
  

PRIKAZNI OD MAKEDONIJA        

50 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 564 / 22.4.2005

Пишува:
Розита ЗАКЕВА

ПЛАНИНАТА БИС    

Патот од Гостивар кон Ки   -
чево се движи низ пла-
нински превој, кој пос-

тојано е следен од живописна 
природа, со богато пошумени 
планини. Од десната страна на 
главниот пат, каде што се нао-
ѓа и еден спореден, но исто 
тол    ку важен пат, има патоказ 
кој покажува како се доаѓа до 
нашиот најпосетен зимски ту-
ристички центар "Маврово". 

Планината Бистра е пре поз   -
натлива по белите пре крив ки 
распослани насекаде по па ди-
ните, со белина која заслепува 
и го прави среќен секој кој 
знае да ужива во она што при-
родата го дава. За да се опише 

Маврово е исклучително атрактивно место во лет-
ниот период, но неговото значење е уште по го-
лемо тогаш кога ќе паднат првите снегови, кои 
постепено ја напластуваат преубавата снеж на 
покривка. Скијачките терени ги прив лекуваат 
љубителите на зимските спортови, но тука се и 
оние кои сакаат да уживаат во прекрасните 
зим   ски пејзажи, бистрите пла нински реки, 
Мавровското Езеро, манас ти рите... 

Црквата "Св. Никола" е изградена во 1850 година 
од мештаните, а нејзиниот фрескопис го ра бо-
тел непознат зограф. Со создавањето на веш-
тачката акумулација - Мавровско Езеро, таа е 
потопена, а како нејзина замена се гради ма-
настирска црква. Феноменот, светецот или 
Бож   јата волја не дозволуваат таа да исчезне 
во длабочините на Езерото. Таа постојано ис-
пливува од водите, а луѓето тоа го посочуваат 
како свето место.

зимата на планината Бистра 
чии врвови достигнуваат над-
морска височина од 1.260 мет-
ри, се потребни многу збо ро-
ви. За да се почувствува оваа 
убавина треба да се зачекори 
по нејзините бели исткаени 
платна. 

А, на пролет сè ова ќе се 
претвори во зелени ливади 
прекриени со планински цве-
ќиња и тревки, шумски јагоди 
и звуци од песните на  пла нин-
ските птици. 

Тоа е Маврово, сместено 
под падините на планината 
Бистра. 

ПРИРОДНИ УБАВИНИ

Маврово и околината се 
пол ни со посетители, не само 
во зимскиот период, туку и во 

текот на летото, бидејќи пла-
нинската клима си го прави 
своето. Поради тоа, често па-
ти жителите од овие краишта 
знаат да кажат: "Во Маврово 
нема 'мртва' сезона". 

Тоа е исклучително атрак-
тивно место во летниот пе ри-
од, но неговото значење е уш-
те поголемо тогаш кога ќе пад-
нат првите снегови, кои пос-
тепено ја напластуваат преу-
бавата снежна покривка. Ски-
јачките терени ги прив ле ку-
ваат љубителите на зимските 

спортови, но тука се и оние 
кои сакаат да уживаат во пре-
красните зимски пејзажи, бис-
трите планински реки, Мав-
ровското Езеро, манас ти ри те...

Скијачкиот центар "Заре Ла  -
заревски", кој се наоѓа во се ло-
то Маврово, со двете жи чар-
ници, едносед и двосед, и два-
та поврзани ски-лифтови, на 
посетителите им овоз мо жу ва-
ат прекрасен видик на пла ни-
ната, езерото, терените за ски-
јање, а на скијачите можност 
да крстарат по Бистра. 

ПРЕКРАСНИТЕ ЗЕЛЕНИ ШУМИ НА ПЛАНИНАТА 

Б Е Л И  К И Л ИМ И  П О  П Л А Н И  
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   ТРА И МАВРОВО

Меѓу вљубениците во бе-
лиот спорт често пати може 
да се слушне "се гледаме на 
Бачило", каде што можат да се 
одморат скијачите кои веќе 
се изморени од спуштањето 
по белите патеки и тука мо-
жат да се поткрепат со топол 
чај и потворно да тргнат во ос-
војување на врвот на пла ни-
ната.  

А, в лето Бачилото е пре-
криено со зелена ливада на 
која пасат белите стада овци. 
Оваа слика се повторува и на 
бачилата на околните пла ни-
ни Кораб, Дешат и Шар Пла-
нина.  Дел од оваа идила е и 
надалеку познатото мав ров-
ско сирење, за кое е нереално 
да се одреди било каква цена 
токму поради еколошката сре-
дина во која се произведува.

Националниот парк "Мав-
рово" зафаќа површина од 
78.000 хектари. Поради гео-
графско-климатските услови 
во овој регион, тука можат да 
се сретнат многу видови од 
флората и од фауната. 

Во бистрите и студени во-
ди на реката Радика може да 
се лови вкусната речна пас-
трмка, а освен за рибо лов ци-
те, овој терен е интересен и 
за ловџиите. 

Хотелите, одморалиштата 
и викенд-куќичките се полнат 
со посетители кои тука доа ѓа-
ат да се одморат од градската 
врева, можат да уживаат во 

исконското богатство кое е 
градено со векови.

ИСКОНСКО 
НАСЛЕДСТВО

На брегот на Мавровското 
Езеро се наоѓаат неколку на-
селби. Тоа се селата Леуново, 
Маврови Анови, Никифорово, 
Маврово.  

цркви, сите му се посветени 
на светецот Никола. Едната е 
манастирска во изградба, дру-
гата е стара римска, а третата 
е разурната и таа е мошне впе  -
чатлива за посетителите затоа 
што се наоѓа во водите на Мав-
ровското Езеро.  

Таа е изградена во 1850 го-
дина од мештаните, а неј зи ни-
от фрескопис го работел не-

на замена, малку погоре, да 
се изгради манастирска црк-
ва со конаци, посветена на ис-
тиот светец. 

Феноменот, светецот или 
Божјата волја не дозволуваат 
таа навистина да исчезне во 
длабочините на езерото. Таа 
постојано испливува од води-
те на вештачкото езеро, а лу-
ѓето тоа го објаснуваат како 
свето место, кое не може тол-
ку едноставно да биде избри-
шано.

Во Маврово и во неговата 
поширока околина, која е пре-
тежно планинска, најчесто се 
доаѓа за да се ужива во при-
родата и во она што таа го да-
ва чисто, недопрено, уни катно. 

Зимскиот туризам во Ма ке-
донија, главно, е скон цен три-
ран во Маврово на Попова 
Шапка, Пелистер и Крушево. 
Но, ова не ја исклучува посе-
теноста на овие туристички 
центри и во летниот период. 

Се вели дека туризмот е 
гранка која овозможува при-
лив на големи финансиски 
средства во една држава. 

Недоволната афирмација 
на овие наши туристички цен-
три го прави своето, а сепак 
пораката е јасна, потенци ја-
лите кои ги има нашата преу-
бава земја мора максимално 
да се искористат, како во од-
нос на организацијата, така и 
во однос на туристичките ка-
пацитети. 

Во непосредна близина на 
селото Никифорово се наоѓа 
манастирот "Свети Пан телеј-
мон", во кој според пос лед-
ните археолошки истражу ва-
ња е пронајдена христијанска 
базилика, за која се прет пос-
тавува дека е изградена во 
деветтиот век од нашата ера.

Во селото Маврово има три 

познат зограф. 
Новите времиња и текови 

на живеење ја создадоа веш-
тачката акумулација - Мав ров-
ско Езеро, со функција за до-
бивање електрична енергија 
преку централите Вруток, Вр-
бен и Равен. За таа цел било 
одлучено црквата "Св. Ни ко-
ла" да се потопи, а како неј зи-

БОЖЈАТА ВОЛЈА НЕ ДОЗВОЛУВА "СВ. НИКОЛА" ДА ИСЧЕЗНЕ МАВРОВО НОЌЕ Е КАКО ДА Е ОД ДРЕВНИТЕ СКАЗНИ

ПОГЛЕД КОН МАВРОВСКОТО ЕЗЕРО

 Н С К И Т Е  С В Е Т И  П А Д И Н И


