
 

 

 

 

ДАН 12. (14. мај 2021. године)  

БАКЛАНОВО – ПРЕЖЕВАЉСКИ 
 

Налазимо се у НП Смоленско појезерје, природном добру заштићеном пре три деценије и 

једним од најпространијих у Русији. Заправо, са површином од 1500 km2 највеће је 

заштићено подручје у европском делу Русије. Упознајемо се са овдашњим концептом 

заштитете простора у рангу националног парка унутар кога је већи број сталних насеља 

(древње и села), а једно од њих (Прежеваљски, некада Слобода) је поселок (насеље са 

већим функционалним капацитетом блиско нашем појму варошица). На територији НП 

живи око 4000 људи од чега у насељу Прежеваљски 1500. Основно обележје парка су 

простране шуме (50% укупне површине) и 35 ледничких језера. Такође у њему се 

спроводи програм интродукције зубра (европског бизона), а за потребе туризма гаје се и 

три примерка малог азијског коња названог по великом Руском истраживачу, географу, 

официру, научнику Николају Прежеваљском. Смоленска област је његов родни крај а у 

овом насељу је живео као високи официр војске и афирмисани путник и истраживач. 

Купио је имање и направио кућу од дрвета на спрат (данас музеј посвећен њему). Дан 

започињемо у 9:30 доручком у бази „Бакланово” . Доручак је донет из кафића који се 

налази у близини. Затим у 10:30 почиње предавање које нам држи Генади Дубино, особа 

широког интересовања за природу и шта све не друго. Имамо среће што нам он држи 

предавање због тога што није само фотограф већ и стручњак из зоологије који нам је 

говорио о тајнама животињског света. Поред тога испричао нам је и како је спавао са 

животињама, хранио их, подизао их као своје рођено потомство што му је и помогло у 

међусобном разумевању. Показивао нам је фотографије које је лично сликао, за неке му 

је било потребно и до 5 година. Чули смо бројне занимљивости, неке од њих су да 

просечан јеж има 5000 иглица, да лисица користи отровне печурке као лек против глиста 

и других паразита, а понекад и као дрогу. Пренео нам је мало свог знања о фотографији, 

да објектив треба да буде у висини очију како би композиција била боља. После предавања 

имамо паузу за кафу, уједно смо упознали и нашег новог водича Олега који је ентомолог 

и са којим ћемо се дружити у наредна 2 дана. Са Генадијем смо отишли до Баклановског 

језера где кроз двоглед посматрамо ретку птицу скоп, унету у црвену књигу угрожених 

врста. Вратили смо се у одмаралиште (еколошки центар) и ручали. По завршетку ручка 

кренули смо у авантуру са Олегом. Показао нам је више различитих инсеката и мочварних 

биљака. Видели смо неколико змија, за једну је чак и Олег рекао да први пут види тако 

велики примерак. Пут настављамо ка Баклановском језеру које је највероватније добило 

назив по птици баклан која је некада живела у овом подручју, одселила се и затим се, због 

промене климе, током неколико последњих година поново вратила у ово подручје. 

Одлазимо до Мртвог језера које овај назив носи због киселог окружења, дакле у овом 

језеру нема рибе. Оно је у ствари богато микро флором и фауном и ово језеро воле да 

посећују водене птице. Наставили смо ка одмаралишту где смо покупили пртљаг и 

наставили ка новом смештају у поселку Пржеваљски који се назива „Родник”. Имали смо 

вечеру на којој смо препричавали утиске након шетње по шуми. Имамо слободно време 

које користимо на најбољи начин, прославом рођендана.  



 
 

  
 

 



 
 

 
 

 



  
 

  
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



  
 

 
 

 



 
 

  
 


