
Многу е тешко човек да добие слика за географските карактеристики на еден 
реон од пред неколку милиони години. Но, Сини Вирој, малиот реликт од 
дамнешното Десаретско Езеро, може за момент да потсети за изгледот на 
Дебрца од пред 5,3-1,8 милиони години.

ДОМОТ НА ВИДРИТЕ
БЕЛЧИШТЕ И БЕЛЧИШКО БЛАТО
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опстојувањето на ова моќно животно, кое најчесто се користело за 
транспорт и за орање. Според направените истражувања, во блатото 
живеат поголем број видови птици меѓу кои и сјајниот ибис и 
големиот воден бик, а се регистрирани и пет видови лилјаци. Во 
минатото во блатото живееле големи јата патки, кои често биле 
ловени од локалните жители.

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или 
препораките изнесени овде се на имплементаторите и не ги одразуваат оние на Владата на САД.
*Прибирањето информации и пилотирањето на овие тури е овозможено во рамки на Проектот за 
локална и регионална конкурентност финансиран од Европската Унија.U.S. Embassy Skopje
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маларијата, но и поради потребата од поголемо земјоделско производство, голем дел од блатата се 
исушени или драстично изменети. Белчишкото Блато се наоѓа на надморска височина од 760 метри, во 
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Село Белчиште се наоѓа во општина Дебрца и е оддалечено 26 километри од Охрид и 
40 километри од Кичево. Турата е подобна за сите возрасти. Потребна е соодветна 
облека и обувки за движење во природа.

доминира во Долна Дебарца. Изграден на плато, 

манастирот има густа дабова и габерова шума, а 

манастир во државата што е посветен на сите 

манастирот познат како „Си свети“  нуди земен 

По посетата на блатото и паузата во село 
Белчиште ќе биде посетен манастирот што 
доминира во Долна Дебарца. Изграден на плато, 
од него се протега прекрасна панорама. Над 
манастирот има густа дабова и габерова шума, а 
под него плодно поле. Тоа е единствениот 
манастир во државата што е посветен на сите 
светци. Лоциран во близина на селото Лешани, 
манастирот познат како „Си свети“  нуди земен 
рај, уживање и душевен спокој. 
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Турата овозможува и запознавање со старите 
традиционални музички инструменти. Белчиште е 

селото од каде што е најпознатиот мајстор за 
изработка на традиционални музички инструменти, 
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сведок бил отец Вартоломеј на 22 декември 2004 
година. Која е улогата на манастирот во 
илинденскиот период, премрежињата и 
спалувањето во 1903 година, улогата на 
манастирот за време на Првата и на Втората 
светска војна, ликот на поп Васил Попангелов и 
многу друго. Ќе чуете и за легендите за еден од 
најопеаните македонски народни херои, кој е 
родум од овој крај, Кузман Капидан.


