
Генерално, овде се застапени две растителни заедници: 

Евла (Alnus glutinosae) 

Бела и кршлива врба (Salicetum albae-fragilis)
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ШУМСКА ВЕГЕТАЦИɯА



ЕВЛА
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(Alnus glutinosa)



70

БЕЛА ВРБА
(Salix alba)
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Кршливата врба (Salix fragilis) за разлика од претходните два 
вида, има кратко и тенко стебло, па изгледа повеќе како грмушесто 
растение. Но, и покрај тоа, ова листопадно дрво со својата заоблена 
крошна може да достигне височина до 25 метри. Како и сите други 
врби, расте на влажни места покрај реки и езера. Ја спречува 
ерозијата и ја држи компактноста на почвата со помош на 
кореновиот систем. Името го добива поради тенките, кревки и 
кршливикршливи гранчиња. Листовите се темнозелени од горната страна и 
светлозелено обоени од долната страна. За разлика од листовите на 
белата врба, овие листови се пократки и немаат мали бели 
влакненца од долната страна. Како и белата врба, и оваа е дводомно 
растение, што значи дека машките и женските мачкици (термин за 
цвет на врба) се наоѓаат на посебни дрвја, и тоа машките мачкици се 
жолти, а женските мачкици се зелени. Во минатото, и од гранките на 
кршливатакршливата врба се изработувале кошници, но, исто така, и замки за 
ловење животни и риби. Таа е дом и живеалиште на голем број 
животински видови и габи.

КРШЛИВА ВРБА
(Salix fragilis)
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СИПКА ТОРБАРКА
(Remiz pendulinus)

ЖИВОТИНСКИ ВИДОВИ ВО шумската ВЕГЕТАЦИɯА

СИПКА ТОРБАРКА



ОБИЧНА ЅВИНГАЛКА
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(Fringilla coelebs)

Една од најчестите птици што се среќаваат во голем опсег на 
живеалишта е обичната ѕвингалка (Fringilla coelebs), или чинка 
(од карактеристичното чин-чин што го испушта, иако има прекрасна 
песна). Таа се среќава и во шуми и во паркови во големи градови. 
Еднаш штом ја видите и ја запаметите комбинацијата од 
металносини (на главата) и керамидестоцрвени (на градите) 
пердуви, никогаш нема да ја заборавите.



ГОЛЕМ ШАРЕН КЛУКАЈДРВЕЦ
(Dendrocopos major)

СИРИСКИ ШАРЕН КЛУКАЈДРВЕЦ
(Dendrocopos syriacus)

млада единка

Во истите живеалишта, но многу поретко, се среќава и големиот 
шарен клукајдрвец (Dendrocopos major) како ползи на 
околните дрвја, при што лесно можат да дојдат до израз интензивно 
црвените пердуви на долниот дел од опашот. Како и сите други 
клукајдрвци, прави дупки за гнезда во постари дрвја и колва под 
кората на дрвјата за да ги улови инсектите што се кријат таму. 

Многу е сличен со сирискиот шарен клукајдрвец (Dendrocopos 
syriacus), па обратете внимание на деталите на шарата на страните 
од вратот. А ако има црвено на тилот, тогаш ќе знаете дека гледате 
мажјак. Ако црвеното е на челото, најверојатно гледате млади 
птици, но проверете, можeби, пред вас е некој среден клукајдрвец 
(Dendrocopos medius). 
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