Над 6000 туристи са посетили пещерата Магура от началото на годината
Написано от ivailo
Събота, 21 Юни 2014 23:53

От началото на годината до края на месец май пещерата Магура е посетена от 6270
туристи, каза за Радио “Фокус”- Видин Росен Младенов, зам.-кмет на Община
Белоградчик. По думите му, интересът към обекта е сравнително постоянен, като
най-много посещения има през летните месеци, ранната есен и късната пролет.
„Магурата е една от пещерите с най-дългите трасета, с добър потенциал за кратка
разходка, т.е. туристите влизат без предварителна подготовка и специална екипировка.
Пещерата е издълбана във варовиковата Рабишка могила, изобилства от красиви
сталагмити, сталактити, сталактони”, каза Росен Младенов. По думите му, едно от
най-интересните образувания в пещерата е т. нар пещерно мляко, представляващо мека
варовикова колоидна маса, която по-късно се втвърдява. Скалните рисунки в пещерата
са датирани от 9-8 век пр. н.е. Те изобразяват култови и ловни сцени, танцуващи мъжки
и женски фигури, животни. „Може да бъде видян и уникален слънчев годишен
календар с голяма точност и прецизност на записите, съдържащ обозначения общо за
366 денонощия. Обозначени са и значими астрономически събития като лятното и
зимното слънцестоене, пролетното и лятното равноденствие”, каза зам.-кметът. Той
добави, че достъпни за туристите са около 1500 метра от общо проучените 2500 метра
от пещерата. Затворена за посетители е единствено Прилепната галерия. Основните
зали са Триумфалната, Прилепната, Концертната, Галерията на рисунките и Залата на
сталактоните. Прилепната зала целогодишно се обитава от 8 вида прилепи, а над
Концертната зала се намира хоризонтална суха галерия, където се размножават големи
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летни колонии от тях. Засега няма интерес за провеждане на сватби в пещерата, каза
още Росен Младенов. Миналата година творящата в Париж българка Ирина Желязкова
и нейни колеги са започнали турнето си в България с концерт в Магурата. Периодично
концерти изнася Видинската симфониета.
Радио “Фокус”- Видин
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