
Заедниците од овој вегетациски тип се дел од т.н. влажни ливади 
распространети по северните граници на ПП „Езерани“, на 
раштркани површини по крајбрежјето близу селата Сливница, 
Штрбово и Наколец и на многу мали површини пред селото Стење. 
Поддржуваат исклучителен диверзитет на флора и фауна и 
значително го збогатуваат пределот. Дополнително, овие заедници 
имаат и економско значење за човекот бидејќи се погодни за 
косењекосење и се значаен извор на сточна храна. Така, традиционалната 
испаша и/или косење се препорачливи за да се избегне нивно 
зараснување и претворање во други вегетациски типови, како што 
се шумите.
Една од главните закани за овој вегетациски тип е нивната 
пренамена во земјоделски површини, особено во јаболкови насади. 
Токму затоа нивните површини се значително намалени во 
последните неколку децении.

Генерално, овде се застапени две растителни заедници: 

Обична кикиришка со влакнеста острика 
(Cynosureto-Caricetumhirtaesubassn. ranunculetosumaceris)

Црнкаста и подземна детелина со обичен киселец 
(Trifolietumnigrescentis-subterraneisubassn. rumicetosumacetosae)

ВЛАЖНИ ЛИВАДИ 
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ЛИВАДСКА ВЕГЕТАЦИɯА



ОБИЧНА КИКИРИШКА 
(Cynosurus cristatus)
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ВЛАКНЕСТА ОСТРИКА 
(Carex sp.)

ОБИЧНА КИКИРИШКА СО ВЛАКНЕСТА ОСТРИКА

Влакнестата острика (Carex sp.) има карактеристични 
влакнести лисја и соцветија. Расте во височина од 15–70 сантиметри, 
со листови долги 10–50 cm и широки 2-3 mm. Стеблата се триаголни, 
а страните се конвексни или заоблени. Листовите, обвивките од 
лисјата и лигаментите се влакнести, иако растенијата што растат на 
влажни предели може да бидат и помалку влакнести. 



Жолтата лепка (Galium verum) е широкораспространето 
повеќегодишно растение по ливади и тревни површини. Стеблата 
на ова растение растат од 60 до 120 сантиметри во должина, често 
вкоренети таму каде што се допираат до земјата. Листовите се долги 
1–3 cm и 2 mm широки, сјајни темнозелени, во основа влакнести и 
спирално подредени во јазлите. Цветовите се жолти, со дијаметар од 
2-3 mm и се групирани во густи соцветија. Човекот го користи за 
најразлични примени во секојдневниот живот.најразлични примени во секојдневниот живот.

ЖОЛТА ЛЕПКА
(Galium verum)
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ЦРНКАСТА И ПОДЗЕМНА ДЕТЕЛИНА СО ОБИЧЕН КИСЕЛЕЦ

ЦРНКАСТА ДЕТЕЛИНА 
(Trifolium nigrescens)

Доминантните видови на оваа заедница се во самото нејзино име: 
црнкастата детелина (Trifolium nigrescens), подземната детелина 
(Trifolium subterraneum) и обичниот киселец (Rumex acetosa).
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Обичниот киселец достигнува височина од еден метар и има 
длабокоразвиени корени во земјата. Листовите му се со издолжена 
форма, а стеблото е исправено, избраздено по целата должина и 
може да се користи во исхраната на човекот. Листовите се благо 
зашилени, со многу долги дршки и наизменично прираснати за 
стеблото. На врвот од растението има мали цветови во облик на 
црвеникаво обоени метлички. Се развива од мај до јули, а 
понекогашпонекогаш по косење и наесен. Киселецот најчесто расте по влажни 
ливади, пасишта и подрачја обраснати со трева. Исто така, го има и 
покрај потоци и шумски чистинки. Често расте во тревите, и тоа во 
голема бројност поради што ливадите пред косење често се црвени. 
Се одгледува и во домашни градини. 

ОБИЧЕН КИСЕЛЕЦ
(Rumex acetosa)
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ЖИВОТИНСКИ ВИДОВИ ВО ЛИВАДСКАТА ВЕГЕТАЦИɯА

Зелената тигреста тркачка (Cicindela campestris) живее на 
песокливи живеалишта и ливади со ниска вегетација. Во фаза на 
ларва копа дупки од кои активно лови други инсекти кои се 
приближуваат до отворот на дупката. Возрасните инсекти се хранат 
со мали безрбетници (мравки, пајаци, гасеници). Тие можат да 
трчаат и летаат на кратки растојанија. Брзината на трчање е голема 
за олку мало животно – околу 60 cm/s (~2 km/s). Зелената тигреста 
тркачкатркачка е дневно активна. Преку вечер се крие во тревестата 
вегетација, а преку ден лесно се забележува како трча по 
песокливите живеалишта каде активно го лови својот плен. Лесно е 
препознатлива по интензивно зелената боја и двете бели петна на 
надкрилјата, големите очи и моќните вилици. Распространета е 
скоро на целиот евроазиски континент.

ЗЕЛЕНА ТИГРЕСТА ТРКАЧКА 
(Cicindela campestris)
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ГОЛЕМ БАКАРЕЦ
(Lycaena dispar)



ПОТОЧНА ЖАБА
(Rana graeca)

ШУМСКА ЖАБА
(Rana dalmatina )
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* Сакате да ги научите песните и огласувањата на птиците? Одете на 
www.xeno-canto.org и во прозорчето внесете го латинското име на видот кој ве 
интересира!

КАЛУЃЕРКА
(Vanellus vanellus)
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Покрај блатната еја (стр. 32), во Преспа гнезди и  ливадската еја  
(Circus pygargus). Мажјаците од ливадската еја се со уникатно 
сино-сиво обојување на пердувите на телото, со исклучок на црните 
пердуви на врвот на крилјата (попознати како прсти), и 
слабодамчестиот стомак. Женката е кафеава, малку дамчеста, со 
карактеристичен бел прстен во основата на опашката. Се хранат со 
инсекти, водоземци и влекачи кои ги наоѓаат на ливадите, каде што 
и и ги прават гнездата. Присутни се само во периодот на гнездење, од 
април до септември. Во зимските месеци ги заменува речиси 
идентичната полска еја (Circus cyaneus), која кај нас доаѓа од север. 
Таа е национално строго заштитен вид, кој истовремено е на Анекс 
1 од Директивата за птици на ЕУ и со тоа значајна за заштита. 
Светските популации бележат тренд на опаѓање, кој е резултат на 
напуштањето на традиционалните практики (косење ливади) и 
интензивно земјоделство.интензивно земјоделство.

КАЛУЃЕРКА

ЛИВАДСКА ЕЈА
(Circus pygargus)
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Планинското ливадарче (Saxicola rubicola) има несоодветно 
избрано народно име за нашите територии бидејќи, покрај 
планините, се среќава и по грмушки среде низинските ливади и 
пасишта. Планинското ливадарче е мала, преубаво обоена птица. 
Мажјакот има јасно портокалови гради и контрастна црна глава, кои 
ги дели бела огрлица. Женките не се толку контрастно обоени, но и 
тие можат да бидат забележани на врвовите од гурмушките. 
Секогаш,Секогаш, дури и во зима, се во парови - ако сте виделе една птица, 
побарајте и друга.

ПЛАНИНСКО ЛИВАДАРЧЕ
(Saxicola rubicola)
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