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СО ПОМОШ НА ОВОЈ ПРИРАЧНИК СЕКОЈ ЉУБИТЕЛ НА 
ПРИРОДАТА БАРЕМ ЗА МОМЕНТ ЌЕ МОЖЕ

ДА СЕ ПОЧУВСТВУВА КАКО ИСТРАЖУВАЧ И НАУЧНИК,
И СО ТОА ДА ПРИДОНЕСЕ КОН ЗНАЕЊЕТО

ЗА ДИНАМИКАТА НА ЖИВЕАЛИШТАТА ВО ПРЕСПА 



Науката се гради врз набљудувањата на 
тренирани истражувачи, но и на сите љубители 

на природата и истражувачи-ентузијасти

Доколку при вашите истражувања забележите некој вид кој, според 
прирачников, не бил претходно набљудуван на таа локација, 

пријавете го тоа кај нас. Вие ќе придонесете за ажурирање на 
севкупните познавања на преспанскиот биодиверзитет, 

а ние ќе ви бидеме бескрајно благодарни!

На следниоt веб-сајт ќе најдете формулар за пријавување на 
податоци за биолошка разновидност, како и карта од 

прекуграничниот преспански басен каде се спомнати топонимите 
користени во прирачникот: http://prespa.mes.org.mk/naukazasite

Пред да почнете да ја задоволувате вашата љубопитност со 
помош на овој прирачник, запомнете дека голем дел од ретките 

заедници се наоѓаат во заштитени подрачја, особено во ПП 
„Езерани“. Заради нивна ефективна заштита, не е дозволено 

непречено движење низ тие подрачја. Управувачко тело на паркот е 
Секторот за животна средина при Општина Ресен. Обратете се 
таму лично, преку некој од ренџерите одговорни за одржување на 

паркот или преку претставник на МЕД и паркот или преку претставник на МЕД и истражувајте одговорно.
Следуваат информации за контакт.
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Заедница од водна леќа со 
водениче���ʧʨʦ����
Водениче / стр. 41
Водна леќа / стр. 42
Многукоренеста спиродела / стр. 43

Животински видови во водната 
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Воден илјадалисник и воден 
божур / стр. 44
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Зелена тигреста тркачка / стр. 56Зелена тигреста тркачка / стр. 56
Голем бакарец / стр. 57
Шумска и поточна жаба / стр. 58
Калуѓерка / стр. 59
Ливадска еја / стр. 60
Планинско ливадарче / стр. 61
Панонски степски песочници / стр. 63
Фривалдскиево плускавче  / стр. 64Фривалдскиево плускавче  / стр. 64
Лукова жаба / стр. 65
Шумска и полска желка / стр. 66

Шумска вегетација/ стр. 68
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Животински видови во шумската 
вегетација / стр. 72
Сипка торбарка / стр. 72Сипка торбарка / стр. 72
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Голем шарен и сириски  шарен
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Ивичест гуштер  / стр. 78
Жолтоног галеб  / стр. 79
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Животински видови во 
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Заедница од шавар и од 
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Трска / стр. 17
Шавар / стр. 17
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Теснолисен шавар / стр. 19Теснолисен шавар / стр. 19
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сладокласица / стр. 21
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Дополнителни блатни 
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Предлог за еднодневни активности и предизвици:
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Како и едно одбрано живеалиште што не се класифицира 
според вегетацијата:

Во овој прирачник ќе обработиме шест различни типови 
вегетација, колку што и разликуваме низ преспанското 
крајбрежје:
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Блатна вегетација
Водна вегетација
Подводна вегетација

Ливадска вегетација
Шумска вегетација
Mонокултури
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Живеалиште, или помеѓу еколозите често нарекувано хабитат, 
претставува збир на физички (геологија, клима итн.) и на биолошки 
одлики (присутни видови, големина на популации итн.), чијашто 
комбинација нуди засолниште и поволни услови за исхрана и за 
размножување на одредени организми. Така, на пример, матните 
води на барите се засолниште за многу видови жаби во кое ловат 
инсекти и дополнително претставуваат соодветен медиум каде што 
можеможе да се развијат нивните јајца во полноглавци и потоа во 
возрасни единки. Одликите на живеалиштата, секако, не се 
временски фиксни, односно во отсуство на врнежи барата лесно 
може да пресуши. Биолошките, пак, одлики ги следат промените на 
физичките одлики преку адаптации или со целосно исчезнување и 
промена на биолошкиот состав, односно со целосна промена на 
типот на живеалиште. Ретки се случаите во кои биолошките 
карактеристикикарактеристики ги менуваат физичките, како што е примерот со 
многуте водопади во хрватскиот национален парк „Плитвички 
Езера“, кои се резултат на специфичниот раст на мововите, а не на 
геоморфологијата на локалитетот. 

Во долгата геолошка историја на планетата Земја најчесто 
живеалиштата се менувале како одговор на промените во климата. 
Во поблиската историја, пак, токму човекот почнува да влијае врз 
глобалната клима, што, пак, неретко е проследено со низа други 
физички промени, како директно уништување на живеалиштата (за 
земјоделство или инфраструктура), несоодветно ослободување од 
смет, пожари итн. Човечкиот развој неминовно доведува до 
променипромени во природните живеалишта, но тие промени може да се 
базираат на принципот на одржливост, односно со доволно 
познавање на живеалиштата, при секаков зафат може да се избегнат 
ретките и загрозените хабитати за да се одржат вијабилни 
популации од видовите за кои тие се дом. 
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Но, што значи познавање на живеалиштата? Сите знаеме дека 
барите се дом за жабите, меѓутоа само во Северна Македонија 
постојат девет различни вида жаби, од кои едни преферираат 
постојано поплавени бари, други, пак, повремено топли и мали 
бари, трети живеат само во бари што истовремено се домаќини и на 
надводна вегетација како трски, а постојат и такви жаби што 
поголемиот дел од животот се на копно, а се размножуваат во водни 
телатела од најразличен тип..., но ова се само жабите. Во Северна 
Македонија живеат уште пет вида водоземци - 32 вида влекачи, над 
300 вида различни птици, 89 цицачи, околу 90 риби и преку 13 000 
вида безрбетници проследени со повеќе од 3 700 вида растенија. 
Како што веќе беше спомнато, живеалиштата се комбинација од 
физички и од биолошки атрибути, односно секоја уникатна 
комбинација од геолошка подлога, клима, растенија и животни 
градигради сопствено живеалиште. Така, со цел да се проучат и 
евентуално заштитат живеалиштата - притоа дозволувајќи одржлив 
развој на човекот и на општеството – еколозите се во постојана 
потрага по едноставен и логичен начин на нивно класифицирање. 
Поради неподвижната природа на најголемиот број растенија и 
нивната често незаменлива улога во создавањето на живеалишта за 
други организми (колку различни животинки може да се 
опсервираатопсервираат во густа трева или на едно дрво?), типовите 
живеалишта најчесто и се опишуваат според комбинацијата на 
растенија што ги населуваат, односно според растителните 
заедници (на пр. заедница од шавар и трска [Scirpeto-Phragmitetum]). 
Така, одредувањето на растителната заедница го информира 
истражувачот и за видовите животни што би можеле да ја 
населуваат токму таа заедница, односно тој тип живеалиште. 
НаНа пример, доколку разгледуваме бара во која нема трски, но има 
доволно водна вегетација за да понуди засолниште за голем број 
безрбетници, тогаш голема е веројатноста во неa напролет да ја 
сретнеме езерската жаба, но не и гаталинката, која наоѓа 
засолниште и камуфлажа на гранките од трските.
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За разлика од растенијата, подвижните животни ретко се вистински 
индикатори за типот живеалиште поради тоа што понекогаш (во 
случај на пренаселеност, зголемена компетиција со единки од 
истиот вид, итн.) знаат да се впуштат во потрага по нови и 
ненаселени соодветни живеалишта. Поради тоа, како 
индикаторски видови е добро да се користат животни што 
често може да бидат набљудувани во голема бројност. 
Оттука,Оттука, по кратка прошетка низ живеалиштето, истражувачот треба 
да забележи дали еден животински вид е чест или, пак, 
забележувањето се должи само на случајна средба. На пример, 
доколку забележите шумска или поточна жаба, или, пак, шумска 
желка, продолжете со истражувањето. Доколку сте во вистинското 
живеалиште, голема е веројатноста да сретнете барем уште една 
единка од истиот вид и истовремено да забележите некои 
индикаторски видови растенија.индикаторски видови растенија.

БЛАТНА ЖЕЛКА 

(Emys orbicularis)
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Овој прирачник, пред сè, е наменет за непрофесионалци да можат 
да се снајдат во природата низ преспанското крајбрежје и да ги 
препознаат живеалиштата низ кои се движат. За таа цел, ќе 
започнеме со пристапот од долу-нагоре, односно прво ќе ја 
поделиме вегетацијата по општи вегетациски типови (ливадски, 
блатни итн.), а потоа ќе продолжиме со едноставна поделба на 
живеалиштата во рамките на споменатите вегетации. Понатаму, во 
секоесекое живеалиште ќе се обидеме да опишеме некои од 
најкарактеристичните диференцијални видови (оние според кои 
може да се препознае живеалиште), заедно со фотографии што ќе ви 
помогнат да ги идентификувате. За крај, во соодветни делови од 
прирачникот ќе дадеме и осврт на некои од деталните живеалишта 
препознаени за време на работата на Македонското еколошко 
друштво во 2018 година, особено оние што се преспанска, па и 
националнанационална реткост. Ова е особено важно бидејќи се надеваме 
дека со помош на овој прирачник секој љубител на 
природата барем за момент ќе може да биде истражувач и 
научник, и со тоа да придонесе кон знаењето за динамиката 
на живеалиштата во Преспа. 

12



Преспанско Езеро редовно доживува промени во нивото на водата, 
кои се проследени со промени во распространувањето на неговите 
крајбрежни живеалишта – тие промени не ги избираат 
живеалиштата што ќе бидат афектирани, па останува на нас сите да 
ги забележиме и најмалите знаци на промена на видовиот состав, да 
ги известиме надлежните и да придонесеме кон заштитата барем на 
најранливите и најретките живеалишта.

13


