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Ова е едно од најпрепознатливите живеалишта во регионот со 
карактеристични песочни дини како пустинските и ретка вегетација. 
Преспа е единствениот регион во нашата земја каде што може да се 
сретне ова живеалиште, што му дава екстремна важност. 
Дополнително, тоа е класифицирано како критично загрозено на 
европско ниво, според Црвената листа на европски живеалишта. 
Најголемиот негативен притисок што го трпи ова неверојатно ретко 
живеалиштеживеалиште е нелегалната екстракција на песок за какви било 
градежни активности, неговото уништување за нови насади со 
јаболка, како и експанзијата на нееколошкиот туризам, а со тоа и 
садењето алохтони видови (кои природно не се развиваат во 
Северна Македонија), каков што е инвазивниот багрем (природно 
северноамерикански вид).

Панонските степски песочници ги има во источниот дел од ПП 
„Езерани“, во мали петна по западното крајбрежје, особено плажите 
кај с. Стење, но најдобро сочувани се вдолж источното крајбрежје на 
езерото. Идентификувана е една растителна заедница именувана по 
двата доминантни вида во ова живеалиште, кои воедно се 
ендемични за Балканскиот Полуостров: Silene frivaldszkyana-Erysimum 
microstylum.

ПАНОНСКИ степски песочници
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ФРИВАЛДСКИЕВО ПЛУСКАВЧЕ 
(Silene frivaldszkyana)



Луковата жаба (Pelobates syriacus) е една од „најтаинствените“ 
жаби во нашата земја. Можеби песочни дини се последното место 
каде што би барале водоземец, но оваа жаба го поминува 
поголемиот дел од својот живот закопана во ваков ровок супстрат. 
При дожд, особено за време на периодот за парење напролет, многу 
лукови жаби се откопуваат и тргнуваат во потрага по партнер и 
најблиско водно тело каде што би ги снеле своите јајца. Остатокот 
одод времето, практично, е невозможно да се забележи присуството 
на овој вид. Жабата има мазна кожа со темнозеленикави шари со 
неправилна форма по целото тело и мали црвени точки особено на 
задниот дел. Има препознатливи крупни очи со вертикална зеница 
како кај мачките и некои змии, а највпечатлив е нејзиниот огромен 
полноглавец, кој неретко може да биде помешан и со риба.

ЛУКОВА ЖАБА
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(Pelobates syriacus)



ШУМСКА ЖЕЛКА
(Testudo hermanni)

ПОЛСКА ЖЕЛКА
(Testudo graeca)
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На островот Голем Град живеат ~1.800 шумски желки, односно 
ова е најгустата популација од овој вид во светот!



И двата вида се оценети како ранливи во Северна Македонија, 
особено поради огромниот притисок наметнат од индустријата за 
домашни миленици кој стимулира нелегално собирање животни од 
природата и нивен извоз. Генетски анализи на конфискувани 
единки во Италија покажаа дека дури 20 % од нив биле македонски, 
грчки или хрватски желки. 

ПотребноПотребно е континуирано набљудување на нивните популации за 
навремено да се забележи промена во нивниот статус. Овие видови 
се лесни за пронаоѓање и за работа, па затоа се идеални за 
едукација и за стимулирање на граѓанската наука.
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ШУМСКА ЖЕЛКА
(Testudo hermanni)


