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Пишува:
Розита ЗАКЕВА

а 17 километри од Скоп    -
је, на патот кон Те тово, 
пред излезот од мет ро-

полата, се наоѓа едно жи во-
писно место, кањонот Матка. 
Во неговата близина се губат 
урбаниот џагор, смогот и 
соо браќајниот метеж, така 
што посетителот најчесто има 
чувство како да влегува во 
некој друг свет, во кој сè  е 
подредено на правилата на 
природата. Жуборот на ре-
ката Треска и шумолењето 
на дрвјата ги смирува се ти-
лата, а чистиот воздух ја пол-
ни секоја мозочна ќелија.  

КАЊОНОТ НА 
ТРЕСКА

За време на празниците, 
особено во летниот период 
скопјани често ја посетуваат 

РЕКРЕАТИВЕН Ц    

Во околината на кањонот се наоѓаат многу пештери, а некои од нив се стари 
и по шест милиони години. Тие можат да се видат само во присуство на 
официјален водич затоа што се заштитени со закон. За најубави се сме-
таат пештерите Врело, Кристална и Убава.

За оние кои ги привлекува кајакот на диви води, аматерите и про фе сио нал-
ците, реката Треска претставува голем предизвик. На Матка, каде што 
водата е многу брза, се одржуваат голем број натпревари во каја кар-
ство.

На брегот на езерото, над хидроцентралата, се наоѓа манастирот "Св. Ан-
дреја". Изграден е во 1389 година по порачка на Андреја, вториот син на 
кралот Волкашин и брат на Крали Марко.

оваа прекрасно мистериозна 
убавина, реката Треска и езе-
рото Матка. 

Климата е планинска и 
тем  пературите постојано се 

фаќа површина од 0,25 ки-
лометри квадратни со вкуп-
на зафатнина од 3,5 милиони 
метри кубни вода. 

Постојани жители на ка-

ниот свет. Различните форми 
карпи во кањонот Треска, 
фор   мирани во долг вре мен-
ски период, а под влијание 
на планинските реки, го да-
ваат денешниот изглед. Во 
околината на кањонот се 
наоѓаат многу пештери, а 
некои од нив се стари и по 
шест милиони години. Тие 
мо     жат да се видат само во 
присуство на официјален во-
дач затоа што се заш титени 
со закон. За најубави се сме-
таат пештерите Врело, Крис-
тална и Убава. Долгиот пе-
риод и внатрешните темпе-
ратури, кои и во лето и во 
зима се околу 12 степени 
Целзиусови, овозможиле да 
се создадат многубројни пеш  -
терски украси: сталак ти ти и 
сталагмити. Со секоја кап ка 
вода која паѓа на 15-20 се-
кунди, се формираат овие 
украси, а за да се создаде 
само 1 сантиметар сталагмит 
се потребни 300 години. 

За оние кои ги привлекува 
кајакот на диви води, ама те-
рите и професионалците, ре-
ката Треска претставува го-

менуваат, а тоа е резултат на 
вертикално поставениот ка-
њон на реката Треска, во од-
нос на масивот на Сува Пла-
нина. 

Реката Треска е десна при-
тока на нашата најголема ре-
ка Вардар и му припаѓа на 
егејското сливно подрачје. 
Езе рото Матка, пак, е нај ста-
рото вештачко езеро во Ма-
кедонија, чијашто акуму ла-
ција е изградена во 1938 го-
дина. Матка се наоѓа во до-
лината на реката Треска и за-

њо  нот Треска се многу ви-
дови птици, разни други жи-
вотни и растенија. Бело гла-
виот орел е чувар на вр во-
вите на карпите и е заштитен 
со закон. Козјите патеки со 
кои е опкружено езерото 
овозможуваат одблиску да 
се доживее природата. А, ту-
ка често можат да се видат и 
спортските риболовци. 

Од ова несекојдневно тво-
рештво на природата вос хи-
тени се и спелеолозите, од-
носно љубителите на под зем-
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  ЕНТАР "МАТКА"

лем предизвик. На Матка, ка-
де што водата е многу брза 
се одржуваат голем број нат-
превари во кајакарство. Сè  
уште траат подготовките за 
европското првенство на кое 
ќе настапат врвни каја кари. 
Освен за овој спорт, кањонот 
на Матка ги фасцинира и 
љубителите на алпинизмот. 
Кањонот на езерото Матка е 
главен алпинистички центар 

во близината на Скопје. Се-
зоната за качување поч нува 
на пролет, кога доаѓаат по-
сетители од цела Европа, 
трае во летниот период, а за-
вршува во ноември. 

БОГАТСТВО НА 
ВРЕМЕТО

На брегот на езерото, над 
хидроцентралата, се наоѓа 
ма    настирот "Св. Андреја". Из-
граден е во 1389 година по 
порачка на Андреја, вториот 
син на кралот Волкашин и 
брат на Крали Марко. Тоа 
бил период во кој сред но-
вековна Србија сè  повеќе се 
ширела на територијата на 
Македонија, која била под 
византиска власт. 

Живописот во црквата "Св. 
Андреја" на реката Треска, 
временски не се разликува 
многу од живописот на Мар-
ков манастир, бидејќи зог-
рафите митрополитот Јован 
и монахот Калист, кои ги ра-
ботеле овие манастири, соз-
давале фрески кои многу се 
слични и по стилот и по кон-
цепцијата, така што е теш ко 
да се направи разлика ме ѓу 
творбите на едниот и на дру-
гиот зограф. 

Во оваа црква карак те рис-
тичен е фактот што наместо 
пустинци, што е специфика 

за црквите во Македонија, 
има многу воени светци. Се 
поставува прашањето, дали 
тие намерно се поставени, со 
оглед на временските при-

лики во периодот кога е пра-
вена црквата и опас нос тите 
од Османлиите кои биле сè  
поголеми...

Но, факт е дека во црквата 
"Св. Андреја" пустинците не 
се насликани. Внатрешноста 
на манастирот е исполнета 
со фрески изработени од мит-
рополитот Јован и јеромо-
нахот Григорије, кои ги на-
пуштиле чудата Христови и 
деталите од животот на Бо-
городица, и приоритетно мес -
то им дале на светите воини 
во раскошни војнички об-

леки. Засега живописот во 
"Св. Андреја" се смета за по-
тврда за одењето по еден 
пат, кој во XIV век бил или 
непознат или неразбран. 

На тешко пристапно мес-
то, на платото, над самото 
вештачко езеро Матка, се 
наоѓа манастирот "Св. Ни-
кола", кој датира од XIV век, 
со живопис од 1630 година. 
Манастирот "Матка" се нао-
ѓа на левиот брег од реката 
Треска, кај село Глумово, од 
кого е останата само црквата 
"Св. Богородица". 

Во близина на Матка и 
реката Треска се наоѓа ре-
кре ативниот центар "Езе ро 
Треска", кој во последно вре-
ме повторно заживува.


