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ВОДНА ВЕГЕТАЦИ А
Генерално, овде се застапени две растителни заедници:
Водна леќа со водениче (Lemno-Spirodelletum polyrhizae
subassn. aldrovandetosum)
Воден илјадалисник и воден божур (Myriophyllo-Nypharetum)

ЗАЕДНИЦА ОД ВОДНА ЛЕЌА СО ВОДЕНИЧЕ
Мошне интересна и значајна заедница која се развива во отворени
делови од појасот на трска (често создадени како пристапни делови
за кајчиња) со длабочина на водата од 10 до 20 cm, распространет од
с. Долно Перово до с. Наколец. Најзначајниот вид во оваа заедница
е воденичето (Aldrovanda vesiculosa). За почеток, интересно е да се
спомне дека ова е едно од неколкуте инсектојадни видови растенија
во нашата земја, а се среќава само овде и никаде на друго место во
нашата држава. Згора на тоа, поради многуте загадувачи на езерото,
како и честите флуктуации на нивото на водата, воденичето е
оценето како критично загрозено во нашата земја. Тоа е многу
ретко и на глобално ниво, и е оценето како загрозено.
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ВОДЕНИЧЕ

(Aldrovanda vesiculosa)
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ата
Водениче то е класичен пример за важност а на граѓанск
наука во познавањ ето и заштит ата на биолошк ата
водеше
разновид ност. Всушност , до скоро ова растени е се
ија бидејќи
како највероја тно исчезнат о од Северна Македон
последни от познат податок датираш е уште од 80-тите
радост, во
години на минатио т век. Сепак, на наша огромна
го
2016 година еден од најактив ните членови на МЕД
во ПП
пронајде повторн о видот на повеќе локалит ети
ачки е
„Езерани “, како и во близина на с. Наколец. Загрижув
е
дека неколку обиди да се пронајда т повторн о неговит
популаци и во 2019 година беа неуспешн и поради
е
повлекув ањето на водата и исушувањ е на неговит
и
живеали шта – затоа е невероја тно важно да се искорист
секоја можност за проверка на присуств ото на овој
специфич ен растите лен вид.
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Карактеристични за ова живеалиште се и водната леќа (Lemna minor)
и многукоренестата спиродела (Spirodela polyrhiza), кои лесно се
препознаваат како прекривка од ситни зелени овални ливчиња што
личат на зрна леќа што пливаат на површината на водата. Во
период на висока темература и оптимални услови за нивен развој,
овие растенија се размножуваат прекумерно, па на таквите места
формираат зелени прекривки на површината на водата.
Водната леќа се развива во мезотрофни до еутрофни стоечки
води. Претставува широкораспространет и чест вид. Формира едно
нежно коренче кое слободно плива во водата. Стеблото и листовите
не се јасно одделени и целото растително тело претставува една
лисна плоска (талус) со димензии од 2-3 mm, со неразвиена средна
жилка. Најчесто е жолтеникавозелено обоена, но понекогаш може
да биде и црвена. Цветовите се собрани во соцветија составени од
два машки и еден женски цвет, кои се формираат на работ на
лисната плоска. Цвета од април до јуни. Таа е одличен извор на
храна и прибежиште за рибите и за други водни животни. Многу
често ја поистоветуваат со многукоренестата спиродела.

ВОДНА ЛЕЌА
(Lemna minor)
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Многукоренестата спиродела, за разлика од водната леќа, има
голем број кончести коренчиња (4-16) кои висат од долната страна
на лисната површина и слободно пливаат во водата. Нема
диференцијална разлика меѓу стеблото и листовите, како и кај
водната леќа, но, за разлика од неа, има поголеми димензии, кои се
движат од 6 до 10 mm. Средната жилка на листовите е
повпечатлива. Од горната страна се зелени, а од долната, најчесто,
црвеникавовиолетови. Најчесто се групираат 2-5 единки. Наесен
формираат кафено-црни зимски пупки (туриони) кои се богати со
скроб и паѓаат на дното од водниот басен, а на тој начин, всушност,
презимуваат. Цветовите, како и кај водната леќа, се собрани во
соцветија составени од два машки и еден женски цвет, а се
формираат на работ на лисната плоска. Цвета од мај до јуни. Се
развива во плитките делови на стоечки мезотрофни води од
различен тип. Таа е одличен извор на храна и прибежиште за риби,
храна за водни животни и птици, но и живеалиште на многу
безрбетни животни и храна за домашни животни.

МНОГУКОРЕНЕСТА СПИРОДЕЛА
(Spirodela polyrhiza)
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ВОДЕН ИЛ АДАЛИСНИК И ВОДЕН БОЖУР
Неверојатно ретка заедница, која, за жал, во моментов се води како
исчезната

од

преспанското

крајбрежје.

Сепак,

повторното

откривање на воденичето од претходната заедница може да служи
како пример што би влеал оптимизам кај нас дека доколку
истражувачите, па и сите љубители на природата, се посветат на
повторно пронаоѓање на ова живеалиште, тоа не би било целосно
невозможна мисија. Главната закана за живеалиштето на водниот
илјадалисник и водниот божур се флуктуациите во нивото на водата,
односно нејзиното исушување.

Едни

од

доминантните

растенија

во

оваа

заедница

се

„харизматичниот“ воден божур (Nymphaea alba) и водниот
илјадалисник

(Myriophyllum

spicatum/verticillatum),

именувана заедницата.
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Водниот божур е многугодишно тревно водно растение. Коренот
е дебел, ползечки. Нормално стебло не се развива. Листовите се
прикрепени директно на коренот и се развиваат на долги дршки и
лисна ламина, која плови на површината на водата, а при голема
густина и стрчат над неа. Лисната ламина е голема, косо јајцевидна
или округла, со размери од 10 до 30 cm, вo основата далбоко
стреловидно нарецкана, мазна, сјајна и целокрајна. Впечатливите
цветови достигнуваат 10-20 cm во дијаметар и пловат на
површината на водата. Имаат слаба арома и отворени се во текот на
целиот ден. Чашкините листови се зелени и надолжно јајцевидни.
Венечни листови има 20-25, со бела боја, целокрајни. Крајните се
подолги од чашкините листови, а највнатрешните преминуваат во
прашници кои се во огромен број. Семената кутијка е долга 25-30
cm, полуколбеста до јајцевидна. Цвета во периодот од април до
септември. Се развива во води на блата, езера и странични
излевања на реките во долините на нивните теченија. Тoj е одличен
извор на храна и прибежиште за риби, храна за водни животни и
птици, но и живеалиште на многу безрбетни животни. Коренот
содржи голем процент на скроб и може да се употребува како храна
за домашни животни.

ВОДЕН БОЖУР
(Nymphaea alba)
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ВОДЕН ИЛЈАДАЛИСНИК

)
(Myriophyllum spicatum/verticillatum
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ВОДНО ОРЕВЧЕ
(Trapa natans)
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ЖИВОТИНСКИ ВИДОВИ ВО ВОДНАТА ВЕГЕТАЦИ А

РИБАРКА

(Natrix tessellata)

БЕЛОУШКА
(Natrix natrix)
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ЖОЛТ МУКАЧ

(Bombina variegata)
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