
ТРСКА
(Phragmites australis)

(Ixobrychus minutus)

МАЛ ВОДЕН БИК 
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Заедницата од шавар и од трска се препознава лесно бидејќи 
најчесто се развива во континуирани појаси околу езерото. 
Најголемиот појас, најверојатно, е оној во ПП „Езерани“ на потегот 
Сирхан-Долно Перово-Езерани-Асамати. Појасот најчесто не е во 
контакт со слободната вода навлегувајќи во езерото до длабочина 
од 50 cm. Поради честите флуктуации во нивото на водата на 
Преспанско Езеро, делови од оваа заедница може да се изложени на 
суво. Тоа е очигледно во ПП „Езерани“.суво. Тоа е очигледно во ПП „Езерани“.

Појасот од трска е многу значаен бидејќи: (1) ја филтрира водата што 
истекува од земјоделските површини и од населените места во 
езерото, (2) нуди поволно место за гнездење за многу видови птици, 
како и храна и скривалиште за многу други водни животни и друг 
животински свет присутен на водната површина, и (3) ги штити 
живеалиштата што се осетливи на бранови и на ветер, како што се 
пловечките заедници со водениче или, пак, воден божур (стр. 45).

ДиференцијалниДиференцијални видови за оваа заедница, секако, се оние два 
според кои го носи и името - трската (Phragmites australis) и шаварот 
(Schoenoplectus lacustris), но, исто така, често се среќава и 
теснолисниот шавар (Typha latifolia), а во деловите што не се 
постојано под вода може да се сретнат цветниот рогоз (Butomus 
umbellatus) и блатната перуника (Iris pseudocorus). 

Генерално, овде се застапени две растителни заедници: 

Шавар и трска (Scirpeto-Phragmitetum)

Ежоглавче и сладокласица (Sparganio-Glycerietumfluitantis)

Блатна вегетациjа
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ТРСКА
(Phragmites australis)

ШАВАР(Schoenoplectus lacustris)
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Трската се развива во мезотрофни води (со средно ниво на 
хранливи материи и релативно провидна вода, какво што е 
Преспанско Езеро во поголемиот дел од годината),  до 1 500 m 
надморска височина. Формира силни ползечки корења со долги 
продолжетоци. Стеблото може да достигне височина и до 4 метри. 
Листовите се плоснати и корави, со острорапави рабови. Цветовите 
се собрани во крупно метличесто соцветие, густо и често со навален 
врв,врв, класовите се кафени или виолетови. Цветаат од јули до 
септември. Трската се смета за широко распространето и често 
растение и претставува основен елемент на растителноста на 
влажните зони. Луѓето, особено во минатото, ја користеле за 
плетење различни торби и кошници, како фуражна храна за 
домашни животни, како суровина за изработка на хартија, па дури и 
за декоративни цели.

Шаварот е повеќегодишно растение кое е широкораспространето 
и се развива во слатките води низ Европа. Има шупливи 
сивозелено-зелени лисја исполнети со воздушна срцевина, кои се 
издигнуваат од основата и може да достигнат 1-3 метри. Кога 
растението не е во цвет, многу личи на остриката (стр. 52). Во 
близина на врвот на стеблата формираат кафеави шилести 
соцветија, кои цветаат од јуни до август. Цветовите се двополови, 
односноодносно класовите содржат и машки и женски полови органи, а 
опрашувањето е со помош на ветрот. Oва растение обично расте во 
мека тиња на брегот на езерата, канали, блата и во бавнотечечки 
води.



ТЕСНОЛИСЕН ШАВАР 
(Typha latifolia)

ТЕСНОЛИСЕН ШАВАР 
(Typha latifolia)

ЦВЕТЕН РОГОЗ 
(Butomus umbellatus)
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Цветниот рогоз е умерено високо, повеќегодишно водно 
растение. Иако се нарекува цветен рогоз, не се работи за вистинско 
рогозовидно растение. Се развива покрај мирни и бавнотечечки 
води, со длабочина до околу 3 m. Има ситни, но впечатливи розови 
цветови кои се истакнуваат од другата водна вегетација. Листовите 
се линејни и зашилени на врвот, долги до 1 метар или повеќе, а на 
напречен пресек се триаголни. Се развиваат во два реда по 
должинатадолжината на коренот, на самата основа и директно од него. 
Коренот/ризомот е тврд и во услови кога е потопен или при ниско 
ниво на водата, тој е исправен, а кога е целосно потопен или во 
длабока вода, тој лебди бидејќи е лесен. Цветовите се собрани во 
соцветија со форма на чадор. Односно, сите цветови се поставени 
на цветни дршки со речиси идентична должина и сите почнуваат од 
исто место, при што формираат рамна или заоблена површина, 
карактеристичнакарактеристична за фамилијата на магдоносот. Цветовите се 
двополови со три зелени чашкини и три розови венечни ливчиња. 
Широчината на соцветието може да достигне пречник од 2-3 cm. 
Цвета од јули до август.

Теснолисниот шавар  има задебелени ползечки корења. Стеблото 
му е вертикално, цилиндрично, без јазли и меѓујазлени 
продолжетоци. Приосновните или базални листови се распоредени 
во два региона, а стеблените листови во долниот дел го обвиваат 
стеблото како ракав. Цветовите се групирани во соцветија во форма 
на кочан со кафена боја, со тоа што машките цветови се во горниот 
дел, а подолу на кочанот се распоредени женските цветови. Цвета 
одод јуни до јули. Теснолисниот шавар се смета за 
широкораспространето и често растение и се сретнува во плитки 
води на бари, езера и течечки води. Теснолисниот шавар се користи 
за изработка на различни плетени творби, потоа како фуражна 
храна за домашни животни, но и како суровина за изработка на 
хартија.
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Блатната перуника лесно може да ja забележите во периодот од 
мај до јуни поради големите, впечатливи и раскошни жолти 
цветови. Листовите се широки со мечовидна форма и испакната 
средна жилка, широки се 2,5-4 cm, а во отсуство на цветот 
потсетуваат на теснолисниот шавар (стр. 19). Приосновните листови 
делумно се припиени за стеблото и ја следат неговата должина. Ова 
растение, исто така, може да се сретне и во врбови шуми и во некои 
влажнивлажни ливади. Нејзиното набљудување во отсуство на трска и/или 
шавар значи дека, најверојатно, не сме веќе во живеалиште во 
рамките на блатната вегетација.

БЛАТНА ПЕРУНИКА (Iris pseudocorus)
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Заедница од ежоглавче и од сладокласица
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ЕЖОГЛАВЧЕ
(Sparganium erectum)

СЛАДОКЛАСИЦА

22

(Glyceria fluitans)
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ДОПОЛНИТЕЛНИ БЛАТНИ ЖИВЕАЛИШТА
Во 2018 година преку работата на проектот „Прекугранична заштита 
на регионот Преспа преку заеднички партнерски акции на 
ПреспаНет“, користејќи софистицирана методологија, МЕД ја 
препозна заедницата Schoenoplectetum lacustris. Распространета во 
најголем дел кај поранешните рибници во ПП „Езерани“, во неа е 
доминантен шаварот (Schoenoplectus lacustris, слики и опис на стр.  
17), а отсуствува трската. Дополнително, оваа заедница е важна 
бидејќибидејќи овде првпат во целиот прекуграничен басен се 
опсервирани два вида растенија: спиралното воденикарче (Elatine 
alsinastrum) и дршковидната жабетина (Callitriche brutia).

Покрај тоа што е единственото живеалиште за овие две растенија во 
цела Преспа, тие се оценети како глобално близу загрозени (Near 
Threatened) според Меѓународната унија за зачувување на 
природата (IUCN). Тоа дава дополнителна тежина на значењето на 
паркот на природата „Езерани“ за зачувување на биолошката 
разновидност.
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СПИРАЛНО ВОДЕНИКАРЧЕ 

(Elatine alsinastrum)

ДРШКОВИДНА ЖАБЕТИНА (Callitriche brutias)
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Спиралното воденикарче се проценува како близузагрозен 
вид затоа што, иако е широкораспространето во Европа, постојните 
факти сугерираат дека неговата популација се намалува или 
исчезнува од речиси сите земји каде што се развива. Се 
претпоставува дека намалувањето на неговата популација во 
последните 10 години е близу до 30 %, преку која вредност неговиот 
статус би преминал во категоријата „ранливи видови“ (Vulnerable). 
ОваОва растение се развива на привремени водни тела и повлечени 
зони на постојани водни тела. Зачестено е во области каде што 
водата се исцедува во редовни интервали, како што се старите 
рибници во „Езерани“. Формира млечнобели или белузлави 
нишковидни корења, со должина од 12-15 cm, кои излегуваат од 
долните прешлени на стеблото. По должината на стеблото, кое 
некогаш може да достигне и до 40 cm, се формираат прешлени или 
јазли.јазли. Во секој јазол се развиваат од 3 до 15 зелени широки и 
јајцевидни ливчиња. Цветовите се ситни (3-3,5 mm) и распоредени 
поединечно во пазувите на листовите и цветаат во период од два 
месеца почнувајќи од јуни.

Дршковидната жабетина се среќава во езера, бари и 
бавнотечечки води со различен степен на загадување. Формира 
тенки и нежни коренчиња. Целото растение е нежно и кревко. 
Стеблото може да достигне должина од 100 cm, а пречникот не 
надминува 1-15 mm. Листовите се развиваат под вода, ситни се и 
зелени, наредени во розетка, а врвните листови пливаат на 
површината. Врвните розетки ги прават препознатливи и лесно да 
сесе разликуваат од другите водни растенија. Цветовите се многу 
кревки, еднополови, но еднодомни (женските и машките цветови се 
развиваат на исто растение). Машките цветови имаат еден прашник, 
а женските еден толчник. Цветаат од мај до септември и вообичаено 
се опрашуваат со ветрот. Дршковидната жабетина е одличен извор 
на храна и прибежиште за риби и за други водни животни.
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БЕЛОЧЕЛО БАРСКО ГРАФИТЧЕ 

28

(Leucorrhinia pectoralis)

ЖИВОТИНСКИ ВИДОВИ ВО БЛАТНА ВЕГЕТАЦИɯА

Белочело барско графитче (Leucorrhinia pectoralis) е вилинско 
коњче кое лесно се препознава по големата жолта дамка на крајот од 
телото и по белото чело на предниот дел од главата. Мажјаците 
имаат црно или црвено-кафеаво обоено тело и често патролираат 
покрај водната вегетација чекајќи ги женките, кои имаат поизразени 
жолти дамки. Национално е значајно бидејќи е познато од само еден 
локалитет (Стењско Блато, сместено во мала депресија на западниот 
брегбрег на Преспанско Езеро). Погодно живеалиште за овој вид се 
блатата богати со водна вегетација (плитки води обраснати со трски, 
меѓу кои се среќаваат отворени површини со подводна и водна 
вегетација). Ларвите на овие вилински коњчиња живеат и по 
неколку години под вода, а возрасните летаат од мај до јули.



БЛАТEН ТРКАЧ 
(Carabus granulatus interstitialis)

Блатниот тркач (Carabus granulatus interstitialis) е редок вид во 
Северна Македонија кој се среќава само во поголемите блата и 
мочуришта (Преспа, Охрид, Брегалница). Тој се исхранува со 
полжави поради што има издолжена глава со која полесно навлегува 
во нивните черупки. Блатниот тркач е ноќно-активен вид. Преку ден 
се крие под кора на дрвјата или под камења, а навечер активно го 
бара својот плен. Блатниот тркач е црно обоен, понекогаш со слаб 
металенметален отсјај на горната страна на телото. Неговите надкрилја 
(елитри) имаат специфична скулптура која е претставена со 
надолжни непрекинати ребра кои наизменично се менуваат со 
кратки испакнатини т.е. има зрнеста структура (оттаму доаѓа 
латинското име granulatus = зрнест). Подвидот interstitialis е главно 
распространет во југоисточна Европа.
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МАЛ ВОДЕН БИК
(Ixobrychus minutus)

Мал воден бик  (Ixobrychus minutus) е најмалата наша чапја која се 
храни и гнезди во и околу појасот на трска на Преспанско Езеро. Се 
среќава само за време на сезоната на гнездење (од април до 
септември). Може да се види како стои држејќи се за трските, ниско 
над водата или кога ненадејно ќе излета пред вас. Тогаш се познава 
по, генерално, жолтеникавата боја, со големи црни површини на 
крилата кај мажјаците, а кафеавкасти кај женките. Младите се 
повеќедамчести.повеќедамчести. Често може да се слушне и неговиот глас, кој личи 
на придушено лаење на куче. На национално ниво е строго 
заштитен вид. Глобалната популација бележи тренд на опаѓање 
поради непланско сечење на трската, комерцијално рибарство без 
надзор и поради сушите во Африка (каде што презимува).
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ГОЛЕМ ВОДЕН БИК 
(Botaurus stellaris)

Голем воден бик  (Botaurus stellaris) , пак, се среќава преку целата 
година во појасите со трска низ различни водни тела. Има 
жолто-кафеаво тело со надолжни потемни дамки, кои го прават 
невидлив меѓу трските. Може целосно да се камуфлира во средината 
исправајќи го вратот, па дури и нишајќи се во ритам со трските кои се 
нишаат на ветрот. Гнездење на Преспа не е забележано уште од 1966 
година затоа обратете внимание на неговиот длабок „букачки“ глас* 
којкој во тивките вечери може да се слушне и на еден километар 
оддалеченост. На национално ниво е строго заштитен вид, а 
глобалната популација бележи тренд на опаѓање првенствено 
поради непланско сечење на трската.

* 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!



БЛАТНА ЕЈА
(Circus aeruginosus)
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ОБИЧЕН ТРСКАР
(Acrocephalus arundinaceus)

Обичниот трскар (Acrocephalus arundinaceus) е една од најчестите 
птици што се среќаваат низ појасите со трска. Најлесно се 
препознава по неговата песна, непогрешливото кири-кири-кара-
кара-кре-кре*кара-кре-кре* кое ечи од трските. Инаку, птиците се светлокафеави, 
без никакви шари и лесно се претопуваат во трските. Бидејќи не е 
срамежлив вид, откако лесно ќе го идентификувате по звукот, 
обратете внимание на највисоките делови од трските каде што често 
стои. Оттаму има добар преглед на неговата територија за гнездење, 
за подготвено да ја одбрани доколку има потреба. Кога пее на врвот 
на трските, пердувите на главата му се накострешени. Овој вид има 
краткорочнократкорочно стабилен тренд на националните популации, но на 
светско ниво бележи пад, кој, според најновите истражувања, е 
резултат на губење на типичните живеалишта и на климатските 
промени.

* 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!
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БЛАТНА СТРНАРКА 
(Emberiza schoeniclus)

Чест сосед на трскарчето е блатната стрнарка (Emberiza 
schoeniclus)  која типично се среќава на живеалишта каде што се 
преклопуваат појасот на трска и земјоделските површини. За 
разлика од трскарчето, блатната стрнарка не се перчи на врвот од 
трските, туку длабоко меѓу трските, каде што, пак, специфичниот 
шаблон на обојување (црна глава со бела контрастна „огрлица“) ја 
прави лесно впечатлива. Слично како и трскарчето, има 
краткорочнократкорочно стабилен тренд на националната популација, додека на 
светско ниво и таа бележи пад, како резултат на две големи закани – 
несистематско сечење на трската проследено со интензивно 
земјоделство и употреба на хемиски средства за заштита на 
посевите.



БЛАТНА ЖЕЛКА 
(Emys orbicularis)

35

Блатната желка (Emys orbicularis) е забележана на повеќе 
локалитети по должината на преспанското крајбрежје. Сепак, 
континуирани временски и географски податоци се неопходни за 
правилно следење на нејзините популации, особено имајќи предвид 
дека во Северна Македонија е оценета како ранлив вид, а глобално е 
речиси загрозена според Меѓународната унија за зачувување на 
природата. Овој вид е зависен од слатководни влажни живеалишта 
заза да преживее, па затоа Преспа е исклучително важна во рамките на 
нашата земја.



БАЛКАНСКА ЖЕЛКА 
(Mauremys rivulata)
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(Hyla arborea)
ГАТАЛИНКА
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