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Вовед
Блатните екосистеми се карактеризираат со големо видово разнообразие и од
еколошка гледна точка се многу значајни. Денес ситуацијата со нив во светот и кај
нас е алармантна, бидејки секојдневно се намалуваат нивните површини, поради
антропогениот притисок врз истите. Според тоа тие се едни од најзначајните
станишта кај кои треба да се превземат итни мерки и да се стават под заштита.
Додека во развиените земји во светот свеста за значењето на блатата и другите
влажни хабитати, како национално богатство расте, во Република Македонија
барем до денес е многу малку направено од истражувачки аспект. Овој проект
претставува можност да се отпочне со обезбедување на основни податоци за
моменталната состоја на овие екосистеми.
Општата цел на овој проект беше да се определи вкупната површина на блатните
екосистеми и другите влажни хабитати и појаси во сливното подрачје на
Преспанското Езеро.
Според тоа најпрво беа лоцирани блатните екосистеми со конкретни теренски
истражувања. При самата анализа на теренот беа собрани огромен број на
податоци за влажните хабитати и истите беа внесени во ГИС-базата на податоци.
На крај се пресметани површините на истите и се картографски претставени, со што
е одредена нивната географска поставеност.
Во рамки на овој проект, беа опфатени блатните екосистеми и другите влажни
појаси долж целиот крајбрежен регион на Преспанското Езеро, од делот кој
припаѓа на територијата на Република Македонија, почнувајки од с. Коњско на
запад , до с. Долно Дупени на исток.
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Методи на работа и материјали
Во зависност од типот на активноста, користените материјали и методи ќе бидат
презентирани подолу, во неколку групи.
•

•

•

Средби, состаноци, интервјуа, консултации – беа организирани состаноци
со засегнатите страни како : сектор за заштите на животната средина на
Општина Ресен, претставници од канцеларијата на UNDP во Ресен кои
работат на проекти за заштита и унапредување на животната средина во
Преспанскиот регион, националните паркови “Галичица” и “Пелистер”,
како и разговори и интревјуа со локалното население. Голем број на
информации и податоци за моменталната состојба на влажните хабитати
се добиени од консултациите одржани со професори од ПМФ-Скопје,
Институт за биологија. Целта на овие активности беше да се обезбедат
доволно податоци, информации и документација за моменталната
состојба на блатата и дугите влажни хабитати во Преспанскиот регион.
Собирање на ориентациони точки и останати значајни податоци од терен
со користење на GPS уред.- Во зависност од поставеноста на теренот,
пристапноста и практичноста, истите се исцртуваа на три начина: 1. Се
кружеа сите едентификувани појаси и екосистеми доколку дозволуваа
теренските услови, и потоа информациите од GPS-уредот при ГИС
обработката се користеа како информации со највисок квалитет. 2. Доколку
рабовите или делови од рабовите беа непроодни(пр.во самото езеро), но
речиси константно видливи на растојанија од кои може прецизно (до 5м
грешка) да се утврди работ (пр.тесните појаси на трска) се исцртуваа со
движње по поблискиот раб или во паралелна линија со поблискиот раб,
при што од секоја промена на поблискиот и подалечниот раб (широчина
на појасот) беше земана ГПС точка, и за истата беа запишувани значајните
информации(како поларни координати од референтната точка). Вака
исцртаните граници најчесто соодветствуваа со информациите од
топографските карти и Google Earth снимките. 3. Непристапните рабови на
позначајните појаси кои не можеа визуелно да бидат проценети на терен
се исцртуваа во ГИС софтверот со користење на информациите од
топографските карти и сателитските снимки. При тоа се користеа и
контролни точки од ГПС уредите, кои се земаа од пристапни места на
самиот терен.
Компјутерска обработка и анализа на податоците во ГИС софтверот, како
и како и нивна компарација со постоечките топографски карти и Google
Earth снимки од регионот. Ова опфаќа обработка на собраните податоци
од терен и анализа и компарација со постојните векторски податоци за
конкретниот регион во ГИС-софтвер. Во изработката на оваа подлога се
користеше и подршка од сателитските снимки кои беа симнатаи од Google
Earth и топографките карти (1:25 000) од Преспанскиот регион.
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Резултати и дискусија
Истражувањата кои се спроведоа во рамките на овој проект се однесуваат на
блатата и влажните станишта во преспанскиот регион. Меѓутоа, заради огромната
површина на преспанскиот регион (поточно преспанското сливно подрачје),
резултатите презентирани подолу се однесуваат на преспанското крајбрежје. За
да се одреди површината на крајбрежниот регион од Преспанското Езеро, беше
искористена границата на Значајното растително подрачје „Преспанско Езеро“
(Меловски и сор. 2010) изработена според стандардни меѓународни критериуми.
Бидејќи во најголем дел истражувањата кои беа спроведени во рамки на овој
проект кореспондираат со границите на ЗРП Преспанско Езеро, површината од
истиот беше земена како репрезентативна за одредување на површината на
регионот во кој се одвиваа нашите истражувачки активности. Заради тоа што во
склоп на границите на ЗРП Преспанско Езеро не се земени во предвид најголем
дел од блатните станишта, истите (границите на ЗРП-то) беа во дадени делови
модифицирани со цел да се опфатат блатата од крајбрежниот регион и на крај да
се направи конкретен преглед на истражуваното подрачје.
Дефинитиваната граница на истражуваното подрачје е претставена на сл. 1 и
истата опфаќа дел од водната површина (литоралниот дел) и дел од копното
(крајбрежен регион), каде се распространуваат блатните екосистеми и
карактеристичните влажни појаси.
Во рамките на овој регион идентификувани се вкупно 5 блатни екосистеми:
Езерани, Стењско Блато, Штрбовско Блато (Метилеец), Кранско Блато и Накоечко
Блато.
Вкупната површина на истражуваното подрачје 5.709,96 ha. Во рамки на оваа
површина се идентификувани сите блата и влажни појаси. Најголема површина
заземаат блатните станишта кои влегуваат во склоп на строгиот природен
резерват „Езерани“, со површина 1163.84 ha или околу 20,4 % од истражуваното
подрачје. Блатните екосистеми во реазерватот Езерани не беа квантифицирани со
оглед на тоа што за нив веќе постојат податоци во студијата на УНДП.
Останатите блата се презентирани во таб.1.
Таб. 1 Апсолутна и релативна површина на главните блатни станишта
Површи % од ЗРП
Опис
на (ha)
Преспанско
Езеро

Стењско Блато

Сместено е во западниот дел на
преспанското крајбрежје близу селото
Стење. Во последните неколку децении,
правејќи анализи споредби со постари
податоци (топографски карти од 1970тите) можеме да увидиме намалување
на неговата површина и модифицирање
на истата површина во друг тип на
станиште.
Сместено е во источниот дел од

21,07

0,37
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Кранско Блато

Штрбовско Блато

Наколечко Блато

преспанското
крајбрежје,
во
непосредна близина на селото Крани,
поточно туристичката населба Крани.
Ова блато можеме да кажеме дека е
најсериозно зафатено од антропогените
активности. Поради пробивањето на
туристичката
населба
Крани
и
отварањето на голем број земјоделски
обработливи површини, денес блатото
можеме да го разгледуваме во три
сегменти. Северен сегмент кој опфаќа
околу 5,6 ha, jужен сегмент опфаќа
околу 2,7 ha и западен сегмент околу 2
ha (кој се издвоил од јужниот сегмент).
Сместено е на источниот брег малку
појужно од Кранско Блато, во близина
на
с.
Штрбово.
Антропогените
активности не го заобиколиле и
Штрбовско Блато, и во иднина е
евентуално негово разделување на два
помали
сегменти.
Моменталната
состојба укажува дека се пробиваат
(организираат) обработливи површини
точно по срединита на самото блато, во
правец исток-запад.
Сместено е најјужнужно од сите блата
на источниот брег од езерото, и е
речиси припоено до с. Наколец.
Интензивните мелиоративни зафати во
последниве
децении
условиле
претварање на типично блатните
станишта во влажни тревести ливади и
обработливи површини. Со самото тоа
површините на типично блатните
станишта се значително намалени.

Вкупно

10,22

0,18

11,67

0,20

8,62

0,15

51,58

0,90

Покрај блатата идентификувани се и извесен број на влажни појаси кои
континуирано или со кратки прекини се јавуваат долж целиот крајбрежен регион
на Преспанското Езеро. Површините и типовите појаси кои се идентификувани се
дадени во таб.2.
Таб. 2 Површина на влажните крајбрежни појаси во истражуваното подрачје
Тип на појас

Појас на трска

Опис
Овој појас е одреден од присуството на
трската (Phragmites australis), шеварот (Typha
spp.) и др. Тоа е најконтинуираниот појас кој

Површина
(ha)

%

320,96

5,62
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речиси постојано (некаде е послаб, а некаде е
многу широк) ја следи бреговата линија на
езерото. - литорал
Појас на врба
- карпесто
врби

- тревесто
врби

со - Тоа е карактеристичен појас кој се протега
покрај силно засечениот карпест западен брег
на езерото (с.Стење-с.Конско). Тука врбата е
доста ретка заради неповолната подлога за
развој на вегетација.(Salix spp., Rosa sp. и др.)
- Тоа е појас кој врбите почнале да го
со запоседнуваат во блиско минато (пред
неколку години) и тие се главно ретки и
преставени како грмушки.

- Овој појас е најизразениот појас кој е
- врбјаци
извесно оделен од водената површина на
езерото. Појасот на врба (Salix spp.) се јавува
како посилен или послабо развиен во
зависност од еколошките условите кои
владеат во регионот.
Влажни тревести Влажни тревести заедници се претставени со
заедници
карактеристични претставници од : Carex sp.,
Rumex sp., Valeriana officinalis, Salix sp. и дрги.
Вкупно

14,95

0,26

51,35

0.9

187

3,28

45,87

0,8

620,13

10,86

Поради интензивните мелиоративни зафати и другите активности на
локалнато население, дел од блатата и другите влажни појаси се пренаменети во
обработливи земјоделски површини во последните неколку децении. Според
нашите согледувања на самиот терен антропогеното влијание е најизразено и се
интензивира занчително во западниот и северниот дел од крајбрежниот регион.
Одредувањето на процентуалната застапеност на површините кои се под
антропоген притисок не беше цел на истржување во рамки на овој проект.
Разгледани беа само антропогените површини (овоштарници) кои влегуваат во
склоп на блатните екосистеми. Вкупната површина на овоштарници која во
западниот дел сериозно навлегла и зафатила делови од хабитатите кои ги имавме
како цел на истражување во овој проект изнесува 437.124 m2 (портокалово обоени
на Сл. 1).
Во Таб. 3 е даден сумарен преглед на мрежата од карактеристични станишта во
склоп на ЗРП “Преспанско Езеро” и блатните станишта кои беа истражувани во
рамки на овој проект. При тоа е даден краток опис за нивната структура и
процентуална застапеност.
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Таб. 3 Сумарен преглед на стаништата во ЗРП „Преспанско Езеро“ и соседните
блатни станишта
Тип на појас
Блатни станишта
Влажни појаси
(без трска)
Појас на трска
Литорал - вода
ПР „ЕЗЕРАНИ“
Вкупно

Опис
Блатните станишта се опфатени во блатните
екосистеми (блатата). Тука влегуваат влажни
ливади, трска, мочуришта и др.
Влажните појаси се претставени со
карактеристични претставници од : Carex sp.,
Rumex sp., Valeriana officinalis, Salix spp. и
дрги.
Појасот на трска го опфаќа крајбрежниот дел
од Езерото и делови од литоралот.
Литоралниот дел ја опфаќа водната површина
од ЗРП „Преспанско езеро“
Во склоп на природниот резерват влегуваат
сите типови на станишта споменатиу погоре
во табелата.

Површина
(ha)

%

51,58

0,9

299,17

5,24

320,96

5,62

3.415,33

59,81

1.163,84

20,38

5.250,88

91,96

На сл.1 се прикажани блатните екосистеми и другите влажни појаси долж
бреговата линија на Преспанското езеро. Номенклатурата користена во
експортираната карта е воопштено презентирана.
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Сл. 1 – Карта на блатните екосистеми и влажните појаси во преспанскиот регион
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Заклочок
Од сите собрани податоци можеме да заклучиме дека заштитата на водните
и блатните станишта во преспанскиот регион, досега не е третирана проблематика
на локално и национално ниво. Со исклучок на Природниот резерват Езерани, за
кој се спроведени многубројни истражувања и постои детална студија за
валоризација на неговите природни вредности и менаџмент план, и чии податоци
може во иднина да се искористат во работата и толкувањето на резлутатите од
овој проект, останатите блатни екосистеми воопшто не се истражувани и
проучувани.
Како резултат на интезивните антропогени активности во последните
децении, особено поради одводнување на целите или дел од блатните
екосистеми и нивна пренамена во земјоделски обработливи површини, голем дел
од нив се силно модифицирани, а на некои им се заканува и опасност од
исчезнување, поради што е потребно превземање итни мерки за заштита на
истите.
Исто така, како закана треба да се напомене запоседнувањето на
крајбрежните површини, заради проширување на туристичко-рекреативните
капацитети во регионот. Тоа е значително интензивирано во истоното крајбрежје
на езерото. За да се зачува идентитетот на типовите станишта кои беа
разгледувани во рамки на овој проект, треба да се напомене дека е неопходна и
заштита на водотеците (реки и потоци) кои во езерото се слеваат од околните
планински масиви.
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