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Вовед 

 

          Мариово се наоѓа во јужниот дел на Република Македонија, непосредно 

покрај границата со Грција и го зафаќа средното сливно подрачје на Црна Река. 

Од сите страни е заградено со пространи планински масиви, како што се Ниџе 

и Кожуф на југ, Селечка Планина од запад, Дрен Планина од север и Козјак со 

ограноци на Кожуф од исток и претставува специфична природна целина. 

          Мариово е необично по многу нешта: необично е по тоа што е – 

високорамнинска котлина, необично е по својата дива убавина, по својата 

изолираност од светот, по своите природни богатства.  

          Од флорно-вегетациски аспект тоа е еден од најбогатите региони од 

територијата на Република Македонија, на чија територија се среќаваат бројни 

ендемични и реликтни растителни видови и растителни заедници, како и 

претставници на различни флорни елементи, како што се балкански и јужно 

балкански ендеми, претставници на медитеранскиот и субмедитеранскиот 

флорен елемент и др. Вертикалниот распон помеѓу најниската точка на овој 

простор ( клисурата на Црна Река, 380-400 м.н.в ) и највисоката точка на 

планината Ниџе – Кајмачкалан ( 2524 м.н.в ) изнесува околу 2100 м., што 

зборува за постоење на спектар од различни вегетациски појаси (ливади, 

брдски пасишта, дабови шуми, букови шуми, елово-букови шуми, шуми од бел 

и црн бор, моликови шуми и сл. ), односно голем диверзитет на станишта со 

специфични еколошки услови во кои се развиваат различните компоненти на 

биолошката разновидност. 

          Климата со изразито медитеранско влијание, исто така е значајна за 

изгледот на мариовскиот предел. Во текот на годината се менуваат 

најразлични  нијанси на бои – од различни интензивни зелени нијанси, до 

апсолутно доминирачко жолтило и различни кафеави нијанси во сувиот пириод 

или на есен. 

          И покрај тоа што овој простор се смета за сеуште некомплетно 

флористички и вегетациски истражен, од неговата територија се опишани преку 

20 таксони нови за науката од различните негови делови, односно територијата 

на Мариово претставува нивни locus classicus. 

 

 



 

 
 

1. Цел на истражувањето (Содржина) - Експертско видување 

 

      1.1 Брничкиот Водопад 

 

 

 

          Мариово изобилува со природни убавини, единствени и несекојдневни. 

Секако тука ќе го споменеме Брничкиот Водопад, кој е една од целите на 

нашето истражување. Водопадот во Брник се наоѓа во Скочивирската клисура 

на Црна Река. До него се стигнува прво со автомобил, а потоа се продолжува 

пешки по пешачко патче, кое наместа е густо покриено со жбунови, трње и 

друга вегетација. Меѓутоа, брзо забораваме на тоа, бидејќи атрактивноста и 

пријатниот изглед на клисурата не обзема и ги исполнува нашите души со 

блесокот на убавините што ни ги презентира кањонот. Величенственоста на 

ова дело на природата е во грандиозната големина претставена со височините 

кои чиниш одат до небото, височини кои на одделни места се и над 200, 300, 

метри. Погледот е немирен, час горе во височините, час долу во водите на 

Црна, а таа пак жубори, се пени низ бројните брзаци и каскади. И така по 

поминати 350 до 400 метри стигнуваме до една напуштена воденица и до мала 

рекичка – лева притока на Црна Река, односно до кратката, но живописна 

долина на Брничка Река. 

          За момент со широко отворени очи погледнуваме на сите страни со 

желби што повеќе да понесеме, да меморираме впечатоци од атрактивноста на 



 

 
 

теренот. Продолжуваме да се движиме по десната долина спротивно, но сега 

по Брничка река, и веќе на одминати педесеттина метри слушаме се посилно 

жуборење на вода и лесно низ високата вегетација блеснува поголемо 

количество вода, како се спушта низ високите карпести маси. Со кренати глави 

и занесени погледи се појавуваме немоќно пред гигантот што се испречува 

пред нас, немо, но затоа пак среќни дека сме стигнале до целта, гордо го 

гледаме Брничкиот Водопад, природен феномен и мошне интересен за секој 

посетител. 

          Иако е скриен во ниска мешана шума од јасен, габер, даб и леска, со 

медитерански изменети карактеристики, сепак до водопадот многу лесно се 

стигнува. Неговата убавина е во тоа што водата слободно паѓа од 18 метри 

височина. Присуството на влага во воздухот во непосредната околина 

условила појава на мов кој секогаш се јавува на северната страна и ни помага 

за полесна ориентација во просторот. 

 

 

Мов 

          Разнобојните цветови од различните видови растенија, на пејсажот му 

даваат незаборавен колорит, прекрасна глетка. Водата е бистра, чиста, без 

никакво загадување и претставува слободно мрестилиште за рибите. 

          Непосредната околина и водопадот се пријатно место за одмор и мало 

освежување, а посебна атракција му даваат високите стрмнини што го 

опкружуваат. Брничкиот Водопад, без сомнение, ако го посетите ќе ги исполни 



 

 
 

вашите души со впечатоци, ќе ви го исполни денот, а и сеќавањето за него, за 

пријатниот престој што сте го имале дружејќи се само еден миг со него. 

 

     1.3 Областа 5 чешми на реката Градишка 

          Десната притока на реката Црна, Градешница, лоцирана во источниот 

дел на Мариово е една од најубавите реки во Македонија, заедно со својата 

околина.Таа извира од падините на Ниџе Планина. По целиот свој тек има 

исклучително убави пејсажи. На почетокот, восхитуваат широките 

пространства на нејзината долина, бујните ливади и богатите, квалитетни 

борови и букови шуми. Шумите се природен ресурс од непроценливо значење 

за одржување на еколошката рамнотежа. Тие се траен и непресушен извор на 

чист воздух. Доказ за тоа е присуството на лишаите (Lichenes), кои се посебно 

осетливи на атмосферско загадување. 

          Во нашата народна медицина се употребува Дабовиот лишај ( Evernia 

prunastri), кој тука го среќаваме на стеблата и гранките на широколисните и 

иглолисните дрвја. Се собира рано напролет, март – април или наесен, 

октомври – ноември. Се суши на сенка или во сушари до 60 степени. Се 

употребува кај хроничен запек, како и кај кашлица, астма, слаб апетит и др. 

 

  

Дабов лишај 

 



 

 
 

          Од иглолисните растенија присутни се: Црн и Бел бор, Смрека, Ела и сл. 

          Црниот бор ( Pinus nigra ) е зимзелено дрво, кое достигнува висина до 40 

метри. Кората на стеблото е темно сива и избраздена, со дебелина и до 10 

сантиметри. Игличките се тврди, благо свиткани, темно зелени и по 2 во група. 

Дрвото е богато со смола. Не е чувствителен на чад и на штетни гасови,па 

затоа е погоден за формирање на зелени површини во близина на индустриски 

центри. 

 

 

Црн бор 

 

          Белиот бор ( Pinus silvestris ) е иглолисно зимзелено дрво, со стебло и 

гранки кои дури се млади имаат кафеаво црвена боја, а кога се постари им 

станува сивокафеава.Освен по бојата на стеблото, од црниот бор се разликува 

и по листовите кои се пократки. Пупките се собираат во рана пролет и се сушат 

на провевни места повеќе од еден месец,зашто во спротивно билката нема 

добар ефект. Има ароматичен и горчлив вкус и главно се користи како лек за 

искашлување. 

 



 

 
 

 

Бел бор 

 

          Смреката ( Juniperus communis ) е зимзелена грмушка или дрво кое е 

високо до 3 метри. Лисјата се игличести, сместени околу стеблото и гранките 

со по 3 иглички. Плодот на почетокот е зелен, а втората година кога ќе созрее е 

темно син или црвен. Тој се собира кога е зрел, со тресење, а се суши на 

провевни места. Смреката е диуретик, антисептик, антиреуматик. 

 

 

Смрека 

 

 Прекрасната долина на Градешничка Река со своите кањони, шуми, 

ливадичудесното „изрезбарено“ камено дно, претставува феномен единствен 

на Балканот. Карпите од кои се состои коритото и околината на реката, 

сенајстарите карпи во Македонија и Балканот – датираат од пред милијарда 



 

 
 

години. Водата на реката е прекрасна, бистра и кристално чиста.На каменото 

дно, таа создала најразновидни форми, кои потсетуваат на филигрански украс. 

 

     1.3 Областа Трново околу реката Белица 

          На 5 км. од Будимирци, во подножјето на планината Ниџе, се наоѓа 

исселеното село Трново, од кое што некогашните жители се преселиле во с. 

Будимирци. Денес на ова место е манастирот Св. Димитрија. Овде се наоѓаат и 

едни од најубавите предели во Мариово, низ кои течат надалеку познатите 

реки  Белица и Трновчица, кои претставуваат извонредно место за одмор и 

релаксација.  

 

     1.4 Лековити билки и растенија 

           Ајдучката трева ( Achillea millefolium ) спаѓа во редот на најпознатите и 

најдобрите лековити билки од нашето поднебје. Расте од 30 до 80 см, а 

листовите од посветли, подоцна стануваат темнозелени. Цветовите се бели 

или жолти. Расте насекаде. Има горчлив вкус, а се употребува надземниот дел, 

листот и цветот. Се собира од мај до септември. Има широка примена во 

народната медицина. Постои едно предание кое вели дека, кога Ахил заземајќи 

ја Троја паднал смртно болен погоден во пета со отровна стрела на убавиот 

Парис, божицата Афродита целата во солзи го посоветувала да ја употреби 

оваа билка за да ги ублажи неподносливите болки. Затоа го добила името 

Ахилеа, а како средство за лекување на рани од ладно оружје ја користеле 

ајдуците по планините, па затоа народот ја нарекол ајдучка трева.   

 



 

 
 

 

Ајдучка трева 

 

          Боз или бозел ( Sambucus nigra ) е грмушка или дрво со многу разгрането 

стебло, чии гранки се полни со мека бела срж. Цветовите се бели или жолто – 

бели собрани на гранката во вид на чадор и имаат специфична арома. Се 

користи за лекување на болести на дишните патишта, при отоци на телото, а 

кај доилки како средство за зголемување на млекото. 

 

 

Бозел 



 

 
 

          Боровинката ( Vaccinium myrtillus ) е мал жбун со шилести гранки. 

Листовите се овални, а цветовите се зеленкасто – црвени, распоредени по 1 – 

2  во коренот на листовите од внатрешната страна. Цвета во мај – јуни. Плодот 

се формира во облик на модри бобинки со темен сок и со венче на врвот. 

Листовите заедно со гранките се собираат по сончево време во период од мај 

до септември, а плодовите кога се сосема зрели од јули до септември. 

Боровинката се користи за дијабетес, цревни заболувања, за подобрување на 

видот, уринарни инфекции. 

 

 

Боровинка 

          Босилекот ( Ocimum basilicum ) е едногодишна билка која има 

карактеристична пријатна миризба. Одамна е ценета како незаменлива 

лековита и зачинска билка, што не треба да не чуди, бидејќи босилокот содржи 

етерични масла, танин, сапонин и горчливи материи. По потекло е од Индија од 

каде го донел Александар Македонски и уште во стариот Рим бил ценет како 

зачин кој поради своите лековити својства се користел против разни 

воспаленија и за подобрување на пробавата. Во народната медицина се 

користи против нервоза, немирен сон, вртоглавица, грчеви во стомакот, 

кашлица, за јакнење на апетитот, воспаление на бубрезите, главоболка, 

зацелување на рани, потенција,одмор на нозете и чистење на лицето. 

 



 

 
 

 

Босилек 

 

          Булката ( Papaver rhoeas ) е едногодишно растение, високо до 50 см. Од 

растението се собираат цветовите. Цветните ливчиња на булката се собираат 

од мај до крајот на август, по убаво и суво време,кога нема влага и собраните 

цветниливчиња се ставаат во кошница или кутија, без да се притискаат. Се 

сушат на сонце два-три дена, па се носат заедно со чаршафите во сенка. Се 

употребува против кашлица или за исфрлување на слузни секрети од дишните 

органи. 

 

Булка 



 

 
 

          Вербена, Железарка ( Verbena officinalis ) личи како костур, со голи 

гранчиња и ситни модри цветови кои цветаат во јули и август. Имате впечаток 

дека е од железна жица, па оттаму и името железарка. Исушената херба има 

мирис на камфор и ментол, остар и горчлив вкус. Цвета од јуни до септември. 

Традиционално се користи кај депресија, меланхолија, хистерија, ревматски 

невралгии, парадентоза и забоболка. 

 

 

Вербена,Железарка 

 

          Вилино сито ( Carlina acaulis ) Необично убава, со розета и цвет на 

земјата, карлината е украс на многу ливади. Ја има и на ниски и повисоки 

места. Лесно се препознава по големите и перасто изрежани листови, на врвот 

и рабовите остро боцкави. Стебло скоро и да нема, веднаш од ѕвездестата 

розета излегува цвет кој потсетува на сончогледовиот цвет. Цветовите се бели, 

розови или бледо кафеави. Кога наближува врнежливо време или густа магла, 

сребрено белите завојни цветови се затвораат и карлината важи како сигурен 

метеоролог.  Се собира коренот кој има ароматичен вкус и јак мирис кој 

потсетува на мирисот на шумските габи.Најдобро е да се собира во рана 

пролет или наесен. Се сече на ситни коцки и се суши веднаш, бидејќи брзо 

мувлосува. Вилиното сито се употребува како лек против воспаленија на 



 

 
 

уринарните органи, за исфрлање на песок од нив, за зголемување на 

мокрењето и елиминирање на мочната киселина. Предизвикува и зголемено 

потење, намалување на шеќерот во крвта и др. 

 

 

Вилино сито 

 

          Гловач ( Echinops sphaerocephalus ) Многугодишен трн со исправено 

стебло и влакнести листови. Цветовите се сини, сиви или бели по боја.Се 

користи само плодот  кој се собира во септември – октомври. Дејството му е 

стимулирачко и општотонизирачко, ја засилува физичката и умствената 

способност и срцевата работа. Се користи кај истоштеност, слабост на 

мусклите, парализи, неврити, ослабување на видот, полова слабост и сл. 

 



 

 
 

 

Гловач 

 

          Глуварче ( Taraxacun officinale ) Повеќегодишна зелјеста билка, со 

големина до 20 см, без надземно стебло. Лисјата и се издолжени, засечени и 

на врвот остри. Цветовите  на глуварчето се жолто - бели и со долга дршка. 

Кога ќе се откине билката испушта бело млеко кое не е отровно. Целата билка, 

заедно со коренот, без цветовите и плодовите се собира во пролет пред или во 

време на формирање на цветна пупка, во периодот на април – септември. Во 

овој период, билката содржи најголеми количини латекс ( млечен сок ).  

Глуварчето е познато средство за прочистување на крвта и за зајакнување на 

организмот, против болести на уринарниот тракт, шеќерна болест и болести на 

панкреасот. 

 

Глуварче 



 

 
 

          Горски босилек ( Napeta nuda ) Повеќегодишна зелјеста билка која расте 

до 1 метар, има исправено четириаглесто стебло. Листовите се јајчести и 

назабени, на врвот остри. За лек се собира надземниот дел, во време на 

цветање од јуни до септември. Во народната медицина  се употребува против 

нервни болести, а особено при душевни заболувања, при кризни состојби за 

време на лекување од зависности, грутка во градите, тага, против несоница и 

смирување. Билката има пријатен мирис и ги привлекува пчелите. Народот 

вели: БИЛКА ЗА СЕ. 

 

 

Горски босилек 

          Дрен ( Cornus mas L ) Грмушка или дрво, високо до 5 метри. Лисјата му се 

јајчести, на врвот остри. Цветовите на дренот имаат жолта боја и се ситни. 

Дренот цвета во рана пролет и плодот има црвена боја. Дренката содржи 

танини, органски киселини, флавоноиди, шеќер, витамин Ц, минерали и др. За 

лек се употребуваат плодовите, суви или свежи. Се користи против дијареја, 

колити и други цревни заболувања. 

 



 

 
 

 

Дрен 

 

 Зајачки трн ( Ononis spinosa) Повеќегодишна билка. Се користи коренот 

кој се вади рано наесен или во рана пролет, само од старите билки. Билката 

има слабспецифичен мирис,сладок вкус и гребе во грлото. Коренот е диуретик. 

Во народната медицина се користи кај ревматски заболувања и гихт, а 

тинктурата кај цревните заболувања ( крварење, хемороиди и сл. ). 

 

 

 

Зајачки трн 



 

 
 

          Здравец ( Erodium cicutarium ) Трајна зелјеста и влакнеста билка, со 

висина до 60 см. Има долги и пересто разделени листови и виолетови, 

црвенкасти, розеви и понекогаш и бели цветови на кратки дршки. Цвета од 

април до септември. Се употребува целата билка набрана во цвет. Ја 

зајакнува матката по породувањето и го намалува крварењето. Народот има 

вековна доверба во оваа распространета билка. 

 

 

Здравец 

          Ива трева ( Teucrium montanum ) Тревата ива расте најчесто на варовник, 

на сувите планински пасишта и планинските високи појаси. Цветовите се бели, 

билката ниска и полегната. Се користи надземниот дел на билката со цвет. 

Билката е со горчлив вкус. Се користи за подобрување на апетитот и 

стимулација на дигестивниот тракт, но и кај болестите на дишните органи. 

 



 

 
 

 

Ива трева 

           Ивањско цвеќе ( Galium verum ) Повеќегодишна зелјеста билка. Стеблото 

е високо до 100 см. Голо или покриено со кратки влакненца, во горниот дел 

разгрането. Листовите се пршленесто распоредени, од горната страна мазни, 

од опачината нежно влакнести. Цветовите се жолти, цвета од  мај до 

септрмври. Се користи горниот дел од билката во цвет. Во народната 

медицина се употребува како диуретик, кај воспаление на црниот дроб, тумори, 

но и кај пореметувања на нервниот систем. 

 

Ивањско цвеќе 



 

 
 

          Кадраво нане ( Mentha spicata ) Кадравото нане е повеќегодишна билка, 

која има стебло високо до 50 см. Лисјата му се широко јајчести, на површината 

набрани, а цветовите му се црвенкасто-розови во вид на клас и се на врвот на 

стеблото. Цвета од јуни до септември, кога и се собира надземниот дел. Се 

употребува при надуен стомак, болки во стомакот и болки во жолчката. 

Кадравото нане е богато со етерични масла кои се користат во прехранбената 

индустрија. 

 

 

Кадраво нане 

 

          Камилица ( Matricaria chamomilla ) Едногодишно растение високо до 60 

см, со тенок корен и разгрането стебло. Лисјата се нежни и двојно или тројно 

пересто разделени, без лисни дршки. Цветовите се сложени, со цветни дршки, 

составени од жолти цветови, опкружени со бели цветови. Цвета од април до 

јули на ниски места, а на високи од мај до септември. Се користат сувите 

цветови и етеричното масло. Билката е антисептик, антиинфламатор и се 

употребува против воспаленија на слузокожата на устата и грлото, кај гингивит, 

апсцеси на забите, фарингит и ларингит. 

 



 

 
 

 

Камилица 

 

          Кантарион ( Hypericum perforatum ) Повеќегодишна зелјеста билка со 

вретенест и силно разгранет корен. Стеблото е исправено и кон врвот 

разгрането. Листовите седечки, тапи и со многубројни жлездички кои се 

забележуваат кога ќе се гледа билката насочена кон светлина. Цветовите се 

светложолти собрани во широко метличесто соцветие. Цвета и е плодоносна 

во текот на мај-август. Се користи цветниот врв, кој се собира кога билката 

цвета, со отсекување на врвовите од билката, до 20 см. Долги. Се суши во 

снопови на провевни места, во ладовина. Кантарионот е седатив, адстригенс, 

антисептик и аналгетик. Се користи кај невралгии и климактерични тегоби, за 

лекување на рани кои тешко зараснуваат, против ревматизам, ноќно мокрење 

во постела и др. 

 



 

 
 

 

Кантарион 

          Капина ( Rubus fructicosus ) Грмушка заштитена со прави или искривени 

боцки. Стеблото е исправено или совиено, со листови кои имаат ситни 

влакненца од внатрешната страна. Бели или розеви, цветовите се распоредени 

во облик на штит и се отвараат во јуни – јули. Плодовите се црни, меснати, со 

пријатно слатко-кисел вкус. За лек се користат исушени лисја и пресни или 

исушени плодови. Листот од капината се користи како лек против дијареја, 

крвави проливи, воспаление на непцата, јазикот и грлото и против хемороиди. 

Плодовите на капината се здрава и вкусна храна, која е богата со многу 

витамини и минерали и е добра за закрепнување на организмот. 

 

Капина 



 

 
 

          Киселец ( Rumex acetosa ) Повеќегодишна зелјеста билка, која има 

разгранет ризом и стебло, високо до 50 см. Лисјата во основата се содолги 

лисни дршки, долгунести и прави. Цветовите се зелени по боја и се собрани во 

соцветија на врвот на билката. Плодот е лушпеста чушка. За лек се користат 

пресни или исушени лисја и надземниот дел од билката. Киселецот се користи 

како додаток на разни јадења, за подобрување на вкусот, а е богат со витамин 

Ц, добар е за слабокрвност, и за зголемување на апетитот. Ја аподобрува 

работата на цревата, жолчката и црниот дроб, против пролив, запек, цисти, 

чиреви во уста, ждрело и желудник. 

 

 

Киселец 

 

          Копар ( Anethum graveolens ) Едногодишна билка која нараснува и до 1 м 

со сино-зелени листови. Цветниот штит е жолт, а плодовите се со јајчест облик 

и ребрести.Билката е со ароматичен мирис и вкус. Цвета јуни – август, а зрее 

август- септември. Лековити делови на билката во прв ред се плодовите кои се 

собираат во време на зреење. Лисјата и цветовите се собираат за врема на 

цутење, се до созревање на плодовите. Копарот служи како здрав зеленчук и 

зачинска лековита билка. Се употребува и за лекување на дишните органи, 

против кашлица, болки во желудникот и цревата, за подобрување на млекото 

кај доилките и др. 



 

 
 

 

 

Копар 

 

          Коприва ( Urtica dioica ) Живописна пецкава билка. Расте насекаде. 

Листовите се со долги дршки, назабени и на врвот остри. Цветовите се ситни, 

зеленкасти и собрани во соцветија, на изглед на реси. Билката е обрасната со 

остри, цврсти влакна што боцкаат. Се употребуваат листовите, семето и 

коренот. Копривата содржи голем број на витамини и минерали и во народната 

медицина таа е една од најценетите билки. Се користи како здрава храна,а и за 

лекување на голем број заболувања: како средство за запирање на крварења 

од внатрешни органи, матка и хемороиди, лекување на бубрези, болести на 

жолчка и црн дроб, слабокрвност, ревматски болести, прочистување на 

организмот, против сите видови на алергија и шеќерна болест. 

 



 

 
 

Коприва 

          Лепка ( Galium aparine ) Лепката е познат плевел чии лепливи стебла се 

преплетуваат со останатите билки. Листовите се поредени по должина на 

стеблото, како и ситните бели цветови. Билката раѓа мали бодликави зелени 

плодови кои имаат својство да се закачуваат на луѓето и животните. Лепката е 

силен прочистувач на лимфните жлезди и лимфниот систем. Во народната 

медицина се употребува како диуретик, за исфрлување на камен и песок од 

бубрезите и уринарните органи, болести на цревата и желудникот, го 

зголемува апетитот и искористувањето на храната. 

 

 

Лепка 

          Леска, Лешник ( Corylus avellana ) Лѐската е грмушка или дрво, високо до 

5 метри. Лисјата и се крупни и на врвот шилести, а на опачината влакнести. 

Цветовите на леската се во форма на пупки и реси. Плодот е лешник во тврда 

обвивка. Поради неговите лековити својства, лешникот одамна го вброиле во 

високо лековита билка. Тој ги содржи сите неопходни активни биолошки 

супстанции за човекот. Лешникот го забрзува метаболизмот, овозможува 

намалување на нивото на холестерол, го јакне срцевиот мускул и го регулира 

крвотокот. 

 



 

 
 

 

Леска, Лешник 

 

          Лопен ( Verbascum thapsiforme ) Лопените се двегодишни билки. Во 

првата година се развиваат лисјата, а втората година стеблото, кое е 

исправено и високо до 2 метри. Долните лисја се големи и влакнести, а 

цветовите се со жолта боја и се сместени на горниот дел на билката. Лопенот 

расте на суви и необработени места. За лек се користат исушени цветови. Се 

употребува како средство против кашлица, бронхитис, грип, туберкулоза, болки 

во желудникот и цревата, хемороиди и чиреви. 

 



 

 
 

Лопен 

          Уште една причина поради која треба да го посетите Мариово е 

богатството на габи (печурки). Меѓутоа, доброто познавање на габите и 

претпазливоста мора да бидат карактеристика на секој собирач, затоа што 

габите се магичен и привлечен свет, но и опасен! 
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