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Abstract:  Priority functions and current conflicts of the interests in the National 
Park Mavrovo (Macedonia). In the protected areas, dominant nature protection 
provokes different conflict of interests. The contribution deals with describing conflicts 
of interest trough institutional frame in the National Park Mavrovo and their affect 
upon landscape functions. Further more main reasons are illustrated for creation of 
conflicts and proposal for future landscape state. 
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ÚVOD 
 

Po skončení druhej svetovej vojny v Európe, boli vo väčšine európskych 
krajín vyhlasované národné parky, ako aj iné typy chránených území. Dôvod 
ochrany prírody bol vo všetkých krajinách, Macedónsko nevynímajúc, 
v princípe rovnaký. Buď bola priorita chrániť nejaký konkrétny živočíšny alebo 
rastlinný druh, alebo bolo cieľom chrániť celé územné celky, pre ktoré bol 
stanovený príslušný stupeň ochrany krajiny. V národných parkoch išlo obvykle 
o súhru oboch prístupov, tak o územnú, ako aj o druhovú ochranu. 

Mnohé chránené územia boli vyhlasované v horských oblastiach, kde boli 
najviac zachované charakteristické prírodné prvky a krajina bola iba v malej 
miere negatívne ovplyvnená človekom. Napriek mnohým krajinným 
potenciálom, sústredených v atraktívnych horských oblastiach, boli  
priorizované práve záujmy ochrany prírody nad ostatnými funkciami krajiny. 

Národný park Mavrovo (ďalej len NP Mavrovo) sa nachádza na 
Balkánskom polostrove, v severozápadnej časti Macedónska (obr. 1). Bol 
vyhlásený v roku 1949, jeho rozloha je 730 km². Na jeho území žije 8 612 
obyvateľov, čím predstavuje najväčší a najľudnatejší národný park v krajine. 
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Obr. 1: Poloha Národného Parku Mavrovo v Macedónsku v rámci Európy 
(www.worldatlas.com) 

 
 
MATERIÁL A METÓDY 
 

Meniace sa sociálne a ekonomické podmienky, v korelácii s ochranou 
prírody na území národného parku vytvárajú rôzne konflikty, ktoré ovplyvňujú 
ostatné funkcie krajiny. Územie NP Mavrovo predstavuje typickú horskú oblasť 
ležiacu vo výške medzi 600 a 2 774 m nad morom, v ktorej sa stretávajú záujmy 
ochrany prírody s poľnohospodárskymi a lesníckymi aktivitami. Dominantný 
krajinný prvok predstavujú horské pasienky pokrývajúce približne polovicu 
územia parku. Extenzívny chov domácich zvierat predstavoval v minulosti 
hlavnú hospodársku činnosť. Poľnohospodárska pôda je na území NP Mavrovo 
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zastúpená v malom rozsahu, väčšinou sú to trvalé trávnaté porasty v nižšie 
položených lokalitách (Sinadinovski 1993). Lesy zaberajú 38 % územia parku, 
pričom časť z nich sa hospodársky využíva. V minulosti boli lesy často 
vyklčovávané. Cieľom bolo vytvorenie nových horských pasienkov. Začiatkom 
minulého storočia sa začali prejavovať dôsledky opačného procesu. Rozloha 
zarastajúceho územia drevinami sa zväčšila, a to aj vďaka vysťahovaniu 
obyvateľov z regiónu. V rovnakom období nastal tiež proces prienikania lesa do 
väčších nadmorských výšok (Rizovski, Dzekov 1990). 

Vyľudnenie regiónu bol negatívny výsledok politických a sociálno-
ekonomických zmien, ktorých praktickým dopadom boli veľmi ťažké životné 
podmienky v horských oblastiach. Trend vysťahovávania obyvateľstva z 
územia začal začiatkom 20. storočia. Vidiecke sídla a osady, ktoré mali vtedy 
niekoľko tisíc obyvateľov (obr. 2) sú od tej doby opustené a nie sú osídlené ani 
v súčasnosti (Panov 1983). Súčasná populácia v tejto oblasti predstavuje 8 612 
obyvateľov (Population Census 2002), žijúcich v 42 vidieckych sídlach a 
osadách. Územie národného parku je slabo osídlené, súčasná hustota 
obyvateľstva na kilometer štvorcový je iba 12 obyvateľov, čo je v porovnaní 
s hustotou osídlenia v rámci Macedónska (79 obyvateľov/km2) veľmi nízka 
hodnota. Nízka hustota osídlenia v regióne národného parku by mala 
potenciálne prispievať k posilneniu záujmov ochrany prírody. Na území NP 
Mavrovo však v súvislosti s vyľudňovaním dochádza k celej škále 
nepriaznivých tlakov na životné prostredie (CEECEC project, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Pohľad na dedinku Gališnik. V čase svojho najväčšieho rozmachu 

mala 5 000 obyvateľov, dnes tu prakticky nie sú trvalí obyvatelia. 
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Dedinka si stále zachováva svoj kolorit. Už niekoľko desaťročí sa tu 
konajú veľkolepé slávnosti – tradičná svadba, ktoré sú zapísané 
v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Výstavba vodnej nádrže Mavrovo v 60. rokoch 20. storočia zdôraznila 
vodohospodársku funkciu tejto oblasti. Počas jej výstavby bola kvôli zatopeniu 
územia jedna celá dedina premiestnená a pre potreby prevádzky vodnej 
elektrárne bol upravený vodný režim niekoľkých horských riek. Samotná vodná 
nadrž na druhej strane posilnila rekreačnú funkciu krajiny. V okolí vodnej 
nádrže Mavrovo sa postupne vybudovala turistická infraštuktúra, vyniklo tu aj 
najväčšie lyžiarske stredisko Macedónska. V iných častiach národného parku 
nie je vybudovaná infraštruktúra uspokojujúca návštevníkov a služby, ktoré by 
zodpovedali rekreačnému potenciálu územia. 

Celkove môžeme konštatovať, že funkcia ochrany prírody a krajiny na 
území NP Mavrovo sa postupne od jeho založenia zlepšuje, čo sa prejavuje 
zlešením stavu prírody v lokalitách s vyšším stupňom ochrany. Na území NP 
Mavrovo sa nachádza 1000 druhov vyšších rastlín, 140 druhov vtákov, 28 
druhov cicavcov a 350 endemických druhov (www.endemit.org.rs). 
 
Konflikty záujmov v krajine  

Jedným z najväčších problémov vo všetkých horských oblastiach je 
znižovanie väzby a identity miestnych obyvateľov s okolitou krajinou. V čase 
pred industrializáciou boli miestni obyvatelia spojení s ich krajinou tradičným 
spôsobom života spätým s prírodnými podmienkami územia. V súčasnosti 
rozlišujeme tri hlavné inštitucionálne konflikty: 

• Konflikt medzi ochranou prírody a hospodárstvom: založením NP 
Mavrovo sa posilnili záujmy ochrany prírody a obmedzili sa 
hospodárske činnosti, ktoré mali na tomto území dlhoročnú tradíciu. 
Tým došlo k zásadnej zmene vo využívaní pôdy v tejto horskej 
oblasti. K významnému obmedzeniu došlo najmä v dvoch dovtedy 
hlavných hospodárskych odvetviach, a to v poľnohospodárstve a v 
lesníctve. Na druhej strane, miestni obyvatelia nedostali za tieto 
obmedzenia vo využívaní svojich pozemkov finačnú kompenzáciu. 
V súčasnosti sú dôležitou hospodárskou činnosťou najmä aktivity 
cestovného ruchu, ktoré sú však rozložené veľmi nerovnomerne a sú 
sústredené najmä do okolia Mavrovskej nádrže. To však spôsobuje 
veľký tlak na prírodu a krajinu a dochádza k prekročeniu prípustnej 
ekologickej únosnosti. 

• Konflikty medzi ochranou a využitím pôdy v okolí Mavrovskej nádrže: 
nádrž Mavrovo získava vodu z viacerých horských riek. Úpravou 
a reguláciou ich odtoku do vodnej nádrže došlo k tomu, že niekoľko 
pasienkov zostalo bez dostatočného zdroja vody, napr. pre chov oviec. 
Následkom tejto situácie však dochádza k ohrozeniu poloprirodzených 
ekosystémov lúk, pretože bez pravidelného pasenia dochádza k 
zarastaniu lúk krovinami a pre zachovanie lúk je potrebné realizovať 
špeciálny manažment (Gramatnikovski 1983). Navyše, výstavbou 
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elektrických vedení, ktoré vedú od vodnej elektrárne, dochádza ku 
fragmentácii celistvých lesných porastov, ako aj k vizuálnemu 
narušeniu krajiny. 

• Konflikty medzi ochranou biologickej diverzity a krajiny a zmenou 
spôsobu využívania pôdy: vzhľadom na znižovanie počtu obyvateľov 
a ich sťahovanie mimo územia NP Mavrovo veľký počet pozemkov 
(najmä v okolí dedín a osád) zostal nevyužívaný. Zarastenie 
pozemkov drevinovou vegetáciou a nepôvodnými rastlinnými druhmi 
spôsobuje znižovanie ekologickej stability. Biologická diverzita nemá 
prirodzený charakter a strácajú sa aj typické mozaiky krajiny. Preto je 
nevyhnutné realizovať taký manažment krajiny, ktorý by podporoval 
ochranu biodiverzity a zachovanie charakteristického krajinného rázu. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA  
 

Konflikty a strety záujmov vo využívaní krajiny začali po vyhlásení NP 
Mavrovo v roku 1949. Obmedzenia pri využívaní pôdy (ktoré sa väčšinou týkali 
poľnohospodárstva a lesníctva), extenzívny spôsob hospodárenia v kombinácii s 
pracovnými príležitosťami v okolitých mestách viedli k postupnému 
vysídľovaniu miestnych obyvateľov z tohto regiónu. Obmedzenia vyplývajúce 
zo záujmov ochrany prírody a krajiny boli realizované bez ohľadu na ich vplyv 
na miestne obyvateľstvo. Výsledkom bolo narušenie a zhoršenie vzťahu 
miestneho obyvateľstva k horskej krajine (obr. 3), v ktorej žijú. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3: Horská krajina v Národnom Parku Mavrovo 

 
Tieto konflikty medzi rôznymi inštitúciami a zainteresovanými stranami 

ovplyvnili aj ďalšie opatrenia štátu. Výskumu ukazujú, že plnohodnotné 
využitie potenciálu krajiny bude možné iba vtedy, ak sa podporí aj sociálny a 
ekonomický rozvoj miestnych komunít, uplatnia sa kompenzačné opatrenia za 
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obmedzenie využívania pozemkov v dôsledku požiadaviek ochrany prírody 
a a zlepší sa vzájomná komunikácia medzi všetkými zainteresovanými stranami. 
Jedným z mechanizmov, ktorý by mohol k tomuto prispieť, je napríklad 
zosúladenie plánu manažmentu krajiny so sociálnym a ekonomickým plánom, 
tak ako sa to realizovalo na území Národného Parku Pelister (Report for the 
CEECEC project 2009). Takýto postup by mohol byť dobrým príkladom aj pre 
NP Mavrovo. 

Macedónsko, ako krajina, ktorá sa v budúcnosti chce stať členom EÚ, 
začalo proces harmonizácie s EÚ legislatívou. Harmonizácia so sebou prináša 
väčšie zapojenie miestnych a regionálnych orgánov a miestnych 
zainteresovaných strán do procesu rozhodovania. Niekoľko projektov 
týkajúcich sa ochrany prírody a krajiny je v štádiu prípravy aj na území NP 
Mavrovo. Z nich najdôležitejším je nový územný a projektový plán, ktorý sa 
pripravuje v rámci rozvojovej spolupráce s talianskym partnerom. Projekt bude 
zameraný na zabezpečenie lepšej ochrany prírody, ale zároveň na podporu 
trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov. Jedna časť bude zameraná 
na návrh stratégie pre ďalší rozvoj NP Mavrovo, ktorý by mal byť založený na 
rozšírení udržateľného cestovného ruchu (Tiepolo 2007). 

Udržateľný cestovný ruch so svojim prijateľným vplyvom na krajinu sa 
považuje za jeden zo spôsobov ako rešpektovať požiadavky záujmov ochrany 
prírody a krajiny a zároveň získať prostriedky, ktoré môžu byť použité na 
rozvoj regiónu národného parku (Report for the CEECEC project 2009). 
Ministerstvo kultúry vyhlásilo štyri dediny a jeden kláštor v území NP Mavrovo 
za národné kultúrne dedičstvo (obr. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4:  Bigorski monastir Sv. Jána Krstiteľa (postavený v r. 1020 

a renovovaný v r. 1743), ktorý sa nachádza v blízkosti dedinky 
Rostuša 
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V súvislosti s touto štátnou ochranou sa zvýši ich zachovanie a zároveň posilní 
sa ich úloha, ktorú majú spĺňať v cestovnom ruchu. S pomocou štátnych 
inštitúcií, ktorá by mala smerovať k podpore eko-turistiky, revitalizácie 
opustených (vysídlených) oblastí a podpore udržateľného poľnohospodárstva, 
sa postupne môžu obnoviť pracovné príležitosti pre miestnu komunitu. Pokiaľ 
sa vytvoria takéto pracovné príležitosti, malo by dôjsť aj poklesu počtu 
obyvateľov a jeho postupnej stabilizácii. Tým sa zároveň dosiahne, že stabilná 
populácia pomôže pri zachovaní tradičnej štruktúry krajiny a tým sa zabezpečí 
aj ochrana biologickej rôznorodosti. Opätovné tradičné využívanie 
poľnohospodárskej krajiny môže prispieť k zastaveniu procesu zalesňovania 
pasienkov a lúk (Ginovska 2007). V prípade, ak by sa takáto pomoc zo strany 
štátnych orgánov nerealizovala, možno očakávať, že trend v poklese počtu 
obyvateľstva bude, vzhľadom na nepriaznivé podmienky pre rozvoj 
poľnohospodárstva a extenzívne formy hospodárenia, pokračovať. Bez pomoci 
štátu nie je možné zabezpečiť priaznivé zosúladenie všetkých funkcií krajiny, 
pretože správa NP Mavrovo nemá reálne možnosti zabezpečiť požadované 
manažmentové opatrenia na celom území. Ak by nedošlo k pomoci zo strany 
štátu najmenej by bolo ovplyvnené lesníctvo, ktoré by sa vďaka ďalšiemu 
rozširovaniu lesov na úkor opustených poľnohospodárskych areálov, 
posilňovalo. 
 
ZÁVER 
 

Príspevok zdôrazňuje význam funkcií krajiny na území NP Mavrovo. 
Poukazuje na príčiny súčasného nepriaznivého stavu spôsobeného stretom 
záujmov v krajine, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje vývoj krajiny a podmieňuje 
vznik konfliktných situácií medzi záujmami ochrany prírody a požiadavkami 
miestnych obyvateľov. Zároveň sa poukazuje na potrebu špeciálnej štátnej 
podpory, zameranej na ochranu prírody a na uplatnenie osobitného manažmentu 
krajiny, ktorý by zabezpečil rozvoj územia z hľadiska zachovania jeho 
biodiverzity. 
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