ГОЛИ КАМЕЊА И КАРПИ СО РЕТКА ВЕГЕТАЦИ А
Ова живеалиште во Преспа е распространето по западното езерско
крајбрежје меѓу Отешево и с. Стење, во околината на с. Коњско, како
и на островот Голем Град. Често е игнорирано поради ретката
вегетација и поради тоа што не е препознаено како важно од
Европската директива за хабитати, меѓутоа во Преспа тоа, сепак, е
дом за некои интересни видови. Тука лесно може да се најдат
шумските желки опишани во панонските степски песочници (стр. 63)
и многу други различни видови влекачи. Сепак, како најинтересен се
издвојува балканскиот ендемит - ивичестиот гуштер (Algyroides
nigropunctatus) Овој вид е оценет како загрозен во Северна
Македонија, бидејќи може да биде забележан во само пет различни
региони низ земјата, меѓу кои и Преспа. Останатите популации
ивичест гуштер се распространети по јадранското или јонското
крајбрежје и се чини не се во никаков контакт со оние од
внатрешноста. Дали, можеби, македонските популации еволуирале
во
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истражување. Ивичестиот гуштер секогаш се наоѓа на карпи и во
нивните пукнатини. Озгора лушпите му се наредени како ќерамиди
и се со црна боја, но напролет стомакот и вратот на мажјаците се
обојуваат во впечатлива црвена и сина боја, кои не можат да
поминат незабележани. Трпеливо набљудувајте ги карпите околу
преспанското крајбрежје и уверете се во убавината на овој гуштер!

ИВИЧЕСТ ГУШТЕР

(Algyroides nigropunctatus)
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Единствените галеби што гнездат на островот Голем Град на
Преспанско Езеро се од видот жолтоног галеб (Larus michahellis)
со околу 30 активни гнезда. Поголеми се од езерскиот галеб (кој
налето има и црна глава) и имаат впечатливо жолто обоени нозе и
клун. Она што ги издвојува од останатите пердувести жители на
островот е дека се бестрашни птици кои ревносно си ја штитат
колонијата од секој натрапник, без разлика на неговата големина.

ЖОЛТОНОГ ГАЛЕБ
(Larus michahellis)
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