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Пишува: Розита ЗАКЕВА

ојран е само дел од 
мо заикот на нашата 
Ма кедонија, место 
кое да ва комплетна 

слика за убавините на овој 
крај. И покрај многу бројните 
еколошки и еко номски про-
блеми, со кои во последнава 

Се претпоставува дека името на Дојран  е добиено од турското "дојурмак", 
што во превод значи "гозба". Но, постои веројатност дека името по тек-
нува и од турскиот збор "далјан", што зна чи место, езеро богато со риба. 
Така неко гашното старо име Полини било заменето со Дојран.

Уште од 1570 година биле забележани осцилации во водостојот на езерото, 
но сепак пресудна била 1808 година, кога за потребите на Со лунско По-
ле, бил ископан каналот Ѓол-Ајак во должина од 1.300 метри.  

деценија се со о чуваат градот, 
езерото и жи телите, сепак 
секогаш срдеч ното добре-
дојде на дојран чани и нив-
ната постојана желба да ви се 
разубави пре стојот во ова 
мало, но ин те ресно турис ти-
чко место, пра ви да се чув-
ствувате пре красно.

Во текот на летните месеци 
Дојран личи на градина на 
расцветани лиандри во бела, 
розова боја, засадени на ле-
вата и на десната страна од 
главната улица во градот. По-
гледот кон езерото и мирисот 
на медитеранската клима кај 
секој посетител будат чувство 
на морска убавина, што е и 
сосема оправдано ако се има 
предвид дека на само 50 ки-
лометри од градот се наоѓа 
Егејското Море. Токму затоа 
тука од утробата на земјата 
виреат многу јужни овошја и 
други култури, калинки, смо-
кви, киви, маслинки...

ВРЕМЕТО МИНАТО 

Постојат многу легенди за 
градот Дојран и Дојранското 
Езеро. Една од нив е и ле-
гендата запишана во турските 
дефтери, во времето кога Ос-
манлиите владееле со Бал-
канот. Според неа, во зимата 
1377 година, турскиот војско-
водец Евренос - беј, кој бил 
во служба на Мурат, се при-
ближил до источниот брег на 
Езерото. Пред неговата војска 
се нашла огромна рамна по-
вршина. Нивниот војсководец 
не знаел дека тоа про стран-
ство е замрзнатото езеро, па 
й  наредил на војската да ми-

не преку "полето". Кога влегол 
во градот, дознал дека всуш-
ност "полето" по кое се дви-
жела војската било замрзнато 
езеро. Благодарен затоа што 
не се случила катастрофа, а и 
во чест на добрата волја на 
Алах, приредил гозба која 
траела три дена. Се прет-
поставува дека оттука е до-
биено и името на Дојран, од 
турското "дојурмак", што во 
превод значи "гозба". Но, пос-
тои веројатност дека името 
потекнува и од турскиот збор 
"далјан", што значи место, 
езеро богато со риба. Така не-
когашното старо име Полини 
било заменето со Дојран. 

Повеќе патеписци во сво и-
те мемоари го спомнувале 
Дојранското Езеро, како мало 
езеро јужно од Стоби. 

Уште од 1570 година биле 
забележани осцилации во 
вод остојот на езерото, но се-
пак пресудна била 1808 го-
дина, кога за потребите на 

Солунско Поле, бил ископан 
каналот Ѓол-Ајак во должина 
од 1.300 метри.  

Д
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ЕКО КАТАСТРОФА 

Дојранското Езеро, смес-
тено во дојранскиот гребен, 
се протега во Грција и во 
Република Македонија. По-
рано површината на езерото 
при длабочина од 10 метри 
изнесувала 42,5 километри 
квадратни, а по еколошката 
катастрофа во 1988 година, 
при максимална длабочина 
на водата од 3 метри, тоа за-
фаќа површина од околу 30 
километри квадратни. 

Последниве 15 години ве-
ќе крајно е алармантна сос-
тојбата со езерото, затоа што 
нивото на водата е драстично 
намалено, и секоја година за-
бележува тенденција на опа-

ѓање. Причината за тоа е по-
веќе од јасна, брегот на езе-
рото кој е од грчка страна е 
со земјоделски површини, 
кои преку каналот се на вод-
нуваат со водите од Дојран-
ското Езеро. Иако меѓу двете 
др жави постоеше договор за 
нивото на испуштање на 
водата за наводнување, сепак 
во 1988 година е преди зви-
кана тотална еколошка ката-
строфа. Без разлика од која 
страна, наводнувањето на 
аграрните површини со езер-
ската вода е прескапа инве-
стиција и загуба на при род-
ното богатство на двете др-
жави. 

Оваа состојба се одрази 
врз флората и фауната и пре-
дизвика исчезнување на мно-
гу видови алги и риби. Да не 
ги спомнуваме дојранските 
мандри (рибарски куќички, 
во кои со плетена трска се 
заградувал одреден простор, 
а потоа со помош на птиците 
се фаќало риба), кои како 
празни музеи стојат на сувите 
површини за да потсетуваат 
на минатото. 

За Дојран се специфични и 
лековитите својства на езер-
ската вода и калта (пелоид). 
Истражувањата покажале де-
ка се постигнуваат високи ре-
зултати  во лекувањето рев-

матски заболувања, кај бо-
лестите на дишните органи 
(бронхитис, астма, ангина и 
др.), болести на коските и на 
'рбетниот столб, а особено на 
сите кожни заболувања (не-
уродерматитис). Докажано е 
и силно антисептично дејство 
врз кожата при постопера-
тивни инфекции и оште ту-
вања, како и израстоци (трт-

да се забележат праз ни и ре-
чиси руинирани хо тели и 
туристички населби. 

Сепак, сè уште полни со 
надеж, жителите на градот, 
минатата година можеа да се 
пофалат со добра "берба", 
што значи дека по многу го-
дини повторно ги засукаа ра-
кавите и подготвени ја до че-
каа зимата. 

ки), кои официјалната меди-
цина досега детаљно не ги 
истражувала. 

Сè ова, покрај климатските 
и другите погодности ово з-
можило развој на циви ли за-
цијата низ вековите. 

ПЛАЖА ОД ШКОЛКИ

За жал, врз некогашните 
длабочини на Дојранското 
Езеро, на бодликавите изум-
рени школки, кои се наоѓаат 
низ целото негово крабрежје, 
сега можеме да се одмараме. 
Плажата е раритет од суви 
изумрени школки. Дојран ча-
ни со носталгија рас кажуваат 
за убавите денови кога градот 
бил преполн со туристи. Ми-
нативе неколку години можеа 

Лани како повторно да се 
врати животот во Дојран. За 
тоа значително придонесоа 
врнежите, а пред сè, проектот 
за спас и ревитализација на 
Дојранското Езеро, кој вклу-
чува доток на вода во езерото 
од подземните води на Ѓа-
вачко Поле, реализиран на 8 
септември 2002 година. Дој-
ранчани се надеваат дека со 
овој еколошки зафат, езерото 
ќе се спаси од еко ката стро-
фата. 

Велат "надежта последна 
умира", па така и локалното 
население е длабоко убедено 
дека езерото повторно ќе 
заживее во својот полн сјај, 
ќе привлече многу посети те-
ли, и ќе ги наполни испраз не-
тите туристички капа ци тети.  


