане су на ситуационој карти у додатку овог поглавља
(додатак DI.I). Предметна локација се превасходно користи за пољопривреду и сачињена
је од интензивно обрађиваних површина. Неасфалтирани, атарски путеви пресецају
локацију а преко њих пољопривредници из околних насеља имају приступ својим
парцелама. Предметно подручје се налази на јужном ободу Панонске низије, равнице која
је током Миоцена и Плиоцена била Панонско море. Таложење морских седимената је
омогућило високу плодност земљишта које се услед тога интензивно обрађује.
Са источне стране предметног подручја налази се специјални резерват природе
„Делиблатска пешчара“, регистровано подручје од међународног значаја за птице (ИБА) и
подручје од међународног значаја за биљке (ИПА). Спрецијални резерват природе, у
смислу Закона о заштити природе (Сл. Гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010),
представља подручје које је од посебног значаја због јединствености, реткости или
репрезентативности биљака или животиња. У случају Делиблатске пешчаре, ради се о
ретким и заштићеним врстама птица и флоре. Граница заштићеног подручја је назначена
на карти у додатку DI.I.

D8.2

Резултати претходних истраживања

D8.2.1 Преглед досадашњих студија и анализа
Претходна истраживања предметне локације, укључујући и заштићена подручја, извршена
су за потребе израде Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације инфракструктурног комплекса „Чибук“ у Мраморку (Јосимовић и др, 2010). У
Студији су детаљно наведене врсте птица и слепих мишева идентификоване на
предметној локацији и њеној околини, али се не наводе подаци о другим врстама фауне
(сисарима, гмизавцима, водоземцима, бескичмењацима) за које постоји могућност да су
присутни на постојећим стаништима. За потребе Стратешке процене, коришћени су
резултати кабинетских истраживања завршених у септембру 2009 (Пауновић, 2009).
Детаљније информације о стаништима и присутним врстама прикупљене су током
наменских истраживања спроведених за потребе израде ове Студије о процени утицаја.
Резултати истраживања приказани су у следећим извештајима:


Мониторинг фауне слепих мишева на подручју предвиђеном за изградњу
ветропоља “Чибук 1” и “Чибук 2”, у периоду март – новмбар 2010. („MM Consulting“
(1), 2011);



Мониторинг стања орнитофауне на подручју потенцијалних ветропоља “Чибук 1” и
“Чибук 2”, период март – новембар 2010. („MM Consulting“ (2), 2011).

D8.2.2 Информације о заштићеним резерватима природе
Информације о Делиблатској пешчари, специјалном резервату природе, добијене су из
следећих извора:
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Европски пројекат НАТРЕГ (www.natreg.eu);



UNESCO интернет сајт (whc.unesco.org);



Подручја од међународног значаја за птице (ИБА) у Европи: приоритетне локације
за заштиту (www.birdlife.org).
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D8.2.3 Консултације
Носилац пројекта је ангажовао предузеће „Ecoda Consulting“, (Немачка), да управља и
врши надзор над истраживањима стања фауне птица и слепих мишева. Истраживања су
наменски спроведена за потребе израде Студије о процени утицаја на животну средину.
Обрађивач студије („Аткинс“) је имао сталну комуникацију са стручњацима „Ecoda
Consulting“.

D8.3

Методологија

D8.3.1 Теренско истраживање
Теренски обилазак локације извршен је 09. и 10. августа 2011. у највећој мери примењујући
енглеску методологију „проширене Фазе 1“ описане у Смерницама за процену еколошких
карактеристика (енг. Baseline Ecological Assessment - Institute of Environmental Management
and Assessment, 1995). Проширеном „Фазом 1“ анализе станишта дате су информације о
постојећим стаништима на предметном подручју и процењена је могућност присуства
значајних / заштићених врста флоре и фауне на пројектној локацији и њеној околини.
Анализу су извршили Данкан Меклафлин („Atkins“) и проф. др. Жељко Томановић
(Биолошки факултет, Универзитет у Београду).
Станишта идентификована на предметном подручју су на терену руком уцртавана на
постојеће карте и касније је на основу тога направљена Карта станишта „Фазе 1“ (додатак
DI.I). Теренске белешке (ТБ) су коришћене за опис станишта, врста присутних на њима и
свих уочених значајних питања од еколошког интереса.
Извршена је и идентификација доминантних и могућих врста флоре и фауне на
предметном подручју, што је такође приказано у додатку DI.I. Треба нагласити да детаљна
ботаничка анализа није урађена и да списак присутних врста не треба сматрати коначним.
Обављене истражне активности имале су за циљ идентификацију законом заштићених
врста или врста од значаја које се налазе у: Прилогу 1 и Прилогу 2 Европске директиве
92/43/EEC и Прилогу 1 Директиве о птицама 79/409/EC. У складу са методологијом
проширене „Фазе 1“ анализе станишта, обављене су следеће активности:


Анализа знакова потенцијалних склоништа слепих мишева, посебно у пећинама и
на подручјима на којима лове или врше прелет;



Анализа знакова активности сисара (ровање, трагови, фецес);



Идентификација станишта погодних за гмизавце (нпр. травната станишта);



Идентификација станишта погодних за бескичмењаке нпр. лептире;



Анализа погодности станишта за присуство активности видре (постојање
склоништа);



Анализа знакова размножавања птица, посебно врста од значаја на одговарајућим
стаништима;



Оцена водних тела на пројектном подручју са аспекта погодности за присуство
водоземаца.

Осим теренских запажања, за идентификовање станишта и на њима присутних врста су
коришћени постојећи литературни подаци, односно стручна процена и искуство локалног
члана тима (проф. Томановић).

D8.4

Ограничења анализе
Еколошке анализе су ограничене сезонским факторима (сезонским присуством биљних и
животињских врста које помажу у идентификацији станишта), нпр. период године,
миграције и понашање. Из наведеног разлога, иако је највећи број врста идентификован и
забележен, извршена еколошка анализа свакако није обухватила све постојеће врсте.
Ипак, идентификоване врсте представљају довољан ниво података потребан за анализу
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вредности станишта на предметном подручју, процену значајности потенцијалних утицаја и
разматрање одговарајућих заштитних мера. Услед величине пројектне локације (око 40
2
km ) и ниског квалитета сеоских путева на ширем подручју, у неким зонама није био могућ
приступ.
Ипак, с обзиром на то да је терен благо заталасан и да понегде има благих узвишења,
било је могуће осмотрити и оне локације на које директан приступ није могућ. Из овог
разлога, и услед тога што су станишта на предметном подручју прилично хомогена, може
се сматрати да су изведена истраживања била довољна да се сва присутна станишта
идентификују, оцени њихов значај и процене потенцијални утицаји.

D8.5

Систем класификације станишта
За анализу станишта на предметном подручју коришћена је енглеска методологија за тзв.
Фазу 1 анализе станишта (енг. „Phase 1 Habitat Survey“). Ипак, с обзиром на то да
класификација станишта у оквиру ове методологије не обухвата типове станишта присутне
на подручју планираног ветропоља, неопходно је било користити други, одговарајући
систем класификације, који је више адекватан европским континенталним типовима
станишта.
Из наведених разлога, за класификацију, категоризацију и описивање станишта коришћен
је Европски информациони систем за природу (ЕУНИС) као и систем дефинисан
Правилником о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта,
осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о
мерама заштите за њихово очување (Сл. Гласник РС, бр. 35/10).
ЕУНИС систем класификације станишта (успостављен 2004. године од стране Европске
агенције за животну средину) је свеобухватни пан-европски систем којим је олакшана
хармонизација података о стаништима у Европи; систем обухвата све типове станишта, од
природних
до
вештачких,
од
терестричних
до
слатководних
и
морских
(http://eunis.eea.europa.eu/about.jsp ).
Уколико је на локацији утврђено неко станиште које се налази у Прилогу 1 европске
Директиве о стаништима (енг. European Habitats Directive 92/43/EEC), то је назначено у
тексту. Типови станишта Европске уније садржани у Прилогу 1 Директиве се користе за
утврђивање мреже посебних подручја заштите (енг. SAC – Special Areas of Conservation) –
познатих и као Natura 2000 подручја. Прилог 1 садржи листу од 218 европских станишта,
укључујући 71 приоритетно станиште за које постоји опасност од нестанка.

D8.5.1 Опис предметне локације и ширег окружења
Станишта идентификована током обиласка предметног подручја могу се видети на Карти
станишта „Фазе 1“ у додатку DI.I. Све уочене карактеристике су обележене на истој карти и
назначене као теренска белешка (нпр. ТБ 1).

Опште карактеристике
Предметно подручје се састоји од интензивно обрађиваног пољопривредног земљишта са
ограниченим бројем полуприродних станишта (некоришћена поља, вегетацију дуж путева и
пруге, жбунасту и шумску вегетацију). Монокултуре које се узгајају су претежно: кукуруз
(Zea mays), сунцокрет (Helianthus annuus) и луцерка (Medicago sativa) (слика D.10).
Локација се налази на благозаталасаном равничарском терену, највиши тачку на локацији
представља блага узвишица на западном ободу локације (158 m н.в). Одређени број
стубова за радио-комуникацију је постављен на мањим узвишењима на локацији.
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Слика D.10: Обрадиво земљиште доминантно присутно на предметном подручју
На предметном подручју нема присутних површинских водних тела, иако су током обиласка
локације идентификовани канали и мале долине по ободима локације у којима би се могла
задржавати вода током зиме или периода интензивних киша.
Унутар граница предметне локације нису уочене куће и слични објекти. Сеоско насеље
Долово је удаљено око 2 km од западне границе локације а насеље Мраморак око 800 m
јужно од локације. Објекат железничке станице у Долову налази се непосредно уз источну
границу предметне локације.
Локацију пресецају атарски путеви који повезују парцеле. Централни део локације има
најмањи диверзитет станишта јер се састоји од узгајаних монокултура. Северни и јужни
делови локације нису тако интензивно под обрадивим земљиштем и прекривени су
травнатим растињем дуж атарских путева.

Травната вегетација
Непосредно уз источну границу локације присутне су зоне полуприродних степских
травнатих станишта (ТБ 1, ТБ 2 на карти станишта у додатку овог поглавља и на слици
D.11) који су у прошлости били доминантни у целој Панонској низији а њихови остаци се
појављују и на самој локацији ветроелектране, дуж путева или дуж једоноколосечне пруге
која је ван функције. Ова станишта су већином изгубљена услед интензивирања
пољопривредних активности.
Локација и одлике овог травнатог станишта највише подсећају на ЕУНИС тип: E1.2
Вишегодишње кречњачке травне формације и степе на базичној подлози. Ово станиште је
врло слично станишту у Прилогу 1 Европске Директиве о стаништима: 6250 Панонске
лесне степске травне формације. Наведено станиште је класификовано Правилником о
критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим,
угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама
заштите за њихово очување (Сл. Гласник РС, бр. 35/10) као C1.21 Панонске лесне степе.
На станишту доминирају вишегодишње биљке као ђиповина (Chrysopogon gryllus),
јежевица (Dactylis glomerata), ивањско цвеће (Galium verum) и црна чекињуша (Crepis
biennis).
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Слика D.11: Фрагмент степског травнатог станишта непосредно уз пругу

Дрвенаста и жбунаста вегетација
Дрвенаста вегетација је оскудна, са само једном зоном са овим типом вегетације на
предметном подручју (ТБ 3). Остале, мање зоне су присутне дуж западне и северне
границе пројектне локације. Дрвенаста вегетација је углавном млада, висине до 5 m, и са
мало структурних варијација. Доминантне врсте су: багрем (Robinia psеudoacacia) који није
аутохтона врста за ово подручје и инвазивна је, брест (Ulmus campestris), џанарика (Prunus
cerasifera) и трешња (Prunus avium).
Идентификовани дрвенасти фрагменти на предметном подручју су најсличнији типу
ЕУНИС станишта: G5.6: Младе природне и полуприродне шуме и поново израсле шуме.
Ова категорија обухвата и врсте које нису аутохтоне као што је амброзија. Наведено
станиште је класификовано Правилником о критеријумима за издвајање типова
станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту
приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување (Сл.
Гласник РС, бр. 35/10) као A2.E1 Шуме багрема.
Раштркана жбунаста вегетација је на подручју присутна делимично, најчешће дуж ивица
путева или једоноколосечне пруге (слика D.12). Жбунасту вегетацију представља глог
(Crataegus monogyna), шипурак (Rosa canina) и калина (Ligustrum vulgare).
Ово станиште је врло слично ЕУНИС типу станишта: F3.1 Умерене шикаре и жбунаста
станишта. Наведено станиште је класификовано Правилником о критеријумима за
издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и
за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово
очување (Сл. Гласник РС, бр. 35/10) као B2.13 Шибљаци глога (Crataegus spp.), B2.16
Шибљаци калине (Ligustrum vulgare), B2.1B Шибљаци ружа (Rosa spp.)
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Слика D.12: Разуђена жбунаста и полуприродна дрвенаста вегетација присутна дуж
ивица путева

Обрадиво земљиште
Обрадиво земљиште представља убедљиво најдоминантнији тип станишта јер чини више
од 95% површине предметног подручја. Доминантне биљне врсте су кукуруз (Zea mays),
сунцокрет (Helianthus annuus), луцерка (Medicago sativa). Понегде је присутан и дивљи
сирак (Sorghum halepense).
Обрадиво земљиште је углавном у форми дугих паралелних парцела, са различитим
културама које се узгајају на суседним парцелама. Овакав начин узгајања пољопривредних
култура био је типичан за земље централне и источне Европе током „Совјетске ере“. У
неким зонама ка централном делу локације, узгајање ратарских култура по парцелама није
више толико присутно већ је чешћи случај да се једна култура узгаја на релативно великој
обрадивој површини.
Обрадиво земљиште на предметном подручју најсличније је ЕУНИС типу станишта I1.1
Интензивне монокултуре. Ипак, постојеће станиште не одговара у потпуности наведеном
ЕУНИС станишту јер је гајење различитих култура на суседним парцелама и даље
присутно. Наведено станиште је класификовано Правилником о критеријумима за
издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и
за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово
очување (Сл. Гласник РС, бр. 35/10) као G1.6 Вештачке ливаде и то G1.61 Високо
продуктивне вештачке ливаде

Рудерална и коровска вегетација
На ободним деловима пољопривредних парцела, дуж асфалтираних и атарских путева и
једноколосечне пруге, распрострањена је рудерална и коровска вегетација. Најизраженији
представник је амброзија (Ambrosia artemisifolia) која је доминантна и на обрадивим
површинама, након жетве. Ова инвазивна врста је пореклом из Северне Америке а у
централној Европи се појавила од 1990-их (EUPHRESCO, 2009). Такође присутне су и мала
коприва (Urtica urens) и лековита биљка црна базга (зова) (Sambucus nigra).
Овај тип станишта је најсличнији: E5.6 Антропогена станишта богата зељастим врстама.
Наведено станиште је класификовано Правилником о критеријумима за издвајање
типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за
заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување
(Сл. Гласник РС, бр. 35/10) као H3.2 Сеоски угари.
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Траса високонапонског далековода
Истраживање станишта дуж трасе планираног високонапонског далековода није вршено.
Ипак, на основу расположивих карти и фотографија може се утврдити да су присутна
станишта (и припадајуће врсте) слични оним идентификованим на пројектној локацији.
Станишта дуж трасе далековода се такође састоје од интензивно обрађиваних површина
са травнатим и жбунастим фрагментима.
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D8.5.2 Заштићене врсте (изузев птица и слепих мишева)
Врсте које су заштићене законом, тј. Правилником о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (Сл.Гласник РС,
бр.5/10), у овом поглављу су означене задебљаним словима (нпр. јазавац).

Сисари
Услед доминантно присутног култивисаног земљишта и обрадивих површина на
предметном подручју, присутне сисарске врсте су ситни глодари који су добро адаптирани
на овај тип станишта. Врсте чије је присуство врло вероватно су следеће: хрчак (Cricetus
cricetus), пољска волухарица (Microtus arvalis), жутогрли миш (Apodemus flavicollis), шумски
миш (Apodemus sylvaticus), пољски миш (Apodemus agrarius), двобојна ровка (Crocidura
leucodon), вртна ровчица (Crocidura suaveolans), миш хумкаш (Mus spicilegus).
Током обиласка локације, примећен је зец (Lepus europaeus) на травнатом подручју у
непосредној близини локације (теренска белешка - ТБ 4) па се може претпоставити да је
ова врста присутна и на самој пројектној локацији. Такође су у близини локације будућег
ветропоља примећени трагови ровања европске кртице (Talpa europea) или малог слепог
кучета (Nannospalax leucodon), (ТБ 5).
У сеоским насељима предметног подручја, могу се наћи сисарске врсте за које је
уобичајено да се налазе у близини људи, нпр. мрки пацов (Rattus norvegicus) и кућни миш
(Mus domesticus).
Месождери који се могу очекивати на предметном подручју су црвена лисица (Vulpes
vulpes), ласица (Mustela nivalis), хермелин (Mustela erminea) и јазавац (Meles meles).
Пројектна локација припада типу станишта које је донекле оптимално за присуство
текунице (Spermophilus citellus). Ова врста је ендемска за предео источне Европе и
типична је за травната и степска станишта јер се претежно храни семењем, цветовима,
инсектима и корењем.
Опис фауне слепих мишева на предметном подручју детаљно је приказан у поглављу D8.6.

Птице
Доминантно присутно култивисано земљиште на пројектној локацији нема повољне услове
за боравак бројних врста птица, које би могле бити присутне на природним и полуприродним стаништима. Ипак, присутне су врсте које су добро адаптиране на
пољопривредно земљиште, затим врсте које користе полу-природна станишта на ширем
подручју пројектне локације као и врсте које периодично користе предметно подручје за
исхрану или одмор. Детаљан опис фауне птица на предметном подручју приказан је у
поглављу D8.7.

Гмизавци
Обрадиво земљиште на предметном подручју није погодно за опстанак велике већине
гмизаваца. Ипак, током обиласка локације, уочене су неке врсте у травнатим стаништима и
ободној вегетацији. Ливадски гуштер (Lacerta agilis) је више пута уочен а може се рећи и да
су станишта на предметном подручју погодна за популације гуштера зелембаћа (Lacerta
viridis) и слепића (Anguinus fragilis). Друге врсте гмизаваца, потенцијално присутне у
шумским стаништима су смукуља (Coronella austriaca) и смук (Elaphe longissima).

Водоземци
Недостатак сталних водних тела на предметном подручју указује на малу вероватноћу
присуства водоземаца. Ипак, неке врсте водоземаца највећи део живота проводе ван
акватичних станишта у која се враћају само приликом размножавања, па се могу очекивати
и на терестричним стаништима, удаљеним од воде.
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Жбунаста и травната станишта на предметном подручју сматрају се погодним за присуство
неких врста водоземаца, укључујући: зелену крекетушу (Xyla arborea), зелену краставу
жабу (Bufo viridis), и велику крастачу (Bufo bufo).

Бескичмењаци
Инсекатска фауна на предметном подручју је релативно сиромашна услед слабог
диверзитета станишта и карактеристика самих станишта (интензивно обрађивано
земљиште). Најприсутније групе инсеката су највероватније: Coleoptera (тврдокрилци),
Hymenoptera (опнокрилци - пауци, пчеле и мрави), Lepidoptera (лептири и мољци) и Diptera
(двокрилци). Током обиласка локације, представници ових група су уочавани на парцелама
обрадивог земљишта (као штеточине) и на оближњим рудералним и травнатим
стаништима. Копнени пужеви (нпр. врсте Cepaea и Helix) су такође бројни на вегетацији.

D8.6

Фауна слепих мишева

D8.6.1 Увод
Изградња и рад ветрогенератора може имати негативан утицај на фауну слепих мишева на
следеће начине:


Губитак или деградација станишта (изградња);



Узнемиравање и премештање (изградња и рад ветротурбина);



Директан судар са елисама (рад ветротурбина);



Ефекат баријере (рад ветротурбина).

Наведени утицаји могу изазвати промене на популацији слепих мишева на локалном
подручју али и на миграторне популације које прелазе преко предметног подручја током
одређеног периода године.

Међународне конвенције, закони и стандарди који се односе на слепе
мишеве
Као држава кандидат за чланство у Европској унији, Република Србија има обавезу
хармонизације домаћих законских прописа са одговарајућим прописима ЕУ. У циљу
процене утицаја изградње и рада планиране ветроелектране на слепе мишеве и
дефинисања мера усклађивања са европским стандардима у овој области, анализирани су
следећи документи:


Серија публикација бр. 3: Смернице за анализу слепих мишева код реализације
пројеката ветроелектрана (Rodrigues et al, 2008);



Смернице за ублажавање утицаја на слепе мишеве (English Nature, 2004);



Слепи мишеви и ветрогенератори на копну (интерно упутство) (Завод за заштиту
природе Енглеске, 2009);



Директива ЕУ 92/43/EEC о очувању природних станишта и дивље фауне и флоре,
тзв. „Европска директива о стаништима“

Регулатива Републике Србије
Све врсте слепих мишева заштићене су у Србији Законом о заштити природе (Службени
гласник РС, бр. 36/09, 88/2010 и 91/2010), односно на основу њега донетог Правилника о
проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака,
животиња и гљива (Службени гласник РС, бр. 5/10).

D8.6.2 Методологија
За потребе израде ове Студије, а у циљу правовременог прикупљања довољног обима
података, праћење слепих мишева је вршено на локацији планиране ветроелектране,
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током периода септембар 2009 - новембар 2011. Истраживање је имало за циљ
прикупљање података о склоништима, лову, прелету и миграцији слепих мишева на
локацији али и у њеној широј околини (у насељима Долово, Мраморак и железничкој
станици Долово).
Методологија истраживања је у великој мери пратила смернице дате упутством Еуробатс
(Eurobats - Rodrigues et al, 2008) које се односе на утицај ветроелектрана на слепе мишеве.
Истраживање су извршила два независна тима. Тим 1 је био једночлан и представљао га
је мр Јавор Рашајски. Тим 2 се састојао од два члана: мр Милан Пауновић (еколог,
мамолог, орнитолог и руководилац пројекта) и Бранко Карапанџа (мамолог-стручни
сарадник). Методологију истраживања, управљање пројектом и израду извештаја извршио
је консултант „Ecoda Consulting“ (Немачка). Ово поглавље представља кратак приказ
резултата истраживања који су детаљно описани у следећим извештајима:


Стручно мишљење о очекиваном утицају на слепе мишеве као део процене
утицаја на животну средину за предложени ветропарк "Чибук 1" лоциран у близини
села Долово и Мраморак у Општини Ковин (Аутономна покрајина Војводина,
Република Србија), (Ecoda Consulting, 2011a).



Мониторинг фауне слепих мишева на простору предвиђеном за изградњу
ветропоља „Чибук 1“ и „Чибук 2“, март – новембар 2012. (Карапанџа и Пауновић,
2011).

2009 – Визуелно праћење и излов мрежама
Визуелно праћење слепих мишева је вршено на фиксним тачкама. Трајало је 2-3 часа,
током вечерњих часова до потпуног мрака. Коришћени су двогледи за ноћно осматрање.
Излов мрежама је коришћен да би слепи мишеви који врше прелет били ухваћени и тачно
утврђена њихова врста. У упутству ЕУРОБАТС (Rodrigues et al, 2008) ова техника се
препоручује у шумским подручјима или подручјима са згуснутим структурама те је због тога
ова техника широко коришћена у околини железничке станице Долово, која представља
такав тип станишта.

2010 – Истраживање методом цензуса у тачки (коришћењем ручних
детектора), потрага за склоништима и излов мрежама
Прелиминарно истраживање је најпре спроведено почетком 2010. године са циљем да се
идентификују адекватне локације за истраживање методом цензуса у тачки. На основу
прелиминарне анализе, дефинисан је положај тачки цензуса 1 до 6. Преостале две тачке, 7
и 8 су додате у мају 2010.
Истраживање овом методом је спроведено од марта до новембра 2010. године на осам
различитих локација на истражном подручју у укупном ефективном тајању од 259 сати.
Тачке у којима је вршен цензус одабране су тако да што боље репрезентују разноврсност
станишта истраживаног подручја из аспекта екологије слепих мишева и да што потпуније
обухвате простор ветропоља. Време трајања јединичног цензуса у свакој од тачака је било
2 сата током једне радне ноћи.
У циљу неопходног што целовитијег сагледавања коришћења простора и станишта од
стране слепих мишева, одн. функција присутних станишта за слепе мишеве, током цензуса
повремено је мењана позиција из које је регистрована активност слепих мишева у кругу од
максимално 500 метара од постављених тачака.
Активност слепих мишева регистрована је коришћењем Pettersson D-240x ултразвучног
детектора као и визуелном детекцијом коришћењем ручне рефлекторске лампе. За сваки
констатован прелет слепог миша (контакт) бележена је (прелиминарна) идентификација
врсте, време, трајање, процена минималне и максималне висине лета и евентуална
запажања о ловном понашању.
Да би се олакшало поређење активности слепих мишева у различитим тачкама цензуса,
уведена је временски стандардизована метода – просечан број контаката по часу
пребројавања. Као мера релативног броја врста у одређеном периоду, коришћен је
проценат прелета/контаката јединки које су идентификоване да припадају одређеној врсти
(или групи врста), тј. њихов удео у укупном броју прелета/контаката регистрованих у том
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периоду (неке врсте, нпр. из рода Myotid је тешко разликовати на терену па се често
посматрају као групе).
Поред мониторинга активности слепих мишева на локацији ветропоља, инспекцијом
потенцијално погодних објеката, ултразвучном аудиодетекцијом и визуелном детекцијом
активности слепих мишева, као и анкетирањем локалног становништва, тражена су
потенцијална склоништа, тј. колоније слепих мишева на локацији ветропља и у
непосредној околини, тј. у околним насељима (Долово, Мраморак, Владимировац,
разуђено насеље око железничке станице Долово) и на подручју СРП Делиблатска
пешчара. Потрага за склоништима је обухватила зону ширине до 5 km од границе локације
ветроелектране. Детаљна потрага (укључујући преглед дрвећа) је вршена у зони до 1 km
од границе локације.
Ове активности спровођене су укупно ефективно 38,4 сати, повремено током истих ноћи
када је вршен цензус у тачкама (у интервалима између цензуса у појединим тачкама) и
излов мрежама, али и додатно: 3. и 8. марта, 12. априла, 7/8. јуна, 30. јуна / 1. јула, 5. и
10/11. августа 2010.
Излов мрежама, у трајању од сумрака до свитања, вршен је током 4 радне ноћи: 10/11.
маја, 10/11. јуна, 19/20. и 29/30. августа 2010. Овај метод примењује се у циљу утврђивања
присуства слепих мишева у потенцијалним склоништима, као и репродуктивног и
фенолошког статуса јединки, а евентуално и прецизнијег идентификовања врста које није
могуће разликовати ултразвучном аудиодетекцијом.

2011 – Метода кретања трансектом
Ова метода је примењена уз коришћење ручних детектора, аутоматских ултразвучних
детектора и термалних камера. Истраживање је започето у јуну 2011. године и трајало је
до краја новембра 2011. Пет трансеката је дефинисано да би се покрили сви делови
истражног подручја као и сви главни типови станишта. Дужина сваког трансекта износила
је око 1,25 км. Сви трансекти су истраживани током сваке ноћи, у просеку око 1,25 часова
по трансекту, односно укупно око 6,25 часова током ноћи. Кретања трансектом су
почињала 15-30 минута пре сумрака.
Распоред кретања по трансектима је мењан за сваку ноћ, да би се избегла пристрасност
током бележења врста. Детаљне информације о истраживањима овом методом
укључујући и путање трансеката описане су у извештају „Ecoda Consulting, 2011a“.
Активност слепих мишева је регистрована и коришћењем Pettersson D-240x ултразвучног
детектора држаног у руци истраживача. Ради што прецизније идентификације врста слепих
мишева, осим идентификације на лицу места, снимани су и детектовани ултразвучни
сигнали слепих мишева помоћу Zoom H2 аудио-снимача који су затим анализирани
коришћењем софтвера BatSound 4.03 (© Pettersson Elektronik AB).
У циљу стицања што потпунијег увида у активност слепих мишева, Носилац пројекта је
набавио аутоматске системе за ултразвучну аудио-детекцију, тзв. бат-боксове (енг. batboxes). Ово средство је примењивано од априла до новембра 2011. године. Десет батбоксова било је могуће симултано поставити током једне ноћи. Следеће ноћи би били
постављани на других десет локација а затим на додатних десет, наредне ноћи. На тај
начин, тридесет локација је било истраживано током три ноћи. Бат-боксови се састоје од
ултразвучног детектора за слепе мишеве произвођача Ciel-electronique (детектори
несеријске производње са „frequency division“ системом и интерним сатом). Уређаји су
остављани на локацијама тридесет ветрогенератора током 2011. године. Локације на
којима су се налазили приказане су на карти 2.1 извештаја „Ecoda Consulting, 2011a“.
Аутоматски ултразвучни детектори не обезбеђују податак да ли је забележена једна иста
јединка која је прошла више пута током одређеног периода или је прошло више различитих
јединки током истог периода. Због тога ови резултати не могу пружити директан увид у
бројност одређених врста, већ превасходно указује на интензитет активности на
одређеном подручју.
У циљу обезбеђивања података који су упоредиви са подацима добијеним 2010. бележене
активности су анализиране преко параметра - број контаката по часу.
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Коришћење термалних камера као помоћне технике током истраживања активности слепих
мишева препоручује се у следећа два значајна документа:


Серија публикација бр. 3: Смернице за анализу слепих мишева код реализације
пројеката ветроелектрана (Rodrigues et al, 2008);



Процена утицаја ветроелектрана на птице и слепе мишеве активне ноћу: Смернице
(Kunz et al, 2007)

Током две ноћи (10. и 11. октобра 2011. године) предузета су истраживања помоћу
термалних (инфрацрвених) камера. Три истраживача су била позиционирана на тачкама
посматрања које су током ранијих истраживања идентификоване као тачке на којима је
интензитет активности слепих мишева висок. Истраживачи су се налазили на тачкама
(тачке цензуса 4, 5 и 8 и локација ветрогенератора 59) које се могу видети на карти 2.1
извештаја „Ecoda Consulting“ (2011a).
На свакој тачки посматрања проведена су највише два сата. Када би интензитет
активности слепих мишева ослабио због ниске температуре, теренска истраживања су
прекидана. С обзиром да уз помоћ термалних (инфрацрвених) камера није могуће
одредити врсте, било је неопходно да се уради додатно истраживање помоћу детектора за
слепе мишеве ради идентификације врста. Два истраживача су прегледала небо око сваке
тачке посматрања, док је један истраживач користио детектор за слепе мишеве ради
бележења и одређивања врсте. У тренутку када би слепи мишеви били виђени на екрану
камере, истраживач би одредио висину и правац њиховог лета. Висина лета је била
категорисана у две зоне:


Испод зоне захвата ротора (0-60 m)



Унутар зоне захата ротора (60m +)

Домет снимања термалним камерама може варирати током истраживања јер зависи од
спољних фактора (нпр. облачност) и термалног градијента између јединке и њеног
окружења. Термалним камерама није било могуће сагледати висине изнад зоне захвата
ротора (више од 180 m). Због тога је упоредо са снимањем коришћен и ручни детектор
помоћу ког су се могле идентификовати снимљене врсте или групе врста које су се чуле.

Ограничења
Услед присуства бројних објеката/структура у околини предметног подручја, могуће је да
нису идентификована сва склоништа слепих мишева. Ипак, са сигурношћу се може рећи да
је највећи део склоништа идентификован, и што је још значајније, да су међу њима и
најзначајнија склоништа на предметном подручју.
Коришћење ручних рефлекторских лампи током истраживања у тачкама цензуса у 2010.
години је могло да застраши поједине врсте које негативно реагују на светлост. Ипак,
коришћење лампи је у одређеном тренутку било неопходно ради утврђивања праваца
летења и броја јединки, што не би било могуће без извора светлости.
На одређеним локацијама, током снимања ултразвучним детекторима, подаци о слепим
мишевима нису могли да буду забележени због техничких проблема, повишеног нивоа
буке од инсеката или ветра или оштећења или крађе аутоматског детектора. Укупно су
успешно забележени подаци за 429 ноћи. Током 2011. године, за 28 ноћи подаци су само
делимично забележени, што не представља значајно ограничење за резултате
истраживања.
Кретање трансектом није извршено на подручју целе локације пројекта, па постоји
одређена могућност да нису све територије од значаја за слепе мишеве идентификоване.
Ипак, узимајући у обзир период од претходне три године током ког су била изведена
различита истраживања за потребе ове Студије и искуство чланова тима може се са
сигурношћу тврдити да су све територије значајне за локалну фауну слепих мишева
идентификоване.
Домет снимања термалних камера које су коришћене био је делимично ограничен
факторима као што је облачност и термални градијент између јединке и њене околине.
Због наведеног ограничења и мале величине одређених врста слепих мишева, постоји
могућност да неке врсте нису забележене током снимања термалним камерама. Ипак,
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стручно мишљење истраживача је било да је највећи број (више од 95%) слепих мишева
који су летели у оквиру опсега снимања камере, био забележен.
Температуре ваздуха које су било нешто ниже од уобичајених за период почетка октобра
2011. када је вршено снимање камерама су можда условиле мањи интензитет активности
слепих мишева на предметном подручју. Ипак, температуре ваздуха на почетку снимања (у
сумрак) су биле значајно више (од оних током ноћи) па се може претпоставити да је
снимљен уобичајен ниво интензитета активности слепих мишева.
Циљ снимања термалним камерама је био и да се утврде висине летења слепих мишева
на предметном подручју. Наведено снимање је обављено у октобру 2011. а не у периоду
од маја до августа, када је интензитет активност слепих мишева највећи. Стога је у
периоду снимања интензитет активности био релативно низак. Ипак, слепи мишеви су
снимљени током прелета, у активностима лова и може се сматрати да су добијени подаци
од значаја за утврђивање висина летења.
Истраживања су обухватила период миграција (пролеће и јесен). Иако током миграција
слепи мишеви лете на нешто већим висинама, може се сматрати да је прикупљен довољан
ниво података да би се добило довољно сазнања о миграторним путевима на локацији
ветроелектране.
Теренска истраживања значајно зависе од различитих фактора (сезона, време, климатске
карактеристике, миграторни правци, расположивост хране, понашање врста, присуство
предатора, итд). Без обзира на евентуалне утицаје ових чинилаца, резултати изведених
истраживања су обезбедили релевантне информације о начинима на које слепи мишеви
користе локацију планиране ветроелектране.

Процена значаја предметног подручја са аспекта слепих мишева
У циљу анализе и процене значаја које предметно подручје има за идентификоване врсте
слепих мишева, коришћена је скала са три вредности: низак, средњи и висок значај.
Наведене вредности су коришћене за оцењивање различитих зона на предметној локацији
а на основу забележене активности слепих мишева.
Процењени значај представља оцену добијену сумирањем резултата различитих метода
истраживања (у тачкама цензуса, кретањем трансектом, ултразвучни детектори). У циљу
поређења и процене активности врста слепих мишева током кретања трансектом,
израчуната је средња вредност (медијана) комуникационих сигнала по часу у односу на
укупан сигнал свих врста (5,6 сигнала/h). У другом кораку, активност одређене врсте слепог
миша процењена је на следећи начин:
– ниска: број комуникационих сигнала/h мањи од 25% (првог квартила): (<3,2 сигнала/h)
– средња: број сигнала/h је између 25% (првог квартила) и медијане: (3,2 до 5,6 сигнала/h)
– висока: број сигнала/h је већи од медијане: (>5,6 сигнала/h)

D8.6.3 Резултати истраживања
Током истраживања фауне слепих мишева на предметном подручју, од 2009. до 2011.
идентификовано је 16 врста. За додатних 5 врста се сматра да је могуће да су пристуне,
али ово није потврђено. У овом поглављу је дат збирни преглед резултата истраживања
изведених у претходном периоду. Детаљан опис резултата истраживања дат је у
Стручном мишљењу о очекиваном утицају на слепе мишеве који је урадио консултант
„Ecoda Consulting“ (Немачка) и који је приложен као засебна књига ове Студије.
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Табела D.1: Идентификоване врсте слепих мишева на предметном подручју

Потврђене врсте

Непотврђене врсте

Назив на српском језику

Научни назив

Велики потковичар

Rhinolophus ferrumequinum

Смеђи дугоушан

Plecotus auritus

Црни бркати вечерњак

M.mystacinus

Шиљоухи вечерњак

Myotis emarginatus

Ресасти вечерњак

Myotis nattereri

Ljиљак

Plecotus sp.

Широухи љиљак

Barbastella barbastellus

Белоруби слепи мишић

Pipistrellus kuhlii

Шумски слепи мишић

Pipistrellus nathusii

Мали слепи мишић

Pipistrellus pipistrellus

Патуљасти слепи мишић

Pipistrellus pygmaeus

Планински слепи мишић

Hypsugo savii

Мали ноћник

Nyctalus leisleri

Средњи ноћник

Nyctalus noctula

Двобојни вечерњак

Vespertilio murinus

Велики поноћник

Eptesicus serotinus

Сиви дугоухи љиљак

Plecotus austriacus

Мали бркати вечерњак

M.alcathoe

Велики бркати вечерњак

M.brandtii

Велики мишоухи вечерњак

M.myotis

Мали мишухи вечерњак

M.blythii

Склоништа слепих мишева
Присуство склоништа слепих мишева није утврђено на самој локацији ветропоља.
Штавише, потенцијална станишта која би могла послужити као склоништа (зграде, стара
стабла) потпуно одсуствују са предметног подручја.
Ипак, на ширем подручју локације ветропоља идентификоване су бројне структуре и
објекти потенцијално погодни за склоништа слепих мишева. У питању су наведене
локације:
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Непосредном инспекцијом склоништа потврђено је постојање од раније познате
породиљске колоније Rhinolophus ferrumequinum и Myotis emarginatus на тавaну
лугарнице Рошијана у СРП Делиблатска пешчара, која је у међувремену
вишеструко увећала бројност. Ово склониште се прати редовно још од
осамдесетих година прошлог века и број женских јединки је варирао између 350 и
1200 великог потковичара и 550-2100 шиљоухог вечерњака. У 2010. години је
избројано око 900 женки великог потковичара и око 1750 шиљоухог вечерњака.
Потенцијално склониште патуљастог слепог мишића се такође налази овде. Ова
локација је удаљена око 1 km од предметног подручја.



У свим околним насељима (Долово, Мраморак, Владимировац, разуђено насеље
око Железничке станице Долово) откривене су многобројне колоније врсте
Pipistrellus kuhlii. Колоније варирају у бројности – од свега неколико јединки до 300400.



У свим насељима, нарочито у рубним деловима, као и на подручју СРП
Делиблатска пешчара, несумњиво постоји и већи број копулационих склоништа
врсте Nyctalus noctula. На ово указује редовно бележено, од краја августа до
новембра, оглашавање припадника ове врсте из дупљи у стаблима, али и са
људских објеката.
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Копулацијско оглашавање мужјака врсте Pipistrellus nathusii из склоништа у
стаблима редовно је регистровано од августа до новембра на подручју СРП
Делиблатска пешчара, разуђеног насеља око Железничке станице Долово, али и
на самој локацији ветропоља у близини тачке цензуса 8.



Постоје поуздане индиције да се у једној кући у близини тачке цензуса 3 од друге
половине лета налазила колонија од 10-12 јединки врсте Myotis mystacinus, али ово
из објективних разлога (ограда и немогућност да се дође до власника) није било
могуће потврдити директном инспекцијом склоништа.

Активност слепих мишева
Током истраживања методом цензуса у тачки у 2010., најмање шеснаест врста слепих
мишева је идентификовано а постоји оправдани основ за мишљење да је двадесет једна
врста присутна на истражном подручју. Четири врсте су сачињавале 73% свих контаката:
белоруби слепи мишић (23,3%), шумски слепи мишић (13,7%), велики поноћњак (13,2%) и
средњи ноћник (9,9%). Такође, 14,6% забележених контаката није било могуће приписати
за конкретну врсту, иако се сматра да су припадали некој од наведених врста.
Највиши интензитет активности је забележен у тачки цензуса 8, источно од локације
ветроелектране, у просеку 26 контаката/h. Забележена активност је била два пута већа
него у тачки цензуса 5, која је на другом месту по броју контаката/h (13,65); Након њих су
тачка цензуса 3 са 9,85 и тачка цензуса 4 са 7,19 контаката/h. На осталим тачкама
забележено је између 3,5 и 5,3 контаката/h.
Највећи број контаката забележен је у јуну, укупно 12,6, и августу, укупно 10,0 контаката/h.
У септембру је забележено 9,59, мају 8,08 и јуну 6,48 контаката/h. У новембру, марту,
априлу и октобру забележен је најмањи број контаката/h.

Активност слепих мишева – Кретање трансектом
Током истраживања, забележена су 737 просторно одвојена контакта, из чега следи да је у
просеку било 67 контаката за ноћ и 10,7 контаката/h. Већина контаката забележена је у
ноћи 12. јула 2011, укупно 183 контакта (29,2 контакта/h). Највећи број контаката током те
ноћи направио је Велики поноћњак а тако висок број више није поновљен током наредних
истраживања. Најмањи број контаката забележен је 30. септембра 2011, 18 контаката (око
3 контакта/h). Укупна активност слепих мишева била је највећа на трансектима 1, 3 и 5, док
је значајно мања активност уочена на трансектима 4 и 2.
Велики поноћњак је представљао најбронију врсту, са укупно око 32% свих контаката.
Његова активност била је врло висока нарочито на трансектима 1, са око 61%, и 2, са око
57% свих контаката. За белорубог слепог мишића забележено је око 19%, а за средњег
ноћника око 17% свих регистрованих контаката. Белоруби слепи мишић је био најбронији
на трансекту 3, а средњи ноћник на трансектима 4 и 5. Шумски слепи мишић био је
заступљен са 6,5%, а неутврђене врсте из групе слепих мишића са 10%. Укупно, 621
контакт (око 84% свих контаката) забележен је у оквиру ове врсте.

Активност слепих мишева – истраживање аутоматским детекторима
Током седам месеци истраживања у 2011. години, аутоматски детекторима је снимљено
укупно 14.260 различитих сигнала слепих мишева. Сходно томе, узимајући у обзир све
ноћи и све локације, просечна активност била је 3,2 сигнала/h.
Интензитет активности (контакти/h) на свакој локацији са аутоматcким детектором
приказан је на карти 4.1 и карти 4.2 (Ecoda Consulting, 2011a).
На осам локација ова просечна активност била је у значајној мери прекорачена. Активност
је била највиша на локацији ветрогенератора 48, са око 20, и у тачки цензуса 8, са око 24
сигнала/h. Осим локације ветрогенератора 48 и ветрогенератора 2 и тачке цензуса 8, ни на
једој другој локацији није добијено више од укупно 1.000 сигнала. На 19 локација снимљено
је мање од 400 сигнала током свих ноћи заједно. Локације са високом активношћу слепих
мишева налазе се углавном на ободним деловима истражног подручја (север: тачка
цензуса 1, ветрогенератор 1 и 2; исток: тачка цензуса 8 и ветрогенератор 48; југ: тачка
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цензуса 5, ветрогенератор 37 и 39; приказано на карти 4.1 (Ecoda Consulting, 2011а), док је
активност у центру подручја углавном ниска. Током неких ноћи забележена је и висока
активност у центру истраживаног подручја. Могуће је да се ови резултати односе на
појединачне јединке које су континуирано ловиле у зони аутоматског детектора,
региструјући се више пута. У прилог томе говори и чињеница да су у већини случајева
сигнали били бележени током кратких различитих временских интервала, што указује на то
да се активност углавном односи на једну или две јединке које су ловиле у близини батбокса (много секвенци са брујањем везаним за храњење). Због тога, висока активност у
центру вероватно не представља регуларну појаву.
У целини посматрано, укупна активност слепих мишева била је умерена од средине маја
до средине јуна и повећана до високог интензитета од средине јуна до средине јула. Од
почетка августа активност је опадала и била је ниског до умереног интензитета у августу и
ниског интензитета у септембру.

Активност слепих мишева – Снимање термалним камерама
Током две ноћи снимања термалним (инфрацрвеним) камерама забележено је укупно 30
јединки из најмање 3 врсте. Већина забележених врста била је из рода Pipistrellus (P. kuhlii
ili nathusii). Такође, забележена је и једна јединка средњег ноћника и пет
неидентификованих јединки. Сви слепи мишеви који су опажени на екрану термалне
камере летели су на висини мањој од 30 m, па су стога били испод зоне захвата ротора
планираних ветрогенератора.

D8.6.4 Резултати истраживања
Белоруби слепи мишић
Према резултатима истраживања (Карапанџа & Пауновић, 2011), белоруби слепи мишић је
најзаступљенија врста на предметном подручју. Бројне колоније и склоништа су
идентификовани у насељима у близини предметног подручја. Највиши интензитет
активности ове врсте забележен је у тачкама цензуса 4, 5 и 8. Ово подручје се користи као
ловно (бар повремено). Посматрања дуж асфалтног пута од Долова до Делиблатске
пешчаре довела су до претпоставке да се овај пут користи као прелетни коридор од
потенцијалних колонија/склоништа у Долову до ловних подручја у тачки цензуса 8 или у
Делиблатској пешчари. Резултати кретања трансектом показују да је белоруби слепи
мишић најчешћи на трансекту 3 (претпостављени прелетни коридор од Долова до
Делиблатске пешчаре) и трансекту 5 на југу, док је активност на осталим трансектима била
ниска (судећи према постојећим подацима која не укључују истраживања која су продужена
до новембра 2011).
До сада анализирани подаци из бат-боксова дају врло сличне резултате. Подручја са
интензивном пољопривредом, а без структура као што су живице, рудерална вегетација
богата цветовима или дрвореди, коришћена су само повремено, док су подручја у тачкама
цензуса 8 и 5 коришћена често.
Шумски слепи мишић
Према резултатима истраживања (Карапанџа & Пауновић, 2011), шумски слепи мишић био
је друга врста по заступљености. Посматрано у целини, припадници ове врсте су током
мониторинга били други по релативној бројности. Током мониторинга поуздано су
регистрована само копулациона склоништа ове врсте у стаблима, на самој локацији у
близини тачке цензуса 8. Ловно понашање забележено је у свим тачкама цензуса – барем
повремено. Прелети од Долова до тачке цензуса 8 и/или Делиблатске пешчаре дуж
афалтног пута забележени су као и у случају белорубог шумског мишића. Резултати
кретања трансектом показују да је највиша активност шумског слепог мишића на трансекту
3 (претпостављени прелетни коридор), док је активност на свим другим трансектима била
ниска.
Подаци из бат-боксова нису се могли у потпуности интерпретирати, јер се сигнали шумског
слепог мишића и осталих врста из групе слепих мишића не могу поуздано разликовати јер
имају случну фреквенцију. Резултати, међутим, показују да се подручја са интензивном
пољопривредом, а без структура као што су живице, рудерална вегетација богата
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цветовима или дрвореди, користе само повремено, док се подручја на тачкама цензуса 8 и
5 користе често од стране јединки из групе слепих мишића.
Резултати показују да предметно подручје не представља значајни миграциони коридор за
ову врсту.
Велики поноћњак
Према резултатима истраживања (Карапанџа & Пауновић, 2011), велики поноћњак је трећа
врста по заступљености. Током овог мониторинга нису регистрована склоништа ове врсте
на локацији ни у непосредној околини, али је у свим околним насељима и на подручју СРП
Делиблатска пешчара уочен велики број потенцијалних склоништа у људским грађевинама
и старим стаблима. Активност је била највећа у тачки цензуса 8 где је ова врста често
опажана. Умерена активност је такође забележена у тачки цензуса ВП 5 и ВП 4. Велики
поноћњак је такође уочен и на свим другим ВП али са значајно мањом активношћу. Подаци
из кретања трансектом показали су постојање високе активности на трансекту 1 и 2 иако
резултати могу донекле одступати од реалних услед великог броја јединки забележених
једне ноћи у јулу.
Резултати одговарају подацима добијеним путем бат боксова. Велики поноћњак је био
најбројнији у тачки цензуса 1, локацијама ветрогенератора 1, 2, 24 (све на северу близу
трансекта 1) и у тачки цензуса 8 и локацији ветрогенератора 48 (на истоку).
Средњи ноћник
Према резултатима истраживања (Карапанџа & Пауновић, 2011), припадници ове врсте су
током мониторинга били четврти по релативној бројности. Током мониторинга поуздано је
регистрован само већи број копулационих склоништа ове врсте у стаблима, али и у
људским објектима, у непосредној околини локације – у свим насељима и на подручју СРП
Делиблатска пешчара. Ово је једина врста чији су припадници током мониторинга
регистровани у свим тачкама цензуса. Нешто виши интензитет активности у односу на
остале тачке цензуса бележи се само у тачки 5, уз значајан удео ловног понашања. У свим
осталим тачкама припадници ове врсте бележени су углавном уз релативно малу
заступљеност ловног понашања.
Према резултатима из бат-боксова, главна активност средњег ноћника почиње у 20.
недељи (18.-21.05.2011). Ова врста је била најчешћа у тачки цензуса 5 као и на локацијама
ветрогенератора 48, 37, 39 и, у мањој мери, на локацији ветрогенератора 64 у близини
тачке цензуса 8. У тачки цензуса 1, локацији ветрогенераотра 1 и 2, у северном делу
истражног подручја, већи број сигнала није могао бити поуздано разликован од сигнала
великог поноћњака, који је био најбројнија врста на трансекту 1 у близини локација
поменутих бат-боксова.
Резултати показују да предметно подручје не представља значајни миграциони коридор за
ову врсту.

D8.6.5 Процена значаја предметног подручја за слепе мишеве
Збирни преглед процене значаја предметног подручја за четири врсте слепих мишева које
су најчешће бележене приказан је у табели D.2. Локације на предметном подручју које су
од значаја за сваку од размотрених врста приказане су на картама 5.1-5.4 у извештају
„Ecoda Consulting“ (Ecoda Consulting, 2011a).
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Табела D.2: Процена значаја предметног подручја за четири забележене врсте слепих
мишева
Врста
Белоруби
мишић

Процена значаја предметног подручја
слепи

Шумски слепи мишић

Велики поноћњак

Средњи ноћник



Предметно подручје је од ниског значаја за ову врсту



Ловно подручје од високог значаја у тачки цензуса 8



Асфалтни пут од Долова до Делиблатске пешчаре, као високо фреквентни летни
коридор је од високог значаја



Ловно подручје у тачки цензуса 5 са умереним интензитетом активности је
средњег значаја



Предметно подручје је од ниског значаја за ову врсту



Ловно подручје од високог значаја у тачки цензуса 8



Асфалтни пут од Долова до Делиблатске пешчаре, као високо фреквентни летни
коридор је од високог значаја



Предметно подручје је од ниског значаја за ову врсту



Ловно подручје од високог значаја у тачки цензуса 8



Асфалтни пут од Долова до Делиблатске пешчаре, као високо фреквентни летни
коридор је од високог значаја



Повремено коришћен летни коридор на трансектима 1 и 2 се сматра средње
значајним



Ловно подручје у тачки цензуса 5 је oд високог значаја за ову врсту



Предметно подручје је од ниског значаја за ову врсту



Ловно подручје од високог значаја у тачки цензуса 8



Ловно подручје у тачки цензуса 5 је средњег до високог значаја за ову врсту



Добијени резултати не указују да је предметно подручје значајно за миграције
средњег ноћника.

Друге врсте слепих мишева су бележене у знатно мањем броју на предметном подручју.
Значај предметног подручја за све друге врсте може се оценити као низак до нижи/средњи
(Ecoda Consulting, 2011a).
Миграције слепих мишева
Нема индиција да се на предметном подручју налазе значајни миграциони коридори,
посебно врста које су мигранти на дуге дистанце (нпр. средњи ноћник или шумски слепи
мишић), (Карапанџа и Пауновић, 2011). Наведене врсте су на предметном подручју
присутне али њихова миграторна кретања нису забележена.

D8.7

Фауна птица

D8.7.1 Методологија спроведеног истраживања
За потребе израде Студије о процени утицаја, спроведена су обимна истраживања фауне
птица на истражном подручју, у периоду од септембра 2009. до фебруара 2011. Носилац
пројекта је, у сарадњи са британском фирмом „Аткинс“ и локалним стручњацима (Горан
Секулић), наставио посматрање птица до јула 2012. године како би се, у назависном
истраживању, потврдили или исправили резултати до којих је дошла немачка
консултантска фирма „Екода“ у сарадњи са локалним стручњацима и који ће омогућити
спровођење анализе ризика од судара и анализу популација гнездарица. Циљ
истраживања је био да се прикупе подаци о врстама птица које се на предметном подручју
гнезде, одмарају и зимују као и да се забележи летна активност преко истражног подручја.
За истраживања су била ангажована два независна тима орнитолога. Тим 1 је чинио мр
Јавор Рашајски, док су Тим 2 чинили мр Милан Пауновић (еколог, мамалог, орнитолог и

Аткинс

страна 40 од 196

„Ветроелектране Балкана“ д.о.о. Студија о процени утицаја на животну средину - Чибук

руководилац пројекта), Марко Раковић (орнитолог – стручни сарадник), Миливој Вучановић
(орнитолог – стручни сарадник) и Бранко Карапанџа (мамолог – стручни сарадник).
Истражно подручје је обухватило простор планиране локације ветроелектране као и
заштитну зону ширине 1,3 km између будућег ветропоља и Делиблатске пешчаре.
У овом поглављу је укратко представљена примењена методологија истраживања.
Детаљан приказ методологије дат је у следећим документима:


Студија стања и очувања орнитофауне и хиптерофауне на простору потенцијалног
ветропарка „Чибук“ (Рашајски, 2011).



Мониторинг стања орнитофауне на подручју потенцијалних ветропоља „Чибук 1“ и
„Чибук 2“ (Карапанџа и Пауновић, 2011).



Стручно мишљење о очекиваном утицају на птице („Ecoda Consulting“, 2011b).

Теренска истраживања
Оба ангажована тима орнитолога радила су независно један од другог, под надзором
немачког консултанта „Ecoda“.
Тим 1 (мр Јавор Рашајски)
Тим 1 је вршио осматрања на истражном подручју од септембра 2009. до краја октобра
2010. Тим је користио две различите методе: минимални трансект и цензус на осматрачким
тачкама. Истраживања су отпочела применом само методе трансекта. У јануару 2010. се
почело са применом цензуса на осматрачким тачкама. Цензус на осматрачким тачкама је
вршен током трансеката. Време које је проведено на свакој осматрачкој тачки није
детаљно наведено. Због тога квантитативна анализа и интерпретација података није
могућа, већ се на основу добијених података може закључити само које врсте су присутне
на истражном подручју и какво је њихово понашање.
Укупно је проведено 626 сати у истражном подручју. Број дана посматрања се јасно
разликовао између месеци.
Тим 2 (мр Милан Пауновић, Марко Раковић, Миливој Вучановић и Бранко Карапанџа)
Тим 2 је вршио осматрања на истражном подручју од марта 2010. до фебруара 2011.
године и то само методом бројања на осматрачким тачкама. У целини је утрошено 653
сата на посматрање птица, са различитим бројем дана посматрања по месецима. Детаљан
приказ овог истраживања налази се у извештају који је сачињен (Карапанџа и Пауновић,
2011).
Метода трансекта
Тим 2 је вршио осматрања методом трансекта у периоду од септембра 2009. до октобра
2010. Кретање је вршено фиксним трансектима и бележене су све врсте од посебног
интереса. Детаљан приказ изведених осматрања описан је у извештају Тима 1 (Рашајски,
2011).
Метода цензуса у осматрачким тачкама
Истраживања у осматрачким тачкама вршена су од стране Тима 1 (од јануара 2010. до
октобра 2010.) и од стране Тима 2 (од марта 2010. до фебруара 2011.).
Тим 1 је осматрање вршио као део методе трансекта и одабрано је пет осматрачких
тачака. Тим 2 је вршио осматрања само методом цензуса за које је одабрано шест
осматрачких тачака.
Осматрања су вршена од свитања до сумрака од стране једног посматрача у условима
добре видљивости (>3 km).
Подаци су бележени на два начина:

Аткинс



број свих врста по посети на одређеној осматрачкој тачки;



број, време, висина и остале карактеристике циљних врста:
o датум и време осматрања на свакој осматрачкој тачки
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o

o
o
o

висина лета јединки, групе
или јата птица је посебно одређивана,
бележена и подељења у 5 висинских интервала: <50 m, 50 –100 m, 100–150
m, 150–200 m, >200 m
Минимална, максимална и просечна висина
Време посматрања, типови и правци лета, удаљеност лета од осматрачке
тачке и понашање птица
На карти су бележене и локације активности које су индикативне за
гнежђење циљних врста

Врсте од посебног интереса и циљне врсте
За потребе истраживања било је неопходно утврдити које врсте птица су од посебног
интереса за истражно подручје. Ова група садржи све врсте које испуњавају један од
следећих критеријума:


налазе се у Анексу 1 или 2 Бонске конвенције



налазе се у Анексу 1 ЕУ Директиве о птицама



категорисане су као угрожене, рањиве или скоро угрожене врсте према IUCN
критеријумима (www.iucnredlist.org);



врсте од европског интереса за заштиту (SPEC врсте) (Birdlife International 2004),
(www.iucnredlist.org);

Укупно 64 врсте су испуњавале наведене критеријуме и као такве припадају врстама од
посебног интереса.
Циљне врсте су дефинисане као врсте од посебног значаја за заштиту, или као врсте које
могу бити значајно угрожене ветрогенераторима. Због тога циљне врсте чине птице
грабљивице (обично означене као осетљиве од већег броја аутора), друге крупне и
дугоживеће врсте (нпр. сове) као и врсте које су честе у истражном подручју или у његовој
околини (поготово у Делиблатској пешчари) и за које значајан негативан утицај услед рада
предложеног ветропоља не може бити искључен (Ecoda Consulting, 2011b).
У припремној фази истраживања, одређено је 35 циљних врста за истражно подручје. У
наредној фази, листа је сведена на 32 врсте јер се речни галеб, сињи галеб и гавран не
сматрају рањивим или угроженим, нити су потенцијално осетљиве на ветрогенераторе
(Ecoda Consulting, 2011b). Листа свих врста од посебног интереса је приказана у табели
Д.3. Циљне врсте су означене плавом бојом.
Табела D.3: Врсте птица од посебног интереса и назначени статус заштите

Врста

Аткинс

Бернска
конвенција

Бонска
конвенција

ЕУ
Директива о
птицама

„Birdlife
International“
(2004)

IUCN

Правилник
(Сл.
Гласник
РС, бр.
5/10)

Велики корморан

III

Мали корморан

II

I

SPEC 1

Гак

II

I

SPEC 3

I

Црвена чапља

II

I

SPEC 3

I

Бела рода

II

I

SPEC 2

I

Гуска глоговњача

II

IIa

II

Лисаста гуска

II/III

IIb, IIIb

II

Дивља гуска

II/III

IIa, IIIb

I
I

II

Осичар

II

II

I

Орао белорепан

II

I

I

Еја мочварица

II

II

I

Пољска еја

II

II

I

SPEC 1

I
I

SPEC 3

I
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Бернска
конвенција

Бонска
конвенција

Еја ливадарка

II

II

I

Јастреб

II

II

II

Кобац

II

II

I

Мишар

II

II

I

Гаћасти мишар

II

II

I

Патуљасти орао

II

II

I

SPEC 3

I

Ветрушка

II

II

I

SPEC 3

I

Сива ветрушка

II

II

I

SPEC 3

Мали соко

II

II

I

SPEC 3

Соко ластавичар

II

II

I

Степски соко

II

II

I

Сиви соко

II

II

I

Пољска јаребица

III

Препелица

III

Сиви ждрал

Врста

Аткинс

„Birdlife
International“
(2004)

Правилник
(Сл.
Гласник
РС, бр.
5/10)

ЕУ
Директива о
птицама

IUCN

I

NT

I
I
I

SPEC 1

VU

I
I

IIa, IIIa

SPEC 3

II

II

IIb

SPEC 3

II

II

II

I

SPEC 2

I

Шумска шљука

III

II

IIa, IIIb

SPEC 3

I

Белобрка чигра

II

I

SPEC 3

I

Грлица

III

IIb

SPEC 3

II

Кукавица

III

Утрина

II

Ћук

II

SPEC 2

I

Кукумавка

II

SPEC 3

I

Кукувија

II

SPEC 3

I

Шумска сова

II

Легањ

II

Велика чиопа

II

Водомар

II

Пчеларица

II

II

Модроврана

II

II

Пупавац

II

SPEC 3

I

Вијоглава

II

SPEC 3

I

Зелена жуна

II

SPEC 2

I

Ћубаста шева

III

SPEC 3

I

Шумска шева

III

I

SPEC 2

I

Пољска шева

III

IIb

SPEC 3

I

Сеоска ласта

II

SPEC 3

I

Градска ласта

II

SPEC 3

I

Степска трептељка

II

SPEC 3

I

Обична белка

II

Пиргава грмуша

II

II

I

I
I

SPEC 2

I

I

SPEC 3

I

SPEC 3

I

I

I

SPEC 2

NT

I

SPEC 3
I

II
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Врста

Бернска
конвенција

Сива мухарица

II

Руси сврачак

II

Сиви сврачак

II

Велики сврачак

II

Бонска
конвенција

ЕУ
Директива о
птицама

Чворак

„Birdlife
International“
(2004)

IUCN

Правилник
(Сл.
Гласник
РС, бр.
5/10)

SPEC 3

I

I

SPEC 3

I

I

SPEC 2

I

SPEC 3

I

SPEC 3

II

SPEC 3

II

IIb

Кућни врабац
Пољски врабац

III

SPEC 3

II

Конопљарка

II

SPEC 2

I

Стрнадица жутовољка

II

Стрнадица
виноградарка

II

Црноглава стрнадица

II

SPEC 2

I

Велика стрнадица

II

SPEC 2

I

I
I

SPEC 2

Напомена: Циљне (рањиве) врсте су означене плавим
Објашњење критеријума и статуса заштите:
Бернска конвенција о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта
II: строго заштићене врсте фауне
III: заштићене врсте фауне
Бонска конвенција о очувању миграторних врста животиња
I: угрожене миграторне врсте
II: миграторне врсте заштићене уговорима
Директива о птицама: Директива 2009/147/EC Европског парламента и Савета од 30. новембра 2009. године
о очувању дивљих птица.
I: врсте наведене у додатку I морају бити предмет посебних мера заштите у односу на њихово станиште
како би се осигурао њихов опстанак и репродукција у подручју распрострањења.
IIа: врсте наведене у додатку II, део А, могу бити ловљене у географском, морском и копненом, простору где
се ова Директива примењује.
IIб: врсте наведене у додатку II, део Б, могу бити ловљене само у земљама чланицама које су назначене.
IIIа: активности назначене у параграфу 1, не могу бити забрањене у односу на врсте наведене у додатку III,
део А, ако су птице легално убијене или ухваћене, или прибављене на неки други легалан начин.
IIIб: земље чланице могу на својој територији, за врсте наведене у додатку III, део Б, дозволити активности
наведене у параграфу 1, уз прописивање одређених ограничења, ако су птице легално убијене или ухваћене,
или прибављене на неки други легалан начин.
Birdlife International (2004): Врсте (птица) са потребом заштите у Европи
SPEC 1: врсте са глобалном потребом заштите, нпр. глобално угрожене, скоро угрожене или недовољно
проучене врсте (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004a).
SPEC 2: Концетрисане у Европи и са неповољним статусом заштите.
SPEC 3: Нису концентрисане у Европи, али имају неповољан статус заштите.
Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и
гљива (Сл. Гласник РС, бр. 5/10)
I: строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива
II: заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива
IUCN: Категорије Европске IUCN црвене листе:
ВУ: рањива
НТ: скоро угрожена
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D8.7.2 Додатна истраживања
У склопу израде ове Студије, започета су додатна истраживања (у новембру 2011. године)
која је планирано да буду завршена до краја јула 2012. Додатна истраживања су заснована
на методологији прописаној у важећим енглеским смерницама за процену утицаја на фауну
птица. Методологија по којој се врше ова додатна истраживања описана је у додатку PI.III.
Резултати додатних истраживања нису од кључног значаја за процену утицаја ветропоља
на фауну птица, већ се пре могу сматрати допунском информацијом и подлогом за
мониторинг фауне птица током будућег рада ветропоља.

D8.7.3 Резултати досадашњих истраживања
Током осматрања у периоду септембар 2009. – фебруар 2011. забележено је укупно 117
врста птица.
Још неке врсте (као што је орао белорепан) су забележене ван истражног подручја, знатно
унутар граница ИБА подручја Делиблатске пешчаре (за које је и познато да постоји пар
орлова који се гнезди). Позната локација гнежђења је удаљена више од 9 km од локације
планиране ветроелектране. Орао белорепан није регистрован на истражном подручју.
Циљне врсте
Од укупно 32 врсте које су дефинисане као циљне врсте на истражном подручју, присуство
22 врсте је забележено током периода размножавања. За 19 циљних врста се сматра (тј.
постоје подаци) да се гнезде на истражном подручју или су у потрази за храном. Да би
претпоставка о размножавању била потврђена, било је неопходно да се или уоче гнезда
или да се забележи одговарајуће понашање (као што је певање птица) као и да на
истражном подручју постоји одговарајуће станиште за гнежђење.
За седамнаест циљних врста се претпоставља да истражно подручје користе и ван сезоне
размножавања, укључујући и девет врста које нису забележене током сезоне
размножавања: гуска глоговњача, лисаста гуска, дивља гуска, пољска еја, еја ливадарка,
гаћасти мишар, мали соко, сиви соко и сиви ждрал.
Статус циљних врста на истражном подручју је приказан у табели D.4:
Табела D.4: Листа врста птица од посебног интереса забележених на истражном
подручју
Врста

Аткинс

Статус на истражном подручју

Велики корморан

Прелеће

Мали корморан

Прелеће, сели се

Гак

Прелеће

Црвена чапља

Вероватно у потрази за храном на истражном подручју, сели се

Бела рода

Вероватно у потрази за храном на истражном подручју, сели се

Гуска глоговњача

Одмара се, вероватно се сели

Лисаста гуска

Одмара се, вероватно се сели

Дивља гуска

Одмара се, вероватно се сели

Осичар

Вероватно у потрази за храном на истражном подручју, сели се

Орао белорепан

Није забележен на истражном подручју

Еја мочварица

Лови

Пољска еја

Вероватно у потрази за храном на истражном подручју, сели се

Еја ливадарка

Сели се, вероватно зимује

Јастреб

Лови, сели се, одмара

Кобац

Лови, сели се, одмара

Мишар

Гнезди се, сели се, одмара
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Врста

Аткинс

Статус на истражном подручју

Гаћасти мишар

Зимује

Патуљасти орао

Лови

Ветрушка

Гнезди се, сели се, одмара

Сива ветрушка

Вероватно лови

Мали соко

Сели се, зимује

Соко ластавичар

Вероватно се гнезди непосредно изван истражног подручја, сели се,
одмара

Степски соко

Лови

Сиви соко

Сели се

Пољска јаребица

Гнезди се

Препелица

Гнезди се, сели се, одмара

Сиви ждрал

Сели се

Шумскаа шљука

Вероватно у потрази за храном на истражном подручју

Белобрка чигра

Прелеће

Грлица

Гнезди се

Кукавица

Гнезди се

Утрина

У потрази за храном на истражном подручју

Ћук

У потрази за храном на истражном подручју

Кукумавка

Вероватно се гнезди непосредно изван истражног подручја

Кукувија

Вероватно се гнезди непосредно изван истражног подручја

Шумска сова

У потрази за храном на истражном подручју

Легањ

Вероватно у потрази за храном на истражном подручју

Велика чиопа

Прелеће

Водомар

Непознат

Пчеларица

У потрази за храном на истражном подручју

Модроврана

Вероватно у потрази за храном на истражном подручју

Пупавац

У потрази за храном на истражном подручју

Вијоглава

Вероватно у потрази за храном на истражном подручју

Зелена жуна

Вероватно у потрази за храном на истражном подручју

Ћубаста шева

Гнезди се

Шумска шева

Вероватно у потрази за храном на истражном подручју

Пољска шева

Гнезди се, сели се

Сеоска ласта

У потрази за храном на истражном подручју

Градска ласта

У потрази за храном на истражном подручју

Степска трептељка

Вероватно се гнезди на истражном подручју, сели се

Обична белка

Вероватно се гнезди на истражном подручју, сели се

Пиргава грмуша

Вероватно се гнезди непосредно изван истражног подручја

Сива мухарица

Вероватно се гнезди непосредно изван истражног подручја

Руси сврачак

Гнезди се, сели се

Сиви сврачак

Вероватно у потрази за храном на истражном подручју

Велики сврачак

Вероватно у потрази за храном на истражном подручју

Чворак

Вероватно се гнезди ван истражног подручја, сели се, одмара

Кућни врабац

Вероватно се гнезди
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Врста

Статус на истражном подручју

Пољски врабац

Вероватно се гнезди

Конопљарка

Непознат

Стрнадица жутовољка

Непознат

Стрнадица виноградарка

Непознат

Црноглава стрнадица

Непознат

Велика стрнадица

Гнезди се

Напомена: Циљне (рањиве) врсте су означене плаво

Птице гнездарице
На истражном подручју је забележено 16 врста гнездарица: мишар, ветрушка, пољска
јаребица, препелица, фазан, грлица, кукавица, ћубаста шева, пољска шева, жута плиска,
руси сврачак, сврака, сива врана, обична траварка, црноглава траварка и велика
стрнадица.
Од наведених врста, две спадају и у циљне врсте док је 10 врста у групи од посебног
интереса: пољска јаребица, препелица, грлица, кукавица, ћубаста шева, пољска шева,
руси сврачак, кућни врабац, пољски врабац и велика стрнадица.
За две врсте од посебног интереса: кућни врабац и пољски врабац, сматра се да се гнезде
на истражном подручју.
Још једна циљна врста, соко ластавичар, који се гнезди ван истражног подручја, редовно је
био уочаван током ловних активности на самом истражном подручју (додатак DI.II).

Резултати добијени у осматрачким тачкама
Резултати Тима 1
Током теренских истраживања од јануара до октобра 2010. године, укупно је забележено
2.206 јединки циљних врста у 432 појединачна посматрања.
Највише бележене циљне врсте су биле следеће:


дивља гуска са 834 забележене јединке



мишар (593 јединке),



пчеларица (283 јединке) и



ветрушка (276 јединки)

Око 90% забележених јединки циљних врста су чиниле јединке ових врста. Све остале
циљне врсте су забележена са мање од 50 јединки. Детаљан приказ забележених јединки
циљних врста које је извршио Тим 1 дат је у табели D.5.
Табела D.5: Циљне врсте које је забележио Тим 1 (јануар 2010. - октобар 2010.)

Укупан број
појединачних
посматрања

Укупан број
забележених
јединки

Укупно
време
прелета
(минути)

Укупно време
прелета на
висини на
којој постоји
ризик од
судара
(минути)

Дивља гуска

13

834

125

90

72

Сиви ждрал

1

30

320

0

0

Ветрушка

100

276

117

0

0

Мишар

96

593

354

0

0

Пчеларица

32

283

112

0

0

Врста

Аткинс

Проценат прелета
на висини на којој
постоји ризик од
судара
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Укупан број
појединачних
посматрања

Укупан број
забележених
јединки

Укупно
време
прелета
(минути)

Укупно време
прелета на
висини на
којој постоји
ризик од
судара
(минути)

Јастреб

38

43

10

10

100

Кукумавка

25

25

61

0

0

Кукувија

14

19

39

0

0

Кобац

18

21

50

0

0

Пупавац

20

23

54

0

0

Утина

10

11

37

0

0

Ћук

13

17

38

0

0

Легањ

30

6

24

0

0

Степски соко

4

4

13

0

0

Осичар

5

6

15

0

0

Еја мочварица

6

6

5

0

0

Соко ластавичар

3

3

16

0

0

Еја ливадарка

3

5

12

0

0

Модрована

1

1

3

0

0

Врста

Проценат прелета
на висини на којој
постоји ризик од
судара

Резултати Тима 2
Током теренских истраживања од марта 2010. до фебруара 2011. године, укупно је
забележено 2.930 јединки циљних врста у 640 појединачна посматрања.
Пет највише бележених циљних врста су биле следеће:


лисаста гуска (укупно 1.122 јединке);



мишар (укупно 555 јединки);



корморан (укупно 381 јединки);



дивља гуска (укупно 364 јединки);



ветрушка (укупно 232 јединки).

Око 90% забележених јединки циљних врста су чиниле јединке ових врста. Све остале
циљне врсте су забележена са мање од 50 јединки (са изузетком гуске глоговњаче, са 97
забележених јединки). Детаљан приказ забележених јединки циљних врста које је извршио
Тим 2 дат је у табели D.6.
Табела D.6: Циљне врсте које је забележио Тим 2 (март 2010. - фебруар 2011.)

Укупан број
појединачних
посматрања

Укупан број
забележених
јединки

Укупно
време
прелета
(минути)

Укупно време
прелета на
висини на
којој постоји
ризик од
судара
(минути)

Мишар

304

555

3245

1507

46.4

Ветрушка

147

232

3043

221

7.3

Соко ластавичар

30

38

1369

157

11.5

Лисаста гуска

20

1122

124

89

71.8

Пољска еја

31

32

255

65

25.5

Врста

Аткинс

Проценат прелета
на висини на којој
постоји ризик од
судара
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Укупан број
појединачних
посматрања

Укупан број
забележених
јединки

Укупно
време
прелета
(минути)

Укупно време
прелета на
висини на
којој постоји
ризик од
судара
(минути)

Јастреб

13

16

67

46

68.7

Еја ливадарка

9

10

146

39

26.7

Патуљасти орао

3

4

39

33

84.6

Корморан

8

381

62

32

51.6

Дивља гуска

5

364

43

31

72.1

Степски соко

5

5

24

18

75.0

Гуска глоговњача

3

97

16

13

81.3

Гаћасти мишар

1

1

13

13

100

Еја мочварица

38

40

332

7

2.1

Кобац

15

15

89

5

5.6

Мали соко

2

2

19

4

21.1

Сиви соко

1

1

180

0

0

Бела рода

1

1

20

0

0

Сиви ждрал

1

10

9

0

0

Неидентификована
врста орла

1

1

6

0

0

Модроврана

1

1

5

0

0

Сива ветрушка

1

2

4

0

0

Врста

Проценат прелета
на висини на којој
постоји ризик од
судара

D8.7.4 Вредновање прикупљених података
Птице гнездарице од посебног интереса
Следећих дванаест врста птица од посебног интереса је забележено да врши гнежђење на
истражном подручју:


препелица (до 20 парова);



грлица (честа гнездарица);



ћубаста шева (честа гнездарица);



пољска шева (честа гнездарица);



велика стрнадица (честа гнездарица);



мишар (две територије на источном ободу заштитне зоне, удаљене око 1 km од
ветрогенератора – додатак DI.II);



ветрушка (једна територија унутар заштитне зоне, удаљена око 500 m од
ветрогенератора и једна територија северно од истражног подручја, удаљена око 500
m од ветрогенератора – додатак DI.II);



пољска јаребица (до 5 парова);



руси сврачак (до 15 парова);



врабац покућар (сматра се да се гнезди на истражном подручју);



пољски врабац (сматра се да се гнезди на истражном подручју); и



кукавица (ретка гнездарица).

Територија на којој је присутан соко ластавичар налази се северно од истражног подручја
(око 250 m од најближих турбина). Гнезда степског сокола су уочена на удаљењу од око 2
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km западно од истражног подручја. Забележене локације са гнездима птица грабљивица
приказане су на карти у додатку DI.II.

Врсте птица због којих Делиблатска пешчара има статус подручја од
међународног значаја за птице (ИБА)
Делиблатска пешчара има статус подручја од међународног значаја за птице (ИБА)
утврђеног 2000. од стране организације „Birdlife International“ и то због присуства следећих
гнездарица:


Легањ 200-300 парова (подаци из 1995.)



Вијоглава 100-150 парова (подаци из 1995.)



Сива жуна 50-80 парова (подаци из 1996.)



Руси сврачак 1000-1500 парова (подаци из 1996.)



Шумска шева 400-700 парова (подаци из 1996.)



Пољска шева 2000-2500 парова (подаци из 1996.)



Пиргава грмуша 800-1000 парова (није позната старост податка)



Славуј 3000-6000 парова (подаци из 1996.)



Обична траварка 150-250 парова (подаци из 1996.)

Од наведених врста, руси сврачак и пољска шева се гнезде и на истражном подручју.
Гнезда пољске шеве су широко присутна на целом подручју а за око 15 парова русог
сврачка се сматра да су присутни на простору планираног ветропоља.

Значај и еколошка вредност истражног подручја за птице
На основу добијених резултата истраживања, процењен је значај (тј. еколошка вредност)
коју истражно подручје има за идентификоване врсте од посебног интереса. Значај
подручја је класификован као: висок, средњи или низак, у зависности од бројности
одређене врсте на истражном подручју, бројности на ширем (регионалном) подручју и
забележене летне активности током осматрања. Процена значаја за поједине врсте је
приказана у табели D.7 а преузета је из Стручног мишљења (“Ecoda Consulting“, 2011b),
страна 62-97.
Табела D.7: Значај (еколошка вредност) истражног подручја за врсте од посебног
интереса
(заснована на бројности (локалној и регионалној) и активности)

Врста

Препелица

Грлица

Ћубаста шева

Аткинс

Присуство на
истражном подручју

Редовно присутна у
сезони размножавања

Редовно присутна у
сезони размножавања
(до 150 јединки)

Редовно присутна током
целе године

Статус

Локална
гнездарица, на око
20 територија

Локална
гнездарица

Редовна
гнездарица

Значај
истражног
подручја за
ову врсту

Станишта од
значаја на
истражном
подручју

Висок

Отворено
пољопривредно
земљиште као
станиште за
размножавање и
потрагу за храном

Висок

Пољопривредно
земљиште и жбуње /
дрвеће као станиште
за размножавање и
потрагу за храном

Висок

Отворено земљиште
као станиште за
размножавање и
потрагу за храном
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Врста

Пољска шева

Велика
стрнадица

Редовно присутна током
целе године

Редовно присутна током
целе године

Статус

Значај
истражног
подручја за
ову врсту

Станишта од
значаја на
истражном
подручју

Висок

Отворено земљиште
као станиште за
размножавање и
потрагу за храном

Висок

Отворено земљиште
као станиште за
размножавање и
потрагу за храном

Два пара, редовно
присутни у лову

Средњи до
висок

Ободи шусмких
фрагмената као
станишта за
размножавање,
отворено земљиште
као станиште за лов

Средњи до
висок

Ободи истражног
подручја као ловне
територије

Средњи до
висок

Стубови и
далеководи као
места за гнежђење,
ободи истражног
подручја као ловне
територије

Средњи до
висок

Стубови и изоловано
дрвеће као места за
гнежђење, отворено
земљиште као ловне
територије

Редовна
гнездарица

Локална
гнездарица

Мишар

Редовно присутна током
целе године

Степски соко

Повремено присутна
током сезоне
размножавања

Повремено у лову

Редовно присутна током
сезоне размножавања

Један пар (и два
пара у
Делиблатској
пешчари), редовно
присутни у лову

Ветрушка

Редовно присутна током
целе године

Два пара у близини
истражног
подручја, редовно
присутни у лову

Пољска јаребица

Повремено присутна
током сезоне
размножавања

До 5 парова који се
гнезде

Средњи до
висок

Отворено земљиште
као станиште за
размножавање и
потрагу за храном

Пчеларица

Редовно присутна током
сезоне размножавања

Локално присутна у
потрази за храном

Средњи

Земљиште богато
инсектима

Лисаста гуска

Редовно присутна током
селидбе и зимовања (20
јата од по 300 јединки)

Редовно у прелету
током селидбе и
зиме

Средњи

Пољска еја

Поједини примерци
редовно присутни током
селидбе и зимовања

Редован посетилац
током лова у
периоду селидбе и
зиме

Средњи

Отворено земљиште
као станиште за лов

Еја ливадарка

Поједини примерци
редовно присутни током
селидбе

Редован посетилац
током лова у
периоду селидбе

Средњи

Отворено земљиште
као станиште за лов

Патуљасти орао

Ретко забележен на
јужном ободу истражног
подручја

Повремени
посетилац током
лова

Средњи

Ободи истражног
подручја као
станишта за лов

Редовно присутна током
сезоне размножавања

Могуће је да се
гнезди у
Делиблатској
пешчари, редован
посетилац у
потрази за храном

Средњи

Отворено земљиште
као станиште за
размножавање и
потрагу за храном

Редовно присутна током
сезоне размножавања

Локална
гнездарица (до 15
парова на
истражном
подручју)

Средњи

Отворено земљиште
и жбуње / дрвеће на
ободима подручја
као станиште за
размножавање и
потрагу за храном

Соко ластавичар

Степска
трептељка

Руси сврачак

Аткинс

Присуство на
истражном подручју
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Врста

Статус

Сиви сврачак

Редовно присутан мањи
број јединки

Редовна јесења
селица

Чворак

Редовно присутна током
целе године

Редовно присутна у
потрази за храном

Редовно присутна током
целе године

Редован посетилац
у потрази за
храном, вероватно
се гнезди

Редовно присутна током
целе године

Врабац покућар

Пољски врабац

Значај
истражног
подручја за
ову врсту

Станишта од
значаја на
истражном
подручју

Средњи

Отворено земљиште
и жбуње / дрвеће

Средњи

Отворено земљиште
као станиште за
потрагу за храном

Средњи

Отворено земљиште
као станиште за
потрагу за храном

Редован посетилац
у потрази за
храном, вероватно
се гнезди

Средњи

Отворено земљиште
као станиште за
потрагу за храном

Отворено земљиште
као станиште за лов

Еја мочварица

Појединачни примерци
редовно присутни

Редован посетилац
током лова

Средњи значај
за ловне
активности,
без значаја за
размножавање

Кукавица

Редовно присутна на
истражном подручју

Ретко присутна
током гнеђжења

Низак до
средњи

Утина

Ретко се могла чути
током ноћних осматрања

Посетилац у
потрази за храном,
гнезди се у
близини истражног
подручја

Низак до
средњи

Кукумавка

Ретко бележена на
ободу истражног
подручја

Један пар у
близини истражног
подручја

Низак до
средњи

Ретко се могла чути
током ноћних осматрања

Локална
гнездарица у
насељима близу
истражног подручја

Низак до
средњи

Обична белка

Ретко присутна током
сезоне размножавања и
селидбе

До 5 парова
присутно у близини
истражног
подручја, редак
посетилац у
потрази за храном

Низак до
средњи

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Гак

Појединачни примерци
ретко бележени у
прелету преко подручја

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Бела рода

Појединачни примерци
ретко бележени у
прелету преко подручја

Ретко у прелету
преко подручја

Низак

Велика чиопа

Ретко бележени током
селидбе и зимовања (3
јата са по 50 примерака)

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Осичар

Поједини примерци
забележени у три
наврата

Повремени
посетилац током
лова

Низак

Јастреб

Повремено присутна
током године

Повремени
посетилац током
лова

Низак

Кобац

Повремено присутна
током године

Кукувија

Аткинс

Присуство на
истражном подручју
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Врста

Аткинс

Присуство на
истражном подручју

Статус

Значај
истражног
подручја за
ову врсту

Ретко мигрира
преко подручја

Низак

Гаћасти мишар

Један примерак
забележен једном током
селидбе

Ретко мигрира
преко подручја

Низак

Сиви соко

Једна јединка
забележена у два
наврата током селидбе
Једна јединка
забележена једном

Могућ посетилац
током лова

Низак

Сива ветрушка

Мали соко

Појединачни примерци
забележени у три
наврата током селидбе /
зимовања

Повремени
посетилац током
лова и селидбе

Сиви ждрал

Једном забележено јато
од 10 јединки у прелету
преко подручја

Само једном
забележен на
истражном
подручју

Дивља гуска

Повремено бележена
током селидбе и
зимовања (неколико јата
са по 20 јединки)

Повремено у
прелету током
селидбе и зиме

Шумска шљука

Није забележено
присуство

Могућ посетилац у
потрази за храном

Ћук

Редовно се могла чути
током ноћних осматрања

Могућ посетилац у
потрази за храном,
гнезди се у
близини истражног
подручја

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Шумска сова

Размножава се ван
истражног подручја

Низак

Легањ

Повремено бележена на
ободу истражног
подручја током сезоне
размножавања
Појединачни примерци
бележени у два наврата

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Модроврана

Пупавац

Повремено бележена у
потрази за храном на
обрадивим површинама

Повремено у
потрази за храном

Низак

Вијоглава

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Зелена жуна

Повремено бележена на
истражном подручју

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Сеоска ласта

Редовно бележена на
ободу истражног
подручја током сезоне
размножавања

Редован посетилац
у потрази за
храном

Низак

Градска ласта

Редовно бележена на
ободу истражног
подручја током сезоне
размножавања

Могућ посетилац у
потрази за храном,
гнезди се у
околним насељима

Низак

Шумска шева

Ретко бележена на
ободу истражног
подручја током сезоне
размножавања

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Пиргава грмуша

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Станишта од
значаја на
истражном
подручју

Низак

Низак

Низак
Низак

Низак

Отворено земљиште
богато инсектима
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Врста

Присуство на
истражном подручју

Статус

Значај
истражног
подручја за
ову врсту

Сива мухарица

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Сиви сврачак

Ретко бележена током
сезоне размножавања

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Конопљарка

Ретко бележена у малим
јатима током јесени/зиме

Редак јесењи и
зимски посетилац

Низак

Стрнадица
жутовољка

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Стрнадица
виноградарка

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Црноглава
стрнадица

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Велики корморан

Мања јата и појединачни
примерци ретко прелећу
подручје

Ретко у прелету

Без значаја

Мали корморан

Поједини примерци
ретко прелећу подручје

Ретко у прелету

Без значаја

Гак

Поједини примерци
уочени у два наврата

Ретко у прелету

Без значаја

Орао белорепан

Није забележен

Није забележен /
удаљеност
истражног подручја
од најближег
гнезда >10km

Без значаја

Белобрка чигра

Поједини примерци
ретко прелећу подручје

Ретко у прелету

Без значаја

Бела чиопа

Врло ретко у пролазу
преко истражног
подручја

Ретко у прелету

Без значаја

Водомар

Врло ретко бележено
присуство

Ретко у прелету

Без значаја

Станишта од
значаја на
истражном
подручју

Напомена: Циљне врсте су означене плавим

У односу на све врсте од посебног интереса које су забележене, истражно подручје има
средњи (или висок) значај за 22 врсте:

Аткинс



Висок значај: препелица, грлица, ћубаста шева, пољска шева, велика стрнадица



Средњи до висок значај: мишар, степски соко, соко ластавичар, ветрушка, пољска
јаребица



Средњи значај: пчеларица, лисаста гуска, пољска еја, еја ливадарка, патуљасти орао,
степска трептељка, руси сврачак, сиви сврачак, чворак, кућни врабац, пољски врабац,
еја мочварица.

страна 54 од 196

„Ветроелектране Балкана“ д.о.о. Студија о процени утицаја на животну средину - Чибук

DI.II

Аткинс

Положај тачака осматрања и места гнежђења птица грабљивица
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D9

Заштићена подручја природе
Специјални резерват природе Делиблатска пешчара
Специјални резерват природе Делиблатска пешчара граничи се са источним делом
планиране локације ветрогенераторског поља и налази на удаљењу од око 1 km од
источне границе локације. Простире се на око 35.000 ha и представља подручје изграђено
од наслага еолског песка са израженим облицима динског рељефа и карактеристичним
пешчарским, степским и шумским екосистемима, са јединственим мозаиком животних
заједница и типичним и специфичним представницима флоре и фауне.
Делиблатска пешчара је регистровано подручје од међународног значаја за птице (ИБА) и
подручје од међународног значаја за биљке (ИПА). Један део резервата, „Лабудово окно“,
је РАМСАР локација.
Близина Делиблатске пешчаре локацији планиране ветроелектране и њена осетљивост
утицали су на то да Завод за заштиту природе – Нови Сад постави услов Носиоцу пројекта
да ветрогенераторско поље може градити на локацији удаљеној најмање 1 km од границе
специјалног резервата / ИБА подручја. Ветрогенератори најближи Делиблатској пешчари,
биће удаљени 1.3 km од границе резервата.
Делиблатска пешчара је и Резерват биосфере у оквиру програма UNESCO-MAB (2001) и
на прелиминарном је списку Светског наслеђа под заштитом UNESCO (од 18.03.2002.
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1695/). Локације евидентиране као светско наслеђе
UNESCO представљају подручја од посебног културног или природног значаја.
Прелиминарни списак представља листу локација које свака држава чланица намерава да
кандидује за наведени статус, у наредном периоду. За потребе прелиминарног списка,
Делиблатска пешчара је кратко описана на следећи начин:
СРП Делиблатска пешчара, са 24 регистроване врсте водоземаца и гмизаваца, и
око 171 регистроване врсте птица које се гнезде, представља фаунистички веома
богато подручје. Неке од врста (превасходно птице грабљивице) налазе се на
Црвеној листи угрожених врста света (IUCN, 1996.): степски соко (Falco cherrug),
орао крсташ (Aquila heliaca) и орао кликташ (Aquila pomarina). Рамсарско подручје
“Лабудово окно” на коме су присутне птице мочварице је једно од највећих
миграторних подручја у овом делу Европе.
Доминантни типови станишта у пешчари су евро-сибирске степске шуме са Quercus spp. и
панонским пешчарским степама. Природна потенцијална вегетација је Querco-Tilietum
tomentosae. На подручју Делиблатске пешчаре је присутно осам специфичних биљних
заједница. Овде су наведене према стаништима која заузимају: на пешчарским
стаништима су заједнице Corispermo-Polygonetum arenariae и Festucetum vaginatae
deliblaticum. На степским стаништима су присутне три заједнице: Koelerio-Festucetum
wagnerii, Chrysopogonetum pannonicum и Festuco-Potentilletum arenariae. На мочварним
стаништима уз Дунав присутне су заједнице Salicetum rosmarinifoliae и Molinietum coeruleae.
На шумским стаништима сада је присутна заједница Querco-Tilietum tomentosae. Што се
васкуларне
флоре
тиче,
забележена
је
651
врста
(http://www.habiprot.org.rs/03_dpescara.htm).

Бара Краљевац
Бара Краљевац се налази на око 7 km југоисточно од предметног подручја (западно од
села Делиблато). Ово барско станиште је заштићено као Специјални резерват природе
(Службени гласник РС, бр. 14/09) због „очувања геоморфолошких и хидролошких
карактеристика овог простора и станишта природних реткости“ (Пауновић, 2009).

Црна бара
Црна бара је бара која се налази на око 12 km југоисточно од предметног подручја. Црна
бара није у режиму заштите, али својим карактеристикама битно доприноси очувању
биодиверзитета. Станиште је великог броја заштићених врста, пре свега птица (Пузовић ет
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ал. 1999, Туцаков ет ал. 2009), али и, према ранијим истраживањима аутора, значајно
ловиште више врста слепих мишева (Пауновић, 2009).

Река Дунав
Ваздушном линијом на око 20 km јужно од локације планираног пројекта протиче река
Дунав. Корито Дунава у тој зони је веома широко и са великим дугачким и широким
плићацима, тј. поплављеном некадашњом приобалном зоном. Овај потез је такође место
изузетно високог биодиверзитета, а пре свега изузетно станиште великих јата птица
водених станишта (просечно око 100.000 примерака) које ту зимују и задржавају се ради
исхране и одмора (Пауновић ет ал. 1995).

D10 Заштићена непокретна културна добра
Информацијe о културним добрима на предметном подручју добијене су у септембру 2009.
године од Завода за заштиту споменика културе у Панчеву (за потребе израде Плана
детаљне регулације за ветропоље). На предметном подручју постоје идентификована
културна добра која уживају претходну заштиту.
Увидом у литературу и документацију Завода, констатован је археолошки локалитет Потес
Велика њива, северно од Мраморка, са појединачним налазима бронзаног доба. Зона
археолошког локалитета приказана је на карти D.13. као област црвене боје са бројем 1.
Такође, на рубовима предметног подручја, близу пољских путева Мраморак – Долово и
Долово – Владимировац, констатована је спорадична појава покретног археолошког
материјала из периода касног средњег века (зона на карти D.13 црвене боје).
На основу наведених информација и у складу са Законом о културним добрима (Сл.
Гласник РС, бр. 71/1994), Завод је утврдио услове које је Носилац пројекта у обавези да
испуни када буде почињао извођење грађевинских радова. Услови Завода су следећи:
1. Пре почетка земљаних радова обезбедити обавезну површинску проспекцију
терена (археолошко рекогносцирање) на археолошки недовољно истраженом
простору (зоне на карти D.13 зелене боје). Носилац пројекта треба да испуни овај
захтев у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе у Панчеву
(рекогносцирање терена је тренутно у току).
2. Током извођења радова обезбедити обавезан археолошки надзор и интервенцију
за сваку локацију ветрогенератора у близини регистрованих археолошких
локалитета на предметном подручју (зоне на карти D.13 црвене боје). Носилац
пројекта треба да испуни овај захтев у сарадњи са Заводом за заштиту споменика
културе у Панчеву.
3. Извођач је у обавези да благовремено обавести Завод за заштиту споменика
културе у Панчеву о почетку земљаних радова.
4. Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у
Панчеву, у свему у складу са чланом 109. Закона о културним добрима (Сл.
Гласник РС, бр. 71/1994).
На слици D.13 су приказане зоне у којима је идентификован археолошки материјал и у
којима ће бити неопходно спровести наложене мере.
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Слика D.13: Зоне са идентификованим археолошким материјалом
(Завод за заштиту споменика у Панчеву, 2009)
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D11 Изглед предела
D11.1 Карактер предела
Карактер је оно што предео чини различитим и даје јединственост одређеном месту. У
овом поглављу су описани елементи предела и њихова комбинација који доприносе
карактеру предела, што омогућава разумевање његових специфичности и квалитета.
Основне пејзажне карактеристике предметног подручја су следеће:


Пројектна локација се налази на подручју које је ретко насељено, са појединачним
засеоцима са изолованим стамбеним кућама;



Предео је отвореног типа, прекривен широким благо заталасаним пољима;



Пројектна локација је прекривена ораницама и пашњацима;



Присуство вештачких структура које нарушавају изглед предела је незнатно. Надземни
далеководи и телефонски стубови не нарушавају значајно изглед предела услед
визуелног уклапања са околним насељима и локалним путевима; и



Пројектна локација је ограничена локалним путевима који међусобно повезују оближња
сеоска насеља и појединачне објекте. Кроз предметну локацију пролази локални пут
који је повезује са Доловом. Магистрални пут E-70 пролази североисточно од Панчева
ка Алибунару, на удаљењу од око 3.5 km од северне границе локације. Атарски путеви
повезују парцеле унутар локације.

Површина земљишта
Предметно подручје је доминантно пољопривредног типа, прекривено ораницама,
пашњацима и донекле површинама са листопадном вегетацијом. Сеоски неасфалтирани
путеви пресецају пројектну локацију, омогућавајући приступ ораницама. Централни део
локације чине велике површине са засађеним монокултурама, пре свега кукурузом и
сунцокретом.
Интензивно обрађиване површине са полу-природним стаништима су доминантне. Полуприродна станишта се налазе на ободима парцела и путева, и у пределима са жбунастом
и ретком листопадном вегетацијом.
Источно од планиране локације ветропоља је Делиблатска пешчара, подручје изграђено
од наслага еолског песка са израженим облицима динског рељефа и карактеристичним
2
пешчарским, степским и шумским екосистемима на површини од око 350 km . Дински
рељеф се протеже у правцу југоисток – северозапад и у појединим деловима има
надморску висину од око 200 m.

Насеља
Предео у околини пројектне локације је релативно ретко насељен; у околини се налазе
села (Долово, Мраморак, Владимировац) која се разликују по величини и густини
насељености. Свако сеоско насеље има локалну продавницу, школу, административне
зграде и једну или више цркава. У архитектонском смислу, цркаве представљају значајно
визуелно обележје у сваком од села. Села су економски неразвијена, пољопривреда
представља доминантну делатност. Индустријска активност је занемарљива. Остале
економске активности се своде на рад трговачких и угоститељских објеката. Села су
линијског типа са стамбеним објектима (један до два спрата) распоређеним дуж путева.
Највећи број објеката има приватне, ограђене баште. Између стамбених објеката и путева
налазе се мањи дрвореди листопадног дрвећа. Дуж путева се налазе дренажни канали,
обрасли травнатом вегетацијом.

Шема („патерн“) коришћења земљишта
Шема коришћења земљишта у значајној мери утиче и на изглед предела. Интензивно
обрађивано пољопривредно земљиште састоји се углавном од уситњених парцела,
међусобно раздвојених ободном травнатом и жбунастом вегетацијом и топографски је
благо заталасано.
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Путеви и инфраструктура
Путна инфраструктура ширег подручја има једноставну хијерархију. У непосредној близини
пројектне локације пролази више регионалних путних праваца. Пут Е-70 повезује Панчево
са Београдом. Путни правци број 24, 115 и 123 су асфалтирани и са релативно ниским
саобраћајним оптерећењем.
Локални сеоски путеви су углавном неасфалтирани, посути шљунком и компактираном
земљом. На овим путевима је низак интензитет саобраћаја који чине претежно путнички
аутомобили, моторцикли, локални аутобуси и коњске запреге.
Најистакнутији објекти инфраструктуре на предметном подручју су стубови далековода
(ниске и средње висине) и телекомуникациони стубови.
Приступ и кретање возила у зони пројектне локације је ограничено јер су постојећи
земљани путеви између парцела мале ширине.

Оцена карактера предела
Уклапање изгледа предела у карактер ширег подручја се може рангирати на пет нивоа:
изузетно, добро, осредње, слабо и нарушено. Изглед предела на пројектној локацији се
уклапа у контекст ширег подручја, у смислу пропорције, топографије, визуелне равнотеже
боје, интересаности и текстуре. За планирану локацију пројекта се може закључити да је
осредњег квалитета предела и да се уклапа у локални и регионални карактер предела.

D11.2 Постојећи погледи и визуелни утисак
У наредној табели су приказане све кључне позиције и могући погледи на будуће
ветропоље на ширем подручју пројектне локације. Избор визуелних рецептора је извршен
на основу рекогносцирања ширег подручја пројектне локације. У циљу свеобухватне и
прегледне процене утицаја на изглед предела, визуелни рецептори су груписани по
локацијама на којима се налазе, по врсти и по нивоу осетљивости.
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Табела D.8: Преглед постојећих погледа ка локацији и визуелних утисака

Рецептор и врста погледа

Локације рецептора

Осетљивост
рецептора

Природа погледа и визуелни утисак

Репрезентативне
тачке (приказане
на сликама „A“ до
“Q”) у додатку
D.I.III

Насеља:
Рецептори су људи
(становништво и посетиоци) на
локацијама на којима је њихова
пажња усмерена на насеље и
околни предео.

Различити рецептори у
насељима на ширем подручју
пројектне локације:


Банатско Ново Село,



Баваниште,



Делиблато,



Долово,



Гај,



Мраморак,



Владимировац

Висока

Сеоска насеља су претежно линијског типа са двоспратним стамбеним
објектима и ограниченим бројем комерцијалних објеката (продавница
или угоститељских објеката).

ПОГЛЕД „A“ до
„K“

Погледи из правца насеља су углавном ограничени услед
топографских карактеристика и вегетације (дрвеће и жбуње) али и због
оријентације и „затворених“ дворишта приватних кућа.
Већи број стамбених објеката има поседе ограничене зрелом
вегетацијом која локално заклања поглед.
Шири поглед ка локацији планиране ветроелектране је могућ са
одграниченог броја позиција у насељима и то претежно по ободним
деловима.

Корисници путева:
Рецептори су људи који путују
кроз пројектну локацију или
пролазе путем поред ње.
У највећем броју случајева,
изглед предела ће имати
утицај на визуелни преглед
возача али ће њихова пажња
претежно бити усмерена на
поглед дуж пута.

Главни путни правци:

Низак

Пут E-70
(пролази југозападно и
североисточно од пројектне
локације, између Банатског
Новог Села и Владимировца.
Локални путеви :
Путеви бр. 24, 115 и 123,
Укључујући и пут Панчево –
Долово и Долово –
Делиблато.

Путни правац (E-70) је релативно прав и раван. Ивице пута су
претежно ограничене плитким дренажним каналима и понегде линијски
распоређеном вегетацијом. Саобраћајно оптерећење је средњег
интензитета, са тешким теретним возилима и аутомобилима.

ПОГЛЕД „L”
ПОГЛЕД “М”

Међусобна видљивост између пута и пројектне локације ће бити
ограничена постојећом вегетацијом и изграђеним објектима па ће
ширина визуелног прегледа бити усмерена на коридор пута.
Средњи

Локални путеви повезују сеоска насеља са регионалним путевима.

ПОГЛЕД “N”

Локални путеви су релативно прави и заталасани. Ивице путева су
ограничене плитким дренажним каналима и понегде линијски
распоређеном вегетацијом (нпр. стаблима тополе). Саобраћајно
оптерећење је ниског интензитета, са аутомобилима и лаким теретним
возилима која опслужују сеоска насеља.

ПОГЛЕД “О”

Међусобна видљивост између пута и пројектне локације ће бити
ограничена постојећом вегетацијом и изграђеним објектима па ће
ширина визуелног прегледа бити краћа до средња и усмерена на
коридор пута.
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Рецептор и врста погледа

Локације рецептора

Мањи путеви:
Мањи (и неасфалтирани)
путеви који пролазе кроз шире
подручје пројекта, унутар
сеоских насеља и између
појединачних објеката.

Осетљивост
рецептора

Средња до
ниска

Природа погледа и визуелни утисак

Ови путеви повезују објекте унутар сеоских насеља као и објекте са
пољопривредним парцелама (неасфалтирани путеви).

Репрезентативне
тачке (приказане
на сликама „A“ до
“Q”) у додатку
D.I.III
ПОГЛЕД “Ј“
ПОГЛЕД „P“

Дуж наведених мањих путева се углавном налази линијски
распоређена вегетација и изграђени објекти у оквиру насеља; ширина
визуелног прегледа је стога краћа до средња. У највећем броју
случајева поглед ка планираном ветропољу ће бити заклоњен
постојећим изграђеним објектима.

Ljуди који раде (у пољу, на изградњи):
Рецептори могу бити људи који
врше радове на терену (или у
пољу) и чија је пажња
усмерена на активност коју
обављају и није осетљива на
промене.

Различите локације, у широј
зони планираног пројекта.

Средња

Пољопривредни радници ће имати широк визуелни преглед подручја с
обзиром да раде на отвореном простору.

Репрезентативн
а позиција;

Остали радници ће углавном активност обављати у оквиру сеоских
насеља па ће и њихов поглед на пројектну локацију бити заклоњен
визуелним препрекама у самим насељима.

ПОГЛЕД „J“

На подручју Делиблатске пешчаре, притисци од изградње и
пољопривредних активности су смањени што је омогућило развој
вегетације и повећање њене густине.

Репрезентативн
а позиција;

ПОГЛЕД „P“

Потенцијални корисници заштићених подручја природе (Делиблатске пешчаре):
Рецептори могу бити људи чија
је пажња или интересовање
усмерено на зоне непосредно
унутар Делиблатске пешчаре.

Аткинс

Кључно подручје:
Делиблатска пешчара

Висока

ПОГЛЕД „Q“

Објекти на подручју пешчаре су просторно разуђени и окружени густом
вегетацијом. Узимајући у обзир и да је терен у пешчари благо заталасан,
поглед ка будућем ветропољу, са позиција стамбених објеката или са
пута ће бити релативно добро заклоњен.
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DI.III

Аткинс

Положаји са погледима ка будућој ветроелектрани
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DI.IV

Панораме

Панорама „A“: Постојећи поглед ка северу и североистоку са обода села Долово, ка локацији предложеног пројекта

Панорама „B“: Постојећи поглед ка истоку са обода села Долово, ка локацији предложеног пројекта

Панорама „C“: Постојећи поглед ка истоку из централне зоне села Долово

Аткинс
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Панорама „D“: Постојећи поглед ка југу, са обода села Владимировац, ка локацији предложеног пројекта

Панорама „E“: Постојећи поглед ка североистоку са обода села Мраморак, ка локацији предложеног пројекта

Панорама „F“: Постојећи поглед ка западу, са обода села Мраморак, ка локацији предложеног пројекта
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Панорама „G“: Постојећи поглед ка истоку, са обода села Мраморак, ка локацији предложеног пројекта

Панорама „H“: Постојећи поглед ка северу са обода села Баваниште, ка локацији предложеног пројекта

Аткинс
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Панорама „I“: Постојећи поглед ка северозападу, са обода села Делиблато, ка локацији предложеног пројекта

Панорама „J“: Постојећи поглед ка западу, са положаја поред насељених објеката и једноколосечне пруге који се налазе источно од локације предложеног пројекта
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Панорама „K“: Постојећи поглед ка северу, са обода села Гај

Панорама „L“: Постојећи поглед ка југоистоку, са пута који повезује Панчево и Владимировац

Аткинс
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Панорама „M“: Постојећи поглед ка југоистоку са пута који повезује Панчево и Банатско Ново Село

Панорама „N“: Постојећи поглед са пута који повезује Долово и Мраморак

Панорама „O“: Постојећи поглед са пута који повезује Баваниште и Панчево
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Панорама „P“: Репрезентативни поглед са атарског пута који пресеца пољопривредне парцеле, североисточно од локације предложеног пројекта

Панорама „Q“: Репрезентативни поглед из Делиблатске пешчаре, источно од локације предложеног пројекта
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D12 Међусобни однос наведених чинилаца
Са аспекта коришћења земљишта, предметна локација се налази на пољопривредном
земљишту које ће и након извођења пројекта (у највећој мери) задржати постојећу намену.
Осетљивост локације у односу на коришћење земљишта се може оценити као ниска.
На подручју локације нема површинских водотокова. Главни ресурси подземних вода који
се користе за водоснабдевање налазе се на значајнијим дубинама (више од 100 m).
Осетљивост локације са аспекта површинских и подземних вода се може оценити као
ниска.
Присуство колонија и склоништа слепих мишева није утврђено на самој локацији
ветропоља. Напротив, потпуно је потврђена полазна претпоставка о оскудности криптичких
услова на локацији. Ипак, на ширем подручју локације ветропоља идентификоване су
бројне структуре и објекти потенцијално погодни за склоништа слепих мишева. На локацији
планираног ветропоља могу се идентификовати три значајне ловне територије слепих
мишева које су последица присуства жбунасте и дрвенасте вегетације. На ободним
деловима будуће локације ветропоља постоји висок диверзитет врста птица чему
доприносе околна заштићена подручја и оптимална станишта, у првом реду Делиблатска
пешчара као најближе заштићено природно добро. Предметно подручје – локација
ветропоља је једнолично станиште које припада типу култивисаних степа где се гаје
монокултуре и као такво није оптимално станиште за птице. Осетљивост локације у
погледу присуства заштићених врста (фауне слепих мишева) и фауне птица се може
оценити као средња.
Имајући у виду осетљивост чинилаца животне средине и осетљивих рецептора у околини
пројектне локације који би могли доћи под утицај предметног пројекта, капацитет природне
средине може се прелиминарно оценити довољним за реализацију планираног пројекта, уз
пуну примену и унапређење заштитних мера животне средине које су дефинисане
Студијом.
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D13 Социо-економске карактеристике
D13.1 Социо-економске карактеристике
D13.1.1 Подручје утицаја
Подручје социо-економског утицаја би се могло дефинисати као скуп свих локалних
ресурса и рецептора који ће бити изложени примарном, секундарном и терцијарном
утицају планираног пројекта. У случају ветропоља „Чибук“ подручје примарног утицаја
представљају три локалне заједнице: Мраморак, Долово и Владимировац.
Подручје секундарног утицаја је шире, односи се превасходно на економске утицаје и
утицаје на инфраструктуру и има регионални значај. Подручје обухвата општину Ковин,
град Панчево и општину Алибунар.
Подручје терцијарног утицаја је још шире и односи се на национални ниво, тј. утицај
пројекта са аспекта развоја Републике Србије.

D13.1.2 Локални контекст
Локација пројекта се налази на територији општине Ковин у АП Војводина, заузима
2
површину од око 37 km и налази се на простору између неколико малих локалних
заједница – Мраморка на југу (који административно припада општини Ковин), Долова на
југозападу (територија града Панчева) и Владимировца (општина Алибунар). Девојачки
1
бунар (територија општине Алибунар) је мало викенд насеље североисточно од
предметног подручја на ободу специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“.
Предметно подручје представља једну од најнеразвијенијих области у Војводини. Кључни
разлози за неразвијеност су недостатак: инфраструктуре (посебно путне, али и комуналне,
социјалне и образовне), људских ресурса (образоване радне снаге), квалификоване
државне администрације, јавних предузећа која би могла утицати на привлачење
инвестиција и подршку отпочињању бизниса и развоја малих и средњих предузећа,
непостојања нових технологија услед мањка улагања у истраживање и развој и претежно
ослањање на застарелу индустрију (Регионална стратегија развоја, Банатски регион, 20092013, урађена од стране Регионалног центра за социо-економски развој Баната, 2009).

D13.1.3 Демографске карактеристике
Након прелиминарних резултата пописа становништва извршеног 2011. године, број
становника општине Ковин је 33.725, града Панчева 122.252, а општине Алибунар 19.780.
Када се ради о локалним заједницама – Мраморак има 2.689 становника (976
домаћинстава), Долово има 6.132 становника (1.807 домаћинстава) и Владимировац има
3.828 (1.228 домаћинстава). Укупан број становника у све три локалне заједнице је 12.649
(4.011 домаћинстава).
Национална структура становништва у наведеним општинама је српске, румунске,
мађарске и словачке националности а у мањем броју су присутне и друге националности.

1

Локална заједница Банатски Карловац.
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Табела D.9: Национална структура у заједницама под утицајем пројекта

2

Општина Ковин

Град Панчево

Општина Алибунар

81% Срби

76% Срби

60% Срби

6% Мађари

4% Мађари

27% Мађари

3% Румуни

4% Македонци

5% Словаци

2% Роми

3% Румуни

3% Роми

8% остали

13% остали

5% остали

На нивоу локалних заједница, однос националности се разликује од оног на нивоу
општина, пре свега услед значајнијег присуства румунске мањине. У Мраморку (општина
Ковин) је око 80% популације српске националности, 10% румунске и 10% свих осталих. У
Долову (град Панчево) је око 75% популације српске националности а око 25% румунске. У
Владимировцу (општина Алибунар) је однос српске и румунске популације скоро подједнак.
Полна структура популације у све три општине је слична, око 49% популације чине
мушкарци а око 51% жене (Јанчић et al., 2010).

D13.1.4 Религија
Верска структура становништва је следећа: православних 80-85%, католика 6-7% и
3
муслимана – око 3%, остали су неопредељени .

D13.1.5 Језик
Званичан језик на пројектном подручју је српски. Грађани Војводине имају право да
комуницирају са надлежним органима на 6 званичних језика – српском, мађарском,
словачком, румунском, русинском и хрватском. Званично писмо је ћирилица али је и
латиница врло распрострањена.

D13.1.6 Становање
У свакој од локалних заједница преовлађују једноспратне/двоспратне куће, изграђене од
блата или цигле. Обично су окружене високим зидовима са капијом за возила. Испред кућа
су обично мањи травњаци који куће одвајају од улице. Куће углавном имају мала
унутрашња дворишта са просторима за животиње, гаражама за пољопривредне машине,
аутомобиле, итд. Баште садрже воћњаке и цвеће, а ређе поврће. Кућа су углавном
играђене средином 20. века и изгледају добро одржаване (слика D.14).

2
3

Подаци са пописа из 2011. још увек нису доступни.
Подаци са пописа из 2011. још увек нису доступни.
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Слика D.14: Изглед куће типичан за локалне заједнице у околини пројектне локације

D13.1.7 Инфраструктура
Главни путеви у општини Ковин су регионални пут бр. 24 Панчево – Ковин – Смедерево,
локални пут бр.123 Алибунар – Делиблато – Ковин и локални пут бр. 115 Ковин – Бела
Црква. У општини постоји укупно 42,8 km мањих локалних праваца (Стојановић et al., 2008).
У граду Панчеву постоји око 147 km путне инфраструктуре, од чега 39.5% регионалних
путева, 11% локалних и 49.7% мањих локалних праваца. Река Дунав је изузетно важан део
транспортне инфраструктуре Панчева, тренутно недовољно искоришћен због чињенице да
је већина других постојећих лука мала или у лошем стању (Општина Панчево, 2005.).
У општини Алибунар постоји око 82 km путне инфраструктуре од чега око 24 km државних
путева првог реда, 48 km регионалних путева и 10 km локалних. Међународни железнички
правац пролази кроз општину, повезујући Београд са Темишваром (Вујновић et al., 2009).
Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона инфраструктура су изграђене у сваком
селу; међутим канализациона инфраструктура не постоји нити се врши третман отпадних
вода. Снабдевање водом за пиће обезбеђује се из локалних бунара чији капацитет није
довољан у периодима повећане потрошње воде. Инфраструктура за снабдевање водом у
селима је застарела и захтева реконструкцију.

D13.1.8 Образовна структура
У општини Ковин око 30% становништва нема никакво образовање или има незавршену
основну школу. Око 28.5% има основно образовање, 35.2% има средњошколско
образовање и 2.7% има вишу школу или факултетско образовање (Стојановић ет ал.,
2008).
У Панчеву, око 4.9% становништва је без образовања, 35.1% има основну школу, 48.8%
има средњошколско образовање и 10.1% има вишу школу или високо образовање. Ипак,
ситуација је различита када се пореди градско и сеоско становништво. Међу сеоским
становништвом, 8.6% нема образовање, 47.3% има основну школу, 39.5% има средњу
школу и 3.9% има вишу школу или факултетско образовање. У граду, мањи је проценат
популације без образовања или са основном школом док је већи број са завршеном
средњом школолом и вишом школом или факултетом (Зарић ет ал., 2005).
У општини Алибунар, 32% популације нема никакво образовање или има незавршену
основну школу, 29.3 % има основну школу, 31.4% има средњошколско образовање и 5.4%
има вишу школу или факултет (Вујновић et al., 2009).
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Главне образовне установе налазе се у Панчеву и Ковину, а установе за терцијарно
образовање у Београду. У Мраморку постоји предшколска установа, у Долову основна
школа, а у Владимировцу постоји и предшколска установа и основна школа.

D13.1.9 Запосленост
Статистички подаци о запослености постоје само на нивоу општина (табела D.12). Чланови
локалних савета у сва три сеоска насеља нису били у могућности да обезбеде тачне
податке о запослености. Оно што је сигурно је да су сва три сеоска насеља у врло
неповољном економском положају. Пољопривреда је доминантна привредна активност у
све три заједнице, остале активности су ограничене на трговину (малопродају) и услуге.
Табела D.10: Проценат запослених и незапослених у све три општине
Запослени

Незапослени
Конкурише
Без
за први
квалифик
посао
ација

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Општина Ковин

5190

43 %

3240

43 %

41 %

52 %

Град Панчево

31891

43 %

11431

34 %

34 %

57 %

Општина Алибунар

2481

45 %

2952

46 %

51 %

53 %

Информације о запослености по секторима указују да је око једне четвртине запослених у
све три општине – самозапослено (као предузетници). Остатак чине запослени код правних
лица, од чега је већина запослена у производним делатностима или услугама
(образовање, здравствена заштита, социјална заштита). Значајно је сагледати број
запослених у пољопривреди – највећи број је у општини Алибунар (14.3%) и Ковин (10%) а
нешто мање у Панчеву (4.3%). Релативно мали проценат запослених је ангажован у
грађевинској индустрији - 2.3% у Ковину, 3% у Панчеву и 0.7% у Алибунару.
Крајем 2010. године, просечна нето месечна зарада у општини Ковин била је 268 евра, у
граду Панчеву 339 евра и у општини Алибунар 207 евра.

D13.1.10

Здравствено стање

Просечан животни век у општини Ковин је 71.96 година. Главни узроци смртности у 2010.
били су следећи: кардиоваскуларне болести (65%), канцер (22%), болести респираторног
система (6%), гастроинтестиналне болести (4%) и обољења жлезда (3%).
У граду Панчеву просечан животни век је 73.27 година. Главни узроци смртности у 2010.
години били су кардиоваскуларне болести (55%), канцер (24%), болести респираторног
система (4%), гастроинтестиналне болести (3%) и обољења жлезда (3%).
У општини Алибунар, просечан животни век је 70.06 година. Главни узроци смртности у
2010. години били су кардиоваскуларне болести (62%), канцер (30%), болести
респираторног система (2%), болести мокраћног система (3%) и обољења жлеза (3%).
(Завод за статистику Републике Србије, 2011.)
У региону постоје две болнице, у Панчеву и Вршцу (са комбинованим капацитетом од 950
лежајева). Свака општина има дом здравља док свака локална заједница на пројектном
подручју има једну амбуланту и једну апотеку.

D13.2 Заузимање земљишта
Предметно подручје на коме је планирана изградња ветропоља обухвата површину од
2
3,700 ha (37 km ) пољопровредног земљишта. Око 95% земљишта се користи за узгајање
ратарских монокултура а врло мали део (5%) су пашњаци.
Земљиште потребно за изградњу је или откупљено од стране Носиоца пројекта или је
предмет трајног права коришћења (службености) и обезбеђено је без потребе за
прибегавањем за експропријацијом. Земља на купљеним парцелама је предмет
склопљених уговора о изнајмљивању што је омогућило некадашњим власницима да
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наставе коришћење истих парцела земљишта (без накнаде) током периода од 99 година
или до престанка рада ветроелектране.
Такође, Носилац пројекта планира да затражи право коришћења за око 22 ha државног
земљишта и на њему ће бити изграђено 19 ветрогенератора и постављен привремени
грађевински камп.
Током изградње ветроелектране и транспорта опреме на локацију, неке парцеле приватног
или државног земљишта ће бити привремено заузете и неће бити могуће обрађивати их.
Носилац пројекта ће извршити компензацију власницима (корисницима) за изгубљене
усеве и сваку другу нанету штету.
Укупна површина земљишта која ће бити заузета током изградње ветроелектране је око
128 ha што чини око 3,5% површине локације ветропоља. (од чега ће око 98 ha бити само
привремено заузето током извођења радова).
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E

Опис пројекта
У овом поглављу су представљене основне техничке карактеристике ветропоља,
инсталисане снаге 171 MW које ће чинити 57 ветрогенератора, у складу са решењима
предвиђеним Идејним пројектом („Енергопројект Ентел“, 2012).
Осим ветрогенератора, инфраструктуру ветропоља је предвиђено да чине и следећи
објекти и инсталације:


Управна зграда;



Трафостаница;



Кабловска мрежа;



Преносна мрежа



Привремено складиште;



Приступни путеви;



Помоћни платои.

Осим приказа техничких параметара и производног поступка, у овом поглављу су описани
и основни захвати који ће бити неопходни током извођења грађевинских радова као и
активности током затварања постројења и уклањања опреме по престанку рада.

E1

Опис претходних радова на извођењу пројекта

E1.1

Изградња ветрогенераторског поља
Као што је уобичајено код реализације пројеката великих индустријских постројења,
специфични детаљи који се односе на сам процес извођења пројекта (детаљне позиције
основне грађевинске опреме, коначни ситуациони распоред, методе изградње и тачан
програм градње) још увек нису прецизно дефинисани. Наведени детаљи ће бити познати
када се изаберу главни извођачи за грађевинске радове, електро-радове и уградњу
опреме. Извођење пројекта ће укључити више специјализованих извођача и подизвођача
који ће паралелно радити на изградњи, постављању и монтажи делова ветроелектране.
С обзиром на то да су пројектовање и производња ветрогенератора ограничени на
специјализоване произвођаче, целокупна опрема и уређаји ће бити произведени ван
локације ветропоља и допремљени специјализованим возилима. Главне активности у
фази изградње ће бити следеће:


Припрема и рашчишћавање локације;



Равнање терена;



Изградња инфраструктуре у функцији комплекса;



Формирање привремене бетонске базе;



Изградња темељних и манипулативних платоа стубова;



Уградња и монтажа опреме;



Изградња помоћних објеката;



Повезивање на електричну преносну мрежу;



Пуштање у рад.

У Студији је извршена процена утицаја на животну средину који се могу очекивати током
фазе изградње. Процена је извршена на основу информација расположивих у овој фази
пројекта. За сваки од идентификованих утицаја је процењен њихов значај – на основу
расположивих података о карактеристикама животне средине и на основу искуства
Обрађивача са других сличних пројеката. За сваки идентификован значајни утицај
предложене су мере за његово спречавање и ублажавање.
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Габарит и висина стубова ветрогенератора захтевају обезбеђење чврстих темеља. Током
извођења радова, транспорт опреме и делова до локације и на самом градилишту ће бити
фреквентан. Уклоњени површински слој земљишта ће бити коришћен за намену на самој
локацији (за уређење простора и озелењавање) или ће бити продат. Хумусни слој
земљишта ће бити коришћен за испуњавање ископа или изградњу земљаних појаса
(насипа).
На свакој парцели на којој ће се налазити стубови ветрогенератора биће изграђени
следећи елементи:


Темељни плато стуба, димензија 25 m x 25 m. Захтевана дубина темеља за стубове
ветрогенератора је обично око 5 m, што може варирати у зависности од геотехничких
карактеристика терена. Тачна дубина темеља за сваки стуб ће бити усклађена са
захтевима произвођача опреме и прорачуната на основу података из Геотехничког
елабората („Геопут“, 2011). Процена Носиоца пројекта је да ће за темеље сваког стуба
3
бити ископано око 2.400 m земљаног материјала.



Манипулативни плато испред стуба, димензија 50 m x 25 m на који се прво поставља
помоћни кран који служи за монтажу главног крана којим се монтира стуб и елиса
ветрогенератора (и касније демонтира);



Приступни путеви: За потребе допреме опреме и постављања на појединачне локације
стубова, неопходно је постојање приступних путева. Путеви до парцела ће бити
формирани од делова постојећих атарских путева, када год то буде било могуће.



Помоћни објекти и припадајућа инфраструктура (детаљно описани у поглављу Е2.3).

Носилац пројекта планира да грађевинске радове на локацији започне током трећег
квартала 2013. године. Иградња ветрогенераторског поља је планирано да траје око 18
месеци. Носилац пројекта очекује да би ветрогенераторско поље могло бити пуштено у
рад током четвртог квартала 2014.

E1.2

Транспорт грађевинског материјала и опреме
Транспорт грађевинског материјала и опреме ће бити значајног обима у периоду извођења
пројекта и подразумеваће допремање:


главних делова ветрогенератора;



елемената привременог складишта;



главне опреме потребне за извођење грађевинских радова, укључујући кранове и
привремену бетонску базу;



привремених објеката и мобилних структура потребих у периоду грађевинских радова;



грађевински материјал за изградњу путева и темеља стубова, укључујући песак и
сировине за асфалтну базу, материјал за шипове и друге армиране материјале.

Транспорт опреме, компонената и материјала на локацију се може приказати кроз следеће
четири фазе што је и приказано на слици Е.1:
1. Транспорт компоненти опреме бродом до Луке Панчево
2. Коришћење главне саобраћајне мреже (Е-70) за транспорт компоненти од луке до
локације у близини предметног подручја. Овим путевима ће бити транспортована и
сва друга габаритна опрема и грађевински материјал који неће бити допремани
преко Луке Панчево.
3. Са главних (магистралних) путева опрема ће бити превожена локалним путевима
до локације пројекта.
4. Даљи транспорт локалним путевима до микролокација на подручју будућег
ветропоља ће се одвијати атарским путевима.
У циљу оптималног решења транспорта и уградње опреме на локацији, биће неопходно
испунити одређене захтеве. Наведени захтеви су уобичајени за транспорт делова готово
свих типова ветрогенератора (иако се поједини детаљи могу разликовати код различитих
типова). Генерално, за сваки ветрогенераторски стуб неопходно је обезбедити приступни
пут који може да испуни следеће захтеве:
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Возила:
o
o
o
o



око 50 теретних возила и мешалица за бетон;
12 до 20 тешких возила за монтирање и демонтирање кранова;
9 до 13 тешких возила за компоненте ветрогенератора (3 до 6 за
компоненете стуба, 3 за елисе),
3 тешка возила за гондолу, ротор, кранске стазе, 2 за контролер, мање
делове и контејнере.

Тежина возила:
o Максимално осовинско оптерећење око 20 t;
o Укупно оптерећење веће од 150 t;
2
o Притисак кранских стаза на тло од 200kN/m .

Слика E.1: Приступни путеви ка локацији пројекта
На приступним путевима ка локацији мора бити обезбеђен пролаз од 6 m и по ширини и по
висини. За потребе транспорта елиса, ширина путева у зони кривина мора бити најмање 9
m, са радијусом кривине већим од 40 m уз обезбеђење слободног простора у радијусу од
50 m у смеру кретања возила.
Регионални пут E-70 представља врло добру везу пројектне локације са свим подручјима,
изузев у правцу истока. У време израде ове Студије (април 2012) познато је да ће главни
елементи ветрогенератора бити транспортовани до Луке Панчево. Ипак, локације са којих
ће бити допремана помоћна опрема (кранови) и грађевински материјал (шљунак, песак)
још увек нису дефинисане. Сигурно је да ће се за целокупан транспорт опреме и
материјала у највећој мери користити регионална путна мрежа (укључујући и Е-70) пре
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него што коришћење малих локалних путева буде заиста неопходно. За транспорт опреме
и материјала до уласка на локацију биће одговорни различити подизвођачи. Тачан положај
уласка на локацију, осносно такозвано „место преузимања“ још увек није дефинисано
(април 2012). Тренутно се размартају три опције, што је приказано на Слици Е.1. Коначно
решење ће бити одабрано у сарадњи са испоручиоцем опреме узимајући у обзир најмање
могуће узнемиравање локалног становништва.
Да би био омогућен приступ тешкој механизацији на локацију пројекта, неопходно ће бити
побољшање постојећих атарских путева укључујући и ојачавање насипа али и изградњу
путева у зонама у којима не постоје. Побољшања подразумевају постављање и сабијање
слоја шљунка, где је неопходно. Асфалтирање путева није планирано. Привремене
структуре поред путева, потребне за габаритна возила, биће уклоњене по завршетку
грађевинских радова а стање земљишта ће бити враћено првобитној намени. Приступни
путеви до појединачних парцела ветрогенератора остаће као „трајне“ карактеристике
пројекта и биће коришћени током целог радног века ветроелектране и у периоду уклањања
опреме и инфраструктуре.
Обезбеђење приступних путева ће такође захтевати и постављање привремених платоа за
паркинг и маневрисање габаритних возила. Детаљи у вези ових платоа још увек нису
дефинисани. По завршетку изградње ветроелектране платои ће бити уклоњени, земљиште
рехабилитовано и враћено у првобитно стање, на коришћење власницима. Процењено
потребно време за завршетак приступних путева је око 18 месеци.
Информације које се односе на транспорт на локалном подручју представљене су у
поглављу Е3 Саобраћај и инфраструктура. Процена утицаја транспортних активности
током сваке од три фазе животног циклуса ветропоља приказана је у поглављу H, а утицаји
током фазе изградње (када ће утицај транспортних активности бити најзначајнији) су
описани у поглављу H1.3.

E1.3

Централно складиште
Да би радови на монтажи грађевинске опреме били адекватно изведени, извођачи радова
ће бити одговорни и за складиштење материјала и логистичке активности на локацији.
Централно складиште материјала и опреме ће бити лоцирано у зони централне
трафостанице, западно од села Долово.
Димензије централног складишта ће оквирно бити 280 х 1,100 m, а површина 30,8 ha, и
сачињаваће га низ платоа и надстрешница на којима се депонује опрема као и површине
за манипулисање транспортних возила. Складиште ће бити привремено и укључиће и
канцеларијски простор и основне санитарне јединице. На пројектној локацији није
предвиђено да постоје објекти за смештај радника.
По завршетку изградње, централно складиште ће бити уклоњено, сав материјал за који је
то могуће – биће рециклиран, опрема ће бити одвежена а земљиште рехабилитовано и
враћено у стање пре почетка радова.
По истеку радног века ветрогенератора (око 25 година), централно складиште ће поново
бити формирано на пројектној локацији ради уклањања опреме и инфраструктуре.
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E2

Опис главних карактеристика производног
поступка

E2.1

Техничке карактеристике
Ветрогенератори се састоје од челичног шупљег стуба са гондолом (кућиштем) на који се
монтира пластични ротор са три лопатице (елисе). У гондоли се налазе генератор,
мултипликатор, трансформатор и електричне компоненте.
Према коначном техничко-технолошком решењу ветрогенераторског поља, које је
производ сложених инжењерских истраживања типа и капацитета ветротурбина, дизајна
ветрогенераторског поља, начина повезивања на електроенергетски преносни систем, а у
складу са карактеристикама и ограничењима локације, носилац пројекта се определио за
постављање ветроагрегата називне снаге максимално 3,0 MW.
На слици Е.2 приказани су основни елементи ветрогенератора (извор: IFC Environmental,
Health and Safety Guidelines for Wind Energy).

Слика E.2: Схематски приказ елемената ветрогенератора (ИФЦ, 2007a)
Основни технички параметри планираног ветрогенераторског поља приказани су у Табели
Е.1.
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Табела E.1: Основни технички парамтери ветропоља
Параметар

4

Спецификација

Висина стуба

мaкс. 140 m

Укупна висина

210 m (максимум)

Пречник ротора
Називна снага
Укупан број ветротурбина

макс. 126 m
3,0 MW (максимум)
57

Стубови су типски, од челичне конструкције. Укупна тежина стуба је око 300 тона (тежина
самог стуба је 180-200 тона, тежина кабине са опремом на врху стуба је око 70-80 тона,
тежина елисе је око 10-20 тона). Пречник стуба у основи је око 4,2 m.
Унутар торња се налазе пењалице и дизалица са корпом, за превоз људи и алата до врха
торња. Целом висином торња се налазе пењалице, као и, на одговарајућим висинама,
платформе за одмор.
Распоред стубова одређен је на основу анализираних карактеристика ветра у предметном
подручју (просечна и екстремна брзина, интензитет турбуленције и др.), опредељеног типа
ветротурбина, оптимизације ефекта заветрине и нивоа интерне турбуленције, али и
карактеристика локације. На основу ових параметара утврђен је прецизан распоред
стубова ветроагрегата, дефинисан координатама.
Схематска диспозиција ветроелектране са позицијом стубова, трафостанице и управне
зграде приказана је на слици E.3.

4

Извор: „Ветроелектране Балкана“ д.о.о.
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Слика E.3: Просторни распоред објеката на локацији ветроелектране
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E2.2

Производња електричне енергије
По завршетку грађевинских радова и монтажи компонената ветротурбина, ветроелектрана
ће бити пуштена у рад. Радни век ветроелектране је процењен на око 25 година што
представља уобичајено време трајања ветрогенератора.
Технолошки поступак производње и дистрибуције електричне енергије коришћењем снаге
ветра може се укратко описати у пет фаза:


Лопатице (елисе) се окрећу помоћу снаге ветра;



Окретање лопатица ветрогенератора узрокује окретање ротора који енергију ветра
(кинетичку) претвара у електричну енергију;



Трансформатор унутар ветрогенератора подиже напон струје ради даљег преноса
подземним кабловима до централне трафо-станице комплекса;



У централној трафо-станици, напон се повећава тако да одговара националној
преносној мрежи;



Електрична енергија се преноси на мрежу и дистрибуира корисницима.

Наведене фазе су схематски приказане на слици Е.4:

Слика E.4: Схема производње и дистрибуције електричне енергије
У условима када је брзина ветра константно већа од 3 m/s, почиње окретање лопатица
ветрогенератора (у смеру казаљке на сату). Окретање лопатица доводи до окретања
ротора и стварања кинетичке енергије која се преко мултипликатора и генератора
претвара у електричну енергију. Минимална радна брзина ветра је 3 m/s и при овој брзини
ветрогенератор почиње производњу електричне енергије, снаге око 20 kW. При брзини
ветра од 6 m/s, ветрогенератор ствара електричну енергију снаге од око 600 kW. Брзина
ветра од 12 m/s представља номиналну радну брзину при којој ветрогенератор достиже
своју номиналну снагу од око 3000 kW. Максимална радна брзина ветра је брзина od 25
m/s при којој се ветротурбина аутоматски зауставља и одржава у закоченом стању. При
већим брзинама ветра, ветрогенератор ће остати закочен из безбедносних разлога (пре
свега, због оштећења опреме и уређаја).
Највећа количина произведене електричне енергије ће се пласирати у електроенергетски
преносни систем. Одређена мања количина ће бити коришћена за интерну потрошњу
објеката на локацији и за потребе самих ветрогенератора у циљу покретања хидрауличног
система за кочење ротора турбине (у случајевима када је брзина ветра константно већа од
25 m/s).
Електрична енергија произведена у генератору ће се дистрибуирати до трансформатора
који се налази у стубу ветрогенератора а затим подземном, сабирном електроенергетском
мрежом напонског нивоа 35 kV до централне трафостанице (детаљније у поглављу Е2.4).
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E2.2.1

Оперативно управљање радом ветроелектране
Даљинско управљање и надзор рада ветроелектране ће се вршити из командне собе у
управној згради комплекса, посредством централног управљачко-надзорног система.
Централни управљачко-надзорни систем ветроелектране ће помоћу мреже оптичких
каблова бити повезан са управљачким системима свих ветрогенератора. Сваки
ветрогенератор ће бити опремљен контролним системом за праћење кључних радних
параметара, праћење климатских услова и слање података до контролног центра.
Предвиђено је да управна зграда ветропоља буде лоцирана на југозападној граници
локације, непосредно уз комплекс трафо-станице, као посебна целина. Заузеће укупну
површину од 2,57 ha и састојаће се од зграде са припадајућим саобраћајним, паркинг и
уређеним зеленим површинама и неопходном инфраструктуром за функционисање
(водоснабдевање, сакупљање отпадних вода, нисконапонска енергетска мрежа за
сопствену потрошњу, итд). Предвиђа се да ће у управној згради бити око петнаест стално
запослених (од тога осам радника у производњи).
Инфраструктура управне зграде ће бити раздвојена од инфраструктуре трафо-станице (на
захтев предузећа за пренос електричне енергије „ЕМС“). Запослени „ЕМС“ нису узети у
обзир код навођења броја запослених у ветроелектрани.
Одржавање ветроелектране ће вршити извођачи, у складу са препорукама произвођача
опреме и техничким захтевима Носиоца пројекта.

E2.2.2

Одржавање ветрогенератора
Превентивно и корективно одржавање ће представљати редовну активност током рада
ветроелектране.
Планирано превентивно одржавање је предвиђено да обухвати следеће активности:


Преглед турбина у циљу идентификовања зона на којима је рђа, корозија или је дошло
до пропадања; провере елиса и свих других покретних делова ради откривања
потенцијалног квара или замора материјала;



Преглед опреме која садржи уље ради спречавања цурења или идентификовања
оштећења опреме;



Контролу квалитета уља којим су подмазани механизми покретних делова и уређаја
(ротор, мултипликатор, генератор) и замена уља које није одговарајућег квалитета;



Преглед свих делова и механизама чији неправилан рад може довести до емисије буке
која је већа од нивоа предвиђеног пројектном документацијом.

Корективно одржавање подразумева замену покварене или оштећене опреме и делова
које није могуће поправити.

E2.3

Приказ помоћне инфраструктуре

E2.3.1

Припадајући објекти и инфраструктура
Осим ветрогенератора, за рад планираног комплекса ветропоља предвиђени су и следећи
помоћни објекти и инфраструктура:

Аткинс



Постројење трафостанице ТС 400/35kV 2x90 MVA ''Чибук'': Предвиђено је да буде
лоцирано уз крајњу југозападну границу комплекса ветроелектране. Комплекс
постројења ТС ће заузимати површину од око 3,6 ha (димензија 200 m x 180 m) и
састојаће се од:
o Разводног постројења 400 kV на отвореном са командно-погонском зградом
који ће бити у власништву „ЕМС“
o Постројења 35 kV смештеног у управној згради ветроелектране.
У трафостаници ће у све три смене бити обезбеђено присуство једног техничког лица.



Управна зграда ветропарка (укупне површине 2,57 ha): планира се непосредно уз
комплекс трафо-станице, као посебна целина. Објекат ће бити спратности П+1, нето
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корисне површине од 850 m и састојаће се од просторија за смештај технолошке
опреме, командне собе и просторија за запослене;

E2.3.2



Кабловска мрежа средњег напона 35 kV: Повезиваће ветрогенераторе са трафостаницом и састојаће се од подземних електроенергетских водова којима је сваки
појединачни ветрогенератор повезан са централном трафо-станицом. Каблови се, по
правилу, од ветрогенератора и анемометарских стубова до трафо-станице воде
најкраћим могућим путем – у коридорима атарских путева.



Интерна електроенергетска мрежа за сопствену потрошњу објеката у оквиру
трафостанице и управне зграде. Састојаће се од подземне мреже напонског нивоа до 1
kV која ће бити повезана на дистрибутивну мрежу преко трансформатора 20/0.4 kV у
оквиру трансформаторског постројења.



Телекомуникациона кабловска мрежа за објекте у оквиру комплекса трафо-станице и
управног комплекса ветропарка планира се за коришћење стандардних
телекомуникационих веза, али и управљање системима унутар комплекса. Будући да
на предметном подручју не постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура,
обезбеђење потребних капацитета се планира преко РР-везе, GSM мреже или
подземних каблова (у коридорима постојећих путева).

Снабдевање комплекса водом
За потребе комплекса ветропоља потребно је обезбедити снабдевање водом за санитарне
и техничке потребе као и за потребе заштите од пожара. Вода за пиће највероватније ће
бити обезбеђена кроз допрему пијаће воде на локацију у виду расхладних јединица са
полиетиленским балонима (тзв. „water cooler”).
Локација будуће ветроелектране налази се ван урбанизаваног подручја и у близини нема
постојеће водоводне мреже. Идејним пројектом предвиђа се да снабдевање комплекса
водом буде обезбеђено из новопројектованог (будућег) бушеног бунара. Тренутне процене
указују да би дубина бунара могла износити око 60 m. Капацитет будућег водозахвата биће
познат након што се обаве неопходни хидрогеолошки истражни радови који ће укључити
тестирање бунара и испитивање хемисјког и бактериолошког квалитета воде, утврђивање
резерви итд.
Идејним пројектом предвиђа се да се за обезбеђење противпожарне воде у хидрантској
мрежи изгради акумулациони резервоар којим би се обезбедио континуалан проток воде
од 15 l/s за гашење пожара у трајању од два сата.

E2.4

Прикључење на дистрибутивну мрежу
Електрична енергија произведена у ветрогенераторима ће подземном сабирном
електроенергетском мрежом напонског нивоа 35 kV бити дистрибуира до централне
трансформаторске станице ТС 35/400 kV 2х90 MVA ''Чибук'' у којој ће се струја
трансформисати из средњег (35 kV) у високи напон (400 kV), како би се даље пласирала у
електроенергетски преносни систем.
Према Анализи оптималних услова прикључења објекта ветроелектране ''Чибук'' на систем
за пренос електричне енергије, коју је урадило ЈП ''Електромрежа Србије'', предвиђено је
прикључење ветроелектране на преносну мрежу напонског нивоа 400kV, преко
трансформаторске станице ТС 35/400 kV. Према '''Условима прикључења ветроелектране
''Чибук'' на преносни систем ''ЈП Електромрежа Србије''', прикључење ће се извести
директно на далековод Дрмно-Панчево DV 400kV бр. 453 по принципу улаз-излаз. Стога је
планирана изградња двоструког далековода од трафостанице ветропарка до места
прикључка на далеководу Дрмно-Панчево DV 400kV бр. 453. Надземни вод напона 400 kV
биће дужине око 10,5 km и пролазиће трасом југозападно од локације ветропоља (Слика
Е.5).
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Слика E.5: Планирана траса високонапонског далековода

E3

Саобраћај и инфраструктура

E3.1

Пројектни захтеви
Главни захтеви пројекта у погледу саобраћаја и транспортне инфраструктуре описани су у
поглављу Е1.1.2 Транспорт грађевинског материјала и опреме. Укратко, неопходна
транспортна инфраструктура за реализацију пројекта мора да омогући саобраћање спорих,
габаритних возила, како у смислу тежине терета тако и у смислу саобраћајног оптерећења.
У циљу утврђивања изводљивости транспорта и испоруке главних компонената
ветрогенератора на локацију, предузеће „GE Energy“ је извршило анализу расположиве
инфраструктуре на ширем подручју. Извештај „GE Energy“ је коришћен као основни извор
информација у овом поглављу и у поглављима у којима је процењиван утицај планираног
саобраћаја. Једини изузетак представља сценарио уласка на локацију бр. 3 који је додатно
анализиран и није био предмет извештаја „GE Energy“.
Одговорност за транспорт има испоручилац све до момента преузимања опреме на уласку
на локацију пројекта. Ипак, без обзира на одговорност треће стране (испоручиоца), за
потребе процене утицаја је анализиран могући утицај транспортних активности, што
обухвата целокупни регионални транспорт. У циљу испоруке опреме и делова на пројектну
локацију, постоје две могуће опције:

Аткинс



Транспорт опреме и делова бродом до Луке Констанца у Румунији, истовар на речне
барже и транспорт Дунавом до Панчева.



Транспорт опреме и делова речним баржама директно до Луке Панчево. Ова опција је
могућа у случају да испорука опреме буде из Немачке.
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У време израде ове Студије (април 2012. године), добављач опреме за ветроелектрану још
увек није изабран па су стога обе опције и даље могуће. Која год од ове две опције да буде
одабрана, потребно је нагласити да је транспортна инфраструктура пре испоруке у
Панчеву сасвим довољна да се транспорт ефикасно изведе, без ометања других учесника
и без угрожавања реализације пројекта. Из овог разлога, транспорт који претходи испоруци
у Панчеву није обуваћен овом Студијом.
Број радника укључених у извођење пројекта (изградњу) ће бити релативно мали (мање од
четири стотине) и неће представљати притисак на саобраћајну инфраструктуру. Због тога,
транспорт радника није анализиран овом Студијом и неће даље бити узиман у обзир, осим
са аспекта Плана управљања саобраћајем који мора садржати захтев за применом
одговарајућих стандарда у области безбедности возача и возила.

E3.2

Лука у Панчеву
Лука „Дунав“ у Панчеву се налази западно од града, на Дунаву и представља кључни
елемент у ланцу испоруке опреме и материјала на предметно подручје и са њега. Лука се
користи за транспорт терета и металног отпада али никада раније није коришћена за
допрему компоненти ветроелектране. Лучка постројења су скромна и не омогућавају
дубоки газ. Максимална дубина уз обални зид је 2,5 m а дужина дока је 250 m. Стога је
лука адекватна за допрему и отпрему речним баржама.
У извештају „GE Energy“ утврђено је да је: „лука релативно мала али довољна за допрему
свих ветрогенератора“. Постојећи лучки кранови имају капацитет дизања од 25 тона сваки,
што није довољно за подизање свих компоненти са баржи, па ће моћи да буду коришћени
само за подизање лакших компоненти (нпр. елиса). За подизање тежих компоненти, биће
неопходно користити мобилне кранове са већим капацитетом дизања.
У оквиру лучког постројења налазе се и зоне у којима ће бити могуће складиштење
компоненти ветрогенератора и које ће, према оцени „GE Energy“ моћи да одговоре намени.
Добављач опреме ће, као део испоруке, обезбедити и возила која ће бити коришћена у
луци, за трансфер допремљених компоненти до лучког складишта. За потребе израде ове
Студије, није се дошло ни до једне информације која би указала да складиште у луци
представља ограничење на било који начин за испуњење захтева пројекта. Такође, за
овакав тип пројеката није неопходно обављати активности „тачно на време“ (енг. „just in
time“). Транспорт од луке до приступних путева може бити флексибилан на начин да се
избегне потенцијално ометање уобичајених активности у луци као и транспорт габаритних
компоненти током „саобраћајног шпица“.

E3.3

Главна путна мрежа
Главни пут који повезује луку са предметном локацијом је магистрални пут Е-70. Пут има
по једну коловозну траку за сваки смер и повезује североисток Панчева са Владимировцем
(северпзападни део пројектног подручја). Деоница пута Е-70 од луке до предметног
подручја је приказана на слици E.5. Пут је асфлатиран и у просеку ширине 6,0 m.
Пут пролази кроз три насељене зоне:


Панчево: Пут пролази кроз западни део Панчева, укључујући и насељене зоне.
Саобраћајно оптерећење на овој деоници је највеће, у поређењу са осталим деловима
пута до пројектне локације. Повећано саобраћајно оптерећење ће бити изражено у
периодима „саобраћајног шпица“, када се путује на посао и школу / са посла и школе.



Банатско Ново Село: Сеоско насеље удаљено око 20 km североисточно од Панчева,
дуж пута E-70 који пролази кроз центар насеља. Укупан број становника је око 7.000.
Не очекује се значајно саобраћајно оптерећење у овом селу.



Владимировац: Сеоско насеље удаљено око 35 km североисточно од Панчева, дуж
пута E-70 и непосредно уз северозападну границу пројектне локације.

У извештају „GE Energy“ се констатује да пут Е-70 омогућава адекватне услове транспорта
и допреме опреме и компонената на локацију. На одређеним деоницама пут пресеца
железничку пругу (нпр. у Панчеву, приказано на Слици E.6). Ипак, ово не представља
значајно логистичко оптерећење.
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Слика E.6: Прелаз пута Е-70 преко пруге („GE Energy“, 2011)

E3.4

Локална путна мрежа
Локална путна мрежа која ће бити под утицајем пројекта налази се на подручју
Владимировца. На ово подручје ће бити допремане све компоненте ветроелектране са
магистралног пута и отпремане даље, локалним путевима. Локални путеви су афалтирани
а ширина коловоза је релативно мала. Као што је описано у поглављу Е2.3.3 Транспортни
путеви и приступ локацији, разматрају се три опције за приступ пројектној локацији. Опција
1 предвиђа приступ северно од Владимировца. Уколико се Носилац пројекта одлучи за ову
опцију, опрема и материјал ће бити транспортовани до Владимировца без потребе за
коришћењем локалних путева у самом насељу пре него што се локалним путевима
северно од насеља опрема не допреми до уласка на локацију. Ова опција је приказана на
слици Е.7.
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Слика E.7: Улаз на локацију - Опција 1 („GE Energy, 2011“)
Генерално, постојећа путна мрежа је довољна да омогући саобраћање тешких теретних
возила. Одређени захтеви за мањим интервенцијама на путевима ће бити неопходни, као
што је приказано на слици Е.8. Деоница на којој је неопходно побољшање налази се
северно од Владимировца.

Слика E.8: Неопходно проширење пута код улаза на локацију у Опцији 1
Опција 2 и 3 су међусобно сличне и предвиђају ограничено коришћење локалних путева у
Владимировцу у циљу доласка до пројектне локације. Приступни пут до локације пролази
кроз центар Владимировца. Ове опције спречавају да се саобраћај тешких возила одвија
већим делом кроз Владимировац, путем Е-70. Опција 2 је приказана на слици Е.8. За
реализацију ове опције неопходне су одређене модификације, пре свега са аспекта
побољшања коловозних површина. Иако све три опције предвиђају прелазак преко пруге,
специфичност опције 2 је што би захтевала нешто већа унапређења пружног прелаза. У
време израде Студије (април 2012.), још увек нису били вођени разговори са ЈП
„Железнице Србије“ о изводљивости саобраћаја овом рутом са пружним прелазом. Врло је

Аткинс

страна 90 од 196

„Ветроелектране Балкана“ д.о.о. Студија о процени утицаја на животну средину - Чибук

вероватно да ће унапређења прелаза преко пруге бити неопходна да би се спречила
евентуална оштећења. Такође, сарадња са „Железницама“ ће бити неопходна ради
координације и спречавања евентуалног ометања железничког саобраћаја или удеса.
Додатни систем сигнализације ће веровaтно бити потребан. У циљу обезбеђења адекватне
кривине на раскрсници Е-70 и локалног пута, биће неопходан делимичан улазак возила на
једну или више приватних башти, приликом уласка у кривину (слика Е.9.)

Слика E.9: Улаз на локацију – Опција 2 („GE Energy, 2011“)
Опција 3 предвиђа исти улаз на локацију као и Опција 2. Ипак, разлику представља
скретање са пута Е-70 које је нешто раније него у Опцији 2 (слика Е.10). Ово скретање се
налази ван насељених зона Владимировца, на релативно отвореном простору. Ова опција
се тренутно сматра оптималном. Примена ове опције ће захтевати унапређење постојећег
атарског пута пре изласка на пут који би био коришћен и код Опције 2.

Слика E.10: Улаз на локацију – Опција 3
Опција 3 се сматра оптималном јер би изазвала најмање сметњи становницима
Владимировца. Такође, биће неопходно извршити анализу потенцијалних сметњи у односу
на гробље које се налази у близини улаза на пројектну локацију.

Аткинс

страна 91 од 196

„Ветроелектране Балкана“ д.о.о. Студија о процени утицаја на животну средину - Чибук

E3.5

Саобраћај на локацији
Путеви унутар локације пројекта су атарски, неасфалтирани са превасходном функцијом
повезивања парцела. С обзиром на то да се предметно подручје састојало од већег броја
уситњених приватних парцела, корисника атарских путева је било много.
Атарски путеви ће морати да буду унапређени како би могли да буду испуњени захтеви за
транспорт опреме до појединачних локација ветроегенератора. То подразумева и
унапређење једног дела постојећег атарског пута у северном делу локације тако да
представља основну конекцију за цело ветропоље. Локација пута је приказана на слици
E.1 а његово постојеће стање је приказано на слици Е.10. Побољшање овог пута ће
представљати нарочиту корист за кориснике из локалних заједница јер ће моћи да користе
наведени путни правац да директно стигну до Вршца (економски, друштвени и културни
центар региона). Садашња ситуација је таква да се до Вршца може стићи само преко
Панчева, што значи и да ће саобраћајно оптерећење у Панчеву донекле бити умањено. До
сваке парцеле на којој је ветрогенератор водиће (унапређени атарски) пут.

Слика E.11: Атарски пут који мора бити унапређен
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E4

Процена врсте и количине очекиваних
отпадних материја и емисија

E4.1

Емисије у ваздух
Коришћење енергије ветра у производњи електричне енергије не доводи до настанка
емисија у ваздух.
Током фазе изградње ветропоља и пратеће инфраструктуре (приступних путева) могу се
очекивати дифузне емисије, пре свега прашине и издувних гасова из возила, услед
кретања возила и механизације на локацији. Интензитет и просторна дисперзија
загађујућих материја ће бити ограничена на предметну локацију и ограниченог временског
трајања.

E4.2

Отпадне воде
У редовном раду ветроелектране настајаће отпадне санитарне и атмосферске воде.
С обзиром на то да на предметном подручју није изграђена канализациона мрежа,
саниране отпадне воде из објеката ће локалним системом канализације бити спроведене
до септичких јама. Предвиђено је да сваки објекат (управна зграда, трафостаница) има
своју септичку јаму.
3

Идејним пројектом је предвиђено да септичке јаме имају запремину: (1) 22,5 m за управну
3
зграду (15 Е.С.) и (2) 12 m за командни центар (7 Е.С.). Предвиђена запремина је довољна
за количину отпадних вода које се генеришу у периоду од око месец дана. Септичке јаме
ће бити удаљене од објеката око 10 m.
Атмосферске отпадне воде са кровова објеката и манипулативних платоа ветрогенератора
ће бити каналисане ободним отвореним дренажним каналима ширине 1 m и инфилтрирати
се у околно земљиште (што је и до сада био случај). Манипулативни платои ће бити равне
бетонске површине на којима се неће налазити извори могуће контаминације
атмосферских вода.
У уљној јами трафостанице прикупљаће се атмосферске воде које би могле бити зауљене.
Идејним пројектом трафостанице је предвиђено да јама има сепараторе (преграде) који ће
омогућити одвајање уља од воде.
Током фазе изградње ветрогенератора, настајаће санитарне отпадне воде на простору
формираног градилишта. Атмосферске отпадне воде које ће настајати отицањем са
манипулативних површина градилишта потенцијално могу садржати суспендоване
материје и нафтне деривате. Мерама за управљање отпадним водама у фази изградње
биће дефинисане неопходне активности за спречавање упуштања санитарних и
атмосферских отпадних вода директно у земљиште.

E4.3

Отпад
Технологија рада ветроелектране је таква да отпадне материје настају само приликом
одржавања (превентивног и корективног). Осим одржавања, током рада ветротурбина не
настају отпадне материје нити се користе материје чије би неадекватно управљање могло
да повећа ризик од загађења земљишта и подземних вода.
У редовном раду ветрогенератора, за потребе одржавања користе се уља (хидраулична) и
мазива. Количина уља неопходна за рад компоненти једне ветротурбине је око 450 l. Сваке
четврте године се врши замена уља у компонентама. Отпадно уље неће бити складиштено
на локацији већ ће се безбедно сакупљати и предавати овлашћеном предузећу за прераду
отпадних уља.
Метални делови који буду замењени током одржавања биће предавани предузећу
овлашћеном за сакупљање металног отпада.
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Током фазе изградње ветрогенераторског поља настајаће комунални и индустријски отпад
којим се мора управљати у складу са захтевима законских прописа. Може се очекивати да
ће бити коришћене опасне материје (уља, масти, мазива) чија би неадекватна
манипулација могла имати за последицу удесна цурења и представљати ризик од
загађења земљишта и подземних вода. Мерама за управљање отпадом у фази изградње
биће дефинисане неопходне активности за спречавање потенцијалног загађења.

E4.4

Бука и вибрације
У редовном раду ветрогенератора долази до емисије буке из два извора: (1)
аеродинамичког (услед кретања елисе кроз ваздух) и (2) механичког (услед рада
механичких елемената у кућишту – генератора, мултипликатора, итд).
Код савремених ветрогенератора, употребом тзв ''optispeed'' генератора постигнута је
константност угаоне брзине ветротурбине (типично је 16 об/мин) у широком опсегу брзина
ветра, па је једна од последица знатно смањење нивоа буке и вибрација.
Јачина звука коју при брзини ветра од 10 m/s емитује ветрогенератор (зависно од
произвођача) је између 105-106 dBA. Поред снаге и димензија ветрогенератора, посебно
важан аспект сагледавање интензитета буке је просторни аспект. Бука коју проузрокује
ветрогенератор смањује се са повећањем удаљености од ветрогенератора.
Носилац пројекта је, приликом одређивања броја и диспозиције ветротурбина, извршио
прелиминарно моделовање буке применом данског ''калкулатора интензитета буке за
ветрогенераторе''. Моделом је установљено да су нивои буке од ветрогенератора значајно
испод законски прописаних нивоа. У том контексту, планска диспозиција ветрогенератора
је веома повољна.
Током фазе изградње ветрпоља може се очекивати повишени ниво буке услед рада
грађевинске опреме и тешке механизације. Интензитет и просторна дисперзија буке ће
бити ограничена на предметну локацију и ограниченог временског трајања.

E4.5

Емисија светлости, топлоте и зрачења
Као и свака електрична опрема – ветрогенератори и пратећа опрема (трафостаница)
емитују електромагнетно зрачење, као вид нејонизујућег зрачења. Домаћи прописи који
дефинишу дозвољене интензитете електричног и магнетног поља којима људи могу бити
дуготрајно изложени, не постоје. Зато се прихватају као меродавни критеријуми Светске
здравствене организације (дозвољена јачина електричног поља је 5 kVeff/m, а дозвољена
јачина магнетног поља је 100 μТ). На подручју будућег ветропоља и у близини
трафостанице нема стамбених објеката тј. рецептора који би могли бити под утицајем
електричних и магнетних поља.

E5

Опис активности по престанку рада пројекта
Радни век ветроелектране је око 25 година. Када се радни век буде приближио крају биће
извршена процена да ли ветроелектрана треба да престане са радом и буде уклоњена или
ће бити извршена замена турбина. Уклањање ветроелектране представља релативно
једноставан захват и састоји се од демонтирања надземне конструкције и опреме и
враћање локације у претходно стање. Наведени захват не подразумева коришћење
значајних количина опасних материја које би могле утицати на повећање ризика од
загађења земљишта и подземних вода. Уколико се опасним материјама буде адекватно
управљало, након уклањања ветроелектране неће бити потребе за санацијом
(ремедијацијом) земљишта на локацији.
Савремени стандарди пројектовања ветротурбина подразумевају, да уколико је то
изводљиво, да се оне производе на начин који олакшава њихову каснију демонтажу и да се
у производњи користе материјали који би се касније могли рециклирати. Најзначајнији
захвати у случају потенцијалног престанка рада ветропоља су уклањање темељних и
манипулативних платоа (уколико буде потребно) и коначно одлагање елиса (уколико су од
материјала који се не може рециклирати).
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У складу са захтевима Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009,
81/2009 и 24/2011), Носилац пројекта дужан је да исходује дозволу о уклањању објекта. За
потребе исходовања ове дозволе Носилац пројекта дужан је да сачини и достави Главни
пројекат уклањања објекта (тзв. Пројекат рушења). За исте потребе биће издати сви
неопходни Услови надлежних институција укључујући и услове надлежних институција из
области заштите природе и заштите животне средине.
На основу издатих услова и сачињене пројектне документације надлежни орган ће издати
одобрење за уклањање објекта и вршити надзор над реализацијом овог пројекта када се
почне са активностима демонтаже и уклањања опреме и инсталација.
Пројектом затварања постројења биће потребно предвидети да се изврши рециклажа свих
коришћених материјала, када год је то могуће. Уклањање опреме ће почети одмах по
добијању дозволе од надлежних органа за спровођење радова. Време потребно за
уклањање постројења је између 1,5 и 2 године а осим демонтаже опреме подразумева и
рехабилитацију земљишта које је било коришћено током рада.
Радове на уклањању опреме и инфраструктуре ће изводити ангажовани извођачи. Биће
неопходно да се поново формира централно складиште, по површини и структури исто као
и складиште током извођења радова.
Темељи ветрогенератора који су од армираног бетона неће бити у потпуности уклоњени.
Бетон ће бити порушен и ископан до дубине која ће бити одређена пред почетак извођења
радова. Ископавање бетонског темеља до дубине од око 1 m се сматра довољним за
несметан наставак пољопривредних активности. Целокупно земљиште које је било заузето
током рада ветропоља биће рехабилитовано и враћено првобитној намени.
Струјни каблови ће бити полагани на дубину од најмање 1,2 m (у складу са прописима и
техничким стандардима). Струјни каблови који се буду налазили на дубини већој од 1 m
неће бити уклањани, утицај на животну средину услед присуства ових каблова није
значајан.
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F

Приказ главних алтернатива

F1

Увод
У овом поглављу су приказане алтернативе пројекта и то укратко јер је анализа и
вредновање свих алтернатива извршена још у раној фази процеса планирања пројекта.
Због тога у Студији није детаљно представљена анализа алтернатива пројекта, нарочито
алтернативних локација. Ипак, где год у Студији буде могуће, утицај одабране локације и
пројектованог решења биће разматрани у смислу могућих алтернатива.

F2

Алтернатива „без пројекта“
Алтернатива „без пројекта“ подразумева да ветроелектрана не буде изграђена. Уколико
ветропоље не буде изграђено, неће се јавити негативни утицаја типични за
ветрогенераторска поља (бука, визуелни утицаји, итд.). Уколико се пројекат не би
реализовао, општина Ковин (на чијој територији се налази локација ветропоља) и околна
сеоска насеља би била изложена негативном утицају услед недостатка инвестиција у
овом, и иначе, неразвијеном подручју, као и услед губитка додатног прихода за општински
буџет (2% нето добити настале од продаје електричне енергије произведене на предметној
локацији), према Уговору о пословној сарадњи потписаног у новембру 2008. године. Из
перспективе Републике Србије, негативни утицај би се манифестовао у виду недовољног
развоја сектора обновљивих извора енергије (што је супротно међународним обавезама),
недовољну компензацију за емисију штетних гасова из термоелектрана, ослањање на увоз
неопходне енергије, итд.

F3

Алтернативне локације
Током процеса одређивања локације за планирано ветропоље, Носилац пројекта је
извршио анализу погодности неколико могућих локација пројекта. Разматране локације су
приказане на слици F1, укључујући и локацију „Чибук“. Локације које су биле разматране и
разлози због којих се Носилац пројекта није определио за њих су следећи:
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Бела Црква: На овој локацији су била предузета почетна истраживања, укључујући и
истраживање фауне птица, које је спровео консултант „Ecoda Consulting“ (Ecoda
Consulting, 2010). Утврђено је да локација код Беле Цркве има већи биодиверзитет
станишта него Чибук, услед присуства богатије дрвенасте и жбунасте вегетације. Осим
тога, постојала је значајна могућност утицаја на миграторне путеве птица селица, патки
и гуски. Носилац пројекта је одбацио ову локацију услед сагледавања ризика по
животну средину који су оцењени као релативно сложени. Локација „Чибук“ је у односу
на ризике по животну средину знатно повољнија.



Попадије: Извршена је почетна процена локације од стране Носиоца пројекта.
Међутим, терен је оцењен као неодговарајући због своје сложености.



Честобродице: Извршена је процена локације и мерење брзина ветра. Процена
Носиоца пројекта је била да је локација Честобродице знатно сложенија за реализацију
пројекта од локације „Чибук“.
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Слика F.1: Алтернативне локације пројекта

F4

Алтернативне конфигурације ветропоља
На почетку процеса планирања, Носилац пројекта је размотрио алтернативне опције са
аспекта конфигурације ветропоља и просторног распореда ветрогенератора. Анализиране
су следеће опције (сценарији):


Сценарио 1: Постављање 100 ветрогенератора;



Сценарио 2: Повећање растојања између ветрогенератора у циљу смањења буке и
кумулативног утицаја сенке; и



Сценарио 3: Постављање „заштитне зоне“ ширине најмање 1 km у циљу удаљавања
од Делиблатске пешчаре (заштићеног подручја природе), уз смањење броја
ветрогенератора на 57.

Након процене коју је спровео Носилац пројекта, искључени су сценарио 1 и 2, а Носилац
пројекта се определио за сценарио 3 (предмет детаљне процене утицаја садржане у овој
Студији).
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F5

Процена емисије гасова са ефектом „стаклене
баште“
Процена потенцијалне емисије гасова са ефектом „стаклене баште“ услед рада
планираног ветропоља спроведена је коришћењем Методологије Европске банке за
обнову и развој за процену емисија гасова са ефектом „стаклене баште“ (ЕБРД, 2010.).
Ова методологија процене се фокусира на следеће:
“… проценити промену у емисији ГСБ (ΔGHG) насталу као резултат инвестиције. То
представља разлику између емисија након реализације пројектне инвестиције и емисија
које би се појавиле да инвестиција није реализована.”
Процене емисије гасова са ефектом „стаклене баште“ за потребе пројеката обновљивих
извора енергије, урађене на основу ове методологије, заснивају се на следећим
претпоставкама:
“Пројекти производње обновљиве енергије треба да замене емисије које се односе на
просечну националну производњу у електричној мрежи.“
Разлог за то је што друге технологије производње електричне енергије, посебно оне које се
односе на сагоревање фосилних горива, емитују висок ниво угњен-диоксида (CO2),
значајног гаса са ефектом „стаклене баште“ који утиче на климатске промене. Ово је
питање од значаја за Републику Србију с обзиром на то да се већи део електричне
енергије (око 65%) производи сагоревањем фосилних горива, нарочито лигнита, док се у
производњи струје не користе енергија ветра или нуклеарна енергија, а преостали део
електричне енергије се производи у хидроелектранама.
Иако ће гасови са ефектом „стаклене баште“ бити ослобођени директно или индиректно
као резултат изградње ветропоља (нпр. производња цемента за темеље ветрогенератора
емитује значајне количине CO2), ове емисије ГСБ су уобичајене и код изградње осталих
типова електрана а опет често могу бити значајно ниже у случају ветроелектрана. Стога, у
складу са захтевима ЕБРД, фокус ове процене је на ослобађању ГСБ током рада или, с
обзиром да ветроелектране не емитују CO2 током рада већ надокнађују потребе за
енергијом добијеном из конвенционалних извора, процена је усмерена на прорачун
количина „замењеног“ CO2.
Методологија EБРД захтева да се искористе емисиони фактори производње у електричној
мрежи који су изражени у ‘грамима угљен-диоксида емитованог по киловат часу
произведене електричне енергије“ (gCO2/kWh). Емисиони фактори у електричној мрежи
представљени у упутству ЕБРД укључују и оне за Србију, као и оне за пројекте који
замењују конвенционалну производњу енергије попут пројеката коришћења енергије ветра.
Фактор замене за такве пројекте у Србији је 0.792 tCO2/MWh (US Energy Information
Adminstration, 2007), што је 0.792 gCO2/kWh.
Процењена производња електричне енергије у овиру пројекта, на основу података који је
обезбедио Носилац пројекта, износи 445.000 MWh/годишње. То је отприлике једнако
фактору искоришћења предложеног пројекта од 32%, са ветропољем снаге 160 МW. Како
би се утврдила „замењена“ количина CO2, примењује се следеће једноставно
израчунавање:
Укупно MWh/годишње ветропоља х емисиони фактор у електричној мрежи одређене
земље = замењен CO2
445.000 MWh/годишње х 0.792 tCO2/MWh = 352.440 tCO2/годишње замењено
Стога се може закључити да ће ветропоље заменити 352.440 тона угљен-диоксида сваке
године током свог рада колико би иначе било емитовано ако би електрична енергија била
произведена на конвенционални начин.
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F6

Закључак
Анализа алтернатива пројекта указала је да су од свих размотрених опција, предложена
локација и конфигурација ветропоља утврђени као најпогоднији. Такође, пројекат ће
допринети смањењу емисије гасова са ефектом „стаклене баште“ који би били емитовани
да се планирана електрична енергија производи из конвенционалних извора.
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G

Опис чинилаца животне средине

G1

Постојећи ниво буке
У близини предметног подручја идентификован је одређени број осетљивих рецептора у
односу на које ће бити извршена процена могућег утицаја повишених нивоа буке. У овом
поглављу су детаљно описани осетљиви рецептори и представљени су резултати мерења
постејећег („нултог“) нивоа буке. За мерење постојећег нивоа (уобиајене) буке Носилац
пројекта је ангажовао овлашћену организацију А.Д. „Заштита на раду и заштита животне
средине“, Београд која је у децембру 2011. извршила мерење. Комплетан извештај о
мерењу налази се у прилогу ове Студије.

G1.1

Осетљиви рецептори буке
Рецептори осетљиви на буку, најближи локацији планиране ветроелектране, приказани су
у Табели G.1. Рецептори су груписани у 8 локација и за сваку је дата удаљеност од
ветроелектране (тј. удаљеност до најближег ветрогенератора). Сваки од рецептора је
идентификован засебним бројем којим је означен у моделу простирања буке који је урађен.
Табела G.1: Локације са осетљивим рецепторима буке

Бр.

Аткинс

Локација

Опис

Број кућа

Број кућа

Удаљеност
од локације
ветроелектр
ане

Идентифик
ациони
бројеви
(дан)

1

Мраморак

Село се налази
јужно од локације
ветроелектране

>100

>100

1km

1678, 1684

2

Девојачки бунар

Село се налази
североисточно од
локације
ветроелектране

12

12

1.5km

1656 – 1668

3

Долово

Село се налази
југозападно од
локације
ветроелектране

>100

>100

2km

1683

4

Владимировац

Село се налази
северно од
локације
ветроелектране

>100

>100

2km

1705, 1706

5

Од
Владимировца
до Девојачког
бунара

Куће између ових
села

2

2

800m

1652 - 1655,
1677, 1679,
1680

6

Од Девојачког
бунара до
Мраморка
(север)

Куће између ових
села

6

6

1km

1669 - 1674,
1676, 1681,
1682

7

Од Девојачког
бунара до
Мраморка
(средина)

Куће између ових
села

2

2

1.25km

1675

8

Од Девојачког
бунара до
Мраморка (југ)

Куће између ових
села

2

2

1.25km

1685, 1686

9

Од Девојачког
бунара до
Долова

Куће између ових
села

1

1

800m

1688
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Локације свих осетљивих рецептора су приказане на слици G.1.

Слика G.1: Локације рецептора осетљивих на буку
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G1.2

Методологија мерења
Мерење нивоа уобичајене буке у животној средини, на отвореном простору, на четири
репрезентативне мерне тачке у атарима села Мраморак, Долово и Девојачки бунар,
обављено је у шест десетоминутних интервала (по два у дневном, вечерњем и ноћном
периоду). Мерне тачке су одабране као репрезентативне у смислу да се у њиховој зони
налазе рецептори осетљиви на буку, најближи планираним локацијама ветрогенератора.
Оперативне карактеристике ветротурбина су такве да се повишени нивои буке емитују
током већих брзина ветра. Из овог разлога, мерење буке је обављено у периодима када су
брзине ветра у висини ротора ветротурбине биле толике, да су емитовани нивои буке
највиши. Праћењем података са анемометра инсталираног на предметној локацији (Sonic
Detection and Ranging (SODAR), одређивани су периоди изласка на терен. У току свих
интервала мерења, средња брзина ветра на висини од 120 m је била у опсегу 8-12 m/s.
Наведена методологија је конзервативна и представља „најгори сценарио“ јер ће ниво
уобичајене буке и бука коју емитују турбине бити свакако нижа (услед нижих брзина ветра).

G1.3

Постојећи ниво буке
Мерење нивоа уобичајене буке обавило је предузеће А.Д. „Заштита на раду и заштита
животне средине“ Београд, у периоду 7.12.-10.12.2011. Мерење је извршено инструментом
Bruel&Kjaer, тип 2270, фабрички број 2664116. Непосредно пре сваког низа мерења је
извршена калибрација инструмента калибратором Bruel&Kjaer, тип 4230, 94dB-1000Hz,
фабрички број 1206421.
Мерења су извршена на следеће четири одабране мерне тачке:


Мерна тачка 1: Атар села Мраморак. На кривини колског пута, који почиње код Дома
за стара лица. На 1,3 m изнад тла. Од објеката је најближе постројење за прераду
шљунка (на око 70 m) које није радило током мерења. Најближи стамбени објекти на
више од 150 m.



Мерна тачка 2: Атар села Долово. У њиви поред локалног пута који иде од Долова ка
старој прузи, односно Делиблатској пешчари. Приближно 8 m од пута, на 1,3 m изнад
тла. Од објеката је најближа напуштена кућа (на око 50 m). Најближи стамбени објекти
удаљени око 2 km (Долово).



Мерна тачка 3: Атар села Долово. У њиви поред локалног пута који иде од Долова ка
старој прузи, наспрам улаза у фарму. Приближно 6 m од пута, на 1,3 m изнад тла.
Најближи стамбени објекти удањени око 500 m (код старе пруге).



Мерна тачка 4: Атар села Девојачки бунар. Поред локалног пута од Владимировца
(село удаљено око 6 km) до села Девојачки бунар, са леве стране. Око 40 m од пута, на
1,3 m изнад тла. Најближи стамбени објекти 150-200 m (Девојачки бунар).

Положај мерних тачака је приказан на слици G.2.
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МТ4

Devojački
bunar

МТ3
МТ2
МТ1

Слика G.2: Локације мерних тачака буке
Параметри измерене буке уобичајене на месту мерења приказани су у табели G.2.
Табела G.2: Параметри измерене уобичајене буке

Мерна
тачка

Еквивалентни ниво
уобичајене буке током
интервала мерења,
LAeq
Измерене
вредности

Ниво уобичајене буке
пређен у току 90%
интервала мерења,
LA90

Брзина
ветра на
висини
ротора
(m/s)

Брзина ветра у
висини микрофона
(m/s)

Средња
вредност

Измерене
вредности

Средња
вредност

51
47
49
38

45, 39
44, 29
45, 29
36, 25

42
37
37
31

10
9-10
9
9-12

2-10
2-5
2-6
1-5

41, 28
37, 28
35, 30
33, 31

38
35
33
32

36, 23
27, 22
31, 25
29, 28

30
25
28
29

9-12
9-11
8-11
8

2-6
2-7
2-7
2-5

35, 29
30, 28
28, 26
33, 30

33
29
27
32

24, 22
22, 22
24, 19
26, 27

23
22
22
27

10
11-12
10-12
10

2-7
2-6
2-6
1-5

Дневна мерења
MТ1
MТ2
MТ3
MТ4

53, 45
50, 34
52, 33
41, 30

Вечерња мерења
MТ1
MТ2
MТ3
MТ4
Ноћна мерења
MТ1
MТ2
MТ3
MТ4

Аткинс

страна 103 од 196

„Ветроелектране Балкана“ д.о.о. Студија о процени утицаја на животну средину - Чибук

На мерној тачки 1, доминантни извори уобичајене буке су ветар (јачег интензитета),
активности у сеоском насељу Мраморак и бука од саобраћаја (ниског интензитета) на
локалним путевима и улицама.
На мерним тачкама 2 и 3, доминантни извори уобичајене буке су ветар (јачег интензитета)
и бука од саобраћаја (ниског интензитета) на локалним путевима и улицама.
На мерној тачки 4, доминантни извори уобичајене буке су ветар (јачег интензитета),
активности у сеоском насељу Девојачки бунар и бука од саобраћаја (средњег и ниског
интензитета) на локалним путевима и улицама.

G1.3.1 Закључак
Измерени нивои уобичајене буке представљају основ за процену постојећег нивоа буке на
свим идентификованим позицијама осетљивих рецептора, што је приказано у табели G.3.
Табела G.3: Преглед нивоа уобичајене буке
Бр.

Мерна тачка

Дан/Вече

Ноћ

LAeq

LA90

LAeq

LA90

1

Мраморак

49

38

33

23

2

Девојачки бунар

37

30

32

27

3

Долово

46

33

29

22

4

Владимировац

37

30

32

27

5

Од Владимировца до Девојачког бунара

37

30

32

27

6

Од Девојачког бунара до Мраморка
(север)

47

34

27

22

7

Од Девојачког бунара до Мраморка
(средина)

47

34

27

22

8

Од Девојачког бунара до Мраморка (југ)

49

38

33

23

9

Од Девојачког бунара до Долова

46

33

29

22

На основу обављених мерења уобичајених нивоа буке, на наведеним мерним тачкама у
атарима села Мраморак, Долово и Девојачки бунар, може се констатовати да меродавни
нивои буке не прелазе максимално дозвољене вредности за дневни и ноћни период на
отвореном простору, на свим позицијама идентификованих осетљивих рецептора.
Максимално дозвољене вредности регулисане су нормама у Прилогу 2 Уредбе о
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гласник Републике
Србије бр. 75/2010).

G2

Квалитет ваздуха
На предметној локацији нема извора емисије који би представљали потенцијални ризик од
загађења ваздуха. Локација је рурална, са интензивно обрађиваним површинама и
пресецају је атарски путеви по којима се углавном креће пољопривредна механизација.
Изузев периодичних дифузних емисија издувних гасова из возила и механизације које су
локалног карактера, других значајних извора емисије нема.
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G3

Квалитет површинских вода
Одсуство површинских водних тела на локацији указује да је мала могућност да
агрохемијска средства која се користе на пољопривредним парцелама доспеју у
хидролошки систем локалног подручја. Удаљеност Баре Краљевац, Црне Баре и реке
Дунав од локације ветропоља (око 7 km, око 12 km односно око 20 km) је релативно велика
па је ризик од негативних утицаја занемарљив.

G4

Квалитет земљишта и подземних вода
С
обзиром
на
карактер
употребе
земљишта
на
локацији
(примарна
пољопривредна/ратарска производња), могућност одређене деградације земљишта, услед
неконтролисане употребе минералних ђубрива и пестицида се не може у потпуности
искључити.
Имајући у виду да је ниво подземних вода на локацији пројекта регистрован на дубини од
око 15 m, рањивост подземних вода је ниска па и потенцијална употреба агрохемијских
средстава има занемарљив утицај.

G5

Фауна слепих мишева
Све врсте слепих мишева заштићене су у Србији Законом о заштити природе (Службени
гласник РС, бр. 36/09, 88/2010 и 91/2010), односно на основу њега донетог Правилника о
проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака,
животиња и гљива (Службени гласник РС, бр. 5/10).
Током истраживања фауне слепих мишева на предметном подручју, од 2009. до 2011.
идентификовано је 16 врста. За додатних 5 врста се сматра да је могуће да су пристуне,
али ово није потврђено. У овом поглављу је дат збирни преглед резултата истраживања
изведених у претходном периоду. Детаљан опис резултата истраживања дат је у
Стручном мишљењу о очекиваном утицају на слепе мишеве који је урадио консултант
„Ecoda Consulting“ (Немачка) и који је приложен као засебна књига ове Студије.
Табела G.4: Идентификоване врсте слепих мишева на предметном подручју

Потврђене врсте

Непотврђене врсте

Аткинс

Назив на српском језику

Научни назив

Велики потковичар

Rhinolophus ferrumequinum

Смеђи дугоушан

Plecotus auritus

Црни бркати вечерњак

M.mystacinus

Шиљоухи вечерњак

Myotis emarginatus

Ресасти вечерњак

Myotis nattereri

Ljиљак

Plecotus sp.

Широухи љиљак

Barbastella barbastellus

Белоруби слепи мишић

Pipistrellus kuhlii

Шумски слепи мишић

Pipistrellus nathusii

Мали слепи мишић

Pipistrellus pipistrellus

Патуљасти слепи мишић

Pipistrellus pygmaeus

Планински слепи мишић

Hypsugo savii

Мали ноћник

Nyctalus leisleri

Средњи ноћник

Nyctalus noctula

Двобојни вечерњак

Vespertilio murinus

Велики поноћник

Eptesicus serotinus

Сиви дугоухи љиљак

Plecotus austriacus

страна 105 од 196

„Ветроелектране Балкана“ д.о.о. Студија о процени утицаја на животну средину - Чибук

Назив на српском језику

Научни назив

Мали бркати вечерњак

M.alcathoe

Велики бркати вечерњак

M.brandtii

Велики мишоухи вечерњак

M.myotis

Мали мишухи вечерњак

M.blythii

Збирни преглед процене значаја предметног подручја за четири врсте слепих мишева које
су најчешће бележене приказан је у табели G.5. Локације на предметном подручју које су
од значаја за сваку од размотрених врста приказане су на картама 5.1-5.4 у извештају
„Ecoda Consulting“ (Ecoda Consulting, 2011a).
Табела G.5: Процена значаја предметног подручја за четири забележене врсте
слепих мишева
Врста
Белоруби
мишић

Процена значаја предметног подручја
слепи

Шумски слепи мишић

Велики поноћњак

Средњи ноћник



Предметно подручје је од ниског значаја за ову врсту



Ловно подручје од високог значаја у тачки цензуса 8



Асфалтни пут од Долова до Делиблатске пешчаре, као високо фреквентни летни
коридор је од високог значаја



Ловно подручје у тачки цензуса 5 са умереним интензитетом активности је
средњег значаја



Предметно подручје је од ниског значаја за ову врсту



Ловно подручје од високог значаја у тачки цензуса 8



Асфалтни пут од Долова до Делиблатске пешчаре, као високо фреквентни летни
коридор је од високог значаја



Предметно подручје је од ниског значаја за ову врсту



Ловно подручје од високог значаја у тачки цензуса 8



Асфалтни пут од Долова до Делиблатске пешчаре, као високо фреквентни летни
коридор је од високог значаја



Повремено коришћен летни коридор на трансектима 1 и 2 се сматра средње
значајним



Ловно подручје у тачки цензуса 5 је oд високог значаја за ову врсту



Предметно подручје је од ниског значаја за ову врсту



Ловно подручје од високог значаја у тачки цензуса 8



Ловно подручје у тачки цензуса 5 је средњег до високог значаја за ову врсту



Добијени резултати не указују да је предметно подручје значајно за миграције
средњег ноћника.

Друге врсте слепих мишева су бележене у знатно мањем броју на предметном подручју.
Значај предметног подручја за све друге врсте може се оценити као низак до нижи/средњи
(Ecoda Consulting, 2011a).
Миграције слепих мишева
Нема индиција да се на предметном подручју налазе значајни миграциони коридори,
посебно врста које су мигранти на дуге дистанце (нпр. средњи ноћник или шумски слепи
мишић), (Карапанџа и Пауновић, 2011). Наведене врсте су на предметном подручју
присутне али њихова миграторна кретања нису забележена.

Аткинс
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G6

Фауна птица
Као што је детаљно приказано у поглављу D.8.7. за потребе израде Студије о процени
утицаја, спроведена су обимна истраживања фауне птица на истражном подручју, у
периоду од септембра 2009. до фебруара 2011.
За потребе истраживања било је неопходно утврдити које врсте птица су од посебног
интереса за истражно подручје. Ова група садржи све врсте које испуњавају један од
следећих критеријума:


налазе се у Анексу 1 или 2 Бонске конвенције



налазе се у Анексу 1 ЕУ Директиве о птицама



категорисане су као угрожене, рањиве или скоро угрожене врсте према IUCN
критеријумима (www.iucnredlist.org);



врсте од европског интереса за заштиту (SPEC врсте) (Birdlife International 2004),
(www.iucnredlist.org);

Укупно 64 врсте су испуњавале наведене критеријуме и као такве припадају врстама од
посебног интереса.
Циљне врсте су дефинисане као врсте од посебног значаја за заштиту, или као врсте које
могу бити значајно угрожене ветрогенераторима. Због тога циљне врсте чине птице
грабљивице (обично означене као осетљиве од већег броја аутора), друге крупне и
дугоживеће врсте (нпр. сове) као и врсте које су честе у истражном подручју или у његовој
околини (поготово у Делиблатској пешчари) и за које значајан негативан утицај услед рада
предложеног ветропоља не може бити искључен (Ecoda Consulting, 2011b).
У припремној фази истраживања, одређено је 35 циљних врста за истражно подручје. У
наредној фази, листа је сведена на 32 врсте јер се речни галеб, сињи галеб и гавран не
сматрају рањивим или угроженим, нити су потенцијално осетљиве на ветрогенераторе
(Ecoda Consulting, 2011b). Листа свих врста од посебног интереса је приказана у табели
G.6. Циљне врсте су означене плавом бојом.
Табела G.6: Врсте птица од посебног интереса и назначени статус заштите

Врста

Аткинс

Бернска
конвенција

Бонска
конвенција

ЕУ
Директива о
птицама

„Birdlife
International“
(2004)

IUCN

Правилник
(Сл.
Гласник
РС, бр.
5/10)

Велики корморан

III

Мали корморан

II

I

SPEC 1

Гак

II

I

SPEC 3

I

Црвена чапља

II

I

SPEC 3

I

Бела рода

II

I

SPEC 2

I

Гуска глоговњача

II

IIa

II

Лисаста гуска

II/III

IIb, IIIb

II

Дивља гуска

II/III

IIa, IIIb

I
I

II

Осичар

II

II

I

Орао белорепан

II

I

I

Еја мочварица

II

II

I

Пољска еја

II

II

I

Еја ливадарка

II

II

I

Јастреб

II

II

II

Кобац

II

II

I

SPEC 1

I
I

SPEC 3

I
I
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„Birdlife
International“
(2004)

Правилник
(Сл.
Гласник
РС, бр.
5/10)

Бернска
конвенција

Бонска
конвенција

Мишар

II

II

I

Гаћасти мишар

II

II

I

Патуљасти орао

II

II

I

SPEC 3

I

Ветрушка

II

II

I

SPEC 3

I

Сива ветрушка

II

II

I

SPEC 3

Мали соко

II

II

I

SPEC 3

Соко ластавичар

II

II

I

Степски соко

II

II

I

Сиви соко

II

II

Пољска јаребица

III

Препелица

III

Сиви ждрал

Врста

Аткинс

ЕУ
Директива о
птицама

IUCN

NT

I
I
I

SPEC 1

VU

I

I
I

IIa, IIIa

SPEC 3

II

II

IIb

SPEC 3

II

II

II

I

SPEC 2

I

Шумска шљука

III

II

IIa, IIIb

SPEC 3

I

Белобрка чигра

II

I

SPEC 3

I

Грлица

III

IIb

SPEC 3

II

Кукавица

III

Утрина

II

Ћук

II

SPEC 2

I

Кукумавка

II

SPEC 3

I

Кукувија

II

SPEC 3

I

Шумска сова

II

Легањ

II

Велика чиопа

II

Водомар

II

Пчеларица

II

II

Модроврана

II

II

Пупавац

II

SPEC 3

I

Вијоглава

II

SPEC 3

I

Зелена жуна

II

SPEC 2

I

Ћубаста шева

III

SPEC 3

I

Шумска шева

III

I

SPEC 2

I

Пољска шева

III

IIb

SPEC 3

I

Сеоска ласта

II

SPEC 3

I

Градска ласта

II

SPEC 3

I

Степска трептељка

II

SPEC 3

I

Обична белка

II

Пиргава грмуша

II

Сива мухарица

II

Руси сврачак

II

Сиви сврачак

II

II

I

I
I

SPEC 2

I

I

SPEC 3

I

SPEC 3

I

I

I

SPEC 2

NT

I

SPEC 3
I

II
SPEC 3

I

I

SPEC 3

I

I

SPEC 2

I
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Врста

Бернска
конвенција

Велики сврачак

Бонска
конвенција

ЕУ
Директива о
птицама

„Birdlife
International“
(2004)

II

Чворак

IIb

Кућни врабац

IUCN

Правилник
(Сл.
Гласник
РС, бр.
5/10)

SPEC 3

I

SPEC 3

II

SPEC 3

II

Пољски врабац

III

SPEC 3

II

Конопљарка

II

SPEC 2

I

Стрнадица жутовољка

II

Стрнадица
виноградарка

II

Црноглава стрнадица

II

SPEC 2

I

Велика стрнадица

II

SPEC 2

I

I
I

SPEC 2

Напомена: Циљне (рањиве) врсте су означене плавим
Објашњење критеријума и статуса заштите:
Бернска конвенција о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта
II: строго заштићене врсте фауне
III: заштићене врсте фауне
Бонска конвенција о очувању миграторних врста животиња
I: угрожене миграторне врсте
II: миграторне врсте заштићене уговорима
Директива о птицама: Директива 2009/147/EC Европског парламента и Савета од 30. новембра 2009. године
о очувању дивљих птица.
I: врсте наведене у додатку I морају бити предмет посебних мера заштите у односу на њихово станиште
како би се осигурао њихов опстанак и репродукција у подручју распрострањења.
IIа: врсте наведене у додатку II, део А, могу бити ловљене у географском, морском и копненом, простору где
се ова Директива примењује.
IIб: врсте наведене у додатку II, део Б, могу бити ловљене само у земљама чланицама које су назначене.
IIIа: активности назначене у параграфу 1, не могу бити забрањене у односу на врсте наведене у додатку III,
део А, ако су птице легално убијене или ухваћене, или прибављене на неки други легалан начин.
IIIб: земље чланице могу на својој територији, за врсте наведене у додатку III, део Б, дозволити активности
наведене у параграфу 1, уз прописивање одређених ограничења, ако су птице легално убијене или ухваћене,
или прибављене на неки други легалан начин.
Birdlife International (2004): Врсте (птица) са потребом заштите у Европи
SPEC 1: врсте са глобалном потребом заштите, нпр. глобално угрожене, скоро угрожене или недовољно
проучене врсте (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004a).
SPEC 2: Концетрисане у Европи и са неповољним статусом заштите.
SPEC 3: Нису концентрисане у Европи, али имају неповољан статус заштите.
Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и
гљива (Сл. Гласник РС, бр. 5/10)
I: строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива
II: заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива
IUCN: Категорије Европске IUCN црвене листе:
ВУ: рањива
НТ: скоро угрожена

Птице гнездарице од посебног интереса
Следећих дванаест врста птица од посебног интереса је забележено да врши гнежђење на
истражном подручју:

Аткинс



препелица (до 20 парова);



грлица (честа гнездарица);



ћубаста шева (честа гнездарица);
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пољска шева (честа гнездарица);



велика стрнадица (честа гнездарица);



мишар (две територије на источном ободу заштитне зоне, удаљене око 1 km од
ветрогенератора – додатак DI.II);



ветрушка (једна територија унутар заштитне зоне, удаљена око 500 m од
ветрогенератора и једна територија северно од истражног подручја, удаљена око 500
m од ветрогенератора – додатак DI.II);



пољска јаребица (до 5 парова);



руси сврачак (до 15 парова);



врабац покућар (сматра се да се гнезди на истражном подручју);



пољски врабац (сматра се да се гнезди на истражном подручју); и



кукавица (ретка гнездарица).

Територија на којој је присутан соко ластавичар налази се северно од истражног подручја
(око 250 m од најближих турбина). Гнезда степског сокола су уочена на удаљењу од око 2
km западно од истражног подручја. Забележене локације са гнездима птица грабљивица
приказане су на карти у додатку DI.II.

Врсте птица због којих Делиблатска пешчара има статус подручја од
међународног значаја за птице (ИБА)
Делиблатска пешчара има статус подручја од међународног значаја за птице (ИБА)
утврђеног 2000. од стране организације „Birdlife International“ и то због присуства следећих
гнездарица:


Легањ 200-300 парова (подаци из 1995.)



Вијоглава 100-150 парова (подаци из 1995.)



Сива жуна 50-80 парова (подаци из 1996.)



Руси сврачак 1000-1500 парова (подаци из 1996.)



Шумска шева 400-700 парова (подаци из 1996.)



Пољска шева 2000-2500 парова (подаци из 1996.)



Пиргава грмуша 800-1000 парова (није позната старост податка)



Славуј 3000-6000 парова (подаци из 1996.)



Обична траварка 150-250 парова (подаци из 1996.)

Од наведених врста, руси сврачак и пољска шева се гнезде и на истражном подручју.
Гнезда пољске шеве су широко присутна на целом подручју а за око 15 парова русог
сврачка се сматра да су присутни на простору планираног ветропоља.

Значај и еколошка вредност истражног подручја за птице
На основу добијених резултата истраживања, процењен је значај (тј. еколошка вредност)
коју истражно подручје има за идентификоване врсте од посебног интереса. Значај
подручја је класификован као: висок, средњи или низак, у зависности од бројности
одређене врсте на истражном подручју, бројности на ширем (регионалном) подручју и
забележене летне активности током осматрања. Процена значаја за поједине врсте је
приказана у табели G.7 а преузета је из Стручног мишљења (“Ecoda Consulting“, 2011b),
страна 62-97.
Табела G.7: Значај (еколошка вредност) истражног подручја за врсте од посебног
интереса
(заснована на бројности (локалној и регионалној) и активности)
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Врста

Препелица

Грлица

Ћубаста шева

Пољска шева

Велика
стрнадица

Редовно присутна у
сезони размножавања

Редовно присутна у
сезони размножавања
(до 150 јединки)

Редовно присутна током
целе године

Редовно присутна током
целе године

Редовно присутна током
целе године

Статус

Значај
истражног
подручја за
ову врсту

Станишта од
значаја на
истражном
подручју

Висок

Отворено
пољопривредно
земљиште као
станиште за
размножавање и
потрагу за храном

Висок

Пољопривредно
земљиште и жбуње /
дрвеће као станиште
за размножавање и
потрагу за храном

Висок

Отворено земљиште
као станиште за
размножавање и
потрагу за храном

Висок

Отворено земљиште
као станиште за
размножавање и
потрагу за храном

Висок

Отворено земљиште
као станиште за
размножавање и
потрагу за храном

Два пара, редовно
присутни у лову

Средњи до
висок

Ободи шусмких
фрагмената као
станишта за
размножавање,
отворено земљиште
као станиште за лов

Средњи до
висок

Ободи истражног
подручја као ловне
територије

Средњи до
висок

Стубови и
далеководи као
места за гнежђење,
ободи истражног
подручја као ловне
територије

Средњи до
висок

Стубови и изоловано
дрвеће као места за
гнежђење, отворено
земљиште као ловне
територије

Локална
гнездарица, на око
20 територија

Локална
гнездарица

Редовна
гнездарица

Редовна
гнездарица

Локална
гнездарица

Мишар

Редовно присутна током
целе године

Степски соко

Повремено присутна
током сезоне
размножавања

Повремено у лову

Редовно присутна током
сезоне размножавања

Један пар (и два
пара у
Делиблатској
пешчари), редовно
присутни у лову

Ветрушка

Редовно присутна током
целе године

Два пара у близини
истражног
подручја, редовно
присутни у лову

Пољска јаребица

Повремено присутна
током сезоне
размножавања

До 5 парова који се
гнезде

Средњи до
висок

Отворено земљиште
као станиште за
размножавање и
потрагу за храном

Пчеларица

Редовно присутна током
сезоне размножавања

Локално присутна у
потрази за храном

Средњи

Земљиште богато
инсектима

Лисаста гуска

Редовно присутна током
селидбе и зимовања (20
јата од по 300 јединки)

Редовно у прелету
током селидбе и
зиме

Средњи

Пољска еја

Поједини примерци
редовно присутни током
селидбе и зимовања

Редован посетилац
током лова у
периоду селидбе и
зиме

Средњи

Отворено земљиште
као станиште за лов

Еја ливадарка

Поједини примерци
редовно присутни током
селидбе

Редован посетилац
током лова у
периоду селидбе

Средњи

Отворено земљиште
као станиште за лов

Соко ластавичар

Аткинс

Присуство на
истражном подручју
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Врста

Статус

Ретко забележен на
јужном ободу истражног
подручја

Повремени
посетилац током
лова

Редовно присутна током
сезоне размножавања

Могуће је да се
гнезди у
Делиблатској
пешчари, редован
посетилац у
потрази за храном

Руси сврачак

Значај
истражног
подручја за
ову врсту

Станишта од
значаја на
истражном
подручју

Средњи

Ободи истражног
подручја као
станишта за лов

Средњи

Отворено земљиште
као станиште за
размножавање и
потрагу за храном

Редовно присутна током
сезоне размножавања

Локална
гнездарица (до 15
парова на
истражном
подручју)

Средњи

Отворено земљиште
и жбуње / дрвеће на
ободима подручја
као станиште за
размножавање и
потрагу за храном

Сиви сврачак

Редовно присутан мањи
број јединки

Редовна јесења
селица

Средњи

Отворено земљиште
и жбуње / дрвеће

Чворак

Редовно присутна током
целе године

Редовно присутна у
потрази за храном

Средњи

Отворено земљиште
као станиште за
потрагу за храном

Редовно присутна током
целе године

Редован посетилац
у потрази за
храном, вероватно
се гнезди

Средњи

Отворено земљиште
као станиште за
потрагу за храном

Редовно присутна током
целе године

Редован посетилац
у потрази за
храном, вероватно
се гнезди

Средњи

Отворено земљиште
као станиште за
потрагу за храном

Отворено земљиште
као станиште за лов

Патуљасти орао

Степска
трептељка

Врабац покућар

Пољски врабац

Еја мочварица

Појединачни примерци
редовно присутни

Редован посетилац
током лова

Средњи значај
за ловне
активности,
без значаја за
размножавање

Кукавица

Редовно присутна на
истражном подручју

Ретко присутна
током гнеђжења

Низак до
средњи

Утина

Ретко се могла чути
током ноћних осматрања

Посетилац у
потрази за храном,
гнезди се у
близини истражног
подручја

Низак до
средњи

Кукумавка

Ретко бележена на
ободу истражног
подручја

Један пар у
близини истражног
подручја

Низак до
средњи

Ретко се могла чути
током ноћних осматрања

Локална
гнездарица у
насељима близу
истражног подручја

Низак до
средњи

Обична белка

Ретко присутна током
сезоне размножавања и
селидбе

До 5 парова
присутно у близини
истражног
подручја, редак
посетилац у
потрази за храном

Низак до
средњи

Гак

Појединачни примерци
ретко бележени у
прелету преко подручја

Могућ посетилац у
потрази за храном

Кукувија

Аткинс

Присуство на
истражном подручју

Низак
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Врста

Аткинс

Присуство на
истражном подручју

Статус

Значај
истражног
подручја за
ову врсту

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Бела рода

Појединачни примерци
ретко бележени у
прелету преко подручја

Ретко у прелету
преко подручја

Низак

Велика чиопа

Ретко бележени током
селидбе и зимовања (3
јата са по 50 примерака)

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Осичар

Поједини примерци
забележени у три
наврата

Повремени
посетилац током
лова

Низак

Јастреб

Повремено присутна
током године

Повремени
посетилац током
лова

Низак

Кобац

Повремено присутна
током године

Ретко мигрира
преко подручја

Низак

Гаћасти мишар

Један примерак
забележен једном током
селидбе

Ретко мигрира
преко подручја

Низак

Сиви соко

Једна јединка
забележена у два
наврата током селидбе
Једна јединка
забележена једном

Могућ посетилац
током лова

Низак

Сива ветрушка

Мали соко

Појединачни примерци
забележени у три
наврата током селидбе /
зимовања

Повремени
посетилац током
лова и селидбе

Сиви ждрал

Једном забележено јато
од 10 јединки у прелету
преко подручја

Само једном
забележен на
истражном
подручју

Дивља гуска

Повремено бележена
током селидбе и
зимовања (неколико јата
са по 20 јединки)

Повремено у
прелету током
селидбе и зиме

Шумска шљука

Није забележено
присуство

Могућ посетилац у
потрази за храном

Ћук

Редовно се могла чути
током ноћних осматрања

Могућ посетилац у
потрази за храном,
гнезди се у
близини истражног
подручја

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Шумска сова

Размножава се ван
истражног подручја

Низак

Легањ

Повремено бележена на
ободу истражног
подручја током сезоне
размножавања
Појединачни примерци
бележени у два наврата

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Модроврана

Пупавац

Повремено бележена у
потрази за храном на
обрадивим површинама

Повремено у
потрази за храном

Низак

Вијоглава

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Станишта од
значаја на
истражном
подручју

Низак

Низак

Низак
Низак

Низак

Отворено земљиште
богато инсектима
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Значај
истражног
подручја за
ову врсту

Присуство на
истражном подручју

Статус

Зелена жуна

Повремено бележена на
истражном подручју

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Сеоска ласта

Редовно бележена на
ободу истражног
подручја током сезоне
размножавања

Редован посетилац
у потрази за
храном

Низак

Градска ласта

Редовно бележена на
ободу истражног
подручја током сезоне
размножавања

Могућ посетилац у
потрази за храном,
гнезди се у
околним насељима

Низак

Шумска шева

Ретко бележена на
ободу истражног
подручја током сезоне
размножавања

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Пиргава грмуша

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Сива мухарица

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Сиви сврачак

Ретко бележена током
сезоне размножавања

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Конопљарка

Ретко бележена у малим
јатима током јесени/зиме

Редак јесењи и
зимски посетилац

Низак

Стрнадица
жутовољка

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Стрнадица
виноградарка

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Црноглава
стрнадица

Ретко бележена

Могућ посетилац у
потрази за храном

Низак

Велики корморан

Мања јата и појединачни
примерци ретко прелећу
подручје

Ретко у прелету

Без значаја

Мали корморан

Поједини примерци
ретко прелећу подручје

Ретко у прелету

Без значаја

Гак

Поједини примерци
уочени у два наврата

Ретко у прелету

Без значаја

Орао белорепан

Није забележен

Није забележен /
удаљеност
истражног подручја
од најближег
гнезда >10km

Без значаја

Белобрка чигра

Поједини примерци
ретко прелећу подручје

Ретко у прелету

Без значаја

Бела чиопа

Врло ретко у пролазу
преко истражног
подручја

Ретко у прелету

Без значаја

Водомар

Врло ретко бележено
присуство

Ретко у прелету

Без значаја

Врста

Станишта од
значаја на
истражном
подручју

Напомена: Циљне врсте су означене плавим
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У односу на све врсте од посебног интереса које су забележене, истражно подручје има
средњи (или висок) значај за 22 врсте:


Висок значај: препелица, грлица, ћубаста шева, пољска шева, велика стрнадица



Средњи до висок значај: мишар, степски соко, соко ластавичар, ветрушка, пољска
јаребица

Средњи значај: пчеларица, лисаста гуска, пољска еја, еја ливадарка, патуљасти орао,
степска трептељка, руси сврачак, сиви сврачак, чворак, кућни врабац, пољски врабац, еја
мочварица.
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H

Опис могућих утицаја на животну
средину
У овом поглављу је представљена детаљно извршена процена утицаја планираног
пројекта ветропоља „Чибук“ на животну средину. Процена утицаја је урађена на основу
следећих полазних основа:


Захтева законских прописа Републике Србије у области заштите животне средине,
посебно Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. Гласник РС, бр. 135/2004,
36/2009) али и других подзаконских аката који уређују одређене области



Захтева међународних финансијских институција (ЕБРД, ИФЦ) и захтева Екватор
принципа;



Захтева Европске комисије, тј. Директиве о процени утицаја на животну средину бр.
97/11/EC



Студије изводљивости са идејним пројектом ветроелектране („Енергопројект Ентел“
а.д., 2012)



Упутстава и смерница које се односе на ветроелектране, укључујући и Упутство за
процену утицаја ветроелектрана на животну средину (UNDP Србија, 2010);



Карактеристика животне средине и социо-економских показатеља на пројектном
подручју



Експертизе стручног тима који је израдио Студију и њиховог искуства на сличним
пројектима.

Процена утицаја на животну средину је сложен мултидисциплинарни процес и са бројним
елементима који се међусобно преклапају. Захтева искуство, стручно знање и стручно
просуђивање тима који врши процену. У свакој техничкој области у којој је процењиван
утицај (нпр. станишта, флора и фауна, бука, изглед предела, квалитет ваздуха, итд.)
постоји специфичан приступ процени, карактеристичан за конкретну област. Приступ за
идентификацију утицаја описан је у уводном поглављу за сваку од области. Утицаји
ветропоља на животну средину анализирани су за три фазе животног циклуса пројекта: (1)
изградњу, (2) рад и (3) уклањање постројења.

H1

Утицај током изградње

H1.1

Утицај на станишта, флору и фауну

H1.1.1 Методолошки приступ
Близина Делиблатске пешчаре и њена осетљивост утицали су на то да Завод за заштиту
природе – Нови Сад постави услов Носиоцу пројекта да ветрогенераторско поље може
градити на локацији удаљеној најмање 1 km од границе специјалног резервата. Као
резултат тога, ветрогенератори који су најближи граници заштићеног подручја, налазе се
на удаљењу од око 1,3 km од западне границе Делиблатске пешчаре.
Процена утицаја на станишта, флору и фауну на предметном подручју заснована је на
резултатима извршеног теренског истраживања станишта, кабинетској анализи и
накнадном вредновању карактеристика станишта.
Процена утицаја на фауну птица и слепих мишева урађена је засебно и представљена у
поглављима H1.1.5 и H1.1.6.
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H1.1.2 Утицај на заштићена подручја природе
Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара“ / подручје од
међународног значаја за птице (ИБА)
Локација ветроелектране „Чибук“ је удаљена од специјалног резервата природе
Делиблатска пешчара (које је и подручје од значај за птице - ИБА) око 1,3 km. Наведена
заштитна зона је примењена у циљу смањења могућих негативних утицаја које би
ветропоље могло имати на фауну птица. Током извођења грађевинских радова, тешка
механизација и возила ће на локацију долазити са запада и неће пролазити кроз
Делиблатску пешчару.
Удаљеност локације пројекта од заштићеног подручја је довољно велика да не постоји
могућност нарушавања или губитка заштићених станишта у пешчари током изградње
ветроелектране.

Бара Краљевац, Црна Бара и река Дунав
Одсуство површинских водних тела на локацији указује да је мала могућност да загађујуће
материје које ће бити коришћене током изградње (уље, гориво) доспеју у хидролошки
систем локалног подручја. Осим тога, удаљеност Баре Краљевац, Црне Баре и реке Дунав
од локације ветропоља (7 km, 12 km односно 25 km) је релативно велика па је ризик од
негативних утицаја занемарљив. Имајући у виду да ће се транспорт и допрема опреме за
ветроелектрану обављати Дунавом, неопходно је да током транспорта буде примењена
добра пракса заштите животне средине (мора бити дефинисана у форми Плана
управљања заштитом животне средине током изградње).
Утицаји на Бару Краљевац, Црну Бару и реку Дунав услед изградње ветроелектране нису
идентификовани и не очекују се.

H1.1.3 Утицај на станишта
Обрадиво земљиште
Услед изградње објекта ветроелектране, приступних путева и остале инфраструктуре, око
2
111.207 m (11.12 ha) интензивно обрађиваног пољопривредног земљишта ће бити
заузето. Иако ће заузимање земљишта значити и директан губитак станишта, утицај није
значајан јер наведено земљиште, по својим квалитативним карактеристикама, представља
станиште ниског квалитета.

Травната вегетација
Станиште које има највећу еколошку вредност на предметном подручју јесте степско
травнато подручје присутно дуж источног обода локације, у зони железничке пруге и
источно од ње. Како су позиције ветрогенератора одређене на начин да постоји заштитна
зона од 1.3 km од граница ИБА подручја, ветрогенератори ће се налазити западно од ових
станишта, на значајној удаљености. Током изградње не треба очекивати било какав
директан утицај.
Током изградње може доћи до деградације или трајног губитка мањих травнатих површина
у зони путева. С обзиром на то да ће највећи број ветрогенератора бити постављен на
удаљењу путних праваца, не очекује се да би наведене зоне дуж путева могле бити под
значајним утицајем. Након изградње приступних путева између ветрогенератора,
површина станишта травнате вегетације уз путеве би могла и да се повећа. Наведени
утицај се не сматра значајним.

Дрвенаста и жбунаста вегетација
Зоне са дрвенастом и жбунастом вегетацијом имају врло ограничено распрострањење на
предметном подручју. За потребе изградње темељних платоа и приступних путева, могуће
је да ће бити неопходно уклањање ових станишта у одређеној (мањој) мери. Имајући у
виду да је планирана изградња приступних путева између ветрогенератора, површина
станишта дрвенасте и жбунасте вегетације која се налази уз путеве би могла и да се
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повећа. Наведено станиште има еколошку вредност само у оквиру предметног подручја те
се губитак одређених површина не сматра значајним.

H1.1.4 Утицај на терестричне сисаре и гмизавце
Иако постојећа станишта на локацији нису високог квалитета, не може се одбацити
могућност да су на њима присутне одређене врсте сисара који припадају законом
заштићеним врстама. Прописима Републике Србије забрањује се хватање или
уништавање ових животиња или предузимање било каквих радњи које могу да угрозе
заштићене врсте и њихова станишта.
Пољска ровчица (Crocidura leucodon), вртна ровчица (Crocidura suaveolans) и слепо куче
(Nannospalax leucodon) присутни су на отвореним полуприродним пољопривредним
површинама, као што су степске травнате области, источно од предметног подручја. Ова
област ипак, не представља оптимално станиште за наведене врсте јер се услед
интензивних пољопривредних активности употребљавају и хербициди и инсектициди. Из
наведеног разлога, интензивно обрађивано земљиште на пројектној локацији се сматра
субоптималним стаништем за ове мале сисарске врсте и не треба очекивати да су
присутни у значајнијем броју.
Ласица (Mustela nivalis), дугорепа ласица (Mustela erminea) и јазавац (Meles meles) су врсте
способне да искористе различите типове станишта укључујући и интензивно обрађивано
земљиште. Ипак, пољопривредно земљиште представља субоптимално станиште за ове
врсте јер због употребе инсектицида и хербицида на њему нема врста које би ласица и
јазавац ловили. Због тога губитак интензивно обрађиваног пољопривредног земљишта
неће имати значајан негативан утицај на ове врсте.
Уколико током радова травната станишта дуж путева буду деградирана то може утицати
на присутне сисаре. Из овог разлога, ради усклађености са захтевима прописа Републике
Србије у области заштите природе, неопходно је да грађевински радови буду изведени на
начин који не представља ризик од угрожавања и уништавања законом заштићених
животиња.
Присутна фауна гмизаваца је типична за пољопривредна станишта и има занемарљиву
еколошку вредност. Током изградње би могло доћи до губитка или деградације ободних
травнатих зона и рудералних станишта које гмизавци обично насељавају. Евентуални
губици ће бити надокнађени настанком нових ободних травнатих станишта која ће бити
формирана дуж нових приступних путева. Због тога се утицај на гмизавце сматра
привременим, мало вероватним и без значаја.

H1.1.5 Утицај на фауну слепих мишева
У непосредној околини локације пројекта присутна су станишта значајна за миграторне и
ловне активности слепих мишева. Станишта на самој локацији су врло отворена са мало
линеарних карактеристика осим појасева рудералне и степске вегетације између парцела
обрадивог земљишта. Линеарна обележја станишта неће бити изгубљена услед изградње
и стога не треба очекивати губитак или фрагментацију станишта која слепи мишеви
користе као миграторне путеве или ловне територије.
Око 11.12 ha обрадивог земљишта ће бити трајно изгубљено на локацијама
ветрогенератора и припадајуће инфраструктуре. Губитак станишта током грађевинских
радова за последицу ће имати занемарљив утицај на осетљиве рецепторе
(идентифковане врсте слепих мишева).
Извођење грађевинских радова може утицати на слепе мишеве у случају оштећења или
угрожавања њихових сколиништа (тешком механизацијом) или узнемиравањем активних
слепих мишева (грађевинским радовима). Локација најближег познатог склоништа је
удаљена више од 150 m од најближег планираног ветрогенератора.
Иако литературни подаци о генералним утицајима буке на живи свет, посебно на птице,
постоје, подаци о утицају буке на слепе мишеве се углавном односе на анализу ометања
ехолокације, на ловне активности и оријентацију. Најближе идентификовано легло слепих
мишева налази се у непосредној близини стамбеног објекта па ће контрола нивоа буке на
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овој локацији свакако бити неопходна. Такође, поменуто склониште се налази у
непосредној близини пута (који користе и пољопривредна возила). Услед тога, мало је
вероватно да ће ниво буке, емитован услед саобраћања грађевинске механизације на
удаљењу од око 150 m од склоништа слепих мишева, изазвати значајно узнемиравање ове
врсте. Услед удаљености склоништа од најближе зоне грађевинских радова мало је
вероватно да ће доћи до узнемиравања слепих мишева у склоништу.
Одређени делови предметног подручја имају средњу до високу вредност као ловне
територије (карте 5.1-5.1 („Ecoda Consulting, 2011a“)). У тим деловима ће слепи мишеви
који иду у лов или врше прелет моћи да осете утицај буке, вибрација и осветљења.
Познато је да одређене врсте, као Велики потковичар активно избегавају осветљена
подручја.
Иако у овој фази пројекта детаљи извођења радова још увек нису прецизно дефинисани,
може се претпоставити да ће се грађевинске активности истоврмено обављати на
ограниченом броју локација и да ће радови углавном бити извођени током дана када слепи
мишеви нису активни. Стога ће утицај буке, осветљења и вибрација бити ограничен само
на одређене зоне предметног подручја. Ово ће омогућити слепим мишевима да наставе да
трагају за храном и врше прелет преко већег дела локације где изградња није у току. Ови
утицаји ће бити привремени и не сматрају се значајним.

H1.1.6 Утицај на фауну птица
Консултант „Ecoda Consulting“ (Немачка) је извршио анализу могућих утицаја грађевинских
радова на једанаест врста птица које су од посебног значаја на предметном подручју. У
табели H.1 анализирани су утицаји са аспекта: смртности, узнемиравања и губитка
станишта. Значај сваког утицаја је за сваку врсту процењен помоћу следеће скале:
занемарљив, низак, средњи, висок. Тумачење скале утицаја и рањивост наведених врста
детаљно су описани на странама 115-138 стручног мишљења „Ecoda Consulting, 2011b“.
Извођење радова се неће одвијати током ноћи а осветљење ће ноћу бити врло
ограничено. Због тога утицаји осветљења на птице које се размножавају или врше прелет
нису разматрени као могући.
Од осетљивих једанаест врста птица, само једна врста, препелица, је идентификована као
осетљиви рецептор чији губитак станишта (услед изградње) не може бити занемарен.
Тачан број територија препелице на предметном подручју није познат али је процена
„Еcoda Consulting“ да је број таквих територија око тридесет.
Предметно подручје се примарно састоји од обрадивих пољопривредних површина које
генерално представљају добре услове за размножавање препелица. Стога се може
претпоставити да је свих тридесет територија једнако распоређено на простору пројектне
локације. С обзиром на то да ће око 20% подручја локације ветропоља бити под утицајем,
може се закључити да ће око шест појединачних територија бити угрожено услед рада
ветрогенератора.
Губитак шест појединачних територија представља средње значајан утицај за популацију
препелице на подручју локације ветропоља. Процена је да на подручју Војводине има
између 3.000 и 5.000 примерака ове врсте („Еcoda Consulting“, 2011, стр. 72) те се овај
утицај може окарактерисати као локални, пре него утицај регионалног или националног
нивоа.
Потенцијално узнемиравање птица ће бити временски ограничено и неће имати значајан
утицај ни на једну од врста.
У табели H.1 приказана је процена могућих утицаја на једанаест значајних врста птица.
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Табела H.1: Утицаји извођења радова на једанаест врста птица од посебног значаја
Врста
Препелица

Потенцијални утицај

Процена и значај
утицаја

Може се очекивати да ће одрасле јединке избегавати грађевинску
механизацију што ће умањити ризик од смртности. Мали ризик
постоји у случају да се препелице угнезде унутар зона проласка
механизације и возила. Ипак, ово неће имати значајан утицај на
очување популације препелица на предметном подручју.

Утицај на смртност
занемарљивог значаја

Период извођења радова би се могао поклопити са сезоном
размножавања те би могло доћи до узнемиравања ове врсте.
Потенцијално узнемиравање ће бити привремено а утицај на
очување популације препелица низак.

Утицај на губитак
станишта ниског
значаја

Утицај на
узнемиравање ниског
значаја

Део станишта за размножавање ће бити изгубљен током
извођења радова. Процена је да ће око 6.84 хектара земљишта
бити привремено заузето, а око 11.12 хектара ће бити
перманентно
изгубљено.
Укупна
површина
локације
ветроелектране је 3,716 хектара. Наведени губитак станишта
представља релативно мали део подручја, око 0.4% укупне
површине локације. Овај привремени губитак станишта неће
имати утицај на популацију препелица на предметном подручју.
Утицај је ниског значаја.
Еја
мочварица

Еја мочварица је довољно покретљива врста да може активно да
избегава директан контакт са грађевинском механизацијом. Не
постоје докази да ова врста користи предметно подручје за
размножавање нити да су присутна станишта погодна за то.
Стога, смртност услед извођења радова представља утицај који је
занемарљив.

Утицај на смртност,
узнемиравање и
губитак станишта
занемарљивог значаја

Услед значајних површина обрадивог земљишта, процењује се да
ће извођење радова (које ће бити ограниченог трајања) имати
занемарљив утицај у репродуктивном периоду Еје мочварице. И
уколико дође до узнемиравања или одређеног губитка неких
станишта, ова врста може користити друга, алтернативна
подручја.
Орао мишар

Орао мишар је довољно покретљива врста да може активно да
избегава директан контакт са грађевинском механизацијом. Не
постоје докази да ова врста користи предметно подручје за
размножавање нити да су присутна станишта погодна за то.
Стога, смртност услед извођења радова представља утицај који је
занемарљив.

Утицај на смртност,
узнемиравање и
губитак станишта
занемарљивог значаја

Грађевински радови би могли да доведу до узнемиравања јединки
које су у потрази током репродуктивног периода, за време
миграције и хибернације. Ипак, удаљеност постојећих станишта
погодних за размножавање од најближе локације планираног
ветрогенератора је око 1 km те се могућност узнемиравања ове
врста током извођења радова може искључити. Последице
привременог узнемиравања током извођења радова ће бити
ублажене на начин што ће угрожене јединке користити иста
станишта у близини. Услед присуства алтернативних станишта, не
очекује се да грађевински радови имају негативан утицај на
успешност
парова
током
размножавања
и
на
стопу
преживљавања јединки орла мишара.
Територије које ова врста користи за размножавање удаљене су
око 1 km од најближе локације планираног ветрогенератора. Стога
се не очекује да би током извођења радова могло доћи до
уништавања или нарушавања станишта за размножавање.
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Врста
Патуљасти
орао

Потенцијални утицај

Процена и значај
утицаја

Патуљасти орао је довољно покретљива врста да може активно
да избегава директан контакт са грађевинском механизацијом. Не
постоје докази да ова врста користи предметно подручје за
размножавање нити да су присутна станишта погодна за то.
Стога, смртност услед извођења радова представља утицај који је
занемарљив.

Утицај на смртност,
узнемиравање и
губитак станишта
занемарљивог значаја

Најближе станиште које представља потенцијалну територију
погодну за размножавање налази се у Делиблатској пешчари, на
више од 1 km удаљености, те се директно узнемиравање на
локацијама гнездилишта не сматра питањем од значаја.
Услед значајних површина обрадивог земљишта, процењује се да
ће извођење радова (које ће бити ограниченог трајања) имати
занемарљив утицај у репродуктивном периоду Патуљастог орла.
И уколико дође до узнемиравања или одређеног губитка неких
станишта, ова врста може користити друга, алтернативна
подручја.
Ветрушка

Ветрушка је довољно покретљива врста да може активно да
избегава директан контакт са грађевинском механизацијом. Не
постоје докази да ова врста користи предметно подручје за
размножавање нити да су присутна станишта погодна за то.
Стога, смртност услед извођења радова представља утицај који је
занемарљив.

Утицај на смртност,
узнемиравање и
губитак станишта
занемарљивог значаја

Грађевински радови би могли да доведу до узнемиравања јединки
које су у потрази за партнером током репродуктивног периода, за
време миграције и током зиме. Ипак, удаљеност постојећих
станишта погодних за размножавање до најближе локације
планираног ветрогенератора је око 500 m те се могућност
узнемиравања ове врсте током извођења радова може
искључити. Последице привременог узнемиравања током
извођења радова ће бити ублажене јер ће угрожене јединке
користити иста станишта у близини. Услед присуства
алтернативних станишта, не очекује се да грађевински радови
имају негативан утицај на успешност парова током размножавања
и стопу преживљавања јединки ветрушке.
Соко
ластавичар

Соко ластавичар је довољно покретљива врста да може активно
да избегава директан контакт са грађевинском механизацијом. Не
постоје докази да ова врста користи предметно подручје за
размножавање нити да су присутна станишта погодна за то.
Стога, смртност услед извођења радова представља утицај који је
занемарљив.

Утицај на смртност,
узнемиравање и
губитак станишта
занемарљивог значаја

Грађевински радови би могли да доведу до узнемиравања јединки
које су у потрази током репродуктивног периода, за време
миграције и током зиме. Ипак, удаљеност постојећих станишта
погодних за размножавање до најближе локације планираног
ветрогенератора је око 250 m те се могућност узнемиравања ове
врста током извођења радова може искључити. Последице
привременог узнемиравања током извођења радова ће бити
ублажене јер ће угрожене јединке користити иста станишта у
близини. Услед присуства алтернативних станишта, не очекује се
да грађевински радови имају негативан утицај на успешност
парова током размножавања и на стопу преживљавања јединки
сокола ластавичара.
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Врста

Потенцијални утицај

Процена и значај
утицаја

Степски соко

Степски соко је довољно покретљива врста да може активно да
избегава директан контакт са грађевинском механизацијом. Не
постоје докази да ова врста користи предметно подручје за
размножавање нити да су присутна станишта погодна за то.
Стога, смртност услед извођења радова представља утицај који је
занемарљив.

Утицај на смртност,
узнемиравање и
губитак станишта
занемарљивог значаја

Најближе станиште потенцијално погодно за размножавање
удаљено је око 2,5 km од најближе локације планираног
ветрогенератора. Стога директно узнемиравање ове врсте на
локацијама гнездилишта не представља питањем од значаја.
Услед значајних површина обрадивог земљишта, процењује се да
ће извођење радова (које ће бити ограниченог трајања) имати
занемарљив утицај у репродуктивном периоду Степског сокола. И
уколико дође до узнемиравања или одређеног губитка неких
станишта, ова врста може користити друга, алтернативна
подручја.
Пчеларица

Пчеларица је довољно покретљива врста да може активно да
избегава директан контакт са грађевинском механизацијом. Не
постоје докази да ова врста користи предметно подручје за
размножавање нити да су присутна станишта погодна за то.
Стога, смртност услед извођења радова представља утицај који је
занемарљив.

Утицај на смртност,
узнемиравање и
губитак станишта
занемарљивог значаја

Најближе станиште које представља потенцијалну територију
погодну за размножавање налази се у Делиблатској пешчари, на
више од 1 km удаљености, те се директно узнемиравање на
локацијама гнездилишта не сматра питањем од значаја.
Услед значајних површина обрадивог земљишта, процењује се да
ће извођење радова (које ће бити ограниченог трајања) имати
занемарљив утицај у репродуктивном периоду Пчеларице. И
уколико дође до узнемиравања или одређеног губитка неких
станишта, ова врста може користити друга, алтернативна
подручја.
Лисаста гуска

Лисаста гуска је довољно покретљива врста да може активно да
избегава директан контакт са грађевинском механизацијом.
Ова врста је евидентирана само током миграција и предметно
подручје не користи за размножавање или одмор. Могуће је да ће
јата лисастих гусака избегавати зону грађевинских активности али
се не очекује да би то могло имати негативан утицај на опстанак
ове врсте.

Утицај на смртност,
узнемиравање и
губитак станишта
занемарљивог значаја

Лисаста гуска не користи предметно подручје за гнежђење или
одмор те стога неће изгубити станиште услед извођења
грађевинских радова.
Пољска еја

Пољска еја је довољно покретљива врста да може активно да
избегава директан контакт са грађевинском механизацијом.
Ова врста је евидентирана само током миграција и током зиме и
предметно подручје не користи за размножавање.

Утицај на смртност,
узнемиравање и
губитак станишта
занемарљивог значаја

Услед значајних површина обрадивог земљишта, процењује се да
ће извођење радова (које ће бити ограниченог трајања) имати
занемарљив утицај у репродуктивном периоду Пољске еје. И
уколико дође до узнемиравања или одређеног губитка неких
станишта, ова врста може користити друга, алтернативна
подручја.
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Врста
Еја
ливадарка

Потенцијални утицај

Процена и значај
утицаја

Еја ливадарка је довољно покретљива врста да може активно да
избегава директан контакт са грађевинском механизацијом.

Утицај на смртност,
узнемиравање и
губитак станишта
занемарљивог значаја

Најближе станиште потенцијално погодно за размножавање
налази се у западној Војводини. Стога се директно узнемиравање
ове врсте на локацијама гнездилишта не сматра питањем од
значаја.
Еја ливадарка се на предметном подручју може појавити током
репродуктивног периода или током миграције. Услед значајних
површина обрадивог земљишта, процењује се да ће извођење
радова (које ће бити ограниченог трајања) имати занемарљив
утицај у репродуктивном периоду ове врсте. И уколико дође до
узнемиравања или одређеног губитка неких станишта, ова врста
може користити друга, алтернативна подручја.

H1.2

Утицај на изглед предела

H1.2.1 Методологија
Методологија процене визуелног утицаја и утицаја на изглед предела развијена је на начин
да су сви релевантни осетљиви рецептори узети у обзир, да је сагледана вероватноћа
свих значајних визуелних утицаја, укључујући и кумулативне утицаје. Процена је узела у
обзир постојећи изглед предела на предметном подручју и осетљивост предела на тип
пројекта као што је ветроелектрана.
Утицај на изглед предела може бити директан и индиректан али и свеукупни, општи утицај.
Могући визуелни рецептори и њихова осетљивост на промене планиране пројектом се
морају идентификовати. Осим утицаја који морају бити анализирани, неопходно је
утврдити и мере за њихово ублажавање којима би се утицаји могли избећи, смањити или
компензовати њихов негативан ефекат.
Студијом ће бити процењени краткорочни утицаји изазвани изградњом ветрогенератора
али и дугорочни који ће се јавити услед рада ветроелектране.
Ради обезбеђења допунских информација потребних за процену визуелних утицаја, у
Студији се налази значајан број панорамских фотографија и пратећих фотомонтажа
(додаци H.I.I и H.I.II).

H1.2.2 Подлоге за вршење процене
Информације наведене у овом поглављу засноване се на следећем:


Посети локацији 4. и 5. августа 2011. године, пејзажног архитекте из компаније „Atkins“
у пратњи стручњака за глобални информациони систем (GIS) Носиоца пројекта;



Информацијама о предметном подручу;



Истраживању које је спровео „Atkins“ на предметном подручју и његовој околини



Детаљној процени значајних утицаја на изглед предела услед изградње, рада и
уклањања ветроелектране укључујући и високонапонски надземни далековод.

H1.2.3 Просторни обим процене
Током иницијалне фазе процене утицаја дефинисан је простор у односу на који ће бити
вршена анализа. Простор представља зону од 30 km у пречнику од локације ветропоља.
На основу ове удаљености софтверски је генерисана зона теоретске видљивости (ЗТВ) за
планирани пројекат. На овај начин је добијен показатељ потенцијалне видљивости ротора
(висина од 120 m) и врха елисе (висина 176 m) и омогућено је да се предметни простор
одреди још прецизније.
Предметни простор је још прецизније одређен током обиласка локације када су сагледане
све зоне и осетљиви рецептори који би могли бити изложени значајним утицајима. Зона
теоретске видљивости не узима у обзир карактеристике предела или елементе попут
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грађевина или вегетације (који имају потенцијал да заклоне објекат и умање степен
визуелне изложености пројекту). Стога је обилазак локације искоришћен за тестирање
прецизности и просторног опсега зоне теоретске видљивости (приказана у додатку овог
поглавља).

H1.2.4 Опажање ветрогенератора
Бројни су фактори који могу утицати на опажање ветрогенераторских структура. Временски
услови и дневна светлост су врло значајни. Фотографије коришћене за потребе процене
утицаја направљене су у условим добре видљивости да би у обзир био узет
најконзервативнији сценарио. Истраживања на предметном подручју су вршена током лета
па је на фотографијама приказан летњи изглед предела (вегетација у пуном расту, у
потпуности у функцији заклона).
“Визуелна процена ветроелектрана: најбоља пракса” (Универзитет у Њукаслу, 2002.) пружа
смернице о томе како ветрогенератори могу бити опажани са различитих удаљености.
Иако је потврђено да је од 2002. године присутан тренд повећања висине ветрогенератора,
а тиме и њихове могуће видљивости на већим растојањима, чињеница је да са повећањем
удаљености постају мање уочљиви. С друге стране, постоји могућности и да појединачни
ветрогенератори када су уочени као изоловани стварају визуелни ефекат неусклађености.
Удаљености ветрогенератора и начин опажања приказани су у следећој табели.
Табела H.2: Опажање ветрогенератора у зависности од удаљености
Удаљеност
посматрача од
ветрогенератора

Начин опажања

до 2 km

Врло уочљив

2-5 km

Релативно добро уочљив

5-15 km

Уочљив само при доброј видљивости – као део ширег предела

15-30 km

Уочљив само при одличној видљивости – мањи елемент у оквиру предела

У смерницама „Завода за заштиту природе Шкотске“ дате су препоруке за одређивање
зоне теоретске видљивости. За висине ветрогенератора између 101-130 m препоручује се
да пречник зоне видљивости буде до 30 km. Наведене препоруке су засноване на
искуствима са реализованих пројеката ветропоља.
У случају одређених погледа на ветрогенераторе, угао посматрања је такав да је
ветрогенератор осветљен са задње стране или се види његова силуета у односу на небо
због чега може изгледати тамније, а тиме бити и много уочљивији.
Опажање ветропоља од стране посматрача је различито, зависи од појединца. Мишљења
локалног становништва у корист ветроелектране и против ње ће се највероватније
разликовати. Овом Студијом разматра се најконзервативнији сценарио по коме су сви
очекивани утицаји негативни.

H1.2.5 Утицај на изглед предела током изградње (краткорочни)
Током припреме и извођења грађевинских радова може се очекивати да ће доћи до
промена на површинском слоју земљишта. У циљу обезбеђења потребних површина
(приступних путева до ветрогенератора, централног складишта, складишта материјала)
биће неопходно уклањање дрвенасте и жбунасте вегетације у ограниченим локалним
зонама. Вегетација ће бити уклоњена и ради обезбеђења простора за асфлатну базу,
ископа земљишта ради постављања подземних каблова, изградње темеља за
ветрогенераторе (пречника око 18 m). Као резултат наведених активности доћи ће до
блажег негативног утицаја на предметном подручју.
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Ископ земљишта ради постављања подземних каблова за пренос електричне енергије ће
имати занемарљив утицај на повшину земљишта и вегетацију јер се радови изводе дуж
ограниченог, уског простора (трасе).
Наведени утицаји ће бити привремени и пролазни. Треба напоменути да ће
2
ветроелектрана заузети значајну површину предметног подручја (40 km ). С обзиром на то
да ће темељи појединачних ветрогенератора заузети релативно мале површине, утицај
грађевинских радова на површину земљишта и вегетацију практично ће се јавити само на
релативно малом и ограниченом простору.

H1.2.6 Утицај на карактер предела
Планирани пројекат ће у фази извођења негативно променити карактер предела услед
повећања “урбанизације” која прати грађевинске радове (кретање кранова за постављање
ветрогенератора) у мирном руралном подручју. Ипак, имајући у виду да ће се наведене
промене јављати само током краћег временског периода, укупан утицај ће бити средње
негативан.

H1.2.7 Утицај на коришћење земљишта
Грађевински радови ће негативно утицати на промене у начину коришћења земљишта јер
ће се одвијати у пределу који је изразито пољопривредни. Ипак, имајући у виду да ће
наведене промене имати ограничени ефекат у односу на шире подручје, укупан утицај на
изглед предела ће бити благо негативан.

H1.2.8 Визуелни утицај на заштићена подручја
Грађевински радови могу негативно утицати и на изглед предела Делиблатске пешчаре и
на визуелни утисак који посетиоци резервата буду имали. Подручја која би могла бити под
визуелним утицајем су северни и западни ободи Делиблатске пешчаре. С обзиром да су
најближе локацији ветроелектране, ове зоне ће бити изложене визуелном утицају
грађевинских радова. Утицаји ће се смањивати пропорционално са повећањем
удаљености унутар пешчаре и смањења видљивости ветрогенератора.
Имајући у виду да предметно подручје удаљено око 1,3 km од западне границе СРП
„Делиблатска пешчара“ извођење радова неће имати директан физички утицај на
заштићено подручје. С обзиром на различитост предела Делиблатске пешчаре
(топографски, вегетационо), ово заштићено подручје неће бити под директним утицајем
грађевинских активности. Током каснијих фаза постављања ветрогенератора, одређена
подручја у пешчари ће донекле бити под благо негативним визуелним утицајем.

H1.3

Утицај на саобраћај и транспортне путеве

H1.3.1 Увод
Најзначајнији утицај на саобраћај и транспортне путеве ће се несумњиво јавити током
извођења радова. Фаза изградње ће захтевати значајан број транспортних тура габаритних
и спорих возила која ће допремати делове ветрогенератора (терет великих димензија).
Транспортни пут разматран у овој Студији ће почети у луци у Панчеву и бити настављен
путем Е-70 до Владимировца. Након тога путем ће се улазити на локацију у складу са
одабиром једне од опција за приступ источно од Владимировца. Значајан број возила ће
допремати грађевински материјал (за изградњу привремених и сталних приступних путева,
темељних и манипулативних платоа ветрогенератора, итд.). За изградњу темеља
ветрогенераторских стубова биће неопходна допрема челичних шипова. Допрема
грађевинског материјала, делова ветрогенератора, и шипова ће захтевати габаритна
возила. У овој фази реализације пројекта није дефинисана количина грађевинског
материјала који ће бити потребан за изградњу темељних платоа, па самим тим није познат
ни број потребних камионских тура. Такође, није познат ни број камионских тура за
одвожење ископа. Током радова ће се несумњиво јављати потреба и за непланираним
транспортом који може имати краткорочни утицај (довожење и одвожење кранова или
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модуларних структура као што су кабине и санитарна опрема за потребе запослених на
градилишту). Потребно је нагласити да на грађевинској локацији није предвиђен смештај
за раднике.
Из наведених разлога неопходно је анализирати потенцијалне утицаје транспорта (током
изградње) на луку у Панчеву, регионалну и локалну путну мрежу и на само предметно
подручје.

H1.3.2 Утицај на луку у Панчеву
У извештају који је израдило предузеће „GE Energy“ (GE Energy, 2011) наведено је да лука
у Панчеву има одговарајућу инфраструктуру да омогући истовар габаритних делова
ветрогенератора са баржи уз неопходно коришћење додатних мобилних кранова. Такође,
лука има одговарајуће складишне просторе за одлагање делова турбина пре утовара на
возила за даљи транспорт.
Не очекује се да би присуство покретних кранова могло ометати уобичајене активности у
луци. Постојање одговарајућег складишног простора ће умањити могућност застоја.
Уколико се активностима у луци буде адекватно управљало, не очекује се да би могло
доћи до значајног негативног утицаја на њен рад. Потенцијални негативан утицај се може
оценити као занемарљив. С друге стране, повећање обима активности у луци услед
допремања ветрогенераторске опреме ће представљати краткорочан позитиван социоекономски утицај.

H1.3.3 Утицај на регионалну путну мрежу
Утицај извођења пројекта на регионалну путну мрежу би се могао јавити у насељеним
подручјима кроз које пролази транспортни правац, а то су:
-

Панчево

-

Банатско Ново село

-

Владимировац.

Највећи утицај би се могао јавити у Панчеву. На слици H.1 је приказана путна мрежа
Панчева и путни правац од луке до пута за Владимировац а затим даље до пројектне
локације.
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Слика H.1: План путне мреже Панчева и приказ транспортних праваца
На слици се може видети да ће се транспорт из луке и целокупан транспорт који долази са
западне стране (нпр. превоз грађевинског материјала) одвијати истим путем (Е-70).
Транспорт са истока, преко Баваништа, ће се прикључивати на тај исти пут. Транспорт из
правца североистока ће прилазити локацији са источне стране преко Долова. Путеви на
овом правцу су релативно лошег квалитета и могло би доћи до непланираних (и
непотребних) прекида саобраћаја. Из овог разлога ће се сав транспорт из правца
североистока одвијати истим путем као и транспорт преко Баваништа (са истока), слика
H.1.
На слици се може видети и да транспортни правац кроз Панчево пролази кроз насељено
подручје које је једна од саобраћајно најоптерећенијих зона у региону. У овој зони постоји
једно или више могућих места сужења коловоза (нпр. раскрснице). Да би се избеглo
ометањe локалног саобраћаја, највероватније ће бити неопходно избегавати време
„саобраћајног шпица“ и сарађивати са локалним надлежним органом за саобраћај. Уколико
одговарајући планови управљања саобраћајем буду спроведени, утицај саобраћаја за
потребе грађевинских радова на регионалну путну мрежу ће бити ниског значаја. У
случају да се одговарајући планови не примене, утицај може постати умерен.
Транспорт кроз Банатско Ново село и Владимировац ће бити мање проблематичан. Оба
сеоска насеља су релативно мала, са малим обимом саобраћаја. Уколико се за улаз на
пројектну локацију одабере Опција 3 (описана у Поглављу Е3.4 и приказана на слици Е.9),
могући утицај на Владимировац ће бити низак. Ипак, у оба случаја, биће неопходно
планирати транспорт на начин да се избегну периоди када би могло доћи до застоја
(посебно за време доласка / одласка на посао). Биће потребно сарађивати и са локалном
службом надлежном за погребне услуге да би се предупредила могућност да транспорт
омета погребне активности. Уколико буду примењене одговарајуће мере управљања
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саобраћајем, потенцијални утицај ће бити низак. Уколико одговарајуће мере не би буду
примењене, саобраћајни застоји и ометање ће представљати утицај средњег значаја.

H1.3.4 Утицај на локалне путеве
Локални путеви који би могли доспети под утицај извођења радова јесу они који су
повезани са пројектном локацијом.
Сви локални путеви који би могли бити коришћени за долазак на локацију пролазе кроз
зону Владимировца. У зависности од изабране опције доласка до локације, утицаји се могу
проценити на следећи начин:


Oпција 1: Приступ кроз северни део Владимировца. Утицај на ометање саобраћаја средњи.



Oпција 2: Приступ кроз јужни део Владимировца. Утицај на ометање саобраћаја –
низак/средњи.



Oпција 3: Приступ јужно од Владимировца. Утицај на ометање саобраћаја - низак.

У случају Опције 2, могућ је утицај на једну приватну башту приликом уласка возила у
кривину (Слика Е.8). Овај утицај се може ублажити одговарајућом компензацијом и
враћањем у претходно стање по завршетку извођења радова. Такође, постоји могућност
ометања саобраћаја услед преласка преко пруге. Наведени утицај би могао бити ублажен
унапређењем пружног прелаза, у сарадњи са „Железницама Србије“. Уколико неопходне
мере буду спроведене, наведени утицај се може оценити као занемарљив.

H1.3.5 Утицај на локацији пројекта
Утицај транспорта на локацији пројекта ће се огледати у отежаној могућности приступа
парцелама пољопривредног земљишта. Локација пројекта представља скуп уситњених
парцела испресецаних атарским путевима. У случају да се грађевинска механизација или
опрема налазе на одређеној парцели, приступ до ње ће бити врло ограничен што се може
сматрати средње значајним утицајем. Током извођења радова неће бити могуће у
потпуности спречити сваки утицај и ометање. Ипак, уколико се обезбеде одговарајући
пролази, користи главни пут за пролаз грађевинске механизације и спречи блокирање
приступних путева до парцела – наведени утицај ће бити значајно ублажен.
С обзиром на то да ће у изградњи бити коришћена габаритна, спора возила, предвиђено је
да се кранови не крећу путевима већ да директно прелазе са једне на другу парцелу. Ово
ће несумњиво изазвати штету на усевима и сабијање пољопривредног земљишта (у
одређеним зонама на локацији). Наведени утицај је средње значајан. Носилац пројекта је у
контакту са заинтересованим странама које би могли претрпети штету услед овог утицаја.
Уз примену одговарајућих мера, утицај ће бити ниског значаја. У одређеним случајевима
би могао постати и средње значајан.

H1.3.6 Закључак
Утицај извођења радова на редовне активности у луци у Панчеву се очекује али неће
довести до значајних застоја. Транспортне активности за потребе изградње неће имати
значајан утицај на редован саобраћај на регионалној путној мрежи, под условом да се
избегава период „саобраћајног шпица“. Локални путни правци би могли бити под
одређеним утицајем и прекидима саобраћаја, посебно у центру Панчева и Владимировца.
Утицај на Владимировац би био значајан у случају одабира Опције 1 за приступ локацији
пројекта (северно од насеља). Генерално, не очекује се да ће ометање саобраћаја бити
значајно све док буде обезбеђено адекватно управљање овом активношћу. Процењени
утицај је ниског значаја уз могућност да постане средње значајан ако се одговарајући
планови управљања не спроведу или не следе.
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H1.4

Утицај на ниво буке

H1.4.1 Грађевинске активности
Смернице о прихватљивим нивоима буке услед грађевинских активности наведене су у
британском стандарду БС5228. У делу 1 овог стандарда наведено је да за дугорочне и
обимне активности које укључују земљане радове, ниво буке услед дневних грађевинских
активности се не сматра значајним ако је нижи од 55dB LAeq. За мање пројекте, ниво бука
услед дневних грађевинских активности не сматра се значајним ако је нижи од 65dB LAeq.
Садашњи ниво буке током дана на предметном подручју је толики да ће се грађевинске
активности које емитују буку од 55dB LAeq сигурно чути и у зонама најближих осетљивих
рецептора.
Осетљиви рецептори најближи локацијама ветрогенератора и трафостанице налазе се на
удаљењу од око 800 m. Уколико ниво буке услед грађевинских радова буде испод 90dB(A)
(на растојању од 10 m од извора) или ниво јачине звука буде испод 120dB(A), онда на
локацији рецептора ниво буке неће прећи границу од 55dB. Највећи део грађевинске
опреме и механизације, за које се очекује да ће бити у употреби, емитоваће буку испод
наведених нивоа. Такође, не очекује се да ће активности на изградњи ветрогенератора
емитовати буку која би могла значајно утицати на осетљиве рецепторе у околини.
Уколико изградња темеља стубова буде захтевала постављање челичних шипова,
повишени ниво буке би се могао осетити и у зонама које су удаљене до 1.500 m од
локације радова.
Осим радова на локацијама ветрогенераторских стубова, планирани су и радови на
унапређењу постојећих локалних путева (проширење, ублажавање кривина). Ови радови
ће бити краткорочни и локалног карактера и не очекује се да ће имати значајан утицај са
аспекта буке.

H1.4.2 Кретање грађевинске механизације
На локацију ће бити допремане значајне количине грађевинског материјала. Изградња и
монтажа једног ветрогенератора захтева око 100 камионских тура да би материјал за
изградњу темеља и делови турбине били допремљени. У зависности од правца којим се
буде вршио транспорт до локације, могло би доћи до емитовања повишеног нивоа буке
услед повећања обима саобраћаја.
Повишени ниво буке би се посебно могао осетити у зони насељених објеката који се
налазе у близини пута који повезује северни део локације са регионалним путем Е-70 и
пролази кроз Банатско Ново село и Владимировац.
Осим буке, у зони насељених објеката дуж пута којим саобраћа грађевинска механизација,
биће могуће осетити и повишени ниво вибрација тла, посебно у случају неравнина на
коловозу.

H1.5

Остали утицаји током изградње

H1.5.1 Утицај на земљиште и подземне воде
Није предвиђено да током извођења грађевинских радова буде било каквих директних
упуштања у земљиште (и подземну средину). Међутим, у случају удеса, постоји могућност
да дође до испуштања загађујућих материја у земљиште (површински слој земљишта,
хумусни слој и дубље литолошке слојеве) и подземне воде. Потенцијално загађење се
може јавити током следећих активности:
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акцидентно цурење горива, уља, хемикалија, опасних материја у земљиште
(посебно у зони централног складишта, током испоруке, руковања и коришћења
или активности одржавања) праћено процуривањем у подземне воде;



акцидентно цурење течног отпада приликом складиштења, руковања или
премештања, праћено процуривањем у подземне воде;
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акцидентно упуштање санитарних отпадних вода из мобилних тоалет једница у
земљиште и подземне воде; и



упуштање воде (која садржи загађујуће материје) а коришћена је за прање опреме,
постројења и возила, у земљиште и даље у подземне воде.

Неопходно да мере за смањење ризика од наведених акцидената буду примењене на
градилишту. Ово подразумева и мере да се спречи допрема већ загађених материја на
локацију.
Под претпоставком да све предвиђене мере буду спроведене, потенцијални утицај на
земљиште ће бити занемарљив а утицаја на подземне воде неће бити.

H1.5.2 Утицај на површинске воде
Није предвиђено да током извођења грађевинских радова буде било каквих директних
упуштања у површинска водна тела или системе за прикупљање отпадних вода. На
предметној локацији нису идентификовани правци којима би отпадне воде биле испуштане
у поменуте системе. Ипак, грађевински радови могу да утичу на загађење површинских
вода у случају следећих неконтролисаних изливања:


Воде од одводњавања ископа, која садржи повишене концентрације суспендованих
материја;



Површинског отицаја са земљаних површина, ископане земље и путева на којима
има блата;



Површинског отицаја (са повишеним садржајем суспендованих материја) са
површина за прање возила и опреме;



Цурења или акцидентног изливања горива, уља, хемикалија, нарочито у зони
централног складишта;



Површинског отицаја (са повишеним садржајем суспендованих материја) са
површина за прање опреме асфалтне базе;



Испуштања санитарних отпадних вода из мобилних тоалета за раднике.

Током извођења земљаних радова делови земљишта ће бити изложени и нарушени.
Ископавање утиче на повећање ерозије земљишта и утиче на оптерећење површинског
отицаја суспендованим материјама. Пројектна локација је релативно равна па је могућност
отицања воде по површини градилишта и покретања ерозионих процеса ниска.
Уколико одговарајуће мере заштите од неконтролисаног изливања атмосферских отпадних
вода буду примењене, извођење грађевинских радова неће имати утицај на површинска
водна тела.

H1.5.3 Утицај на непокретна културна добра и археолошке налазе
На локацији планиране ветроелектране идентификовано је постојање покретног
археолошког материјала из периода бронзаног доба и касног средњег века. Грађевинска
механизација би током ископа земље и изградње темеља ветрогенератора могла
оштетити или уништити присутан археолошки материјал. Због тога је Завод за заштиту
споменика културе у Панчеву прописао обавезујуће мере које Носилац пројекта мора да
испуни пре и у току извођења радова.
Уколико одговарајуће мере теренске проспекције и надзора над радовима буду испуњене,
радови на изградњи ветроелектране неће имати негативан утицај на непокретна културна
добра и археолошке налазе.

H1.5.4 Утицај на квалитет ваздуха
Грађевински радови утичу на квалитет ваздуха услед емисије прашине током земљаних
радова. Додатни дифузни извор загађења представља емисија издувних гасова из возила
и грађевинске механизације.
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Емисија прашине током радова или услед ветра може изазвати сметње и утицати на
здравље људи и вегетацију. Временски услови који подстичу емисију прашине су суво
време уз повећану брзину ветра. Тада бивају угрожени сви рецептори у кругу од око 100 m
од извора прашине и могу претрпети трајне или привремене последице. Са аспекта људи
који су изложени, доживљај непријатности је субјективан и променљив. Са аспекта
вегетације и ратарских култура, прашина која покрије усеве може утицати на смањење
приноса. Ипак, треба истаћи да ће потенцијалном емисијом прашине бити захваћене
мање, локалне зоне усева па ће и евентуални утицај бити од локалног значаја.
Уколико се наведене мере спроведу, емисије прашине ће бити само привременог
карактера, на одређеној удаљености од стамбених објеката, а могућност појаве
непријатности ће бити значајно умањена.
Други извор емисија у ваздух представљају издувни гасови из опреме и возила
ангажованих на извођењу радова. Ово посебно може имати негативан утицај у близини
насељених зона, нарочито ако је број возила значајан. У поглављу Е3 извршена је анализа
предложених опција транспортних путева до градилишта. Имајући у виду да све
предложене опције подразумевају пролазак возила кроз насељена подручја главним
саобраћајницама, да се не очекује дуже задржавање у близини насељених рецептора и да
је предвиђени укупни број возила релативно низак, не очекује се значајан негативан утицај
на квалитет ваздуха. На самој локацији пројекта, рад постројења, укључујући и дизел
агрегате ће емитовати издувне гасове али услед обима активности, то неће представљати
значајан извор загађења.
На градилишту се неће спаљивати било какав материјал те се неће јављати емисије од
сагоревања.
Под претпоставком да ће све неопходне мере бити спроведене, утицај емисија у ваздух
током извођења радова на квалитет ваздуха на предметном подручју ће бити
занемарљив. Једини утицај који би се могао јавити је краткорочна емисија прашине
локалног карактера или емисија услед сагоревања дизела или нафте као горива.
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H2

Утицаји током рада ветропоља

H2.1

Увод
Идентификовани значајни утицаји на животну средину који су могући током фазе рада
ветроелектране су следећи:


Утицај на станишта, флору и фауну



Утицај на изглед предела



Утицај на повећање нивоа буке



Утицај на јавно здравље, безбедност и сметње.

Остали, мање значајни утицаји су следећи:


Утицај електричних и магнетних поља



Електромагнетне сметње



Утицај на саобраћај и путеве



Утицај на земљиште и подземне воде



Утицај на површинске воде.

У овом поглављу је извршена анализа наведених утицаја и процењен је њихов значај.

H2.2

Утицај на станишта, флору и фауну

H2.2.1 Утицај на станишта
Процена утицаја на еколошке рецепторе на предметном подручју заснована је на
извршеним теренским истраживањима станишта, кабинетској анализи постојећих
информација и накнадног вредновања подручја са аспекта његове еколошке вредности.

Заштићена подручја природе
Просторни распоред ветроегенератора одређен је на начин да постоји заштитна зона
ширине 1,3 km између ветропоља и заштићеног подручја природе – специјалног резервата
Делиблатска пешчара. У периоду рада ветроелектране не очекују се ни директни ни
индиректни утицаји на станишта у оквиру Делиблатске пешчаре. Процена могућих утицаја
на птице (од којих неке припадају врстама због којих је Делиблатска пешчара
евидентирана као ИБА подручје) извршена је у Поглављу H2.2.3.
Бара Краљевац, Црна Бара и река Дунав су од предметног подручја удаљене око 7 km, 12
km, односно 25 km, респективно. Удаљеност ових подручја од пројектне локације је толика
да није вероватно очекивати ни директне ни индиректне утицаје рада ветроелектране.

Станишта
За време рада ветрогенераторског поља, периодично ће бити вршено одржавање турбина
и пратеће инфраструктуре. За одржавање ће бити коришћени постојећи приступни путеви
унутар комплекса па не треба очекивати ни директне ни индиректне утицаје активности
одржавања на присутна полуприродна станишта.

Фауна (изузев птица и слепих мишева)
За време рада ветрогенераторског поља, периодично ће бити вршено одржавање турбина
и пратеће инфраструктуре. За одржавање ће бити коришћени постојећи приступни путеви
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унутар комплекса, па не треба очекивати ни директне ни индиректне утицаје активности
одржавања на присутне врсте сисара или гмизавца.

H2.2.2 Утицај на слепе мишеве
У складу са информацијама наведеним у Поглављу D8.6, одређени делови предметног
подручја имају средњу до високу вредност за следеће четири врсте: белоруби слепи
мишић, шумски слепи мишић, средњи ноћник и велики поноћњак. Због тога се процена
утицаја у овом поглављу превасходно односи на наведене врсте.
Генерално, утицаји ветрогенератора на слепе мишеве заснивају се на три главна чиниоца:


Директни судар јединке са елисама ветрогенератора или баротраума изазвана
променама ваздушног притиска близу елиса;



Дезоријентација јединке при лету услед емисије ултразвука који генеришу
ветрогенератори и могуће сметње у социјалним интеракцијама (Rodrigues et al,
2008);



Ометање или прекид локалних летних коридора (ефекат баријере).

За време рада ветрогенераторског поља, периодично ће бити вршено одржавање турбина
и пратеће инфраструктуре. За одржавање ће бити коришћени постојећи приступни путеви
унутар комплекса и неће бити потребе за додатним заузимањем земљишта. Због тога
утицај одржавања на локалну популацију слепих мишева није даље разматран.

Ризик од директног судара
Детаљно тумачење новијих литературних података о ризицима од директног судара
слепих мишева и ветрогенератора приказано је у оквиру Стручног мишљења о утицајима
на слепе мишеве (поглавље 6.1), које је израдило специјализована консултанста кућа
„Ecoda Consulting“ (Немачка).
Белоруби слепи мишић
С обзиром на то да је белоруби слепи мишић ретка врста у централној Европи (у којој су
израђене бројне студије о слепим мишевима и ветрогенераторима), мало је објављених
истраживања о могућим утицајима ветрогенератора на ову врсту. Ипак, узимајући у обзир
да мали слепи мишић захтева сличне услове у погледу станишта и има слично понашање,
аналогни закључци за белорубог слепог мишића могу бити донети разматрањем
подложности врсте малог слепог мишића утицајима ветрогенератора.
Као што је наведено у поглављу 6.1 (Ecoda Consulting, 2011a), ризик од судара/баротрауме
за малог слепог мишића нарочито је изражен на ободима шумских станишта. Слепи
мишеви лове изнад висине дрвећа и стога могу летети у зони захвата ротора. Исто важи и
за белорубог слепог мишића. Ипак, забележено је свега неколико случајева смртног
исхода на отвореном простору као што је отворено пољопривредно земљиште. У
досадашњој пракси још увек нису дефинисане препоручене удаљености ветрогенератора
од обода шумских станишта у циљу смањења ризика од судара/баротрауме до средњег
нивоа. Аутор Seiche (Seiche, 2007) препоручује удаљеност од 100 m од природних
структура као што су шибљаци или ободи шума, док други аутор (Niermann, 2011) не
проналази значајну везу између ризика од судара или баротрауме и природних структура.
У смерницама ЕУРОБАТС 3 (Rodrigues et al, 2008) препоручује се удаљеност од 200 m од
ободних елемената који су већ поменути. Може се рећи да учесталост судара или
баротрауме ипак највише зависи од конкретне локације и нивоа активности слепих мишева
(Niermann, 2011).
Током истраживања за потребе ове Студије, највећи интензитет активности белорубог
слепог мишића је забележен у тачки цензуса 8. Ова локација је удаљена око 200 m од
најближег планираног ветрогенератора бр. 60. Следећи најближи ветрогенератор (бр. 57)
удаљен је више од 400 m од ове области. На овој удаљености се не може очекивати
значајан ризик од судара/баротрауме за ову врсту. Ветрогенератори бр.16 и бр. 59 се
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налазе у близини асфалтног пута који белоруби слепи мишић често користи као летни
коридор. Ова два ветрогенератора су од пута удаљена око 60 m. Ризик од
судара/баротрауме се не може искључити иако је интензитет активности на бр. 16 и бр. 59
забележен аутоматским детекторима био прилично низак. Такође, висине летења
забележене током снимања термалном камером 10. и 11. октобра 2011. године биле су
прилично испод висине ротора. У складу са наведеним, Студијом су дефинисане
одговарајуће мере за ублажавања могућег утицаја.
Ветрогенератор бр. 60 се налази на око 100 m од летног коридора који прати асфалтни
пут. Усвојена је препорука из литературе (Seiche, 2007) за одржавање растојања од 100 m
између ветрогенератора и природних елемената значајних за слепе мишеве. Наведено
растојање је мање од 200 m што је препорука смерница ЕУРОБАТС 3 (Rodrigues et al,
2008). Не очекује се да би се могао јавити значајан ризик од судара/баротрауме код
локације ветрогенератора бр. 60. Сви остали ветрогенератори се налазе на удаљености
од 200 m или већој од станишта која су значајна за белорубог слепог мишића. Из
наведеног разлога, ризик од судара или баротрауме код ових ветрогенератора није
значајан и може се искључити.
Шумски слепи мишић
Шумски слепи мишић је једна од врста за коју истраживања показују да постоји већи ризик
од судара са елисама и која је осетљива на значајне промене ваздушног притиска (што
доводи то тзв. баротрауме). На предметном подручју идентификоване су две области од
великог значаја за шумског слепог мишића. Удаљеност између планиране локације
ветрогенератора бр. 60 и вегетације у околини тачке цензуса 8 је већа од 200 m. Следећи
најближи планирани ветрогенератор бр. 57, налази се на више од 400 m од тачке цензуса
8. Услед присутне удаљености између ветрогенератора и тачке цензуса 8, ризик од
судара/баротрауме за шумског слепог мишића није значајан.
Ветрогенератори бр. 16 и бр. 59 налазе у близини асфалтног пута који шумски слепи
мишић често користи као летни коридор. Удаљеност ветрогенератора бр. 15 и бр. 59 од
локалног пута је око 60 m. Ризик од судара/баротрауме се не може искључити иако је
интензитет активности на бр. 16 и бр. 59 забележен аутоматским детекторима био
прилично низак. Такође, висине летења забележене током снимања термалном камером
биле су прилично испод висине ротора. У складу са наведеним, дефинисане су
одговарајуће мере за ублажавања могућег утицаја.
Ветрогенератор бр. 60 се налази на око 100 m од летног коридора, дуж истог пута.
Препорука из литературе (Seiche, 2007) поводом одржавања растојања од 100 m између
ветрогенератора и природних елемената значајних за слепе мишеве је усвојена. Из
наведеног разлога, не очекује се значајан ризик од судара/баротрауме код
ветрогенератора бр. 60. Сви остали ветрогенератори се налазе на удаљености од 200 m
или већој од станишта која су значајна за шумског слепог мишића. Стога се значајан ризик
од судара/баротрауме на овим турбинама може искључити. Из наведеног разлога, ризик
од судара/баротрауме код ових ветрогенератора није значајан и може се искључити.
Средњи ноћник
Средњи ноћник поседује значајно већу могућност за лов и лови на већим висинама него
остале врсте слепих мишева (нпр. врсте рода Myotis). Стога се може рећи да је ризик од
судара/баротрауме већи за средњег ноћника него за друге врсте. Подаци из расположивих
студија мониторинга указују да је највећи број страдалих јединки пронађен у периоду
између средине јула и средине септембра што представља време растурања склоништа
на крају репродуктивног периода као и почетак јесењих миграција (Durr, 2003), (Durr, 2007).
Ово се може узети као аргумент да се судари углавном дешавају за време миграција
(Durbourg and Savage, 2009), вероватно из разлога што слепи мишеви тада користе
ехолокацију само спорадично. Међутим, новија истраживања показују да ризик од
судара/баротрауме у случају средњег ноћника није повезан са миграцијом (Niermann,
2011). Поменути аутор је спровео интензивно двогодишње теренско истраживање на
неколико ветропоља у Немачкој. У источној Немачкој, где су женке присутне током лета и
рађају младунце у колонијама, пронађено је 27 мртвих јединки средњег ноћника што је
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представљало 40% свих забележених жртава судара/баротрауме. За разлику од тога, на
локацијама ветропоља у југозападној и јужној Немачкој није пронађена ни једна страдала
јединка средњег ноћника. У овим подручјима нису идентификована склоништа за
младунце, али су мужјаци присутни током лета. Такође, одрасли и младунци мигрирају
кроз ове делове Немачке током касног лета и јесени (у северозападној Немачкој средњи
ноћник је прилично редак). Ови резултати указују на то да се средњи ноћник не судара
често са ветрогенераторима током миграција (на локацији није забележена ниједна
миграција средњег ноћника).
Аутор Seiche (Seiche, 2007) сматра да је висок ризик од судара средњег ноћника ограничен
на младунце/млађе јединке. Од 57 страдалих јединки, чији је узраст могао да буде одређен
са сигурношћу, 54 су биле младунци, а само три одрасле. Аутори су разматрали могући
ефекат навикавања или научено избегавање ветрогенератора од стране одраслих јединки
средњег ноћника што наводе и студије у Америци (Erickson, 2003). У складу са тим, аутор
(Seiche, 2007) такође уочава узајамну везу између ризика од судара и локације, или
близине, склоништа за младунце а вероватно и осталих угрожених врста. Резултати
добијени интензивним истраживањем које је спровео Neirmann (Niermann, 2011) доказују
значајно већи ризик од судара/баротрауме код младунаца средњег ноћника. Око 84% свих
јединки средњег ноћника које су пронађене мртве у околини ветрогенератора су били
младунци. Овај резултат, који може бити другачији за остале врсте, у великој мери се
поклапа са чињеницом да су јединке средњег ноћника забележене као жртве
судара/баротрауме само на подручјима где постоје локације са младим јединкама (источна
Немачка). Шта више, резултат се поклапа са чињеницом да је већина страдалих јединки
ове врсте пронађена у периоду између краја јула и средине септембра. Младунци средњег
ноћника могу да лете од средине јула док миграције почињу углавном у септембру. Стога,
између средине јула, након растурања склоништа за младунце, младунци постају
активнији и вероватно подложнији судару/баротрауми са ветрогенераторима (Niermann,
2011).
Значајно велики интензитет активности забележена је на југу предметног подручја и у
тачки цензуса 8. У складу са претходно изнетим информацијама, локација најближег
ветрогенератора (бр. 60) је удаљена око 200 m од тачке цензуса 8 па ризик од
судара/баротрауме није значајан. Резултати добијени помоћу аутоматских детектора и
методом кретања трансектом показују да ловна територија на југу предметног подручја
обухвата локације пет планираних ветрогенератора (бр. 64, 39, 38, 44 и 37; карта 5.4
(Ecoda Consulting, 2011a). Слепи мишеви на овом подручју се размножавају у
породиљским колонијама које су идентификоване у оближњем насељу Мраморак. У складу
са наведеним, не може се искључити значајан ризик од судара/баротрауме на локацијама
поменутих ветрогенератора. Због тога су дефинисане одговарајуће мере за ублажавање
овог утицаја.
Од краја јуна 2011. до средине јула 2011. аутоматским детекторима је забележен висок
интензитет активности код локације ветрогенератора на бр. 48. С обзиром на то да подаци
из детектора за наведену локацију, од средине јула до средине августа, нису могли да
буду анализирани, остаје непознато колико дуго је трајао период високе активности.
Међутим, генерално, значај осталих делова предметног подручја (отворене и интензивно
обрађиване површине у централном делу локације) за ову врсту, је низак до средњи. Ризик
од судара/баротрауме код ветрогенератора у централном делу локације се не сматра
значајним.
Сви остали ветрогенератори су удаљени више од 200 m од делова пројектне локације који
су од средњег значаја за средњег ноћника. Сходно томе, ризик од судара/баротрауме код
осталих ветрогенератора се не сматра значајним.
До сада добијени резултати истраживања нису показали да је предметно подручје од
значаја за миграције средњег ноћника.
Велики поноћњак
Литературни подаци показују да је ризик од судара/баротрауме за великог поноћњака
значајно нижи у поређењу са осталим врстама које лете на већим висинама, као што је

Аткинс

страна 135 од 196

„Ветроелектране Балкана“ д.о.о. Студија о процени утицаја на животну средину - Чибук

средњи ноћник. Од 2001. године, пронађене су укупно 33 мртве јединке ове врсте услед
судара са ветрогенераторима у Немачкој што је 2.2% укупног броја забележених жртава
судара (Durr, 2011).
Ризик од судара/баротрауме на локацијама ветрогенератора бр. 16 и 59, који се налазе у
близини летног коридора дуж асфалтног пута између Долова и Делиблатске пешчаре,
може да буде умањен применом одговарајућих мера дефинисаних за белорубог слепог
мишића и шумског слепог мишића.
Ветрогенератори бр. 1, 2, 37, 38, 39, 44 и 60 налазе се у оквиру или непосредно поред
области која је од средњег до високог значаја за великог ноћника. Стога ризик од
судара/баротрауме не може бити искључен. Ипак, низак број забележених судара ове
врсте у другим деловима Европе се може тумачити да ова врста није изложена високом
ризику од судара/баротрауме. Може се закључити да је значајан ризик од
судара/баротрауме мало вероватан.
Ветрогенератори бр. 4 до бр. 16 се налазе на удаљењу од 200 m од области која је од
средњег значаја за средњег поноћњака. Ова област се налази од асфалтног пута ка
северу, паралелно са трансектом 2 (карта 5.3, (Ecoda Consulting, 2011a)). У складу са тим,
може се закључити да је значајан ризик од судара или баротрауме за средњег поноћњака
мало вероватан.
Остале врсте
Присуство осталих врста слепих мишева бележено је много ређе на предметном подручју
у поређењу са четири поменуте врсте. Треба нагласити да мали број забележених
примерака других врста може бити резултат или мале популације или неког утицаја који
може имати значајнији ефекат на губитак јединки него код великих популација.
Врло ниска активност других врста на локацији и подручје где је присуство ових врста
најчешће забележено, источно од локације предложених ветрогенератора, значи да ће ове
врсте бити изложене мањем ризику од судара са ветрогенераторима него врсте са
високим интензитетом активности. За већину ових врста се сматра да нису посебно склоне
судару/баротрауми.
Врсте рода Myotis, смеђи дугоухи љиљак и сиви дугоухи љиљак проводе доста времена у
згуснутим стаништима као што је шума (нпр. шумске степе у Делиблатској пешчари), и
процењено је да за њих постоји низак ризик од судара са турбинама (Natural England 2009).
У начелу, велики потковичар лети врло близу тла док лови или врши прелет и оцењено је
да је за ову врсту присутан низак ризик од судара са турбинама (Natural England 2009).
За малог ноћника је процењено да је изложен високом ризику од судара (Natural England
2009). Процењује се да за малог слепог мишића, патуљастог слепог мишића и широкоухог
љиљка постоји средњи ризик од судара са турбинама (Natural England, 2009). Међутим,
ове врсте су забележене у врло малом броју и углавном источно од локације која се
граничи са Делиблатском пешчаром (тачке цензуса 8 и 3), далеко од предложених
локација ветрогенератора. Нема назнака да се значајни летни коридори, територије за
исхрану или склоништа јединки ових врста налазе на локацијама ветрогенератора и у
њиховој непосредној околини (Карапанџа и Пауновић, 2011).
На основу изнетих информација, све друге врсте забележене на предметном подручју нису
изложене ризику од судара/баротрауме.

H2.2.3 Утицај на фауну птица
Консултантска кућа „Ecoda Consulting“ (Немачка) (Ecoda Consulting, 2011b) је извршила
процену утицаја рада планиране ветроелектране на 11 врста птица које су од посебног
значаја на предметном подручју. Значај сваког утицаја је за сваку врсту процењен помоћу
следеће скале: занемарљив, низак, средњи, висок. Тумачење скале утицаја и рањивост
наведених врста детаљно су описани на странама 115-138 Стручног мишљења („Ecoda
Consulting, 2011b“).
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Узнемиравање и губитак станишта
Када се анализирају могући утицаји ветропоља на сваку од осетљивих једанаест врста, за
само једну врсту, препелицу, утврђен је утицај који се не може занемарити. Трајни губитак
станишта за размножавање препелица као резултат постављања ветрогенератора
представља негативан утицај средњег значаја (пре него што буду примењене одговарајуће
мере за ублажавање).
У табели H.3 приказана је анализа могућих утицаја рада ветроелектране на сваку од
једанаест значајних врста са аспекта узнемиравања и губитка станишта.
Табела H.3: Утицај узнемиравања и губитка станишта фауне птица током рада
ветроелектране
Врста
Препелица

Могући утицај
Ветрогенератори могу представљати сметњу комуникацији
између јединки. Због тога се сматра да препелице избегавају
близину ветрогенератора.

Значај утицаја
Утицај на губитак
станишта је
средњег значаја

Ако се претпостави да ће препелице избегавати зону од око
200 m од сваке турбине, може се израчунати да ова врста
неће моћи да користи око 716 хектара површине на локацији
пројекта, што представља око 20% локације ветроелектране
(3,716 ha).
Услед значајних површина обрадивог земљишта на
предметном подручју, може се претпоставити.да ће препелице
користити друга одговарајућа станишта у близини која им
одговарају.
Услед могућности коришћења околних станишта која су на
располагању, због значајне површине пољопривредног
земљишта, могући утицај рада ветрогенератора на губитак
једног дела станишта за препелице је средњег значаја и то
значајан само на локацији пројекта. Ипак, да би се смањење
квалитета станишта надокнадило, неопходно је спровести
одговарајуће мере на пројектној локацији.
Еја мочварица

Новији литературни подаци указују да еја мочварица лови на
локацијама ветропоља и да не напушта ове локације због
присуства ветрогенератора (Ecoda, 2011б, стр. 122-123).
Еја мочварица се не размножава на предметном подручју и
мала је вероватноћа да ће то чинити убудуће, услед одсуства
погодног станишта.
Не очекује се да ће еја мочварица бити под значајним
утицајем рада ветрогенератора, да ће напустити предметно
подручје или изгубити станишта.

Орао мишар

Новији литературни подаци указују да орао мишар не избегава
локације ветропоља током репродуктивног периода, лова,
одмора или током миграције (Ecoda, 2011б, стр. 124-125).
С обзиром на то да орао мишар не избегава локације
ветропоља у репродуктивном периоду, сматра се да
планирана ветроелектрана неће негативно утицати на
станишта за размножавање ове врсте.

Патуљасти орао

Аткинс

Патуљасти орао, као и већина птица грабљивица, не избегава
локације ветропоља. Ова врста је само спорадично бележена
на предметном подручју. Услед значајних површина
пољопривредног земљишта (бројних алтернативних станишта)
сматра се да ће рад ветроелектране имати занемарљив утицај
на ову врсту са аспекта узнемираваља или губитка станишта.

Утицај на
узнемиравање,
губитак станишта
или ограничење
кретања је
занемарљивог
значаја

Утицај на
узнемиравање,
губитак станишта
или ограничење
кретања је
занемарљивог
значаја
Утицај на
узнемиравање,
губитак станишта
или ограничење
кретања је
занемарљивог
значаја
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Врста
Ветрушка

Могући утицај
Новији литературни подаци указују да ветрушка не избегава
локације ветропоља током репродуктивног периода, лова,
одмора или током миграције (Ecoda, 2011б, стр.126-127).
С обзиром на то да ветрушка не избегава локације ветропоља
у репродуктивном периоду, сматра се да планирана
ветроелектрана неће негативно утицати на станишта за
размножавање ове врсте.

Соко ластавичар

Новији литературни подаци указују да соко ластавичар не
избегава локације ветропоља током репродуктивног периода,
лова, одмора или током миграције (Ecoda, 2011б, стр.128-129).
С обзиром на то да соко ластавичар не избегава локације
ветропоља, сматра се да током рада ветроелектране неће
доћи до значајног губитка станишта ове врсте или њеног
напуштања подручја.

Степски соко

Степски соко, као и већина птица грабљивица, не показује
понашање којим избегава ветропоља. Најближе
идентификовано гнездо степског сокола налази се на око 2.5
km од локације ветроелектране. Ова врста је само спорадично
бележена на предметном подручју.
Услед значајних површина пољопривредног земљишта
(бројних алтернативних станишта) сматра се да ће рад
ветроелектране имати занемарљив утицај на ову врсту са
аспекта узнемиравања или губитка станишта.

Пчеларица

Станишта за размножавање пчеларице су иста као код
степског сокола. Пчеларица, као и већина птица грабљивица,
не показује понашање којим избегава ветропоља. Најближе
идентификовано гнездо степског сокола налази се на око 2.5
km од локације ветроелектране. Пчеларица је само
спорадично бележена на предметном подручју.
Услед значајних површина пољопривредног земљишта
(бројних алтернативних станишта) сматра се да ће рад
ветроелектране имати занемарљив утицај на ову врсту са
аспекта узнемиравања или губитка станишта. Ова врста
најчешће лови на подручју Делиблатске пешчаре (удаљене
више од 1 km од локације ветропоља). Због тога се утицај
узнемиравања ове врсте не може очекивати.

Значај утицаја
Утицај на
узнемиравање,
губитак станишта
или ограничење
кретања је
занемарљивог
значаја
Утицај на
узнемиравање,
губитак станишта
или ограничење
кретања је
занемарљивог
значаја
Утицај на
узнемиравање,
губитак станишта
или ограничење
кретања је
занемарљивог
значаја

Утицај на
узнемиравање,
губитак станишта
или ограничење
кретања је
занемарљивог
значаја

С обзиром на то да интензивно користи станишта Делиблатске
пешчаре, очекује се да ће то бити и главни миграторни
коридор пчеларице и не очекује се да би планирано
ветропоље могло представљати баријеру за кретање.
Услед значајних површина пољопривредног земљишта
(бројних алтернативних станишта) и коришћења станишта
Делиблатске пешчаре за лов и исхрану, сматра се да ће рад
ветроелектране имати занемарљив утицај на ову врсту са
аспекта узнемиравања или губитка станишта.
Лисаста гуска

Ова врста је бележена само у прелету и не користи предметно
подручје за размножавање, а само мањи број јединки се
одмара на подручју. Због тога рад ветроелектране неће имати
значајан утицај на пресељење лисасте гуске.
Лисаста гуска показује понашање избегавања ветропоља па
постоји могућност да ће неке јединке бити приморане да
обилазе ветропоље или лете изнад њега. То може утицати на
већу потрошњу енергије јединки, али се не очекује да може
имати значајан утицај.

Утицај на
узнемиравање,
губитак станишта
или ограничење
кретања је
занемарљивог
значаја

Лисаста гуска не користи предметно подручје за
размножавање, а само мали број јединки се одмара на овом
подручју, стога рад ветроелектране неће утицати на губитак
станишта ове врсте.
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Врста

Могући утицај

Значај утицаја

Пољска еја

Ветрогенераторско поље се налази ван подручја који пољска
еја користи за размножавање те се утицај током
репродуктивног периода ове врсте може искључити. Нема
доказа да пољска еја избегава ветропоља док лови (Еcoda,
2011б, стр. 135-136 за више детаља). Због тога се не очекује
утицај на премештање ове врсте или губитак станишта као
резултат рада ветроелектране.

Утицај на
узнемиравање,
губитак станишта
или ограничење
кретања је
занемарљивог
значаја

Еја ливадарка

Еја ливадарка се не размножава нити одмара у предметном
подручју нити се то може очекивати убудуће. Нема доказа да
еја ливадарка избегава ветропоља док лови (види Ecoda,
2011б, стр. 137-138 за више детаља). Због тога се не очекује
утицај на премештање ове врсте или губитак станишта као
резултат рада ветроелектране.

Утицај на
узнемиравање,
губитак станишта
или ограничење
кретања је
занемарљивог
значаја

Директни судар (смртност)
Када се анализирају могући утицаји рада ветропоља на директни судар (смртност)
једанаест значајних врста птица, ни за једну врсту није утврђено да постоји значајан ризик
негативног утицаја. У табели H.4 детаљно су анализирани могући утицаји на смртност
сваке врсте, услед рада ветроелектране.
Table H.4: Утицај
ветроелектране
Врста
Препелица

директног

судара

(смртности)

фауне

птица

Могући утицај
Препелице претежно живе на тлу те је ризик од судара са
ветрогенераторима врло низак (Ecoda, 2011б, стр. 115-116).
Директни судар неких јединки са ветрогенераторима не може
бити искључен, али се сматра мало вероватним.

током

рада

Значај утицаја
Утицај на директни
судар је
занемарљив.

Значајан ризик од судара на простору ветопоља се може
искључити.
Еја мочварица

Еја мочварица се редовно појављује на предметном подручју
без показивања склоности ка одређеним локацијама. Трагају
за храном или лове на целом подручју и готово увек лете
близу тла или на висини до 50 m.

Утицај на директни
судар је
занемарљив.

Само два лета ове врсте су забележена на висинама између
50 и 200 m.
Ризик од судара са турбинама за еју мочварицу је оцењен као
низак (Ecoda, 2011b, стр. 122-123 за више детаља).
На основу претходно објављених резултата и резултата
истраживања за потребе ове Студије, сматра се да на
планираној локацији ветропоља не постоји значајан ризик од
судара, без обзира на средње висок интензитет ловне
активности. Могућност судара појединих јединки са турбинама
се не може потпуно искључити, али се оцењује као врло мало
вероватна. Значајан ризик од судара на простору ветопоља за
ову врсту се може искључити.
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Врста
Орао мишар

Могући утицај
На простору Делиблатске пешчаре постоје четири локације за
размножавање орла мишара. Додатне две локације се налазе
на ободу локације ветропоља. Услед честог присуства током
репродуктивне сезоне, велики број јединки је забележен на
висинама од 50 до 200 m. Због тога постоји одређен ризик од
судара за ову врсту на подручју планираног ветропоља.

Значај утицаја
Утицај на директни
судар је
занемарљив.

Када се пореди бројност популације орлова мишара са стопом
смртности на локацијама ветропоља у Европи, може се
закључити да ова врста у великој мери избегава судар са
ветрогенераторима. Такође, на предметном подручју нису
примећена посебна обележја (нпр. окупљање јединки) која би
могла утицати на повећање ризика од судара на локацији, у
поређењу са другим ветропољима.
Могућност судара појединих јединки са турбинама се не може
потпуно искључити, али се оцењује као врло мало вероватна.
Значајан ризик од судара на простору ветопоља за ову врсту
се може искључити. Заправо, очекивани ризик од судара је у
тој мери низак да појединачни смртни исходи неће имати
утицај на еколошку функцију предметног подручја или
очување локалне популације орла мишара.
Патуљасти орао

Локације на којима се ова врста размножава највероватније
постоје у Делиблатској пешчари, али нису идентификоване
током извршених истраживања. Појединачне јединке су
повремено бележене док лове или врше прелет по ободним
деловима предметног подручја и ван њега.

Утицај на директни
судар је
занемарљив.

Узимајући наведено обзир, могућност судара појединих
јединки са турбинама се не може потпуно искључити, али се
оцењује као врло мало вероватна. Значајан ризик од судара
на простору ветропоља за ову врсту се може искључити.
Ветрушка

Две локације на којима се ветрушка гнезди идентификоване су
у близини предметног подручја; једна локација се налазила у
заштитној зони, око 1 km од најближег ветрогенератора, а
друга локација је идентификована северно од предметног
подручја, око 400 m од најближег ветрогенератора. Прва
следећа територија је идентификована на око 2.5 km западно
од предметног подручја.

Утицај на директни
судар је
занемарљив.

Ветрушке генерално лове на отвореним, пољопривредним
подручјима. Сходно томе, јединке ове врсте су често уочаване
на предметном подручју. С обзиром на постојање три пара
који се размножавају и редовно коришћење предметног
подручја, ризик од судара за ову врсту постоји.
Када се пореди бројност популације ветрушки са ниском
стопом смртности на локацијама ветропоља у Европи, може
се закључити је ризик од судара врло низак. Могућност судара
појединих јединки са турбинама се не може потпуно
искључити, али се оцењује као врло мало вероватна.
Значајан ризик од судара на простору ветопоља за ову врсту
се може искључити. Заправо, очекивани ризик од судара је у
тој мери низак да појединачни смртни исходи неће имати
утицај на еколошку функцију предметног подручја или
очување локалне популације ветрушки.
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Врста
Соко ластавичар

Могући утицај

Значај утицаја

Једно станиште за размножавање ове врсте идентификовано
је северно од предметног подручја, на далеководу удаљеном
око 470 m северно од планираног ветрогенератора бр. 23.
Због тога је присуство ове врсте редовно бележено у
северном делу подручја (у тачки цензуса 1). У осталим
деловима предметног подручја соко ластавичар појављивао
се ретко, вероватно због тога што су јединке ловиле на другим
стаништима. Генерално, соко ластавичар често лови вилине
коњице на стајаћим воденим стаништима или друге крупне
инсекте који су присутни на стаништима са обиљем инсеката
(Делиблатска пешчара).

Утицај на директни
судар је
занемарљив.

Соко ластавичар не користи инензивно локацију планираног
ветропоља као простор за лов. Узимајући у обзир наведено,
као и релативно низак број смртних исхода на локацијама
ветропоља у Европи, ризик од судара се оцењује као врло
низак.
Претпоставља се да су се друга два пара размножавала у
заштићеном подручју Делиблатске пешчаре, али на више од 1
км источно од планираног ветропоља.
Преостала два идентификована пара се највероватније
размножавају на простору Делиблатске пешчаре, удаљене
више од 1 km од планиране локације ветропоља.
Могућност судара појединих јединки са турбинама се не може
потпуно искључити, али се оцењује као врло мало вероватна.
Значајан ризик од судара на простору ветропоља за ову врсту
се може искључити. Заправо, очекивани ризик од судара је у
тој мери низак да појединачни смртни исходи неће имати
утицај на еколошку функцију предметног подручја или
очување локалне популације ове врсте.
Степски соко

Једно станиште за које се (неуспешно) сматрало да степски
соко користи за размножавање идентификовано је северно од
предметног подручја, на далеководу удаљеном више од 2 km,
западно од најближих планираних ветрогенератора. Још један
пар степских сокола је присутан на ширем подручју
Делиблатске пешчаре. На основу наведеног, ова врста је
повремено бележена претежно на ободним деловима
предметног подручја или ван њега.

Утицај на директни
судар је
занемарљив.

Степски соко је ретко бележен унутар предметног подручја.
Могућност судара појединих јединки са турбинама се не може
потпуно искључити, али се оцењује као врло мало вероватна.
Пчеларица

Станишта која пчеларица користи за размножавање налазе се
на око 1 km од планираног ветропоља, а наведена врста је
ретко бележена на предметном подручју. Осим тога,
пчеларице се не сматрају врстом која је посебно склона
сударима са ветрогенераторима.

Утицај на директни
судар је
занемарљив.

Значајан ризик од судара на простору ветропоља за ову врсту
се може искључити.
Лисаста гуска

Забележен број смртних исхода за ову врсту је врло низак, па
се сматра да је ризик од судара такође низак (Ecoda, 2011б,
стр. 134-136 за више детаља).

Утицај на директни
судар је
занемарљив.

Могућност судара појединих јединки са турбинама се не може
потпуно искључити, али се оцењује као врло мало вероватна.
Значајан ризик од судара на простору ветропоља за ову врсту
се може искључити.
Пољска еја

Аткинс

Пољска еја углавном лети на малим висинама близу тла.
Осим тога, до сада је у литератури забележен само један
смртни исход што указује да је ризик од судара за ову врсту
врло низак. Могућност судара појединих јединки са турбинама
се не може потпуно искључити, али се оцењује као врло мало
вероватна. Значајан ризик од судара на простору ветропоља
за ову врсту се може искључити.

Утицај на директни
судар је
занемарљив.
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Врста
Еја ливадарка

Могући утицај

Значај утицаја

Еја ливадарка углавном лети на малим висинама близу тла.
Осим тога, до сада је у литератури забележено само 17
смртних исхода што указује да је ризик од судара за ову врсту
врло низак. Могућност судара појединих јединки са турбинама
се не може потпуно искључити, али се оцењује као врло мало
вероватна. Значајан ризик од судара на простору ветропоља
за ову врсту се може искључити.

Утицај на директни
судар је
занемарљив.

Остале врсте птица
Значај предметног подручја за све остале врсте птица оцењен је као низак до највише
средњи. Осим тога, већина врста није посебно склона судару/баротрауми. Стога се
значајан ризик од судара/баротрауме може искључити за све остале забележене врсте
птица.

H2.2.4 Остале врсте фауне (изузев птица и слепих мишева)
За време рада ветрогенераторског поља, периодично ће бити вршено одржавање турбина
и пратеће инфраструктуре. За одржавање ће бити коришћени постојећи приступни путеви
унутар комплекса.
Током рада ветроелектране не могу се очекивати ни директни ни индиректни утицаји на
присутне вртсе сисара или гмизавца.

H2.3

Утицај на изглед предела

H2.3.1 Увод
У овом поглављу извршена је анализа врсте и значаја очекиваних промена у карактеру
предела и визуелном утиску које ће настати као резултат рада ветроелектране. Утицај на
изглед предела зависи од начина коришћења земљишта планираног пројекта и
топографских карактеристика подручја као и од положаја рецептора и његове
осетљивости. Осетљивост рецептора представља важно питање код процене значаја
утицаја на изглед предела. Осетљивост зависи од типа рецептора и врсте погледа који
рецептор има. На пример, насељене зоне представљају високо осетљиве рецепторе.

H2.3.2 Утицај на изглед предела током рада ветроелектране
Утицај на вегетацију и површину земљишта
Предметно подручје се састоји од пољопривредних парцела са отвореним,
недефинисаним границама. Ветропоље неће утицати на губитак неког значајног обележја
предела или вегетације која има посебну вредност за изглед ширег предела. Након
изградње приступних путева и темеља ветрогенератора, само један ограничени део
локације ће бити трајно заузет. Вегетација и површински слој земљишта нарушени током
извођења радова ће бити рехабилитовани, тј. враћени у стање пре почетка радова. Због
тога се сматра да рад ветроелектране неће утицати на промену вегетације и површине
земљишта на предметном подручју.

Утицај на карактер предела
Рад ветропоља ће утицати на негативне промене у карактеру предела на предметном
подручју и његовој непосредној околини услед постављања високих индустријских
конструкција у рурални, равничарски и отворен предео. Ипак, треба нагласити да на
предметном подручју и његовој околини већ постоји одређени број високих елемената
(стубови далековода, телефонски стубови, итд).
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Постојање ветрогенератора ће увести додатне савремене и доминантне елементе у
предео што ће утицати на визуелно смањење постојећих стубова и представљати контраст
постојећем руралном изгледу предела. Ветрогенератори ће постати доминантно обележје
и кључна карактеристика предела на предметном подручју. У складу са наведеним, рад
ветропоља ће изазвати промене које имају средњи до значајан негативан утицај на
изглед предела.

Утицај на коришћење земљишта
Изградњом ветропоља биће постављено 57 нових, високих, вертикалних елемената и
пратећа инфраструктура (трафостаница, високонапонски надземни далековод) на подручју
постојећег руралног предела. Наведена инфраструктура ће заузети релативно мали део
укупне површине локације (око 200 ha). Преостали делови локације ће моћи и даље да се
користе у пољопривредне сврхе и током рада ветроелектране. Због тога се сматра да неће
бити значајних негативних промена у начину коришћења земљишта на локацији.
Помоћна инфраструктура и приступни путеви ће бити врло слични постојећим „расутим“
елементима на предметном подручју – изолованим објектима и атарским путевима. Због
тога се утицај на коришћење земљишта током рада ветроелектране може оценити као
занемарљив до ниско негативан.

Утицај на заштићена подручја
С обзиром на то је предметно подручје удаљено око 1,3 km од западне границе СРП
„Делиблатска пешчара“ рад ветроелектране неће имати директан физички утицај на
заштићено подручје. Ипак, постојање ветропоља ће бити и део изгледа ширег предела
Делиблатске пешчаре па га је неопходно анализирати са тог аспекта.
Изглед предела Делиблатске пешчаре изразито дефинишу мир и визуелни квалитет
подручја. Наведена обележја се сматрају кључним за привлачење туриста, сезонских
посетилаца и становника. С обзиром на (1) топографску различитост предела Делиблатске
пешчаре, (2) претежно густу и развијену вегетацију на већем делу подручја, (3) релативну
удаљеност и ограничен приступ заштићеном подручју у односу на шири предео, само ће
ограничен број ветрогенератора бити видљив или делимично видљив са мањег броја
позиција у Делиблатској пешчари. Узимајући наведено у обзир, утицај будуће
ветроелектране на изглед предела Делиблатске пешчаре ће бити низак негативан или
негде и без промене.

H2.3.3 Потенцијални визуелни утицај
Додатни чиниоци које треба анализирати током утврђивања осетљивости рецептора су
следећи:


Дужина периода изложености погледу;



Степен изложености погледу;



Функција рецептора и

 Природа погледа.
У наредној табели су идентификовани визуелни утицаји који ће настати као резултат
постојања ветроелектране, када иста буде уочавана са више кључних позиција. За
потребе ове процене анализирани су утицаји настали и током изградње и током фазе
рада. Детаљан графички приказ могућих утицаја налази се у оквиру додатка H.I.II у виду
фотомонтажа.
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Табела H.5: Идентификовани рецептори и процена визуелних утицаја
Рецептор

Осетљивост
рецептора

Опис утицаја

Трајање утицаја

Врста
утицаја

Значај
утицаја

Негативан

Средњи /
Значајан

Негативан

Средњи /
Значајан

Негативан

Низак /
Средњи

Села и засеоци:
Долово

Висока

- Насељени објекти на источном ободу
Долова удаљени су око 2.5 km од
локације најближег ветрогенератора и
300 m од предложеног надземног
далековода.
- Током изградње ће бити коришћени
високи кранови што ће имати
краткорочан визуелни утицај.
- Објекти на северном, источном и
југоисточном ободу села Долово ће
имати директан поглед на
ветрогенераторе и директан поглед на
стубове далековода у првом плану,
приликом погледа ка истоку.
- Изградњом ветроелектране ће на
предметно подручје бити уведени
високи елементи који ће са позиција
неких насељених објеката заузимати
значајан део погледа на предео. Ипак,
постојећи вегетациони појас донекле
умањује број и величину опажених
ветрогенератора и смањује њихову
доминантну улогу у погледу на предео.

Привремено
Утицаји услед
извођења
грађевинских радова
- кретања кранова и
механизације,
присуства објеката
на градилишту,
изградње стубова,
монтаже опреме,
итд.
Трајно
Утицаји ће се
јављати приликом
погледа на
ветрогенераторе
који ће бити
најближи селу (2,5
km).

- Фотомонтаже погледа „A“, „B“ и
„C“ (репрезентативни погледи)
Мраморак

Висока

- Објекти удаљени мање од 1 km од
групе ветрогенератора на јужном делу
локације.
- Објекти се налазе на око 5.5 km
источно/југоисточно од планираног
надземног далековода.
- Објекти ће имати поглед на
ветрогенераторе за време изградње и
трајни поглед на најближу групу
ветрогенератора током рада
ветроелектране.
- На позицијама са којих ће моћи да се
виде ветрогенератори, биће уочавани
они постављени најјужније. Током
грађевинских радова видеће се само у
зони уског/ограниченог појаса услед
положаја Мраморка у односу на
локацију ветроелектране.

Привремено
Постављање
ветрогенератора на
јужном делу
локације.
Трајно
Утицаји ће се
јављати приликом
погледа на
ветрогенераторе
који ће бити
најближи селу (1
km).

- Изградњом ветроелектране ће на
предметно подручје бити уведени
високи елементи који ће са позиција
објеката на северу насеља заузимати
значајан део погледа на предео. Ипак,
постојећи вегетациони појас донекле
умањује број и величину опажених
ветрогенератора и смањује њихову
доминантну улогу у погледу на предео.
- Фотомонтаже погледа „E“ и „F“
Делиблато
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Висока

- Најближи објекти су удаљени око 4.5
km од ветрогенератора у јужном делу

Привремено
Утицаји услед
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Рецептор

Осетљивост
рецептора

Опис утицаја
локације.
- Поглед ка ветропољу је могућ са
положаја ограниченог броја објеката
на северозападном ободу села.
- Село је релативно добро заклоњено
вегетацијом и услед топографских
карактеристика.
- На позицијама са којих ће моћи да се
виде ветрогенератори, биће уочавани
они постављени најјужније, као мала
група.
- Фотомонтаже погледа
„I“ (репрезентативан поглед)

Баваниште

Висока

- Најближи објекти су удаљени око 10
km од најближег ветрогенератора
североисточно од села Баваниште.
- Поглед ка локацији ће бити могућ са
позиција ограниченог броја објеката на
источном ободу села.
- На позицијама са којих ће моћи да се
виде ветрогенератори, највероватније
ће бити могућ само широки
панорамски поглед на већи број
ветрогенератора, на централном и
јужном делу локације пројекта.
- Услед значајне удаљености и
присутне вегетације, биће могућ
директан поглед на врхове
ветрогенератора.

Владимиро
вац

Висока

- Најближи објекти се налазе на
удаљењу од око 2 km од најближих
ветрогенератора на северном делу
локације.
- Биће могућ поглед на
ветрогенераторе јужно и југоисточно
од села, са врло малог броја положаја,
услед облика насеља и оријентације
ка локацији.
- Током изградње ће бити коришћени
високи кранови што ће имати
краткорочан визуелни утицај.

Трајање утицаја

Врста
утицаја

Значај
утицаја

извођења
грађевинских радова
- кретања кранова и
механизације,
изградње стубова,
итд.
Трајно
Утицаји ће се
јављати приликом
погледа на
ограничени број
ветрогенератора
најближих селу
Привремено

Негативан

Низак /
Средњи

Негативан

Низак /
Средњи

Негативан

Низак

Утицаји услед
извођења
грађевинских
радова.
Трајно
Утицаји ће се
јављати приликом
погледа на
ограничени број
ветрогенератора са
значајне
удаљености.

Привремено
Утицаји услед
извођења
грађевинских радова
- кретања кранова и
механизације,
изградње стубова,
итд.
Трајно
Директан поглед на
ветрогенераторе са
југоисточног обода
села.

- Изградњом ветроелектране ће на
предметно подручје бити уведени
високи елементи који ће са позиција
неких кућа изгледати као мала група
објеката.
- Фотомонтаже погледа
„D“ (репрезентативни поглед).
Банатско
Ново село

Висока

- Најближи објекти се налазе на
удаљењу од око 15 km од најближег
ветрогенератора.
- Биће могућ поглед на
ветрогенераторе источно и
североисточно од села, са врло малог
броја положаја, на ободу села.
- Током изградње ће бити коришћени
високи кранови што ће имати

Аткинс

Привремено
Утицаји услед
извођења
грађевинских
радова.
Трајно
Директан поглед на
ветрогенераторе и
ограничени поглед
на највише делове
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Рецептор

Осетљивост
рецептора

Опис утицаја
краткорочан визуелни утицај.

Трајање утицаја

Врста
утицаја

Значај
утицаја

ветрогенератора.

- Услед значајне удаљености и
присутне вегетације, биће могућ
директан поглед само на врхове
ветрогенератора.
Панчево

Висока

- Удаљено око 23 km од главне групе
ветрогенератора.
- Поглед ка ветроелектрани ће бити
могућ са врло малог броја насељених
објеката услед удаљености, присутне
вегетације и топографски заталасаног
рељефа, источно од обода града.
- Ограничена могућност привремених
погледа.

Гај

Висока

- Насеље удаљено око 16 km од
најјужније групе ветрогенератора.
- Поглед ка ветроелектрани ће бити
могућ са врло малог броја насељених
објеката услед удаљености, присутне
вегетације и топографски заталасаног
рељефа, источно од села.
- Постоји могућност погледа за време
изградње и стални поглед на горње
делова ветрогенератора.
- Постоји могућност за поглед само на
највише делове ветрогенератора, на
великој удаљености, услед присутне
вегетације.

Ковин

Висока

- Удаљен око 18 km од најјужније
постављених ветрогенератора.
- Поглед ка ветроелектрани ће бити
могућ са врло малог броја насељених
објеката услед удаљености, присутне
вегетације и топографски заталасаног
рељефа, на северном ободу места.
- Постоји могућност погледе за време
изградње

Шумарак

Висока

- Удаљен око 17 km од главне групе
турбина.
- Поглед ка ветроелектрани ће бити
могућ са врло малог броја насељених
објеката услед удаљености, присутне
вегетације и топографски заталасаног
рељефа, на северном ободу села.
- Постоји могућност погледа ка
градилишту
- Постоји ограничена могућност за
поглед на скупину турбина у јужном
делу локације.

Аткинс

Привремено

Негативан

Без промене

Негативан

Без промене

Негативан

Без промене

Негативан

Низак / Без
промене

Ограничена
могућност уочавања
грађевинских
радова.
Трајно
Постојаће мала
могућност за поглед
на ветрогенераторе
са овако велике
удаљености. Врло је
могуће да из
Панчева
ветрогенератори
буду врло слабо
уочљиви.
Привремено
Ограничена
могућност уочавања
грађевинских
радова.
Трајно
Удаљеност од
ветрогенератора је
значајна. Врло је
могуће да из Гаја
ветрогенератори
буду врло слабо
уочљиви.
Привремено
Ограничена
могућност уочавања
грађевинских
радова.
Трајно
Удаљеност од
ветрогенератора је
значајна. Врло је
могуће да буду врло
слабо уочљиви.
Привремено
Ограничена
могућност уочавања
грађевинских
радова.
Стално
Удаљеност од
ветрогенератора је
значајна. Врло је
могуће да буду врло
слабо уочљиви.
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Рецептор

Осетљивост
рецептора

Опис утицаја

Трајање утицаја

Врста
утицаја

Значај
утицаја

Корисници путева:
Различити
путеви

Средња

- На бројним локацијама на
предметном подручју, на различитим
удаљеностима најчешће између села
и већих места (Ковин, Панчево).
- Поглед на ветрогенераторе ће бити
могућ са свих врста путева
(регионалних, локалних, атарских,
итд).
- Поглед са пута E-70 биће могућ само
за путнике у возилима који путују
североисточно према локацији. Поглед
ће бити краткотрајан услед брзине
кретања и присутне вегетације поред
пута.
- Поглед са споредних путева биће
могућ на ограниченом броју деоница
пута и у правцу кретања возила према
локацији.

Привремено

Негативан

Низак до
средњи

Негативан

Низак до
средњи

Негативан

Низак /

Утицаји услед
извођења
грађевинских радова
- кретања кранова и
механизације,
присуства објеката
на градилишту,
изградње стубова,
монтаже опреме,
итд.
Стално
Биће могућ поглед
на променљиви број
ветроегенратора у
зависности од
деонице пута и
оријентацију.

- Поглед са неасфалтираних путева
између села и објеката у непосредној
близини пројектне локације биће под
значајним утицајем; с друге стране,
наведени путеви се знатно ређе
користе.
- Фотомонтажа погледа
„N“ (репрезентативни поглед).
Ljуди који раде (у пољу, на изградњи):
Различити
рецептори

Ниска

- Различите удаљености од локације
пројекта, од непосредне близине до
велике удаљености од око 15 km.
- Поглед на локацију пројекта ће бити
различит, од директног погледа на
привремене грађевинске активности
до директног погледа на
ветрогенераторе. У појединим зонама,
поглед на ветроелектрану ће
ограничавати присутна вегетација па
ће постојати свега неколико позиција
са којих ће моћи да се види ветропоље
(услед равичарског подручја).

Привремено
Утицаји услед
извођења
грађевинских радова
Стално
Биће могућ поглед
на променљиви број
ветроегенратора у
зависности положаја
на предметном
подручју

Потенцијални посетиоци заштићених подручја природе (Делиблатске пешчаре):
Различити
рецептори

Висока

- Удаљеност око 1,5-2 km до најближих
ветрогенератора, гледано са
приступачних делова пешчаре са којих
је могућ поглед на ветропоље.
- Са локације Делиблатске пешчаре
биће могуће видети врло ограничен
број ветрогенератора; поглед ће
највероватније обухватити само горње
делове ограниченог броја
ветрогенератора, у зависности од
позиције посматрача у овој области.
- Биће могућ поглед за време
изградње и трајни поглед на горње
делове ветрогенератора који су
најближи западном ободу Делиблатске
пешчаре.
- На позицијама одакле буде могућ

Аткинс

Привремено
Утицаји услед
извођења
грађевинских радова
- кретања кранова и
механизације,
присуства објеката
на градилишту,
изградње стубова,
монтаже опреме,
итд.

Без промене

Стално
Ограничени утицај –
Поглед на
ограниченои број
ветрогенератора, тј.
горње делове (ротор
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Рецептор

Осетљивост
рецептора

Опис утицаја
поглед, ветропоље би чинио мали део
погледа и, са тих позиција, размера и
састав погледа вероватно не би имали
негативан ефекат услед присуства
вегетације и топографских
карактеристика пешчаре.

Трајање утицаја

Врста
утицаја

Значај
утицаја

и елисе).

H2.3.4 Кумулативни утицај на изглед предела
Кумулативни утицај на изглед предела и рецепторе се може очекивати услед додатних
промена које би могле настати као последица изградње нових ветропоља на подручјима у
широј околини локације. Иако предвиђени ефекти других пројеката појединачно можда
неће бити значајни кумулативно, могу створити неприхватљив ниво негативних утицаја на
изглед предела и рецепторе.
Ово питање ће постајати све значајније са сваким новим реализованим пројектом
ветропоља на ширем подручју ветроелектране „Чибук“. У време израде ове студије (април
2012), доступне информације нису указивале да је планирана изградња других
ветроелектрана на наведеном подручју.

Аткинс
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HI.I

Аткинс

Локације фотомонтажа будућег изгледа предела
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HI.II Фотомонтаже изгледа предела
Фотомонтажа „A“: Будући поглед ка северу и североистоку са обода села Долово, ка локацији предложеног пројекта

Фотомонтажа „B“: Будући поглед ка истоку са обода села Долово, ка локацији предложеног пројекта

Фотомонтажа „C“: Будући поглед ка истоку из централне зоне села Долово

Аткинс
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Фотомонтажа „D“: Будући поглед ка југу са обода Владимировца, ка локацији предложеног пројекта

Фотомонтажа „E“: Будући поглед ка североистоку, са обода села Мраморак ка локацији предложеног пројекта

Фотомонтажа „F“: Будући поглед ка северу са обода села Мраморак, ка локацији предложеног пројекта

Аткинс
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Фотомонтажа „I“: Будући поглед ка северозападу, са обода села Делиблато, ка локацији предложеног пројекта

Фотомонтажа „J“: Будући поглед ка западу, са положаја поред насељених објеката и једноколосечне пруге који се налазе источно од локације предложеног пројекта

Аткинс
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Фотомонтажа „N“: Будући поглед са пута који повезује Долово и Мраморак

Аткинс
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H2.4

Утицај на повећање нивоа буке

H2.4.1 Методологија
У циљу процене утицаја ветропоља на постојећи (уобичајени) ниво буке на предметном
подручју, извршено је моделирање (прорачун) очекиваних нивоа буке које ће емитовати
ветрогенератори. Након тога је извршено поређење добијених вредности са максимално
дозвољеним нивоима буке који су прописани Уредбом о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних
ефеката буке у животној средини (Сл. гласник Републике Србије бр. 75/2010).

H2.4.2 Прорачун очекиваних нивоа буке
Ниво буке који се очекује услед рада ветроелектране прорачунат је помоћу софтвера
WindPrо, који омогућава израчунавање нивоа буке у складу са методом наведеном у
стандарду ISO 9613: Слабљење звука при простирању на отвореном простору, Део 2:
Општа метода израчунавања, 1996.
Стандард ISO 9613 део 2 представља инжењерски метод за израчунавање слабљења
звука при простирању на отвореном простору и прорачун нивоа буке на удаљењу од
различитих извора. Метод описан у делу 2 може се применити на широк спектар извора
буке и описује већину главних механизама слабљења звука. За потребе ове Студије,
следећи механизми слабљења звука су узети у обзир:


Слабљење звука услед геометријског одступања – односно смањење нивоа буке са
повећањем удаљености од сваког ветрогенератора;



Слабљење звука услед атмосферске апсорпције – односно даље слабљење звука са
проласком кроз ваздух;



Слабљење звука услед утицаја тла – односно даље слабљење звука са проласком
преко земље између ветрогенератора и рецептора;

Наведени метод израчунавања користи се у условима преношења звука у смеру дувања
ветра. Нивои буке би били нижи у смеру супротном од смера дувања. Стога наведени
метод представља конзервативни сценарио јер подразумева да се рецептори увек налазе
у смеру дувања ветра.
За сваки од планираних 57 ветрогенератора урађен је засебан модел и прорачун емисије
буке. Затим је укупна бука услед рада свих ветрогенератора моделирана у зони сваког
идентификованог осетљивог рецептора.

Параметри прорачуна
Прорачун је био заснован на температури од 10°C и релативној влажности ваздуха од 70%.
Климатски подаци за предметно подручје показују да је температура ваздуха у распону од
-10°C до 30°C, а релативна влажност ваздуха између 30% и 90%.
Преношење буке у различитим временским условима, у зависности од промена
температуре ваздуха и ваздушног притиска описане су у стандарду ISO 9613-1. Варијације
у временским условима значе да се бука емитована са ветропоља другачије простире по
хладном и сувом времену у односу на, на пример, топло и влажно време.
Вредности температуре и ваздушног притиска коришћене за израчунавање, представљале
су најконзервативнији сценарио са аспекта простирања буке.
Стандард ISO 9613 допушта различите методе израчунавања ефеката апсорпције звука
услед утицаја земљишта. За потребе модела коришћен је „алтернативни“ метод
апсорпције звука узимајући у обзир да је рељеф предметног подручја благо заталасан те
се не сматра потпуно равним.
С обзиром да је коришћен алтернативни метод апсорпције звука на тлу, а подаци опсега по
октавама нису били потребни, остали фактори слабљења звука који су коришћени,
заснивали су се на опсегу од 500Hz, што је у складу са стандардом.
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Ниво буке који емитују ветрогенератори
У време израде Студије (април 2012) коначни избор типа ветрогенератора још увек није
био извршен. Услед тога је прорачун буке био изведен за два различита типа
ветрогенератора а у циљу утврђивања осетљивости промене резултата у односу на тип
ветрогенератора.
Прорачун је извршен за ветрогенераторе типа Vestas V112 и REPower 3.2 (одобрена
технологија Repower 3.4M104), при јединственој брзини ветра од 10 m/s. Подаци о
ветрогенераторима показују да турбина Vestas V112 производи једнако висок ниво буке
при брзинама ветра већим од 10 m/s. Турбина REPower 3.4M104 има гарантовани
акустични излазни ниво буке, стога наведени прорачун представља најгори случај емисије
буке.
За прорачун нивоа буке су коришћени следећи подаци (Табела H.6):
Табела H.6: Јачина звука који емитују различити типови ветрогенератора
Тип
ветрогенератора

Укупна јачина звука,
dBA

Vestas V112

106.5

REPower 3.4M104

105.2

Прорачун нивоа буке
Резултати прорачуна буке приказани су у следећој табели. У случајевима када је за
одређени рецептор добијено више резултата, узиман је у обзир резултат са највишим
нивоом буке.
Табела H.7: Прорачун нивоа буке
Бр.

Локација

Идентификациони
број рецептора
Дан / Ноћ

Vestas V112
dB LAeq

REPower
3.4M104
dB LAeq

1

Мраморак

1678 / 1640

37.8

36.5

2

Девојачки бунар

1658 / 1620

35.8

34.5

3

Долово

1683 / 1645

31.7

30.4

4

Владимировац

1705 / 1703

28.5

27.2

5

Од Владимировца до Девојачког
бунара

1680 / 1642

38.5

37.3

6

Од Девојачког бунара до Мраморка
(север)

1673 / 1635

39.6

38.4

7

Од Девојачког бунара до Мраморка
(средина)

1675 / 1637

37.4

36.1

8

Од Девојачког бунара до Мраморка
(југ)

1686 / 1648

35.9

34.7

9

Од Девојачког бунара до Долова

1688 / 1650

41.0

39.8

Укупно гледано, ветрогенератори типа Vestas V112 емитују ниво буке који је око 1dB(A)
виши од типа REPower 3.4M104, што је у складу са општим нивоом јачине звука dB(A)
сваког од наведених типова турбина.
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H2.4.3 Процена утицаја на постојећи ниво буке
Прорачун нивоа буке који ће емитовати ветрогенератори показује да ће бука у зони свих
осетљивих рецептора бити испод дозвољеног нивоа за ноћ, од 45dB(A), што је прописано
Уредбom о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл.
гласник Републике Србије бр. 75/2010). На овај начин, становници насељених подручја
најближи ветрогенераторима ће бити у довољној мери заштићени од буке коју ће
емитовати ветропоље.
Ипак, процена утицаја ветропоља се може сагледати и ако се упореде постојећи ниво
садашње буке са очекиваним прорачунатим нивоом буке који ће емитовати
ветрогенератори.
У наредној табели коришћени су резултати нивоа буке добијени прорачуном за тип
ветрогенератора Vestas V112 и извршено је поређење са постојећим нивоом буке током
ноћи, како би био сагледан најлошији могући сценарио.
Табела H.8: Утицај на постојећи ниво буке: за ноћ
Бр.

Локација

Израчунати
ниво буке

Постојећи
ниво буке

Укупан
ниво буке

Промена у
нивоу буке

dB LAeq

dB LAeq

dB LAeq

dB LAeq

1

Мраморак

37.8

33

39.0

6.0

2

Девојачки бунар

35.8

32

37.3

5.3

3

Долово

31.7

29

33.6

4.6

4

Владимировац

28.5

32

33.6

1.6

5

Од Владимировца до
Девојачког бунара

38.5

32

39.4

7.4

6

Од Девојачког бунара до
Мраморка (север)

39.6

27

39.8

12.8

7

Од Девојачког бунара до
Мраморка (средина)

37.4

27

37.8

10.8

8

Од Девојачког бунара до
Мраморка (југ)

35.9

33

37.7

4.7

9

Од Девојачког бунара до
Долова

41.0

29

41.3

12.3

Наведена процена показују да је ниво буке који емитује ветропоље виши од постојећег
нивоа (уобичајене) буке током ноћи. Може се очекивати да ће рад ветрогенератора моћи
да се чује. Ипак, укупан ниво буке током ноћи ће остати испод дозвољеног нивоа (45 dB(A)
за ноћ).
Потребно је нагласити да је прорачун буке вршен у смеру дувања ветра. Доминантни смер
ветра на предметном подручју је југоисточни а други доминантни смер је северозападни.
Сходно томе, утицаји код рецептора који се налазе на северу и западу ће бити у складу са
прорачуном – локације у табели под бројем 2, 4, 5, 6, 7 и 9. Утицај се може очекивати и на
локацијама које се налазе јужно и источно током дувања северозападног ветра – локације
у табели под бројем 1, 2, 6, 7 и 8. Долово – локација 3 се не налази у смеру дувања ветра у
односу на ветропоље па се не очекује да ће се утицај на Долово јављати често.
Током дана уобичајени ниво буке на предметном подручју је виши, што је узето у обзир код
прорачуна најлошијег могућег случаја, приказаног у наредној табели:
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Табела H.9: Утицај на постојећи ниво буке: за дан
Бр.

Локација

Израчунати
ниво буке

Постојећи
ниво буке

Укупан
ниво буке

Промена у
нивоу буке

dB LAeq

dB LAeq

dB LAeq

dB LAeq

1

Мраморак

37.8

49

49.3

0.3

2

Девојачки бунар

35.8

37

39.5

2.5

3

Долово

31.7

46

46.2

0.2

4

Владимировац

28.5

37

37.6

0.6

5

Од Владимировца до
Девојачког бунара

38.5

37

40.8

3.8

6

Од Девојачког бунара до
Мраморка (север)

39.6

47

47.7

0.7

7

Од Девојачког бунара до
Мраморка (средина)

37.4

47

47.5

0.5

8

Од Девојачког бунара до
Мраморка (југ)

35.9

49

49.2

0.2

9

Од Девојачког бунара до
Долова

41.0

46

47.2

1.2

У највећем броју анализираних локација, ниво буке који емитују ветрогенератори је нижи
од уобичајене буке током дана. Због тога је очекивана промена у нивоу буке током дана
занемарљива. Укупни ниво буке током дана ће остати испод дозвољеног нивоа (55 dB(A)
за дан).
Софтверски приказ контура буке за обе врсте анализираних ветрогенератора дат је на
Сликама H.2 и H.3.
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Слика H.2: Карта контура буке – ветрогенератор типа Vestas
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Слика H.3: Карта контура буке – ветрогенератор типа REPower
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H2.5

Остали могући утицаји

H2.5.1 Електрично и магнетно зрачење
Увод
Наизменична струја ствара електрична и магнетна поља која се заједнички називају
„електромагнетно поље“. Електрична поља ствара напон и она се појачавају сразмерно
повећању напона. Магнетна поља су резултат протока електричне струје и њихова снага
се повећава сразмерно повећању струје. Далеководи за пренос електричне енергије су
најпознатији извори електромагнетних поља, али и сва друга електрична опрема има
могућност стварања електромагнетног поља. Извори електромагнетног зрачења повезани
са предложеним пројектом ветропоља су надземни далеководи, сами ветрогенератори као
и трансформатори.

Могући утицаји на здравље
Током последњих тридесет година спроведена су бројна истраживања потенцијалних
утицаја електромагнетних поља на здравље људи. Првобитну контроверзу је покренула
студија објављена 1979. године (Wertheimer and Leeper, 1979) која је покушала да повеже
број одређених типова дечје леукемије са сталном изложеношћу електомагентним
пољима. Иако је студија окарактерисана као пуна недостатака, овај рад је привукао
интересовање јавности и покренуо бројне научне студије. Детаљан преглед и разматрање
научне литературе у вези са овом области истраживања је ван предмета ове Студије.
Ипак, препоруке Међународне финансијске корпорације (IFC) које се односе на заштиту
здравља и безбедности када су у питању надземни далеководи (IFC, 2007c) садрже
следеће доступне научне информације:
Постоји забринутост и опште и научне јавности у вези са потенцијалним утицајима на
здравље услед изложености електромагнетним пољима (и то не само кад су у питању
високонапонски водови и трафостанице, већ и свакодневно коришћење струје у
домаћинствима). Ипак, нема довољно емпиријских података који указују на штетне
утицаје по здравље услед изложености уобичајеним нивоима електромагнетних поља
од далековода и електичних уређаја. Међутим, иако је доказа о штетности по здравље
мало, ипак их има довољно да се оправда извесна мера забринутости.
У једној од најновијих опсежних студија, објављеној у „British Journal of Cancer” (Kroll et al,
2010) анализирани су подаци о 28.968 деце која су рођена у Енглеској и Велсу у периоду
1962–1995. године код којих је дијагностификован канцер док су имала мање од 15 година.
Истраживачи нису нашли доказе о узрочности, а уколико се претпостављало да постоји
повезаност, ‘процењени ризик који се може приписати мањи је од једног случаја
годишње“.
Електромагнетно поље има највећи интензитет када је његов извор у непосредној близини
рецептора а интензитет поља опада са повећањем удаљености од извора. Само
рецептори који су дуготрајно били изложени електромагнетним пољима великог
интензитета би могли да буду угрожени. Такав рецептор би могао да буде, на пример,
насељени објекат које се налази у непосредној близини извора великог напона. Када се
ради о планираном пројекту „Чибук“, трансформатори и ветрогенератори се налазе на
значајној удаљености (800 m и више) од најближег рецептора-насељеног објекта, па се
могућност било каквог утицаја може одбацити.
Научна литература не нуди узрочно-последичну везу између штетног утицаја на здравље
људи и дугорочне изложености електромагнетним пољима на нивоу који се ће бити
емитован са ветропоља „Чибук“ и припадајућих објеката. Такође, удаљеност између свих
извора електромагнетних поља и потенцијалних рецептора је прилична тако да ће
потенцијална изложеност представљати само мали део степена безбедне изложености на
који се позивају регулаторна и друга тела у свету. На основу наведених инфомација, може
се закључити да неће бити негативног утицаја на јавно здравље који би био резултат
изложености електромагнетним пољима са ветропоља Чибук.
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H2.5.2 Електромагнетне сметње
Утицај на авио-саобраћај и радио комуникације
Ветропоља могу представљати сметњу за авио-саобраћај и радио-комуникационе системе
у случајевима када се ветропоље налази изузетно близу аеродрома. Планирано
ветропоље „Чибук“ налази се на око 30 km од најближег аеродрома у Сурчину. Аеродром
Ковин се налази на око 12 km од предметног подручја са полетно-слетном стазом која није
у употреби. Услед раздаљине између планираног ветропоља и најближих потенцијалних
рецептора, може се закључити да „Чибук“ неће имати утицај на авио-саобраћај и системе
радио-комуникација.

Утицај на телевизијске и телекомуникационе системе
У условима издатим за потребе израде Плана детаљне регулације комплекса
ветроелектране, надлежни орган („Телеком Србија“) је потврдио да се не очекују никакве
сметње телекомуникационим везама и да се ветроелектрана може изградити на
предметном подручју.
Могло би се десити да буде одређених краткорочних утицаја на телевизијске и/или
телекомуникационе системе услед рада ветропоља, али је мало вероватно да ће бити
било каквог дугорочног утицаја јер се увек могу применити одговарајуће мере (детаљно
описане у додатку PI.I Најбоље расположиве технике). Посматрано дугорочно, ветропоље
неће имати негативан утицај на телевизијске и телекомуникационе системе.

H2.5.3 Утицај на саобраћај и путеве
Главни утицај ветроелектране на саобраћај и путеве биће изражен током фазе изградње. У
фази рада ветроелектране број присутних радника на локацији ће бити мали. Додатно ће
повремено бити извођени радови на одржавању ветрогенератора током којих неће бити
коришћене тешке дизалице. За приступ локацији, тешка возила ће се кретати изграђеним
приступним путевима. Мања возила ће без ометања јавног саобраћаја приступати локацији
са источне стране, под условом да их буде у релативно мањем броју. У фази рада
ветроелектране не треба очекивати да ће долазити до онемогућавања приступа
пољопривредним парцелама. Под претпоставком да ће се за приступ локацији користити
изграђени приступни путеви и примењивати одговарајуће мере управљања, утицај
ветроелектране на саобраћај и путеве ће бити занемарљив.

H2.5.4 Утицај на површинске воде
Није предвиђено да током рада ветроелектране буде било каквих директних упуштања у
површинска водна тела или системе за прикупљање отпадних вода. Такође, на предметној
локацији нису идентификовани правци којима би опасне материје (нпр. трафо уље) могле
доћи до површинских водних рецептора. Из наведених разлога, свако потенцијално
испуштање би могло бити само акцидентно услед радова на одржавању ветрогенератора и
помоћне инфраструктуре. Потребно је нагласити да потенцијално испуштене количине
нису значајне те је мало вероватно да би површински отицај стигао до рецептора.
Под претпоставком да се примене све дефинисане мере за спречавање и ублажавање
овог утицаја, може се закључити да рад ветроелектране неће имати утицаја на
површинска водна тела.

H2.5.5 Утицај на земљиште и подземне воде
Није предвиђено да током рада ветроелектране буде било каквих директних упуштања у
земљиште (и подземну средину). Међутим, у случају удеса, постоји могућност да дође до
испуштања загађујућих материја у земљиште (површински слој земљишта, хумусни слој и
дубље литолошке слојеве) и подземне воде. Потенцијално загађење се може јавити током
следећих активности:


Аткинс
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акцидентно упуштање санитарних отпадних вода из септичке јаме у земљиште и
подземне воде;

Мере за смањење ризика од јављања наведених активности је неопходно да буду
примењене на локацији ветроелектране. Ово подразумева и мере да се спречи допрема
већ загађених материја на локацију.
Предвиђено је да потенцијално загађујуће материје (гориво, уља, хемикалије или течни
отпад) буду ускладиштене у наменским, издвојеним просторима, са опремом за
секундарни прихват и примењеним мерама заштите како би се спречило било какво
акцидентно цурење током складиштења. Такође, одговарајуће радне процедуре ће бити
прописане да би се умањио ризик од удеса током испоруке и допреме материја у
складиште као и током одржавања.
Идејним пројектом трафостанице предвиђена је стандардна заштита од могуће хаварије /
цурења уља из трансформатора. Сваки од трансформатора ће бити смештен у заштитну
непропусну, бетонску каду. Запремина сваке каде ће бити довољна да прихвати количину
трафо-уља из једног трансформатора, тј. око 51 t.
Уколико се примене све дефинисане мере за спречавање потенцијалних удеса и
ублажавање њихових последица, рад ветроелектране ће имати занемарљив утицај на
земљиште и неће имати утицај на подземне воде.

H2.6

Ефекат треперења сенке
Ефекат треперења сенке се јавља у условима када сунчеви зраци падају на елису
ветрогенератора и долази до одсјаја или се ствара дугачка сенка која услед ротације елисе
наизменично настаје и нестаје. У тим условима, поглед на ветрогенераторе може
привлачити пажњу посматрача. Удаљеност ветроелектране од најближих стамбених
објеката је већа од 600 m што се сматра максималним растојањем до ког које се може
видети треперење сенке. Због тога се ова врста сметње не сматра питањем од значаја за
предметни пројекат.
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H3

Утицаји услед престанка рада и затварања
ветропоља

H3.1

Увод
За потребе ове Студије, могући утицаји током затварања ветроелектране нису детаљно
анализирани. Треба истаћи да су по врсти и обиму, утицаји у фази уклањања и демонтаже
опреме и инфраструктуре врло слични утицајима током извођења грађевинских радова.
Главни могући утицаји у овој фази су следећи:


Утицај на постојећи ниво буке



Утицај на саобраћај и путеве



Утицај на јавно здравље, безбедност и сметње.

Осим наведених, потребно је сагледати и следеће утицаје:


Утицај на флору, фауну и станишта



Утицај на изглед предела.

У наредним поглављима извршена је анализа могућих утицаја по престанку рада
ветроелектране и током уклањања опреме.

H3.2

Утицај на повећање буке
Радови на уклањању опреме и инфраструктуре
Радови на уклањању опреме и инфраструктуре ће утицати на повећање нивоа буке на
сличан начин као приликом изградње ветроелектране. Очекивани повишени ниво буке
биће сличан нивоу буке услед грађевинских активности.
Опрема која ће бити коришћена за уклањање ветрогенератора не представља посебно
значајан извор буке који би могао негативно утицати на осетљиве рецепторе.
Може се очекивати да најзначајнији негативни утицај представља разбијање бетонских
темељних платоа стубова током којег би утицај буке могао да се осети на удаљењу и до
1.500 m.

Саобраћај током уклањања ветроелектране
Слично као код извођења грађевинских радова, демонтажа сваког ветрогенератора ће
захтевати значајан број камионских тура. Зависно од путева којима се возила буду кретала
до пројектне локације, могло би доћи до повећања нивоа буке услед повећаног обима
саобраћаја.
Објекти који се налазе у близини пута који повезује север пројектне локације и регионални
пут E-70, и пролази кроз Владимировац, могли би да буду изложени повећању нивоа буке
од саобраћаја.
Осим буке, у зони насељених објеката дуж пута којим ће саобраћати тешка механизација,
биће могуће осетити и повишени ниво вибрација тла, посебно у случају неравнина на
коловозу.
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H3.3

Утицај на саобраћај и транспортне путеве
Утицај на саобраћај и путеве током фазе уклањања ветроелектране ће по врсти и обиму
бити врло сличан утицају у фази изградње. Као и у фази изградње, биће неопходно
предузети одговарајуће мере управљања и ублажавања негативних утицаја како би
евентуални прекиди или ометање локалног саобраћаја били спречени. Под претпоставком
да се примене одговарајуће мере, утицај на саобраћај и путеве ће бити низак. Утицај би
могао бити и средњи за случај да се одговарајуће мере не примене.

H3.4

Остали утицаји услед затварања ветропоља

H3.4.1 Утицај на станишта, флору и фауну
Примарни утицај у фази уклањања ветроелектране представљаће привремено
нарушавање постојеће локације изазвано кретањем тешке механизације и возила. С
обзиром на то да ће радови на демонтажи опреме бити врло слични радовима на
изградњи, потенцијални утицаји ће бити слични фази изградње. Не очекује се да
потенцијални утицаји уклањања ветроелектране буду по интензитету већи од утицаја
током изградње, који су детаљно описани у овој Студији.

H3.4.2 Утицај на изглед предела
Потребно је истаћи да ветрогенератори имају ограничени век рада (25 година). Након овог
периода, турбине које се више не користе морају се уклонити. Током уклањања опреме,
утицаји на изглед предела ће бити врло слични утицајима током монтаже ветротурбина.
Значајно је истаћи да уклањање помоћне инфраструктуре (надзменог далековода) се
највероватније неће вршити имајући у виду да ће јавно предузеће за пренос електричне
енергије („ЕМС“) наставити да користи и одржава далековод.
Након уклањања ветрогенератора, утицаји ће се јавити услед промена у начину
управљања земљиштем на локацији. То ће подразумевати незнатне краткорочне утицаје
као резултат поновне рехабилитације земљишта и успостављања стања пре почетка
изградње. По завршетку радова на уклањању ветроелектране, утицаја на изглед предела
неће бити или ће бити средње позитиван, с обзиром на то да ће предео добити свој
првобитни изглед.
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I

Социо-економски утицаји пројекта
Социо-економски утицаји који ће настати као резултат изградње и рада (и каснијег
уклањања) ветроелектране су следећи: (1) утицај на начин коришћења земљишта, (2)
утицај на повећање могућности за запослење, (3) утицај на начин стицања средстава за
живот, (4) утицај на јавно здравље и безбедност и (5) утицај на инфраструктуру.

Утицаји током изградње
Током изградње ветроелектране, услед заузимања парцела, биће смањена површина
расположивог обрадивог земљишта. Укупна површина која ће бити заузета током радова је
око 128 ha. Од тога ће око 98 ha бити само привремено заузето током изградње. Услед
повећања фреквенције саобраћаја и унапређења приступних путева, привремено ће бити
отежан приступ обрадивом земљишту.
Извођење радова на овако значајном инфраструктурном пројекту ће захтевати ангажовање
око 400 радника. Око 20% потребних радника ће бити са локалног подручја и око 50% са
ширег, националног подручја. Осим директног запошљавања, изградња ветроелектране ће
створити могућности и за индиректно запошљавање услед потреба за набавком
материјала и потрошње радника који су ангажовани на изградњи у локалној заједници.
Привремени негативни утицај би се могао јавити у виду губитка средстава за живот услед
губитка обрадивог земљишта. Ово „економско премештање“ се може догодити следећим
категоријама становништва: (1) лицима која користе парцеле преко којих ће се пролазити
током изградње али која нису власници парцела и чији би усеви могли претрпети штету и
(2) лицима која користе парцеле преко којих ће се пролазити током изградње и
постављања ветргенератора или користе неко друго земљиште које би током изградње
могло претрпети штету.
Позитиван економски ефекат пројекта огледа се у повећању прихода земљорадника који су
продали своје парцеле Носиоцу пројекта (током 2010. године) и добили компензацију којом
су купили друго земљиште. Потенцијални губитак средстава за живот као резултат
повећане фреквенције саобраћаја је занемарљив, а могао би постати значајан само у
случају да постоје одређене пословне активности лоциране у непосредној близини
приступних путева.
Као резултат изградње ветроелектране доћи ће до унапређење путне инфраструктуре, пре
свега услед побољшања и проширења приступних атарских путева. Негативан утицај на
инфраструктуру би се могао јавити у случају оштећења коловозних површина током
саобраћања тешких теретних возила.
Повећање фреквенције саобраћаја (услед допреме материјала и опреме на локацију и
путовања запослених) могло би довести до привременог смањења квалитета живота.

Утицаји током рада
Током рада ветроелектране, услед заузимања парцела, биће смањена површина
расположивог обрадивог земљишта. Укупна површина која ће бити заузета током рада
ветроелектране је око 30 ha (од чега ће око 11.8 ha бити заузето само до престанка рада
ветроелектране).
Рад постројења ће створити могућност за директно запошљавање. Око 20 људи ће бити
запослено од стране Носиоца пројекта (неколико са локалног подручја и неколико са
међународног тржишта, а највећи број ће бити са тржишта Србије). Осим директног
запошљавања, рад ветроелектране ће и индиректно утицати на запошљавање услед
потреба за набавком материјала и потрошње запослених у ветроелектрани у оквиру
локалне заједнице.
Рад ветроелектране ће омогућити повећање прихода општине Ковин и локалне заједнице у
Мраморку, услед учешћа у оствареној добити. Присуство Носиоца пројекта на подручју
општине Ковин би могло утицати на нове домаће и стране инвестиције у општину и регион.
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Ветроелектрана“Чибук“ ће бити једно од првих постројења те врсте у Србији па може
допринети повећању туристичких активности у локалној заједници.
Као резултат изградње ветроелектране доћи ће до унапређење путне инфраструктуре, пре
свега услед одржавања приступних путева потребних за прилаз ветрогенераторима ради
одржавања.
Коначно, Носилац пројекта је у новембру 2008. године са Општином Ковин потписао
Уговор о пословној сарадњи на реализацији пројекта „Ветроелектрана Чибук“ којим су се
уговорне стране сагласиле да Општини припада 2% нето добити настале од продаје
електричне енергије произведене на предметној локацији.

Утицаји по престанку рада
По завршетку демонтаже опреме и уклањања ветроелектране, додатних 11.8 ha (од укупно
30 ha) обрадивог земљишта ће постати доступно за пољопривредне активности.
Истовремено, ограничење коришћења које је постојало на 67 ha површине ће бити
укинуто.
Радови на уклањању ветроелектране, одлагању материјала и враћању земљишта у
првобитну функцију ће утицати на настанак нових директних и индиректних могућности за
запослење. Ове могућности за запослење ће делимично бити доступне и за радну снагу из
локалне заједнице.
Власници парцела (или њихови наследници) ће поново добити могућност да постану
власници земље, по уклањању ветроелектране, за накнаду од 1 EUR (укупно око 62 ha
земље).
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J

Потенцијалне удесне ситуације

J1

Удеси
Потенцијалне удесне ситуације које би се могле јавити као ванредни догађаји током рада
ветроелектране могу груписати у неколико сценарија: (1) стварање леда на елиси, (2) пад
или ломљење елисе, (3) пад ветротурбине, (4) удар грома и пожар.

Стварање леда на елисама
Ризик од стварања леда на елисама (и евентуално ломљење и падање леда) и
потенцијално повређивање људи, може се оценити као низак из следећих разлога:


Локација пројекта се не налази на подручју са изразито хладним климатским
обележјем и значајним ризиком од стварања леда. Могућност стварања леда на
лопатицама ветрогенератора постоји али се не очекује да ће бити дуготрајно.



Савремени стандарди производње ветрогенератора подразумевају да турбине
буду опремљене анти-вибрационим сензорима за детекцију сваке неравнотеже
настале залеђивањем елисе. Ови сензори обезбеђују да ветрогенератор не почне
са радом пре него што је лед уклоњен са елисе.



Током зимског периода на пољопривредним парцелама готово да нема људи.



Најближе насеље се налази на удаљењу од око 800 m од најближег
ветрогенератора. Потенцијално одбацивање леда са лопатице које би могло
утицати на зону насеља је готово немогуће (услед присутне удаљености).



Радници који током зимског периода буду радили на одржавању ветрогенератора
биће упознати са потенцијалним опасностима стварања леда на лопатицама. У
случају да дође до стварања леда, активности одржавања се неће обављати док
лед не буде уклоњен.

Узимајући у обзир све наведене чињенице, могући ризик од повређивања људи или
стварања оштећења услед одбацивања леда са елиса се може оценити као занемарљив.
Другу потенцијалну опасност представља пад леда директно са структуре ветрогенератора
што је по последицама слично паду леда са високе грађевине и може узроковати тешко
повређивање људи који се налазе у подножју структуре. Под претпоставком да ће локално
становништво бити упознато са наведеном опасношћу, овај ризик се може оценити као
занемраљив.

Пад или ломљење лопатице
Ветрогенератори могу бити изложени екстремним временским условима (брзинама ветра)
што може довести до кривљења елемената, ударања лопатице у стуб и њеног лома.
Смањење ризика од појаве овог типа удеса врши се у фази пројектовања ветрогенератора
када се технички параметри лопатица дефинишу узимајући у обзир климатске
карактеристике и брзину ветра на локацији.
Пад или ломљење лопатице представља врло редак случај оштећења а повреде људи као
последица ломљења су још ређе. Слично одбацивању леда, врло је мало вероватно да би
у условима који би могли довести до лома или пада лопатице, људи били присутни у
близини стубова ветрогенератора. Удаљеност ветроелектране од најближих насеља је
довољна да ризик угрожавања безбедности људи сведе на најмањи могући. Из наведених
разлога, ризик од повређивања људи или оштећења имовине у случају пада или ломљења
лопатице се може оценити као занемарљив.

Пад ветротурбине
Пад ветротурбине би се могао десити само у изузетним околностима, изазван екстремним
временским условима (брзинама ветра) који би довели до квара на кочници или на
мултипликатору што би довело до неконтролисаног окретања лопатица и отпадању
ваздушних кочница на врху лопатица. Смањење ризика од појаве овог типа удеса врши се
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у фази пројектовања ветрогенератора када се технички параметри дефинишу узимајући у
обзир климатске карактеристике, брзину ветра и топографске карактеристике терена.
Случајеви пада ветротурбина су врло ретки. Слично опасности од падања леда или
ломљења лопатице, ветроелектрана је удаљена од најближих насеља и мала је
вероватноћа да би током услова у којима би могло доћи до пада турбине, људски фактор
могао бити присутан у близини. Из наведених разлога, ризик од повређивања људи или
оштећења имовине у случају пада ветротурбине може оценити као занемарљив.

Удар грома и пожар
Структура ветрогенератора је таква да се потенцијални удар грома не може избећи. У
случају удара грома, може доћи до оштећења лопатица и електричних компоненти
ветрогенератора а затим и паљења хидрауличног уља и трансформатора ветротурбине.
Пожар изазван на овај начин може бити тешко открити на време услед висине на којој се
налази опрема и због тога што у непосредној близини ветрогенератора нема стално
присутних радника. Гашење пожара такође представља сложен захват због висине на којој
се налази гондола.
Ипак, евентуална оштећења генератора услед удара грома су пре свега последица
пропуста приликом пројектовања (неодговарајућа заштита од директног удара, недовољно
уземљење и слични видови пропуста у заштити). У таквим случајевима, пуцање структуре
ветротурбине би потенцијално могло довести до повреда или оштећења имовине.
Пројектном документацијом је предвиђена уградња технолошки савремених ветротурбина
са примењеним свим мерама заштите које се данас примењују на ветрогенераторима у
циљу спречавања директног удара грома. Из свих наведених разлога, мало је вероватно
да би се људи или имовина могли наћи под утицајем у случају удара грома у турбину.
Стога се ризик од повређивања људи или оштећења имовине у случају удара грома може
оценити као занемарљив.
У случају пожара у гондоли, устаљена је пракса да се допусти потпуно сагоревање
ветрогенератора уз успостављање зоне безбедности (од стране ватрогасне службе) како
би се спречили секундарни пожари у околини ветрогенератора.
Појава пожара на ветротурбини је врло ретка и број познатих случајева је врло мали. У
поређењу са другим структурама за производњу електричне енергије, ризици пожара на
ветрогенераторима нису значајни јер материјали од којих се производе нису запаљиви.
Случајеви пожара на турбинама који су познати нису имали значајне последице по људе
или имовину. Стога се ризик од повређивања људи или оштећења имовине услед пожара
на турбини може оценити као занемарљив.
Пожар на трафостаници представља озбиљнији догађај од пожара на ветрогенератору,
посебно због присуства опасних материја (уља) у трансформаторима. Трафо-станица ће
се налазити ван јавних површина и насељених зона. Идејним пројектом је предвиђен
систем заштите од пожара. Трансформатори ће се налазити у бетонским кадама чија је
запремина предвиђена да прихвати целокупну количину трафоуља. У оквиру
трафостанице предвиђена је и уљна јама, подземни бетонски објекат за прикупљање уља
у случају хаварије. Стога се ризик од повређивања људи или оштећења имовине услед
пожара на трафо станици може оценити као занемарљив.

J2

Опасне материје
Опасне материје које ће бити коришћене у редовном раду ветроелектране су (1)
хидраулична уља и мазива (неопходна за рад ветротурбина) и (2) трансформаторско уље
(у два трансформатора 2х90 МVA).
Количина уља садржаног у уређајима и системима за подмазивање у типу
ветрогенератора који је предвиђен пројектом је око 450 l. Замена уља ће бити вршена
периодично, на сваке четири године, као део редовног превентивног одржавања
постројења. Није предвиђено да опасне материје (уља и мазива) буду складиштена на
локацији ветроелектране.
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Количина уља садржана у сваком од трансформатора ће бити око 51 t. Трансформатори ће
се налазити у бетонским кадама чија је запремина предвиђена да прихвати целокупну
количину трафоуља. У оквиру трафостанице предвиђена је и уљна јама, подземни
бетонски објекат за прикупљање уља у случају хаварије. Одржавање трансформатора (и
замена уља) биће у надлежности ЈП „ЕМС“.
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K

Опис мера предвиђених за
спречавање, смањење или отклањање
значајних штетних утицаја на животну
средину

K1

Увод
Ово поглавље садржи опис мера за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег
штетног утицаја пројекта ветроелектране на животну средину. У поглављу су
представљени различити типови мера као што су техничко-технолошке, организационе,
правне, економске, мере за уређење простора, санитарно-хигијенске мере, биолошке, и
друге.
Све предложене мере су груписане по фазама животног циклуса планираног пројекта и то
као:


Мере током изградње пројекта



Мере током рада пројекта



Мере током затварања пројекта.

Поред мера предложених овом Студијом, Носилац пројекта дужан је да примени и све
мере наведене у Условима и сагласностима надлежних институција (у прилогу Студије).

K2

Мере током изградње

K2.1

Мере заштите флоре, фауне и заштићених подручја
природе

K2.1.1 Мере заштите станишта
Извођење грађевинских радова имаће за утицај губитак обрадивог земљишта и
маргиналних (травнатих, жбунастих) станишта, као и узнемирење фауне сисара и
гмизаваца. У циљу ублажавања овог утицаја предлажу се следеће мере:
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Након исходовања грађевинске дозволе а пре почетка градње потребно је да
Носилац пројекта сачини Елаборат о уређењу градилишта у складу са
Правилником о садржају Елабората о уређењу градилишта (Сл. Гласник РС бр.
31/92). Као мера која потиче из међународне добре управљачке праксе предлаже
се да Елаборат о уређењу градилишта обухвати и мере предострожности у односу
на фауну птица, сисара и гмизаваца као и друге мере заштите током изградње
прописаних овом Студијом. На овај начин се директно утврђују одговорности и
рокови за спровођење сваке појединачне мере.



Мере предострожности у односу на заштиту станишта треба да укључе постепено
(фазно) уклањање вегетације током извођења радова. Постепено уклањање
вегетације потребно је изводити у оним зонама у којима би могло доћи до губитка
станишта за гмизавце (степских травнатих површина, жбунасте вегетације). Овакав
постепени приступ рашчишћавања терена, уз присуство механизације и људи на
локацији, оставља могућност да се пристутне врсте сисара и гмизаваца спонтано
склоне из зоне грађевинских радова.



Присуство инвазивне коровске биљке амброзије (Ambrosia artemisifolia) је утврђено
на значајној површини предметне локације. Овај тип корова наноси штету биљној
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производњи, смањује приносе и негативно утиче на аутохтону флору и фауну.
Током фазе изградње, када је год то могуће, препоручује се сузбијање / уклањање
амброзије, било сечењем или применом хербицида. Додатне информације о
начину контроле ове инвазивне врсте могу се пронаћи на следећој интернет
адреси: http://xwww.agrsci.dk/ambrosia/outputs/ambrosia_eng.pdf.

K2.1.2 Мере заштите слепих мишева
Бука, вибрације и светлост који ће се јављати током изградње представљаће сметњу
слепим мишевима који лове, врше прелет или имају склоништа на подручју реализације
пројекта. Да би утицај на слепе мишеве током вршења радова био неутралисан или
ублажен потребно је спровести следеће заштитне мере:


Смањити интензитет радова у периоду од сумрака до свитања (од априла до
октобра), с обзиром на то да је у наведеном периоду активност слепих мишева
најинтензивнија.



У наведеном периоду, вештачко осветљење ограничити само на зоне текућих
радова. Светлост рефлектора усмерити ка зонама у којима се изводе радови.
Препоручује се облагање рефлектора заштитним поклопцима који спречавају
расипање осветљења ван зоне радова.

K2.1.3 Мере заштите птица
Грађевински радови могу довести до узнемиравања птица у периоду размножавања, услед
рашчишћавања вегетације, као и до губитка станишта за размножавање препелица. У
циљу ублажавања ових утицаја предлажу се следеће мере:

K2.2



Уклањање вегетације током извођења радова потребно је планирати ван сезоне
размножавања и на тај начин спречити могуће уништавање гнезда, јаја или
младунаца.



Да би се компензовао губитак станишта за размножавање препелица (процењен
губитак 6 територија од идентификованих 30) потребно је формирати нове
територије (зоне) укупне површине 4,5 ha (6x0,75 ha) које се састоје од природног,
необрађеног земљишта и поља са цветном вегетацијом. Зоне формирати на
удаљењу од најмање 250 m од локације ветрогенератора. Ове зоне ће
представљати станишта на којима се препелице могу размножавати уместо
досадашњих станишта. Формирање станишта за препелице ће представљати
корист и за друге врсте птица у периоду размножавања.

Мере заштите изгледа предела
У периоду изградње ветропарка биће остварени визуелни утицаји на погледе из околних
села и са регионалних путева. У циљу ублажавања визуелних утицаја услед повећане
„урбанизације“ предела због грађевинских радова потребно је предузети следеће мере:
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У склопу припремних радова, уклањање вегетације спровести на начин да се
уклања само оно што је заиста неопходно за извођење грађевинских радова.



У случајевима када механизација мора маневрисати у непосредној близини
постојеће вегетације, обезбедити одговарајућу заштиту постављањем заштитних
ограда, покривањем, итд.



По завршетку активности, радне зоне које су биле формиране на обрадивим
површинама довести у првобитно стање.

Мере у области саобраћаја и путева
У периоду изградње ветропарка за потребе транспорта грађевинског материјала и опреме,
биће коришћени и јавни и атарски (интерни) путеви. Радови ће утицати на повећано
саобраћајно оптерећење тешким теретним возилима, на локалном и регионалном нивоу. У

Аткинс
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циљу обезбеђења несметаног и безбедног одвијања саобраћаја, заштите људи и животне
средине, потребно је предузети следеће мере:
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Иако Носилац пројекта није формално (и директно) одговоран за транспорт који
врше извођачи пре доласка на локацију, препоручује се да се активно укључи у
ефективно управљање транспортом у свим фазама пројекта.



У циљу достизања адекватног нивоа безбедности у саобраћају, потребно је да
Носилац пројекта изради и примени „План управљања саобраћајем“. План треба
да се састоји из два дела: (1) управљање саобраћајем на јавним путевима и (2)
управљање саобраћајем на интерним путевима (на самој локацији пројекта). У
делу (1) потребно је предвидети начине за смањење броја тура, најпогодније руте
до пројектне локације и од ње, начин комуникације са локалним надлежним
органима о периодима испоруке и транспорта, планирање саобраћаја, јавно
обавештавање, итд. У делу (2) потребно је предвидети саобраћајнице које повезују
зоне са радовима и зоне са деловима и опремом, ограничења брзине, спречавање
емисије прашине са путева, итд. Планом посебно дефинисати кретање тешких
теретних возила.



За транспорт користити искључиво путеве који су предвиђени за приступ
предметној локацији.



Периоде испоруке планирати на начин да се избегну сметње узроковане буком.
Избегавати саобраћање тешки теретних возила током ноћних часова.



Ради спречавања застоја на путевима, доставу материјала
организовати ван „саобраћајног шпица“, кад год је то могуће.

на

локацију

Мере заштите од буке
У циљу смањења утицаја буке услед грађевинских активности на локацији, потребно је
предузети следеће мере:
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Уколико је могуће, приступне путеве за грађевинску механизацију одредити на
начин да се избегну зоне са осетљивим рецепторима.



Током извођења радова потребно је да грађевинска возила користе само утврђене
путеве за приступ локацији.



Обезбедити да радници ангажовани на градилишту буду упознати са захтевом да
бука и сметње од грађевинских радова буду сведени на најмању меру.



Дефинисати радно време градилишта за редовне грађевинске активности. Радове
који директно утичу на емисију буке у животној средини обављати током дана.



Планирати радове на начин да потреба за радовима ван дефинисаног радног
времена буде сведена на минимум.



Користити редовно одржавану опрему и механизацију која не генерише повишени
ниво буке.



Опрему и возила која се не користе угасити (искључити).



Користити заштитна средства у циљу спречавања или смањења емисије буке.
Раднике на изградњи опремити за заштиту од буке у складу са прописима који
дефинишу безбедност и заштиту на раду.

Мере заштите културних добара
У складу са Законом о културним добрима (Сл. Гласник РС, бр. 71/1994), Завод за
заштиту споменика културе Панчево је утврдио услове које је Носилац пројекта у обавези
да испуни када буде почињао извођење грађевинских радова. Услови Завода су следећи:


Аткинс

Пре почетка земљаних радова обезбедити обавезну површинску проспекцију
терена (археолошко рекогносцирање) на археолошки недовољно истраженом
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простору (зоне на карти D.13 зелене боје, у поглављу D10 Заштићена непокретна
културна добра). Носилац пројекта треба да испуни овај захтев у сарадњи са
Заводом за заштиту споменика културе у Панчеву.
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Током извођења радова обезбедити обавезан археолошки надзор и интервенцију
за сваку локацију ветрогенератора у близини регистрованих археолошких
локалитета на предметном подручју (зоне на карти D.13 црвене боје, у поглављу
D10 Заштићена непокретна културна добра). Носилац пројекта треба да испуни
овај захтев у сарадњи и према упутствима Завода за заштиту споменика културе у
Панчеву.



Извођач је у обавези да благовремено обавести Завод за заштиту споменика
културе у Панчеву о почетку земљаних радова.



Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у
Панчеву, у свему у складу са чланом 109. Закона о културним добрима (Сл.
Гласник РС, бр. 71/1994).

Мере управљања отпадним водама
Да би се спречили или ублажили утицаји настанка отпадних вода током изградње
применити следеће мере:
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Прикупљање површинског отицаја са површина на којима се изводе радови вршити
путем привремено изграђених одводних канала и таложница ради спречавања
директног упуштања у природни реципијент (земљиште), посебно током периода са
падавинама.



Атмосферске отпадне воде које ће настајати отицањем са манипулативних
површина градилишта потенцијално могу садржати суспендоване материје и
нафтне деривате. Предвидети контролисани прихват потенцијално зауљених
атмосферских вода и њихов третман у таложнику или сепаратору масти и уља
којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода задовољава критеријуме
прописане за испуштање у одређени реципијент.



Прање и чишћење опреме и возила вршити у зонама које су опремљене
одговарајућим прихватима за сакупљање отпадне воде.



Користити мобилне тоалет кабине за раднике. Мобилне тоалете редовно
одржавати и празнити у складу са уговором са испоручиоцем услуге.

Мере управљања отпадом
Да би се спречили или ублажили утицаји настанка отпадног материјала током изградње
применити следеће мере:

Аткинс



Отпадни материјал који настаје у процесу изградње (комунални отпад, грађевински
материјал, метални отпад, пластика, папир, старе гуме) прописно сакупити,
разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију у складу са
Законом о управљању отпадом (Сл. Гл. РС 36/2009, 92/2010) и другим прописима
којима се уређује поступање са различитим типовима отпада.



Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је
прибављена сагласност надлежног органа. Транспорт ископаног материјала
вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања
материјала.



Опасан отпад (отпадно уље) прикупљати, безбедно чувати у затвореним посудама
на посебно одређеном месту у складу са Правилником о начину складиштења,
паковања и обележавања опасног отпада (Сл. Гл. РС 92/2010).
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K2.8

Мере заштите земљишта и подземних вода
Да би се спречили утицаји на земљиште и подземне воде током изградње, применити
следеће мере:
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Минимизирати косине ископа током земљаних радова.



Предузети адекватне мере у циљу смањења ризика од цурења или изливања
загађујућих материја (уља, горива, хемикалија). Ове материје складиштити у за то
намењеним, адекватним просторима, опремљеним прихватима за случај изливања
и дефинисаним радним упутствима за адекватно руковање.

Мере заштите квалитета ваздуха
Заштита квалитета ваздуха током изградње се пре свега односи на спречавање емисије
прашине и издувних гасова, па је потребно применити следеће мере заштите:

K3



Спречити излагање и исушивање земљишта (односно емисију прашине) када је то
могуће.



Покривати возила која превозе прашкасте материјале ради спречавања емисије
прашине.



Вршити редовно квашење запрашених
грађевинског материјала током транспорта.



Ограничити брзине возила на путевима који нису асфалтирани.



Обезбедити да сва возила буду опремљена моторима који су у складу са
прописаним стандардима Републике Србије, редовно одржавани, посебно у циљу
спречавања емисије црног дима.

површина

и

спречити

расипање

Мере током рада ветропоља
У овом поглављу су дефинисане неопходне мере за спречавање или ублажавање утицаја
који су идентификовани као значајни у фази рада планиране ветроелектране. Мере
заштите животне средине које су предвиђене постојећом пројектном документацијом
засебно су приказане у поглављу К3.1. Остале мере заштите, предложене овом Студијом
даље су груписане у односу на чиниоце животне средине чија се заштита предлаже.

K3.1

Мере заштите предвиђене пројектом
Идејним пројектом („Енергопројект Ентел“, 2012) предвиђене су следеће мере заштите:

Аткинс



За прикупљање санитарних отпадних вода из управне зграде и командног центра
трафостанице, предвиђена је изградња интерне фекалне канализације. Фекалне
3
воде ће се упуштати у две водонепропусне септичке јаме (капацитета 22,5 m и 12
3
m , респективно). Предвиђени капацитети септичких јама су довољни за
прикупљање отпадних вода током периода од месец дана.



Трансформатори 2х90 MVA ће бити смештени у две бетонске каде димензија 7,5 m
x 10,5 m x 0,80 m. Предвиђена запремина када ће бити довољна да прихвати
целокупну количину трафо уља (51 t по трансформатору).



У оквиру трафостанице предвиђена је и изградња уљне јаме, подземног бетонског
објекта за прикупљање уља у случају хаварије. Уљна јама ће имати преграде које
ће омогућити одвајање уља од сакупљене атмосферске воде.
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K3.2

Мере заштите станишта, флоре и фауне

K3.2.1 Заштита слепих мишева


У циљу смањења ризика од директног судара или баротрауме, посебно за врсту
Белоруби слепи мишић (Pipistrellus kuhlii) и Шумски слепи мишић (Pipistrellus
nathusii), предлаже се гашење ветрогенератора ВГ 16 и ВГ 59, у ноћном периоду од
маја до септембра, приликом следећих временских услова:
-

брзина ветра мања од 6 m/s. Овај критеријум је изабран на основу
опсежних истраживања (Brinkmann, 2011- „Нови метод одређивања смртних
исхода код птица и слепих мишева на ветрогенераторима на основу
претраге остатака“);

-

температура виша од 10°C;

-

без падавина.

Наведени ветроегенератори треба да буду угашени у периоду од једног часа након
заласка сунца до једног часа пре свитања.


Резултати истраживања спроведених на предметном подручју су показали да ризик
за врсту Мали ноћник углавном постоји али превасходно за младунце и то у
периоду од средине јула до средине септембра (Поглавље 3.2.1 „Ecoda Consulting“,
2011a). Да би се ризик за ову врсту свео на прихватљив ниво, предлаже се гашење
ветрогенератора ВГ 37, 38, 39, 44 и 64, у периоду од јуна до септембра и то под
претходно наведеним временским условима. Наведени ветроегенератори треба да
буду угашени у периоду од једног часа након заласка сунца до једног часа пре
свитања.
Услед релативно великог подручја на локацији планиране ветроелектране на којој
прелет врши Мали ноћник, промена просторног распореда ветрогенератора није
била изводљиво и рационално решење. Због тога се повремена промена
оперативних параметара ветроелектране (повремено гашење одређених турбина)
у периоду интензивне активности слепих мишева сматра оптималним решењем.



У циљу задржавања постојећих летних коридора предлаже се засађивање
жбунасте вегетације дуж путева који прелазе преко локације ветрелектране. Врсте
које лете на већим висинама, као Средњи ноћник (Nyctalus noctula) у мањој мери
користе линеарне структуре као што су путеви. Ипак, давање значаја путевима који
прелазе преко локације ветропоља ће „охрабрити“ слепе мишеве да врше прелет
преко локације користећи постојеће коридоре, пре него да обилазе ветропоље. Ово
се посебно односи на врсте попут Белорубог слепог мишића (Pipistrellus kuhlii) и
Шумског слепог мишића (Pipistrellus nathusii) за које је познато да користе линеарне
структуре (путеве) за прелет.

K3.2.2 Заштита птица
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Стручни тим „Ecoda“ ангажован за истраживање и процену могућих утицаја на
фауну птица, у свом извештају (Стручно мишљење о очекиваном утицају на
птице) је проценио да ризик од колизије код циљних врста није значајан (у смислу
члана 5. Директиве о птицама и члана 6. Бернске конвенције), (поглавље 6.2.3 и
6.2.4 „Ecoda“ извештаја).
Ипак, у Војводини се годинама врше учестала истраживања птица о чему постоји
обиље објављених и доступних података. Међу објављеним подацима је изузетно
мало података о патуљастом орлу. Осим на Малом песку и Хатарицама
(локалитети уз југоисточни и југозападни руб СРП „Делиблатска пешчара“), нигде у
Војводини није забележена слична нити већа учесталост појављивања ове врсте.
Патуљасти орао је изузетно ретка гнездарица у Војводини, са проценом популације
од једног пара. Обзиром да је селица, у оквиру истражног подручја могуће га је
регистровати само у периоду април-септембар. У периоду мониторинга патуљасти
орао је забележен у 8% излазака истраживача (4 изласка од 52).
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Предметни простор је једно од најважнијих познатих подручја за патуљастог орла у
Војводини, тако да се ризик од колизије ове врсте са ветрогенераторима у
предложеном ветропарку „Чибук 1“ не може искључити.
Из наведених разлога, препоручује се да Носилац пројекта изврши означавање
ветрогенератора по следећој метогологији: да једна седмина површине елисе буде
обојена црвеном бојом. Фарбање једне елисе на ветрогенератору се сматра
оптималним и рационалним решењем, јер приликом ротирања има исти ефекат на
птице као и у случају фарбања све три елисе. Овакав начин фарбања има мањи
утицај на изглед предела. Поред тога, локација пројекта је удаљена од аеродрома
и ваздушних путева због чега је Директорат цивилног ваздухопловства издао
услове у којима се наводи да фарбање елиса за потребе сигурности авијације није
потребно. У сваком случају, пошто је начин обележавања елиса турбина предмет
сталног унапређења и усавршавања у складу са искуствима из праксе, примениће
се начин обележавања елиса турбина у складу са финалним условима које Завод
за заштиту природе за ове потребе изда.


K3.3

K3.4

Такође, препоручује се да се у складу са Условима Завода издатим 25.3.2010 (у
прилогу Студије) основе стуба сваког ветрегенератора обезбеде на такав начин да
се испод њих не могу укопавати сисари који воде подземан начин живота а који су
потенцијалан плен птица грабљивица.

Мере заштите изгледа предела


Применити програм наменског озелењавања у циљу ублажавања негативног
визуелног утицаја у осетљивим зонама (сеоским насељима) на ширем подручју.



Предлаже се озелењавање на стратешким тачкама у оквиру и ван предметне
локације, ради формирања густе вегетације (шикара) и заклањања потенцијалног
визуелног утицаја. Озелењавати и садити искључиво аутохтоне врсте које
одражавају локални карактер предела.



Завршни премаз на ветрогенераторима треба да буде мат да би се избегло
стварање одсјаја (и сметњи које изазива) на металној површини. Исписивање
корпоративних логотипа, натписа и мотива би требало избегавати.

Мере управљања снабдевањем водом
Носилац пројекта планира израду једног експлоатационог бунара на локацији
комплекса којим ће се захватати подземне воде из квартарних пескова са процењене
дубине од око 60 m. Да би обављао експлоатацију подземних вода, у складу са
захтевима Закона о водама (Сл. Гл. РС 30/10), потребно је следеће:

Аткинс



Носилац пројекта је у обавези да исходује водну сагласност за отварање локалног
изворишта уз пратећу употребну дозволу за објекат. За те потребе неопходно је
сачинити Пројекат израде истражно-експлоатационог бунара и његово
повезивање на систем и исходовати Водно мишљење надлежног Секретаријата за
водопривреду у Новом Саду.



Након израде истражно-експлоатационог бунара и израде Завршног техничког
извештаја о изради бунара потребно је спровести детаљна хидрогеолошка
истраживања у обиму неопходном за израду и одбрану Елабората о билансу и
резервама подземних вода код надлежног покрајинског органа (Покрајинског
секретаријата за енергетику и минералне сировине из Новог Сада). Надлежни
орган на основу тога издаје Решење о утврђеним резервама подземних вода.



Носилац пројекта биће у обавези да мери и региструје количине захваћене воде и
води уредну евиденцију о томе да резултате мерења на годишњем нивоу доставља
надлежном водопривредном органу.



Поред наведених, Носилац пројекта биће у обавези да поступа у складу са осталим
обавезама које буду наложене водном сагласношћу надлежног водопривредног
органа.
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K3.5

K3.6

K3.7

K3.8

Мере управљања отпадним водама


Обезбедити редовну контролу и (месечно) пражњење обе септичке јаме. Послове
пражњења поверити организацији овлашћеној за сакупљање и одвожење отпадних
санитарних вода. Водити уредну евиденцију о чишћењу септичких јама.



Одушке септичких јама опремити филтерима који ће апсорбовати непријатне
мирисе.



Вршити редовну контролу сепаратора (преграда) уљне јаме трафостанице.
Пражњење сепаратора од издвојене уљне фазе поверити овлашћеној
организацији. Водити уредну евиденцију о чишћењу сепаратора уљне јаме.

Мере управљања отпадом


Обезбедити потребан простор, потребне услове и опрему за сакупљање,
разврставање и привремено чување отпадних материја у складу са Законом о
управљању отпадом (Сл. Гл. РС 36/2009, 92/2010) и другим прописима којима се
уређује поступање са различитим типовима отпада.



Опасан отпад (отпадно уље) прикупљати, безбедно чувати у затвореним посудама
на посебно одређеном месту у складу са Правилником о начину складиштења,
паковања и обележавања опасног отпада (Сл. Гл. РС 92/2010). Прикупљено
отпадно уље предавати овлашћеној организацији са којом је закључен уговор а која
поседује важећу дозволу за управљање опасним отпадом (складиштење, третман,
одлагање).



Прикупљени чврсти отпад (секундарне сировине) разврставати и одлагати у
засебне контејнере. Секундарне сировине предавати овлашћеној организацији са
којом је закључен уговор а која поседује важећу дозволу (складиштење, третман,
одлагање).



Није дозвољено одлагање отпадних материја на непокривеном и небетонираном
простору у кругу ветроелектране.

Мере заштите земљишта и подземних вода


Дефинисати радна упутства за адекватно руковање опасним материјама.



Опасне материје складиштити у за то предвиђеним затвореним просторима уз
обезбеђен секундарни прихват и апсорбент за случај просипања.

Мере заштите од буке
Студијом се не предлажу посебне мере заштите од буке током рада ветроелектране,
имајући у виду да ће процењени ниво буке у зони осетљивих рецептора бити у границама
дозвољеног и за дан и за ноћ. Предлаже се примена опште мере за заштиту од буке и то:


K3.9

Аткинс

Омогућити исправан рад опреме и уређаја, спровођењем превентивног одржавања
у складу са препорукама произвођача, и на тај начин обезбедити да ниво буке буде
у складу са пројектованим вредностима.

Мере заштите у случају удеса


Пре почетка рада ветроелектране, израдити План поступања у удесним
ситуацијама који треба да садржи (1) шему одговора на удес, (2) програм обуке и
тренинга, (3) програм контроле, (4) остала упутства и обавештења. Овим Планом
ће бити утврђено које активности се предузимају у случајевима удеса, које
екстерне институције се обавештавају и како се санирају последице.



Снаге за спровођење Плана треба да укључе (1) раднике задужене за управљање
радом ветроелектране у тренутку настанка удеса, (2) остале раднике који нису у
смени, (3) надлежну ватрогасну јединицу.
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Редовно спроводити адекватну обуку запослених која треба да укључи и
препознавање поремећаја у раду ветротурбине (неуобичајени звуци из стуба,
гондоле или лопатица) и начине поступања у тим случајевима.



У периодима јаких налета ветра (брзина ветра већа од 25 m/s) ветротурбина се
аутоматски зауставља и одржава у закоченом стању (због могућег оштећења
опреме и уређаја).



Успоставити свеобухватан програм превентивног одржавања и праћења кључних
делова ветротурбине ради смањења ризика од појаве кварова и потенцијалних
удеса.



Редовно одржавати електричне компоненте и ротирајуће делове у гондоли и тако
смањити ризик од повећања температуре или варничења (и пожара) у гондоли.



У изузетним случајевима који се могу јавити (лом лопатице, пад ветрогенератора) у
потпуности уклонити настали отпад и безбедно га одложити. Извршити
рехабилитацију оштећеног земљишта и компензацију за (евентуално) учињену
штету пољопривредним усевима.



Уградити аутоматски систем детекције пожара који ће обезбедити искључивање
система за пренос електричне енергије у најкраћем року.



Сценарио пожара на ветрогенераторима као и у трафостаници представља ризик
општег типа и предмет је засебне анализе заштите од пожара коју спроводе
овлашђене институције. Елаборат о заштити од пожара представља засебан део
пројектне документације и утврђује начин одговора у случају пожара и одговарајуће
мере заштите.



Зона непосредно око ветрогенератора мора бити зона у којој је забрањено пушење
и у складу са тим и означена.



У случају изливања опасне материје, искоришћени сорбент сакупити и депоновати
према Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног
отпада (Сл. Гл. РС 92/2010).



У случају деградације земљишта и подземних вода неопходно је извршити
ремедијацију или на други начин санирати деградирану животну средину у складу
са пројектом санације и ремедијације.

K3.10 Мере заштите авио-саобраћаја
У складу са условима Директората цивилног ваздухопловства републике Србије од
06.06.2012. ветроегенетари се морају облежити као препреке у ваздушном саобраћају
(Правилник о аеродромима, Сл.Гласник РС бр. 23/12). У том смислу наложена је следећа
мера заштите:


Укупно 23 (тачно дефинисаних) ветрогенератора обележити тако што на врху стуба
(гондоли) треба поставити флеш светиљку црвене боје, средњег интензитета а
укупно 6 ветрогенератора обележити постављањем флеш светиљки беле боје
високог интензитета. Детаљан опис ове заштитне мере налази се у оригиналном
тексту Услова датим у прилогу Студије.

K3.11 Мере заштите од неовлашћеног приступа

Аткинс



Закључавати улазна врата у сваки стуб ветрогенератора.



Успоставити систем за спречавање неовлашћеног приступа и контролу приступних
путева до ветрогенератора и опреме.



На приступним путевима ка ветрогенераторима поставити знакове упозорења.



Простор за одржавање и складиштење треба да буде ограђен.
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K4

Информисати становнике у локалним заједницама о зонама безбедности и могућим
опасностима током рада ветротурбина.

Мере спречавања и ублажавања утицаја током
затварања ветропоља
Планирани радни век ветроелектране је око 25 година. Након овог периода могло би доћи
до замене турбина или до затварања и уклањања постројења.
Заштитне мере у периоду затварања и уклањања ветроелектране садрже исте или сличне
захтеве као мере заштите током извођења радова и уградње ветрогенератора. У том
смислу наведене мере приликом изградње а које се тичу заштите од буке, управљања
саобраћајем, заштите станишта, флоре и фауне, заштите земљишта и подземних вода,
заштите од загађења ваздуха и сл. могу се применити и у случају затварања и уклањања
ветропоља.
У садашњем тренутку није рационално детаљно утврђивати захтеве везане за затварање
пројекта обзиром да промењени услови на терену, измене у прописисма као и напредак
технологија могу условити значајно другачији приступ. Стога, пре него што отпочну радови
на уклањању постројења, биће неопходно сачинити Главни пројекат затварања и
уклањања постројења који ће садржати и детаљан план санације подручја ветроелектране.
У склопу главног пројекта биће потребно и формално утврдити списак заштитних мера и
захтеве које је потребно испунити, а на основу могућих специфичних услова који могу
настати у то време. Наведени пројекат биће потребно ускладити и са Условима које ће
издати надлежне институције.
Пројекат са планом санације треба да буде прихваћен од стране надлежног органа из
области заштите животне средине као и свих других заинтересованих страна (укључујући и
финансијске институције које буду учествовале у финансирању пројекта).
У овом поглављу је наведено неколико општих мера (принципа) заштите које је неопходно
применити у фази престанка рада пројекта, и то су:

Аткинс



Пре уклањања ветроелектране и рашчишћавања предметне локације, поново
извршити еколошку анализу локације ради утврђивања да ли је потребна примена
посебних мера и активности, у зависности од идентификованих врста и њихових
станишта.



Током радова формирати централно складиште, по површини и структури исто као и
складиште током извођења радова.



Производне јединице и објекте уклонити и отпремити са локације. Све материјале и
делове опреме погодне за поновну употребу рециклирати и обновити.



Бетонске темеље разградити до дубине од 1 m. Сав отпадни материјал отпремити са
локације и збринути у складу са прописима који регулишу поступање са отпадом.



Земљиште рехабилитовати и вратити у стање погодно за пољопривредну делатност,
као и пре постојања ветроелектране.
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L

Програм праћења утицаја на животну
средину

L1.1

Заштита станишта, флоре и фауне
Континуални мониторинг
Правилником о техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну
комуникацију дивљих животиња (Сл. Гласник РС, нр. 72/2010), члан 10. захтева се да све
ветроелектране снаге веће од 50 MW треба да буду опремљене тако да обезбеде
континуално праћење прелаза птица и слепих мишева изнад територије коју заузима
ветроелектрана. У време израде Студије (април 2012.) још увек није било добијено
тумачење Завода за заштиту природе – Нови Сад о томе шта се (у смислу Правилника)
подразумева под опремљеношћу за континуално праћење (нпр. радари, камере, итд.).
Савремена пракса наведене технологије сматра корисном додатном опремом пре него
самосталном техником мониторинга током рада ветроелектране (Смернице Завода за
заштиту природе Енглеске „Natural England“, 2010), мада наглашава да је најбоља пракса
за континуални мониторинг након изградње ветроелектране да се настави са истом
методологијом посматрања птица и слепих мишева која је примењена и пре изградње, јер
је ово једини начин да се добију сигурни и упоредиви подаци. Смернице дају одређене
информације о коришћењу радара или камера и њиховим ограничењима али не и о начину
њиховог инсталирања, броју, начину коришћења и употреби добијених резултата, посебно
са аспекта предметног пројекта. Такође, уградња сталних радара може имати врло
ограничену примену и у контексту пројекта „Чибук“ не представља најбољу расположиву
технику (БАТ). Носилац пројекта очекује званично тумачење надлежног органа. Ова
Студија има за циљ да саветима допринесе решавању овог питања.

Мониторинг птица у фази рада ветроелектране
Смерницама „Natural England“ – Завода за заштиту природе Енглеске, из 2010. године о
мониторингу птица током изградње и рада ветроелектрана предлаже се иста методологија
истраживања коју је Носилац пројекта већ користи током додатних истраживања птица на
пројектној локацији (новембар 2011-јул 2012). Наведена методологија је описана у додатку
P.I.III. Наведену методологију је потребно применити током рада ветроелектране јер ће на
тај начин бити могуће направити директно поређење бројности врста и активности птица
забележених мониторингом пре пројекта и нових резултата, након почетка рада
ветроелектране. Ово подразумева 36 часова истраживања у тачкама цензуса на свакој од
шест тачака, током репродуктивног периода и током зиме, уз додатних 9 тачака током
репродуктивног периода (од краја марта до јула). Наведени мониторинг је потребно
вршити током следећих година рада ветроелектране: прве, друге, треће, пете, десете и
петнаесте.
Током прве три године рада ветроелектране, мониторинг мора да укључи анализу остатака
угинулих јединки. Циљ анализе је да се добију подаци о морталитету птица услед
постојања ветроелектране. У случају да се утврди евенуално повећана смртност врсте која
се сматра значајном, Носилац пројекта је дужан да примени додатне мере које ће
ублажити / зауставити овај тренд.
Предложена методологија мониторинга мора бити усаглашена са надлежним органом, пре
почетка изградње ветроелектране.

Мониторинг слепих мишева у фази рада ветроелектране
Мониторинг слепих мишева је неопходно вршити у периоду од најмање две године од
почетка рада ветроелектране (бележењем активности одговарајућим уређајима, нпр.
аутоматским системом за ултразвучну аутодетекцију или ехолокацијом).
Анализа остатака угинулих јединки треба да се обави у складу са методологијама
препоручених у литератури (Brinkmann et al. 2011). Анализа остатака јединки мора да
обухвати подручје од 50 m око сваког ветрогенератора. У периоду активности слепих
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мишева, једном до двапут недељно, методом кретања трансектом извршити анализу
остатака око сваког ветрогенератора.
Циљ наведеног мониторинга је да:


Верификује претпоставке о могућим утицајима наведеним у овој Студији и утврди
да ли постоје значајна одступања од предвиђених утицаја;



Анализира ефективност мера за ублажавање негативних утицаја (нпр. промену
оперативних параметара у циљу смањења ризика од директног судара); и,



Идентификује ветрогенераторе који су „критични“ са аспекта страдања слепих
мишева и, ако је потребно, дефинише додатне оперативне параметре у циљу
смањења броја директних судара.

Током мониторинга рада ветроелектране, неопходно је узети у обзир следеће:


Ризик од директног судара за врсту Велики поноћњак (Eptesicus serotinus) на
локацији ветрогенератора (ВГ) 1 и ВГ 2 (оба се налазе на летном коридору) и ВГ 48
где је ултразвучном аутодетекцијом утврђен висок интензитет активности током
појединих ноћи;



Утврдити период активности слепих мишева у зони захвата ротора
ветрогенератора за које је одређен посебан режим рада (ВГ 16, 37, 38, 39, 44, 59 и
64) и уколико постоји потреба, кориговати прописани режим у складу са новим
сазнањима;



Ризик од директног судара за врсту Средњи ноћник (Nyctalus noctula) на локацији
ВГ 48 где је ултразвучном аутодетекцијом утврђен висок интензитет активности
током поједних ноћи.

Из наведених разлога морају се предузети следеће активности мониторинга:
Током периода од средине марта до средине новембра, у трајању од најмање две године
од почетка рада ветроелектране, уградити аутоматске системе за ултразвучну
аудиодетекцију (енг. „bat-box“) у гондоле следећих ветрогенератора: ВГ 1, ВГ 2, ВГ 38, ВГ
48, ВГ 59 и ВГ 64. Наведени избор ветрогенератора представља репрезентативан приказ
активности слепих мишева на предметном подручју. Добијени подаци за наведене
ветрогенераторе ће бити примењиви за вредновање активности слепих мишева и за све
ветрогенераторе у близини.
Аутоматски системи за ултразвучну аутодетекцију ће бити уграђени у гондолу турбине и
вршити снимање током целог периода истраживања. Струјно напајање је обезбеђено из
ветрогенератора тако да ће систем радити континуирано. Подаци снимљени током ноћи ће
бити у форми текстуалне поруке која ће садржати и податке о статусу уређаја.
Уградња аутоматских ултразвучних детектора од средине марта до средине новембра ће
омогућити добијање информација о активностима слепих мишева на висини ротора, током
сваке ноћи. Подаци о временским условима се бележе у контролном уређају
ветрогенератора, што омогућава праћење активности слепих мишева у односу на
временске прилике.
Мониторинг ће омогућити да се утврде периоди током којих је интензитет активности
слепих мишева висок (у зависности од периода године, периода током ноћи и брзине
ветра) тако да ће бити могуће предвидети периоде са повећаним ризиком од директног
судара. Наведене информације ће бити коришћене за евентуалну оптимизацију (корекцију)
оперативних параметара ветроелектране а у циљу смањења броја смртних исхода.
Уколико током прве две године рада ветроелектране, подаци добијени мониторингом не
обезбеде јасан приказ и резултат активности слепих мишева, мониторинг се мора
продужити и током наредне године или до тренутка док не буду добијени јасни резултати.
Неопходно је да податке добијене мониторингом анализира лице стручно за слепе
мишеве. У случају да се мониторингом дође до информација о зонама које претходно нису
биле евидентиране као значајне за слепе мишеве, или о зонама о којима су
идентификовани смртни исходи, наведене информације се морају користити за корекцију
оперативних параметара ветроелектране.
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Утицај изградње и рада ветроелектране на обрадиво земљиште није оцењен као значајан
и стога се не предлажу посебне мере праћења станишта.

L1.2

Бука
Овом Студијом се не предлаже праћење нивоа буке ни у фази изградње ни у фази рада
будуће ветроелектране. Резултати мерења уобичајене (постојеће) буке на локацији
показали су да су измерени нивои значајно испод законом прописаних граничних
вредности. Не очекује се да би током грађевинских радова и наложених мера могло доћи
до прекорачења дозвољених нивоа буке. Уколико се то ипак деси, неопходно је допунити
програм управљања грађевинским радовима и применити одговарајуће додатне мере. У
случају да се током рада ветроелектране јаве сметње у виду буке, израдити програм
мониторинга и ускладити га са надлежним органом.

L1.3

Саобраћај и транспорт
Не предлаже се посебан мониторинг саобраћаја током изградње. Ипак, имајући у виду да
је мерама за ублажавање утицаја прописана примена поступака управљања саобраћајем,
подразумева се да ће примењени поступци бити преиспитивани да би се утврдило да ли се
користе адекватни транспортни путеви.

L1.4

Изглед предела и визуелни утицај
Након обнављања вегетације која ће бити уништена током извођења радова и након
засађивања нове вегетације у функцији очувања изгледа предела, засади се морају
одржавати у складу са добром холтикултурном праксом. Праћење стања вегетације треба
спроводити у периоду од најмање пет година након почетка рада ветроелектране.
Мониторинг у периоду рада ветроелектране треба да укључи следеће:

L1.5



Праћење стања засађене вегетације да би се осигурало да она и даље има
функцију очувања изледа предела. Вегетација треба да заклања поглед на
локацију ветроелектране са одређених, осетљивих положаја.



Праћење стања вегетације треба спроводити најмање једном годишње током
периода од пет година након засађивања. За обилазак терена и у вид у стање
вегетације треба да буде ангажован пејзажни архитекта или специјалиста за
хортикултуру.



Током мониторинга је потребно сагледати стање фонда засађене вегетације и
утврдити степен оштећења биљака. Сва оштећења или губици треба да буду
замењени, током прве сезоне садње (обично у периоду од новембра до фебруара).

Површинске воде, земљиште и отпадне воде
Студијом се не предлаже спровођење мониторинга у вези квалитета површинских вода,
земљишта или подземних вода. Ипак, препоручује се да се и у фази изградње и рада
примене системи управљања који ће укључити следеће:


Одговарајућу обуку свих запослених који рукују опасним материјама



Одговарајуће поступке комуникације у циљу добијања информација и од интерних
и од екстерних заинтересованих страна, укључујући извештавање о удесним
ситуацијама у којима су коришћене опасне материје



Примену поступака решавања неусаглашености и спровођења корективних мера за
сваки проблем који идентификују интерне или екстерне заинтересоване стране



Периодичне провере са циљем оцене учинка у области заштите животне средине
укључујући начин управљања опасним материјама

Спровођење наведених мера управљања је обично захтев и међународних финансијских
институција.
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M

Нетехнички резиме података
Нетехнички резиме је приказан као засебна књига ове Студије.

N

Подаци о техничким недостацима
У периоду израде Студије није било недостатака који би угрозили сагледавање утицаја на
животну средину.
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O

Подаци о стручном тиму који је
израдио Студију
Стручни тим Носиоца пројекта
Лидија Удовички, менаџер Continental Wind за Србију. Од 2009. године води тим људи
који раде на пројекту развоја ветропарка „Чибук 1“ у Ковину. Координира рад спољних
међународних и локалних консултаната који су били укључени у све аспекте развоја
пројекта – од мерења ветра, преко микросајтинга и вођења процедура за издавање
дозвола, до припреме и извођења процеса процене утицаја на животну средину и развоја
Идејног пројекта ветропарка. Квалификације: Правни факултет, Universidad Complutense de
Madrid (од 2000. године члан Адвокатске коморе Мадрида); BPP School of Law, Лондон (од
2003. године члан Адвокатског друштва Енглеске и Велса). Своје радно искуство стекла је
у међународним адвокатским фирмама у Лондону и Мадриду из области корпоративног
права, приватног власништва и заштите животне средине.
Ана Брнабић, директор пројекта развоја ветропарка „Чибук 1“. Поседује више од девет
година искуства на руководећим позицијама на пројектима међународног развоја, као и у
Влади Републике Србије. Пре преласка у Continental Wind Serbia, заузимала позицију
заменика директора УСАИД Пројекта за развој конкурентности Србије са посебним
фокусом на обновљиве изворе енергије. Овлашћени је представник Српског удружења за
енергију ветра (SEWEA). Квалификације: MBA, University of Hull, Велика Британија; BBA,
Northwood University, САД.
Maciej Baginski, запослен у Continental Wind Partners (CWP) као инжењер задужен за
заштиту животне средине. Поседује вишегодишње искуство у раду на пројектима израде
дигиталних мапа Европе и као GIS специјалиста за Програм заштите животне средине
Ујединјених Нација (UNEP). Учествовао у више пројеката развоја ветропаркова у области
заштите животне средине. Квалификације: MSc (Hons), Environmental Sciences,
Универзитет у Варшави, Пољска; BSc (Hons), Environmental Management, Salford University,
Велика Британија.
Konrad Gorzkowski, запослен у Continental Wind Partners (CWP) као инжењер. Бави се
проценама ветра, кампањама за мерење ветра, пројектовањем ветропаркова,
микросајтингом и комуникацијом са произвођачима турбина. Од 2007. године радио је на
више пројеката развоја ветропаркова у Европи, са посебним нагласком на мерења ветра и
аспекте заштите животне средине.

Стручни тим локалног консултанта „Инситу“ д.о.о. Београд
Бранислав Секуловић, дипл. инж. геологије за хидрогеологију, партнер и директор у
предузећу за услуге у области заштите животне средине „Инситу“ д.о.о. У претходних
седамнаест година бавио се научно-истраживачким и наставним радом на Рударскогеолошком факултету, Универзитета у Београду, као и радом у приватним консултантским
кућама у области заштите животне средине. Као руководилац или члан тима учествовао на
бројним пројектима у области процене утицаја на животну средину на локалном, градском
и републичком нивоу. Од 2006. године у континуитету ангажован на пројектима
финансираним од стране Делегације ЕУ као експерт за процену утицаја. Аутор је више
научних радова и члан Међународног удружења хидрогеолога (ИАХ). За потребе израде
ове Студије ангажован на координацији рада локалног стручног тима, анализи природних
карактеристика и осетљивости терена, захтевима законских прописа, идентификацији и
анализи утицаја пројекта, дефинисању мера ублажавања.
Маја Симов, дипл. инж. организационих наука и партнер у „Инситу“ д.о.о. Консултант је за
системе управљања заштитом животне средине и оцењивач усаглашености система са
стандардом ISO 14001:2004. У претходних дванаест година је радила на различитим
домаћим и међународним пројектима у области заштите животне средине, укључујући и
пројекте финансиране од Делегације ЕУ и Европске банке за обнову и развој. Од 2005.
године, као члан тима учествовала је у изради бројних студија о процени утицаја на
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животну средину, од локалног до републичког нивоа. Члан је Техничког Комитета 207 за
управљање заштитом животне средине „Института за стандардизацију Србије“. За потребе
израде ове Студије ангажованa на анализи природних карактеристика и осетљивости
терена, захтевима законских прописа, идентификацији и анализи утицаја пројекта,
дефинисању мера ублажавања.

Стручни тим међународног консултанта „Аткинс“
mr Anthony Iles, директор пројекта. У претходних тридесет година учествовао је и
руководио бројним међународним пројектима у области заштите животне средине, за
потребе различитих инвеститора. Осим израде студије о процени утицаја на животну
средину ветроелектране „Чибук“, био је директор пројекта ветроелектрана „Linewo“,
„Drzezewo“ и „Czluchow“ (Пољска).
mr Neil Burke, руководилац пројекта. У претходних једанаест година је учествовао на
пројектима процене утицаја на животну средину, управљања отпадом, процена
усклађености са прописима у области заштите животне средине и контроли загађења.
Руководио је реализацијом пројеката, посебно у области енергетике, у Великој Британији,
Русији, Казахстану и Србији.
mr Paul Yates је консултант у области заштите животне средине. У претходних десет
године учествовао је у пројектима процене стања животне средине и исховодовања
дозвола за индустријска, енергетска и постројења за добијање енергије из отпада, у
Великој Британији и у иностранству. За потребе израде ове Студије, био је ангажован за
техничку подршку и интерну контролу документа.
mr John Dickson је консултант у области заштите животне средине са вишегодишњим
искуством реализације пројеката за потребе Европске банке за обнову и развој и других
међународних финансијских инситутција. За потребе израде ове Студије, био је ангажован
за техничку подршку и интерну контролу документа.
mr Paul Watts је орнитолог са вишегодишњим искуством у осматрању фауне птица и
визуелној и аудио идентификацији врста. Има значајно искуство у проценама утицаја на
животну средину пројеката ветропоља, са аспекта станишта и фауне слепих мишева.
Учествовао је у различитим пројектима, у Великој Британији и у иностранству. Осим
истраживања птица за потребе компаније „Аткинс“, био је ангажован и од стране
Краљевског друштва за заштиту птица (RSPB) и Британског орнитолошког удружења
(BTO). За потребе израде ове Студије, био је ангажован за поглавља која се односе на
фауну птица.
mr Duncan McLaughlin је стручњак за екосистеме са ужом специјалношћу у процени
станишта и фауне слепих мишева. Има значајно искуство у проценама утицаја на животну
средину пројеката ветропоља, са аспекта станишта и фауне слепих мишева. Учествовао је
у различитим пројектима, у Великој Британији и у иностранству. За потребе израде ове
Студије, био је ангажован за поглавља која се односе на станишта на предметном
подручју.
dr Robert Whitcomb је консултант у области заштите животне средине. У претходних
двадесет пет година учествовао је у бројним пројектима у области стратешког планирања,
процене утицаја на животну средину, заштите природе, заштите обала и речних корита,
заштите националних паркова. Радио је у Европи и на Блиском Истоку.
dr John Box је лиценцирани стручњак за екосистеме са преко двадесет година радног
искуства. Области које су његова ужа специјалност су заштита природе, законом
заштићене врсте, стварање станишта, измештање и обнова станишта, урбани екосистеми.
Члан је више професионалних удружења у Великој Британији (FIEEM“ и „FCIWEM“). За
потребе израде ове Студије, био је ангажован за анализу станишта, флоре и фауне на
предметном подручју.
Mike Wright је инжењер акустике са преко четрдесет година искуства у пројектима заштите
од буке услед развоја путне и железничке инфраструктуре и градилишта. Учествовао је у
преко двадесет пет пројеката у којима је јавност била укључена у процес консултација са
аспекта заштите од буке. Учествовао је у истраживачком раду у вези са пројектовањем
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баријера за буку и коловоза са мањом емисијом буке. За потребе израде ове Студије, био
је ангажован за све аспекте буке планираног подручја.
Adam Lawrence је лиценцирани инжењер акустике. У претходних осамнаест година је
учествовао у различитим индустријским и инфраструктурним пројектима у којима био
задужен за мапирање буке, израчунавање и мерење нивоа буке. За потребе израде ове
Студије, био је ангажован за све аспекте буке планираног подручја.
Nick Rowson је лиценцирани пејзажни архитекта. У претходне двадесет четири године
учествовао је у различитим пројектима пејзажног пројектовања, у Великој Британији и у
иностранству. Има значајно искуство у областима управљања пројектима, просторног
планирања, процене визуелног утицаја, пројектовању пејзажа. За потребе израде ове
Студије, био је ангажован за пејзажне аспекте реализације планираног пројекта.
Martin Byrne је лиценцирани пејзажни архитекта са осам година радног искуства.
Учествовао је у различитим фазама мултидисциплинарних пројеката, од избора локације,
идејног пројекта, главног пројекта и извођења. Области у којима је радио су пејзажни
дизајн, утицаји на изглед предела индустријских и инфраструктурних пројеката,
пројектовање мера за ублажавање утицаја на изглед предела. За потребе израде ове
Студије, био је ангажован за пејзажне аспекте реализације планираног пројекта.
mr Jamie Dimelow је консултант за географски информациони систем (ГИС). У претходних
осам година је учествовао на различитим пројектима управљања ризиком од поплава,
мапирања станишта и екосистема и развоја и управљања путне инфратсурктуре. За
потребе израде ове Студије, био је ангажован у процени утицаја на изглед предела.
mr Ian Walker је консултант за географски информациони систем (ГИС). У претходних
десет година је учествовао на различитим пројектима прикупљања и интерпретације
географских података. За потребе израде ове Студије, био је ангажован у процени утицаја
на изглед предела.

Спољни сарадници
mr Paul Lawrence је стручњак за процену социјалних утицаја и комуникацију са
заинтересованим странама. У претходних петнаест година је учествовао у пројектима
развоја грађанског друштва и социјалних питања. Радио је на бројним студијама процене
социо-економских утицаја у складу са захтевима међународних стандарда и учествовао у
изради смерница за процену социо-економског учинка индустријских локација у складу са
принципима Европске банке за обнову и развој. За потребе израде ове Студије, био је
ангажован за процену социо-економских утицаја пројекта.
Бранко Радовановић је социо-економски стручњак, посебно за питања расељавања и
партнер у предузећу „Линк 011“ д.о.о. Београд. У претходних тридесет година је радио на
различитим пословима у области социјалних питања, у Србији и иностранству. Члан је
Панела за социо-економске услуге Европске банке за обнову и развој. За потребе израде
ове Студије, био је ангажован као локални стручњак за социо-економске аспекте пројекта.
Јелена Опленић је социо-економски стручњак, посебно за питања расељавања и партнер
у предузећу „Линк 011“ д.о.о. Београд. У претходних десет година је радила на различитим
пословима у области социјалних питања, у Србији и иностранству. Члан је Панела за
социо-економске услуге Европске банке за обнову и развој. За потребе израде ове Студије,
била је ангажована као локални стручњак за социо-економске аспекте пројекта
dr Frank Bergen је директор консултантске куће „Ecoda“ и стручњак са међународним
искуством у орнитолошким истраживањима посебно за потребе изградње
ветроегенераторских поља. За потребе израде ове Студије, био је ангажован за
надгледање и управљање истраживањима птица и слепих мишева на предметном
подручју.
Michael Quest је орнитолог, запослен у консултантској кући „Ecoda“. Има међународно
искуство у орнитолошким истраживањима за потребе изградње ветроегенераторских
поља. За потребе израде ове Студије, био је ангажован за надгледање и управљање
истраживањима птица и слепих мишева на предметном подручју.
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мр Јавор Рашајски је сликар и орнитолог. Аутор је шест књига из области орнитологије и
преко двадесет научних радова. За потребе израде ове Студије, био је ангажован за
извођење истраживања фауне птица и слепих мишева на предметном подручју.
мр Милан Пауновић је мамалог и орнитолог и начелник Сектора заштите у
Природњачком музеју у Београду. Дипломирао је и магистрирао на Биолошком факултету
Универзитета у Београду (магистарска теза: “Зоогеографске и еколошке карактеристике
фауне потковичара (Mammalia, Chiroptera, Rhinolophidae) Србије”). Докторска дисертација
под називом “Диверзитет фауне слепих мишева (Mammalia, Chiroptera) Србије” је у
завршној фази реализације. Објавио је 102 научна саопштења и рада из области
екологије, географије и систематике сисара и птица, као и палеонтологије сисара.
Учествовао је у изради 11 стручних и специјалистичких студија из области зоологије и
екологије сисара. Члан је више домаћих и међународних организација за очување дивљих
животиња. Један је од оснивача и потпредседник Српске орнитолошке федерације. Аутор
је и коаутор више од двадесет књига, публикација и научних радова у овој области. За
потребе израде ове Студије, био је ангажован за извођење додатних истраживања фауне
птица и слепих мишева.
Марко Раковић, дипломирао на катедри за екологију животиња на тему „Заједнице птица
отворених станишта Националног Парка Дурмитор“. Тренутно похађа докторске академске
студије на Биолошком факултету Универзитета у Београду (смер екологија, модул
екологија животиња и биогеографија). Запослен као кустос-орнитолог у Природњачком
музеју у Београду. Учествовао у више пројеката посматрања птица у земљи и
иностранству, активан у више биолошких друштава, са којима је учествовао у више
пројеката заштите и проучаванја птица у Србији.
Миливој Вучановић, запослен као чувар природе-ренџер на заштићеном природном
добру “Вршачке планине”. Од 1998. године ради као сарадник Природњачког музеја у
Београду (Центар за маркирање животиња). Члан више орнитолошких организација;
учествовао у више пројеката који се баве проучавањем и заштитом птица у Србији.
мр Горан Секулић је орнитолог у Заводу за заштиту природе Србије. Његова ужа област
интересовања је управљање заштићеним подручјима. Један је од водећих орнитолога у
Србији и учествовао је у бројним орнитолошким истраживањима. Активан је члан Лиге за
орнитолошку акцију. За потребе израде ове Студије, био је ангажован за извођење
додатних истраживања фауне птица на предметном подручју.
мр Стефан Скорић је истраживач-сарадник у Институту за мултидисциплинарна
истраживања, Универзитета у Београду. Ужа област интересовања су му терестрични
екосистеми. Учествовао је у бројним истраживањима у наведеној области и публиковао
неколико стручних радова. За потребе израде ове Студије, био је ангажован за извођење
додатних истраживања фауне птица на предметном подручју.
Бранко Карапанџа је мамалог и специјалиста за фауну слепих мишева. Истраживањем
слепих мишева се бави од 1995. и члан је више међународних организација за заштиту
слепих мишева и национални контакт за спровођење ЕУРОБАТС споразума. Аутор је и
коаутор више од двадесет књига, публикација и научних радова у овој области. Коаутор је
Националног плана за заштиту слепих мишева и националних упутстава и смерница за
стратешку процену и процену утицаја пројеката на слепе мишеве. Руководио је или
планирао методологију за двадесет два пројекта истраживања фауне слепих мишева и за
осам студија о процени утицаја у Србији и суседним земљама. Организовао је и водио
више од десет радионица и обука за рад са слепим мишевима. За потребе израде ове
Студије, био је ангажован за истраживање фауне слепих мишева.
др Жељко Томановић је зоолог и ванредни професор на Биолошком факултету,
Универзитета у Београду. Аутор је бројних стручних радова на тему терестричних
станишта а ужа специјалност су му бескичмењачке врсте на пољопривредним стаништима.
За потребе израде ове Студије, био је ангажован као локални стручњак за анализу
станишта, флоре и фауне.
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Метара надморске висине
Аутономна покрајина
Најбоље расположиве технике
Референтни документ о најбољој доступној техници
Децибел
Европска банка за обнову и развој
Европска комисија
Еквивалент становника
Енергетска заједница југоисточне Европе
Европска економска заједница
Европска мрежа за информисање и осматрање животне средине
Систем управљања заштитом животне средине
Јавно предузеће „Електромрежа Србије“
Европска унија
Европски информациони систем за природу
Европска фитосанитарна истраживачка мрежа
Споразум о заштити европских популације слепих мишева
Глобални информациони систем
Хектар
Подручје од међународног значаја за птице
Међународна финансијска корпорација
Подручје од међународног значаја за биљке
Међувладин панел о климатским променама
Међународна организација за стандардизацију
Међународна унија за заштиту природе
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Катастарска општина
Киловолт
Киловат
метар
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Мегават
Мегават електричне енергије
Службени
Конвенција о влажним стаништима од међународног значаја
Радио-релеј
Република Србија
Специјални резерват природе
Подручје посебне заштите
Врсте птица од европског интереса за заштиту
Посебан извештај ИПЦЦ о сценаријима емисије
Теренска белешка
Програм за развој Уједињених нација
Организација уједињених нација за образовање, науку и културу
UNESCO Човек и биосфера
Ветрогенератор
Зона теоретске видљивости
Промене у емисији гасова са ефектом стаклене баште
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PI.I

Најбоље расположиве технике
У овом додатку је извршено кратко поређење предложене технологије ветропоља „Чибук“ у
односу на постојећу праксу рада савремених ветрогенераторских поља. Имајући у виду да
најбоље расположиве технике (енг. best available techniques - БАТ) нису дефинисане за
ветрогенераторска поља и да сходно томе, не постоји референтни документ о најбољој
доступној техници (БРЕФ), за потребе ове анализе коришћени су други релевантни
документи, и то:


Смернице за заштиту животне средине, заштиту здравља и безбедности у области
коришћења енергије ветра (ИФЦ, 2007b);



Упутства за коришћење енергије ветра у издању Института за истаживање и развој
државе Њујорк (New York State Research and Development Authority, 2009)



Упутство за процену утицаја на животну средину ветроелектрана (UNDP Србија, 2010).

У табели 1. приказано је поређење захтева најбољих расположивих техника (БАТ) са
планираним решењима за ветроелектрану „Чибук“.
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Табела 1. Поређење захтева БАТ са планираним решењима ветроелектране „Чибук“
Захтев БАТ

Контролне мере за БАТ

Објашњење усклађености пројекта „Чибук“ са БАТ

Системи управљања

Имплементирати систем управљања заштитом животне средине и заштитом
здравља и безбедности на раду у складу са стандардима ISO14001 и
OHSAS18001 или сличним. Сертификација система је пожељна, али није
неопходна.

Применити интегрисани систем управљања у складу са стандардима
OHSAS18001 и ISO14001.

Реаговање у удесним
ситуацијама

Применити План поступања у случају удеса у оквиру система управљања
укључујући и захтеве законских прописа.

У интегрисани систем управљања укључити и режим превентивног
одржавања.

Узети у обзир и мишљење локалне заједнице о локацији ветропоља и
укључити вредности локалне заједнице у пројекат.

Удаљеност од најближег рецептора је око 800 m.

Код одређивања локације пројекта, узети у обзир карактер предела.

Локација пројекта је на релативно равном терену.

Код одређивања локације пројекта, узети у обзир визуелне утицаје
ветротурбина из свих релевантних углова посматрања.

Мере за спречавање ерозије ће бити примењене.

Визуелни утицаји

Минимизирати постојање помоћних структура на локацији избегавањем
ограђивања, минимизирањем броја путева, постављањем подземних
струјних каблова на локацији, уклањањем турбина које нису у употреби.
Избегавати локације које су стрме, спровести мере за спречавање ерозије и
засадити вегетацију на местима на којима је уклоњена током изградње.
Садити искључиво аутохтоне врсте.

Применити система управљања у свим фазама пројекта и сертификовати га
у року од две године од почетка изградње.

Удаљеност од најближег насеља je око 1 km.

Засађивање вегетације ће бити извршено само аутохтоним врстама.
Турбине ће бити светло сиве или бледо плаве боје, без видљивих графичких
детаља или слова. Постоји могућност да назив произвођача буде исписан на
гондоли. Ово неће имати значајан визуелни утицај.
Електрични каблови на локацији ће бити подземни.

Све ветротурбине треба да имају величину и облик (укључујући правац
окретања, тип турбине и стуба/торња, висина).
Све турбине треба да буду у истој боји, обично оној која одговара боји неба
(светло сива или бледо плава), поштујући правила обележавања у
ваздухопловству. Логотипе, ознаке и графичке мотиве треба избегавати.
Буку коју стварају механички елементи (мултипликатор, генератор) умањити
адекватним пројектним решењем и применом акустичне изолације код
пројектовања гондоле.

Бука

Буку коју стварају аеродинамичку елементи – лопатице, умањити
адекватним пројектним решењем, разматрањем могућности променљиве
брзина окретања лопатица, нагиб лопатица, итд.
Аеродинамичку буку из стуба умањити адекватним пројектним решењем, и
конфигурацијом стуба (нпр. решеткасти стубови могу производити веће
емисије буке од цилиндручних стубова).

Удаљеност од најближег рецептора је око 800 m.
Удаљеност од најближег насеља je 1 око km.
Ветрогенератори ће бити веће снаге да би на простоу ветропоља њихов број
био мањи.
На локацијама рецептора нивои буке биће у границама дозвољених.
Ветрогенератори који ће бити постављени представљају технолошки
савремена решења па ће бука из гондоле и услед рада лопатица бити
најмања могућа.

Локацију ветропоља одредити на начин да буде удаљена од осетљивих
рецептора (нпр. стамбено насеље, болнице, школе) треба избегавати.
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Смртност, повреде или
узнемиравање фауне,
(птица и слепих мишева)

Контролне мере за БАТ

Објашњење усклађености пројекта „Чибук“ са БАТ

При одређивању локације ветропоља узети у обзир миграторне правце или
подручја са високом концентрацијом птица и слепих мишева (нпр. мочварна
подручја, заштићена подручја, места окупљања, склоништа, колоније, места
хибернације, долине река долине и зоне обала).

Локација пројекта је удаљена више од 1 km од границе Делиблатске
пешчаре, у складу са захтевом Завода за заштиту природе Србије.

Висина стуба и лопатица ветротурбина треба да буде нижа од утврђених
висина миграторних кретања птица и слепих мишева.

Велики ротори са 3 лопатице смањују брзину окретања.

Брзина окретања лопатица треба да буде што мања како би биле видљивије
птицама и слепим мишевима.
Распоред турбина треба одредити на начин да се минимизира ризик од
смртног страдања птица (нпр. турбине треба груписати, а не распоређивати
их на ширем подручју или усмерити редове турбина паралелно са познатим
летним коридорима птица или слепих мишева);

За ветроелектрану ће бити коришћене веће турбине, поређане по
паралелним правцима.
Пуни стубови (а не решеткасти) онемогућавају прављење гнезда.
Током рада ветроелектране неће настајати површински отицај са локације.
За време иградње, сабијено или на други начин оштећено земљиште на
коме се могу формирати баре, биће враћено у првобитно стање.

Управљања атмосферским отпадним водама вршити на начин да се избегне
стварање бара које могу да привуку птице и слепе мишеве да се хране или
гнезде близу ветропоља.
Конструкција стуба ветротурбине треба да буде неповољна за гнежђење
птица (нпр. решеткасти стубови).
Локација ветропоља треба да буду одређена на начин да се избегну насеља
која се налазе у уским појасевима, обично југозападно и југоисточно од
турбина где је треперење сенке учестало.
Треперење сенке и одсјај

Приликом одређивање локације, узети у обзир и могућност појаве одсјаја
лопатица, иако се вероватноћа одсјаја смањује како се током времена
ствара нечистоћа на лопатицама.

Ветроелектрана неће утицати на треперење сенке. Удаљеност од најближег
рецептора је око 800 m. Удаљеност од најближег насеља је oko 1 km. Није
потребно коришћење лопатица премазаних црним полиуретанским
премазом.

Узети у обзир могућност нерефлектујућег премаза на стубовима турбина
ради смањења одсјаја.

Нарушавање станишта

Нагиби приступних путева треба да буду што мањи како би се смањила
ерозија услед сливања атмосферских вода.

Терен на локацији је релативно раван. Нагиби приступних путева ће бити
смањени, а одвођење атмосферских вода прилагођено условима на терену.

Одвођење воде са пута пројектовати у складу са ширином пута, типом
коловоза, збијеношћу тла и одржавањем.

На предметном подручју нема површинских водних тела.

Одржавање приступног пута спроводити на начин да се избегну негативни
утицаји (нпр. мере спречавања стварања леда).

Струјни каблови ће бити подземни.

Минимизирати могућност нарушавања постојећих површинских водних тела.

За поновно сађење вегетације биће коришћене само аутохтоне врсте.
Мере за спречавање ерозије ће бити примењене, попут сађења аутохтоних
врста вегетације ради очувања биодиверзитета.

Одвођење отпадних вода пројектовати на начин да се минимизира и
контролише инфилтрација.
Пројектовање и постављање стубова ветротурбина треба да обезбеди
структурну стабилност постојећег терена.
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Квалитет воде

Јавно здравље,
безбедност и сметње:
безбедност авиосаобраћаја

Контролне мере за БАТ

Објашњење усклађености пројекта „Чибук“ са БАТ

Приликом пројектовања и постављања темеља турбина, подземних
електричних водова и приступних путева, узети у обзир могућност ерозије и
оптерећење површинских вода суспендованим материјама.

На предметном подручју нема површинских водних тела.

Приликом пројектовања ветрогенератора узети у обзир да врхови лопатица,
на својој највишој тачки, могу достићи висину од преко 100 m. У случају када
се ветроелектране налазе у близини аеродрома или на летним коридорима,
оне могу представљати тизик по безбедност авио-саобраћаја.

Планирано ветропоље „Чибук“ налази се на око 30 km од најближег
аеродрома у Сурчину. Аеродром Ковин се налази на око 12 km од
предметног подручја са полетно-слетном стазом која није у употреби.

Када год је то могуће, избегавати постављање ветроелектрана близу
аеродрома и у оквиру коридора летења.

Условима Директората цивилног ваздухопловства од Носиоца пројекта се
захтева постављање одговарајућег осветљења на ветрогенераторима у
циљу обележавања препрека у авио-саобраћају.

На стубовима ветрогенератора користити систем осветљења и
обележавања у циљу спречавања судара.
Приликом пројектовања ветрогенератора узети у обзир минималну
безбедносну удаљеност од најближих објеката или насељених зона. У
зависности од величине и висине турбина, довољно је да удаљеност буде
око 300 метара.
Јавно здравље,
безбедност и сметње:
лом лопатица / стварање
леда

Приликом одређивања минималне сигурносне удаљености, узети у обзир и
локалне климатске карактеристике (нпр. могућа појава одбацивања леда са
лопатица у областима са хладнијом климом).
Ветрогенератори треба да буду опремљени сензорима који омогућавају
заустављање турбине у случају да постоји било каква неравнотежа на
лопатицама (у случају стварања леда).

На ветрогенераторима ће бити вибра-сензори који реагују на сваку
неравнотежу на лопатицама и заустављају рад турбине. Технологија
загревања лопатица неће бити коришћена јер предметно подручје не
одликују климатске карактеристике које би захтевале грејање структура
ветропоља.
У деловима ветрогенератора биће коришћена синтетска мазива, погодна и
за ниске температуре.
Превентивно одржавање ће бити укључено у систем управљања заштитом
животне средине.

Ветрогенераторе редовно одржавати у складу са планом превентивног
одржавања.
Размотрити постављање знакова упозорења за обоавештавање јавности о
могућем ризику.

Јавно здравље,
безбедност и сметње:
електромагнетне сметње
– авио-радари

Приликом пројектовања ветрогенератора, узети у обзир могућност
коришћења опреме и материјала који смањују потенцијалне сметње за авиорадаре. Наведене могућности обухватају и различите облике стуба
ветрогенератора, обике гондоле и употребу материјала који апсорбују
сигнале радара (нпр. лопатице од фибергласа или од полиестера).

Планирано ветропоље „Чибук“ налази се на око 30 km од најближег
аеродрома у Сурчину. Аеродром Ковин се налази на око 12 km од
предметног подручја са полетно-слетном стазом која није у употреби.
У случају жалби, биће примењене одговарајуће мере.

Приликом одређивања конфигурације ветропоља узети у обзир геометријски
распоред ветрогенератора и могуће промене у путањама летова авиона.
Приликом одређивања локације ветропоља размотрити премештање авиорадара који је под потенцијалним утицајем или коришћење алтернативних
радарских система на подручју под утицајем ветропоља.
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Јавно здравље,
безбедност и
сметње:електромагнетне
сметње –
телекомуникациони
системи

Контролне мере за БАТ

Објашњење усклађености пројекта „Чибук“ са БАТ

Приликом пројектовања ветрогенератора и одређивања локације ветропоља
узети у обзир могућност да додђе до директног ометања
телекомуникационих система.

У условима издатим за потребе израде Плана детаљне регулације
комплекса ветроелектране, надлежна институција („Телеком Србија“) је
потврдио да се не очекују никакве сметње телекомуникационим везама и да
се ветроелектрана може изградити на предметном подручју.

Размотрити могућност постављања усмерене антене на комуникационим
системима.

У случају жалби, биће примењене одговарајуће мере.

Размотрити могућност измена на постојећим антенама комуникационих
система.
Размотрити постављање појачивача у циљу појачавања сигнала на
пријемној антени.
Приликом пројектовања ветрогенератора и одређивања локације ветропоља
узети у обзир могућност удаљавања ветрогенераторских стубова од линије
преноса РТВ сигнала.
Размотрити могућност постављања лопатица турбина које нису од метала.

Јавно здравље,
безбедност и сметње:
електромагнетне сметње
– телевизијски сигнал

Удаљеност од најближег рецептора је око 800 m.
Удаљеност од најближег насеља је око 1 km.
У случају жалби, биће примењене одговарајуће мере.

Ако током рада ветропоља дође до сметњи, следеће мере се могу
применити:
-

Постављање квалитетније или усмереније антене;

-

Усмерити антену ка помоћном РТВ предајнику;

-

Постављање појачивача на пријемну антену;

-

Премештање пријемне антене;

Уколико је под утицајем сметњи шире подручје, потребно је размотрити
могућност постављања новог репетитора.
Приликом пројектовања ветрогенератора и одређивања локације ветропоља
размотрити могућност постављања капија на приступним путевима.
Јавно здравље,
безбедност и сметње:
електромагнетне сметње
– приступ локацији

Размотрити могућност ограђивања локације ветропоља или појединачних
ветрогенератора како би био спречен неовлашћени приступ.
Размотрити могућност спречавања приступа степеницама на стубу
ветрогенератора.
Размотрити могућност постављања информативних табли које јавности
пружају информације о опасностима са аспекта безбедности и контактима у
хитним случајевима.

Аткинс

Улазна врата у сваки стуб ветрогенератора ће бити закључавана.
Систем за спречавање неовлашћеног приступа и контролу приступних
путева до ветрогенератора и опреме ће бити успостављен.
С обзиром на то да ће локација ветропоља бити отворена, неће бити капија
на приступним путевима ка ветрогенераторима. Управна зграда и
трафостаница ће бити смештени у обезбеђеном простору, а знаци
упозорења (посебно за време изградње) ће бити постављени на приступним
путевима, на ширем подручју ветропоља.
Становници у локалним заједницама ће бити информисани о зонама
безбедности и могућим опасностима током рада ветротурбина.
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Престанак рада и
затварање
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Контролне мере за БАТ

Објашњење усклађености пројекта „Чибук“ са БАТ

Током избора локације ветропоља, пројектовања, изградње и избора опреме
имати у виду и захтеве током будућег затварања постројења тј. престанка
рада.

Приликом изградње ветроелектране биће коришћени и материјали који се
могу рециклирати. Рециклажа лопатица тренутно не представља стандардну
технологију и стога се не сматра релевантном.

Нацрт плана затварања локације треба израдити у раној фази рада
постројења. План би требало допунити непосредно пре престанка рада
ветропоља узимајући у обзир специфичности саме локације. Планом
предвидети мере за спречавање загађења уклањања опреме и
инфраструктуре.
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PI.II

Списак врста присутне флоре
Типична ободна травната и рудерална вегетација на предметном подручју
Carduus acanthoides
Cichorium intybus
Chenopodium album
Vicia incana
Ambrosia artemisifolia
Urtica urens
Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Ailanthus altissima
Populus nigra
Robinia pseudoacacia
Juglans regia
Silene alba
Clematis vitalba

Fraxinus nigra
Craetegus monogyna
Rosa canina
Morus alba
Clinopodium vulgare
Andropogon ischaemum
Centaurea arenaria
Ligustrum vulgare
Falcaria vulgaris
Daucus carota
Melilotus officinalis
Koeleria gracilis
Calamagrostis epigejos
Canabis sativa

Полуприродна степска травната вегетација
Chrysopogon gryllus
Dactylis glomerata
Senecio vulgaris
Galium verum
Chenopodium album
Sambucus ebulus
Crepis biennis
Salvia nemorosa
Crataegus monogyna
Centaurea arenaria
Scabiosa ochroleuca
Andropogon ischaemum
Asparagus officinale
Celtis occidentalis

Artemisia vulgaris
Plantago media
Ambrosia artemisifolia
Stenactis annua
Cichorium intybus
Verbascum sp.
Carduus acanthoides
Calamagrostis epigejos
Cynodon dactylon
Marrubium peregrinum
Melilotus officinalis
Daucus carota
Xanthium italicum

Дрвенаста вегетација
Robinia pseudoacacia
Ulmus campestris
Sambucus nigra
Prunus cerasifera
Clematis vitalba
Prunus avium
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PI.III Методологија додатних истраживања фауне
птица
Увод
Истраживања фауне птица на предметном подручју, у периоду од 2009. до 2010. године,
извршила су два тима локалних орнитолога под надзором консултанске куће „Ecoda“
(Немачка).
У мају 2011. обрађивач Студије о процени утицаја („Atkins“) је у склопу активности на
изради Студије извршио и анализу дотадашњих истраживања фауне птица. Анализом је
утврђено постојање одређених ограничења у примењеној методологији истраживања.
Уочене су неподударности између методологија коју су користила два тима, а
претпоставке у вези са гнежђењем птица на локацији ветропоља су више биле засноване
на знању локалних стручњака а мање на тачним мерњима густине популације врста.
У склопу израде ове Студије, започета су додатна истраживања (у новембру 2011. године)
која је планирано да буду завшена у јулу 2012. Додатна истраживања су заснована на
методологији прописаној у важећим енглеским смерницама за процену утицаја на фауну
птица. Резултати додатних истраживања нису од кључног значаја за процену утицаја
ветропоља на фауну птица, већ се пре могу сматрати допунском информацијом и
подлогом за мониторинг фауне птица током будућег рада ветропоља.

Методологија
Европске смернице за истраживања фауне птица са аспекта рада ветроелектрана нису
дефинисане. Због тога су у циљу развоја методологије за наведена додатна истраживања,
коришћене следеће смернице институција и аутора из Велике Британије:




Смернице за еколошку процену (Institute of Environmental Assessment, 1995)



Методе истраживања за процени утицаја ветроелектрана на копну на заједнице
птица (Scottish Natural Heritage, 2005)



Процена значаја утицаја ветроелектрана на копну на птице ван заштићених
подручја природе (Scottish Natural Heritage, 2006);



Ветроелектране и птице: прорачун теоретског ризика од судара под
претпоставком да птице неће избегавати ветропоље (Scottish Natural Hertitage,
2000); и,



Методе посматрања птица (Gilbert et al, 1998).

Документ са техничким подацима TIN069: процена утицаја ветроелектрана на
копну на птице (Natural England, 2010).

Теренска истраживања
Теренска истраживања су спровела два локална орнитолога, под надзором орнитолога
компаније „Atkins“. Методологија описана у овом поглављу развијена је у циљу
усклађивања прикупљених података са важећим енглеским смерницама о процени утицаја
ветропоља на фауну птица:



36 сати истраживања у осматрачким тачкама, на 6 тачака (укупно 216 часова) у
зимском периоду (од новембра 2011. до почетка марта 2012.);



36 сати истраживања у осматрачким тачкама, на 6 тачака (укупно 216 сати) током
сезоне размножавања 2012. године (од средине марта 2012. до јула 2012.);



Девет истраживања птица гнездарица у сезони размножавања (од средине марта
2012. до јула 2012.).

Овакав приступ омогућава да истраживања обухвате цео период зиме као и сезону
размножавања што је у складу са смерницама Завода за заштиту природе Енглеске и
Шкотске. Локација планираног ветропоља није од значаја за птице селице током пролећа и
јесени (Ecoda Consulting, 2011b) те није потребно додатно проучавање у том периоду.
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Истраживања у осматрачким тачкама
Током основних истраживања, под надзором „Ecoda“, Тим 1 је користио 5 осматрачких
тачака, а Тим 2 је користио 6 осматрачких тачака (Ecoda Consulting, 2011b). Шест
осматрачких тачака које су коришћене обезбеђују довољну покривеност локације
ветропоља у циљу разумевања присуства птица на локацији. Све осматрачке тачке се
налазе на спољном ободу локације и удаљене су од заштитне зоне између ветропоља и
Делиблатске пешчаре (ИБА подручја). Исте осматрачке тачке ће бити коришћене и за
додатна истраживања, изузев тачке 5 која се првобитно налазила на ободу Делиблатске
пешчаре (1.3 km од локације ветропоља) а премештена је на обод локације ветропоља да
би обезбедила бољу покривеност (додатак DI.II са картом локација осматрачких тачака).

Истраживања у осматрачким тачкама током зиме
У свакој тачки осматрања извршено је 36 сати истраживања током зимског периода (од
новембра 2011. до почетка марта 2012.), у складу са смерницама Завода за заштиту
природе Енглеске (Natural England, 2010) и смерницама Завода за заштиту природе
Шкотске (Scottish Natural Heritage, 2005).
У складу са наведеним смерницама, истраживања су трајала два сата по осматрачкој
тачки, са размаком од најмање 15 минута између сваког истраживања.
С обзиром на то да птице мењају своје понашање и обрасце летења у зависности од
временских услова, истраживања су обухватила различите временске услове. Времена
почетка су била различита како би истраживања била вршена током дана и између зоре и
сумрака за сваку тачку током зиме.

Истраживања у осматрачким тачкама током сезоне размножавања
Тренутно (од средине марта 2012. до краја јула 2012. године) се спроводе 36-часовна
истраживања на свакој тачки осматрања током сезоне размножавања у складу са
смерницама Завода за заштиту природе Енглеске (Natural England, 2010) и смерницама
Завода за заштиту природе Шкотске (Scottish Natural Heritage, 2000).
У складу са наведеним смерницама, истраживања су трајала два сата по осматрачкој
тачки, са размаком од најмање 15 минута између сваког истраживања.
С обзиром на то да птице мењају своје понашање и обрасце летења у зависности од
временских услова, истраживања су обухватила различите временске услове. Времена
почетка су била различита како би истраживања била вршена током дана и између зоре и
сумрака за сваку тачку током сезоне размножавања.

Циљне врсте
Листа од 32 циљне врсте за које је утврђено да су посебно рањиве, приказана је у Табели
2. Циљне врсте су дефинисане као врсте од посебног значаја (националног или
међународног) за заштиту, или као врсте које могу бити значајно угрожене
ветрогенераторима.
Табела 2: Листа циљних врста и њиховог статуса заштите (Ecoda, 2011b)

Врста

Аткинс

Бернска
конвенција

Бонска
конвенција

ЕУ
Директива о
птицама

„Birdlife
International“
(2004)

IUCN

Правилник
(Сл.
Гласник
РС, бр.
5/10)

Велики корморан

III

Мали корморан

II

I

SPEC 1

Гак

II

I

SPEC 3

I

Црвена чапља

II

I

SPEC 3

I

Бела рода

II

I

SPEC 2

I

II
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Врста

Гуска глоговњача

Аткинс

Бернска
конвенција

Бонска
конвенција

ЕУ
Директива о
птицама

„Birdlife
International“
(2004)

IUCN

Правилник
(Сл.
Гласник
РС, бр.
5/10)

II

IIa

II

Лисаста гуска

II/III

IIb, IIIb

II

Дивља гуска

II/III

IIa, IIIb

I
I

Осичар

II

II

I

Орао белорепан

II

I

I

Еја мочварица

II

II

I

Пољска еја

II

II

I

Еја ливадарка

II

II

I

Јастреб

II

II

II

Кобац

II

II

I

Мишар

II

II

I

Гаћасти мишар

II

II

I

Патуљасти орао

II

II

I

SPEC 3

I

Ветрушка

II

II

I

SPEC 3

I

Сива ветрушка

II

II

I

SPEC 3

Мали соко

II

II

I

SPEC 3

Соко ластавичар

II

II

I

Степски соко

II

II

I

Сиви соко

II

II

I

Пољска јаребица

III

Препелица

III

Сиви ждрал

SPEC 1

I
I

SPEC 3

I
I

NT

I
I
I

SPEC 1

VU

I
I

IIa, IIIa

SPEC 3

II

II

IIb

SPEC 3

II

II

II

I

SPEC 2

I

Шумска шљука

III

II

IIa, IIIb

SPEC 3

I

Белобрка чигра

II

I

SPEC 3

I

Грлица

III

IIb

SPEC 3

II

Кукавица

III

Утрина

II

Ћук

II

SPEC 2

I

Кукумавка

II

SPEC 3

I

Кукувија

II

SPEC 3

I

Шумска сова

II

Легањ

II

Велика чиопа

II

Водомар

II

Пчеларица

II

II

Модроврана

II

II

Пупавац

II

SPEC 3

I

Вијоглава

II

SPEC 3

I

Зелена жуна

II

SPEC 2

I

Ћубаста шева

III

SPEC 3

I

II

I

I
I

SPEC 2

I

I

SPEC 3

I

SPEC 3

I

I

SPEC 2

NT

I
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Врста

Бернска
конвенција

Бонска
конвенција

ЕУ
Директива о
птицама

„Birdlife
International“
(2004)

IUCN

Правилник
(Сл.
Гласник
РС, бр.
5/10)

Шумска шева

III

I

SPEC 2

I

Пољска шева

III

IIb

SPEC 3

I

Сеоска ласта

II

SPEC 3

I

Градска ласта

II

SPEC 3

I

Степска трептељка

II

SPEC 3

I

Обична белка

II

SPEC 3

I

Пиргава грмуша

II

Сива мухарица

II

Руси сврачак

II

Сиви сврачак

II

Велики сврачак

II

Чворак

I

I

II
SPEC 3

I

I

SPEC 3

I

I

SPEC 2

I

SPEC 3

I

SPEC 3

II

IIb

Кућни врабац

SPEC 3

II

Пољски врабац

III

SPEC 3

II

Конопљарка

II

SPEC 2

I

Стрнадица жутовољка

II

Стрнадица
виноградарка

II

Црноглава стрнадица

II

SPEC 2

I

Велика стрнадица

II

SPEC 2

I

I
I

SPEC 2

Објашњење критеријума и статуса заштите:
Бернска конвенција о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта
II: строго заштићене врсте фауне
III: заштићене врсте фауне
Бонска конвенција о очувању миграторних врста животиња
I: угрожене миграторне врсте
II: миграторне врсте заштићене уговорима
Директива о птицама: Директива 2009/147/EC Европског парламента и Савета од 30. новембра 2009. године
о очувању дивљих птица.
I: врсте наведене у додатку I морају бити предмет посебних мера заштите у односу на њихово станиште
како би се осигурао њихов опстанак и репродукција у подручју распрострањења.
IIа: врсте наведене у додатку II, део А, могу бити ловљене у географском, морском и копненом, простору где
се ова Директива примењује.
IIб: врсте наведене у додатку II, део Б, могу бити ловљене само у земљама чланицама које су назначене.
IIIа: активности назначене у параграфу 1, не могу бити забрањене у односу на врсте наведене у додатку III,
део А, ако су птице легално убијене или ухваћене, или прибављене на неки други легалан начин.
IIIб: земље чланице могу на својој територији, за врсте наведене у додатку III, део Б, дозволити активности
наведене у параграфу 1, уз прописивање одређених ограничења, ако су птице легално убијене или ухваћене,
или прибављене на неки други легалан начин.
Birdlife International (2004): Врсте (птица) са потребом заштите у Европи
SPEC 1: врсте са глобалном потребом заштите, нпр. глобално угрожене, скоро угрожене или недовољно
проучене врсте (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004a).
SPEC 2: Концетрисане у Европи и са неповољним статусом заштите.
SPEC 3: Нису концентрисане у Европи, али имају неповољан статус заштите.
Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и
гљива (Сл. Гласник РС, бр. 5/10)
I: строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива
II: заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива
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Врста

Бернска
конвенција

Бонска
конвенција

ЕУ
Директива о
птицама

„Birdlife
International“
(2004)

IUCN

Правилник
(Сл.
Гласник
РС, бр.
5/10)

IUCN: Категорије Европске IUCN црвене листе:
ВУ: рањива
НТ: скоро угрожена

У припремној фази истраживања, одређено је 35 циљних врста за истражно подручје. У
наредној фази, листа је сведена на 32 врсте јер се речни галеб, сињи галеб и гавран не
сматрају рањивим или угроженим, нити су потенцијално осетљиве на ветрогенераторе
(Ecoda Consulting, 2011b).
Циљне врсте у склопу додатних истраживања су све наведене 32 врсте али и речни галеб,
сињи галеб и гавран (као мера предострожности).

Прикупљање података
За време истраживања у осматрачким тачкама, забележени су подаци о свим циљним
врстама које су биле уочене или су се чуле. Забележене информације су обухватиле:
врсту, пол (када је било је могуће утврдити), бројност, правац летења, локацију, трајање
лета и висину лета (за сваки период од 15 секунди).
Током стучних студија урађених од стране „Ecoda“ (Ecoda Consulting, 2011b), висина лета је
бележена на 5 различитих висинских категорија (<50 m, 50 m-100 m, 100 m-150 m, 150 m200 m, >200 m), при чему су евидентиране најмања, највећа и просечна висина. Током
тренутних додатних истраживања, бележе се исте висинске категорије, с обзиром на то да
се очекује да ће лопатице ветрогенератора захватати висину од око 60-80 m до 180-200 m.
Током лета једне циљне врсте, висина лета се бележи на сваких 15 секунди. Ово је
значајно јер омогућава да се утврди време које циљна врста проведе на висини на којој
постоји ризик од судара (око 60 m-200 m). Наведени податак представља основни
статистички податак за анализу ризика од судара.
Лет сваке циљне врсте се руком уцртава на карту. За свако истраживање се користи
различита карта, а теренским белешкама се евидентирају подаци о детаљима лета.
Током истраживања, док нека од циљних врста не буде уочена, бележе се информације о
секундарно значајним врстама. Секундарно значајне врсте су оне које се не налазе на
листи „циљних врста“, али се због њиховог начина лета и понашања може сматрати да су
изложене ризику од рада ветрогенератора. Због њихове релативно слабе способности
маневарског лета, секундарно значајне врсте су све птице грабљивице, мочварице, чапље
и дивље птице које нису на листи циљних врста.
За врсте од секундарног значаја такође треба бележити број јединки, правац лета и висину
лета. Бележење активности секундарно значајних врста је додатни податак истраживању
циљних врста.

Истраживање птица гнездарица
Постојећа знања о птицама гнездарицама на локацији планиране ветроелектране су
релативно ограничена што онемогућава доношење јасних закључака о утицају
ветроелектране на популацију гнездарица. У време израде ове Студије (април 2012) у току
су додатна истраживања популације птица гнездарица што ће омогућити добијање
додатних информација.
У складу са важећим смерницама (Natural England, 2010), спроводи се 9 истраживања,
током сваке друге седмице у периоду од средине марта 2012. до јула 2012.
Локацију ветропоља чини интензивно обрађивано земљиште те се може сматрати да ће
детаљна анализа једног дела локације омогућити прецизну процену популације гнездарица
на целојој локацији (методом екстраполације).
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Локација пројекта је подељена на шест делова у облику квадрата, сваки површине 1 km .
Kвадрати су одређени на начин да постоје приступни путеви до њих и да је могућ приступ
на удаљењу од око 200 m од сваке тачке предметнe локације. Ово би требало да буде
довољно да омогући бележење свих птица које пуштају глас. За приступање тачкама
цензуса биће коришћене стазе с обзиром да у каснијим фазама сезоне гнежђења неће
бити могуће проћи кроз усеве. Делови на које је подељена локација приказани су у додатку
P.I.IV.
2

Сваки излазак на терен врше два истраживача, покривајући по 3 квадрата од по 1km .
Истраживање почиње са изласком сунца када су птице најактивније, а почетна тачка и
траса истраживања ће увек бити различите да би се осигурало да ниједан део предметног
подручја не буде посећен више пута током дана. Истраживања треба вршити током
повољних временских услова (тј. избегавати обилне падавине, слабу видљивост или ветар
5
брзине веће од 4 бофора ).
Током теренских излазака биће коришћене карте са обележеним трасама кретања по
деловима локације. На картама ће се бележити све уочене врсте птица и њихово
понашање (певање, ношење хране). На картама ће такође бити бележени подаци о
датуму, времену почетка и завршетка теренског изласка, времену изласка сунца и
временским условима.
Након неколико теренских излазака, подаци прикупљени за сваку врсту се могу унети на
посебну карту, карту врсте птица. Податке на картама врста птица треба бележити више
или мање у скуповима, а карте се могу анализирати како би био утврђен број територија
које постоје на предметном подручју (Gilbert et al, 1998).

Анализа података
Истраживања у осматрачким тачкама
Анализа ризика од судара извршена је на основу података о летовима циљних врста. За
анализу су коришћени прикупљени подаци да би се проценило укупно време које свака
циљна врста проводи на локацији и то на висини на којој постоји ризик од судара, током
периода од једне године. На основу тога су извршене процене броја пролазака сваке
циљне врсте у непосредној близини ветрогенератора у периоду од једне године и процене
броја судара током једне године за сваку циљну врсту (на основу познатог процента
избегавања судара).

Истраживања птица гнездарица
Станиште на локацији ветропоља представља интензивно обрађивано земљиште са
различитим монокултурама. Шест делова на које је подељена предметна локација (у
2
облику квадрата површине 1 km (600 ha) биће предмет истраживања 9 пута током сезоне
размножавања што ће омогућити процену бројности популација гнездарица.
Услед униформности станишта на локацији, процена укупне популације птица гнездарица
на целокупној локацији биће извршена екстраполацијом броја јединки забележених на
појединачним подручјима. Да би се извршила процена укупне популације на локацији
ветропоља (3,716 ha), бројност на сваком подручју истраживања (600 ha) се може
помножити са 5.29. Takoђe, биће могуће идентификовати станишта на којима се одређене
врсте гнезде.

5

Бофорова скала је емпиријска мера за описивање брзине ветра, у распону од 0 (тишина) до 12 (ураган). Бофор 4 = умерен
ветар (11-16 чворова)
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PI.IV Карта осматрачких тачака током додатних истраживања птица

Легенда:
Осматрачка тачка
Квадрати у којима су
осматране
гнездарице
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