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Пишува:
Розита ЗАКЕВА

ЕЗЕРСКИ БИСЕРИ   

Македонската Кали-
фор       нија" или пре-
красната Пре спа, во 

композиција со Пре спанското 
Езеро, се наоѓаат на крајниот 
југозападен дел од Маке до-
нија. Тука е тро меѓето на Ал-
банија, Грција и Маке до нија. 
Од исток се из дигнува Баба 
Планина, од за пад Га ли чица, 
од северозапад Пет рина Пла-
нина, од југ Сува Гора, а од 
југоисток песочниот спруд 
Глад но Поле. 

Езерото е поделено на 
Мало и Големо, а поради че-
стата промена на водостојот 
вкупната површина се менува 
и изнесува од 274,03 до 
275,40 километри квадратни. 

Преспанското Езеро се на-
оѓа на повисока надморска 
ви сочина од Охридското, за 
158 метри, а тоа е причината 
неговите води да истекуваат 
преку варовничкиот масив 
на планината Галичица. Глав-
но, водата во Преспанското 
Езеро се губи со понирање и 
со испарување, најчесто во 
заливот Завир во Албанија. 
Истражувањата од 1980 го ди-
на покажаа дека 50 отсто од 
водите на изворите во Св. 
Наум доаѓаат од Преспанското 
Езеро. 

Преспанското Езеро се наоѓа на повисока над-
морска височина од Охридското, за 158 мет ри, 
а тоа е причината неговите води да исте куваат 
преку варовничкиот масив на пла нината Га ли-
чица. Главно, водата во Пре спан ското Езеро се 
губи со понирање и со испа ру вање, најчесто 
во заливот Завир во Албанија. 

Близу селото Конjско, на само 4,5 километри се нао-
ѓа островот Голем Град, гордоста на Пре спа, и 
воопшто на Македонија. 

Трите вида птици кои се среќаваат само овде, се 
заштитени со светската конвенција за заш тита 
на миграционите животни. Тоа се кад ро глав-
иот и белиот пеликан и белоопашестиот орел.

Во историското минато 
овој крај, односно Преспа е 
опишана како центар на Са-
моиловата македонска др-
жава, во која се наоѓала и пре-
столнината на Самуил, сè до 
илјадитата година.  

СЕЛОТО СТЕЊЕ

По пат широк само пет 
метри, со остри и нагорни 
кри вини се искачува по за-
падниот дел на планината Га-
личица, од каде што на од ре-
дена височина се пружа по-
глед на прекрасен пејсаж, 
полн со бои, живот и све т ли-
на. Долу, од една страна сон-
цето ги грее водите на Ох рид-
ското Езеро, а од друга во 
недоглед е распослано Пре-
спанското. 

Чувар на овој подарок на 
природата е планината Га ли-
чица. Од кај Охридското Езе-
ро планината е стрмна, ка-
менлива, речиси без тревка, а 

од кај Преспанското Езеро е 
прекриена со дабова шума. 

При спуштањето од Га ли-
чица прво населено место на 
кое се наидува е селото Сте-
ње. Тука посетителите ги пре-
чекуваат езерската погра-
нична патрола и госто љу би-
вите мештани, чие главно за-
нимање е риболовот. Ова се-
ло потсетува на заборавена 
селска идила. 

На границата со Албанија 
се наоѓа селото Конjско. Оса-
мено и речиси испустено, но 
сепак карактеристично по 
тоа што тука се одбележува 
најголемиот македонски пра з-
ник Илинден. 

ГОЛЕМ ГРАД

Близу селото Конjско, на 
само 4,5 километри се наоѓа 
островот Голем Град, гордоста 
на Преспа, и воопшто на Ма-
кедонија. Гледано оддалеку 
островот личи на мал гребен, 

кој се издигнува и до 48 ме-
три над површината од во-
дата. До него може да се дојде 
само со чамец, и тоа од севе-
розападната страна, бидејќи 
пристапот до Голем Град е 
оне возможен од карпите и 
стрмните брегови, чија ви си-
на достигнува од 15 до 30 
метри. Должината на остро-
вот е 720, а широчината 470 
метри. Тој се наоѓа во строго 
заштитената зона на Нацио-
налниот парк "Галичица" и 
претставува раритет кога ста-
нува збор за флората и фа-
уната.

Птици, змии, бујна веге та-
ција и дрвото фоја, се жители 
на овој "град". Фојата достиг-
нува старост и до 300 години, 
а дебелината на стеблото е до 
50 см. На него свое гнездо 
пра ви големиот корморан, а 
кадравиот пеликан е при су-
тен само поради богатиот ри-
бен фонд. На овие простори 
од другите птици можат да се 
сретнат дивата пајка, гну ре-
цот, ластовичката, билбил-
чето, гулабот... 

За постоењето на стари ци-
вилизации сведочат и ар хе-
олошките остатоци, меѓу кои 
две цркви и урнатини од град-
би. Зачувана е само црк вата 
"Св. Петар", изградена 1360 
година, во времето на вла де-
ењето на кралот Вол ка шин. 
За археолозите е осо бено ин-
тересна тамошната ком пози-
ција "Опсадата на Ца риград". 

"
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     - ПРЕСПАНСКО

РЕЗЕРВАТ "ЕЗЕРАНИ"

По северното крајбрежје, 
од селото Конjско кон селата 
Стење и Отешево, меѓу селата 
Сирхан и Асамати се наоѓа 
природниот резерват "Езе-
рани", со површина од 2.080 
хектари. Просторот е каллив 

конвенција за заштита на ми-
грационите животни.  Тоа се: 
кадроглавиот и белиот пе ли-
кан и белоопашестиот орел. 
Многубројните птици од овој 
регион се хранат и од риб-
ниците, сместени кај селото 
Асамати, особено во пери о-
дот кога завршува мрес те-
њето на белвицата. 

Некои видови флора и фа-
уна, кои се откриени на ова 
мес то, се единствени на Бал-
канскиот Полуостров и прет-
ставуваат раритет. На пример, 
од 10 видови риби, жители на 
Преспанското Езеро, 8 се рет-
кост и ги има само во него-
вите води, при што исклучок 
се сунгерите и полжавите.

ПРЕСПА ПАРК

Како пејзаж со посебна 
убавина, во 1977 година, Пре-
спанско Езеро е про гласено 
за "споменик на природата". 
Денес многу фактори при-
донесуваат овој природен 
феномен да биде загрозен, а 
пред сè на тоа влијае несо-
одветното однесување на 
човекот кон природата. А тоа 
подразбира: загадување на 
водите, уништување и еро-
зија на шумите, прекумерно 

бата на пестициди, насипу-
вање на езерото. Попула ци-
јата на ретките птици, при-
родните убавини, културните 
и археолошки споменици, 
тра диционалната преспанска 
архитектура, се причина по-
веќе човекот и природата да 
делуваат заедно и хармо-
нично. Двата духа, на човекот и 
на природата, иако две со-
сема различни битија, сепак 

имаат нишка која ги спојува, а 
тоа е областа Преспа. Таа е 
дел од настани, војни и не с ре-
ќи, од мирни времиња и ци-
вилизации, преку кои се от-
кри ва историјата. За  пре спан-
ската историја може да го во-
ри калта од езерото, гу с тите 
лисја од дрвјата, рас цепот во 
карпите, прастарата фоја, пе-
ликаните и птиците, рибарот 
кој го лови крапот... 

и обраснат со трска. Тука свое 
живеалиште наоѓаат околу 96 
видови водни птици, кои жи-
веат во пределот на Прес-
панското Езеро. Три вида пти-
ци, кои се среќаваат само ов-
де, се заштитени со светската 

напасување, неконтролирана 
експлоатација на медицински 
растенија, риби и други при-
родни ресурси, еколошки не-
прифатливи начини за на-
воднување, загадување на 
поч вата и водата со упо тре-


