СВЕЩЕНАТА ПЛАНИНА НА ТРАКИТЕ В ПРИМОРСКА СТРАНДЖА
(БЕГЛИК ТАШ)

сн. Цв. Четъшки, колекция „Фотоваканция 2012”

За календара за Приморско, 2013 за първи път бе използвана летяща платформа (хексакоптер).
Снимката показва мащаба на мегалитното съоръжение в крайбрежна Странджа.
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сн. Цв. Четъшки, колекция „Фотоваканция 2012”
Заснемането на мегалитния комплекс на полуострова на Приморско бе осъществено чрез
летяща платформа (хексакоптер) по време на Фотовакация, 2012, като съвместен проект на
Международния търговски и културен център ГЕОПАН и Фондация „ТРЕЙМАН”.

Скалното светилище в м. Беглик таш е едно от големите археологически
открития в Приморска Странджа. Разположено е в най-високата част на
полуостров, известен още от античността – Херсонесос. Светилището е с
надморска височина 128 м и обща площ около 6 дка. Най-добре проучена е
централната му част, където върху голяма скална тераса, леко издигната над
околния терен, са разположени в кръг с диаметър 56 м отделни скални
елементи формират ритуално пространство.
Това е главното светилище на тракийското племе скирмиани – древните
металурзи в Тракия. Те населявали крайбрежните хълмове на Странджа,
т.нар. Меден рид, и снабдявали с медна руда другите тракийски племена и
крайморски народи още от IV хил. пр. Хр. Техният владетел бил и върховен
жрец. Резиденцията му се намира високо над реката в близост до известната
скала, наричана Лъвската глава. Руините на сградата са открити на 3 км
западно от светилището, недалеч от потъналото пристанище при устието на
река Ропотамо, която през Средновековието била наричана Ориоспотамо
(Гранична река).
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Всъщност, целият полуостров (Херсонесос) е свещено пространство, в което
се намират комплекси от тракийски могили, долмени, малки скални
светилища. Това богатство от древни паметници дава повод Приморската
планина слизаща по десния бряг на р. Ропотамо да бъде наричана Свещена
планина на траките металурзи. Споменът за нея е запазен в средновековни
карти и портолани. (Източник: РИМ – Бургас)

Реконструкция на тракийското ритуално пространство на светилището, РИМ – Бургас
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Районът на полуострова на Приморско, в който е разположен и резерват Ропотамо, както и
мегалитния комплекс в м. Беглик таш е заснет от картографския екип на ГЕОПАН и КАРТ
ПРОЕКТ в М 1: 23500. През сезон 2013, многобройните посетители на Свещената планина на
траките ще имат на разположение и първата едромащабна туристическа карта на тази
забележителна част от българското черноморско крайбрежие.
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Корица-лице на Календара:
Информационен календар, 2013 г.
Община Приморско
Под редакцията на доц. Виолета Василчина
Графичен дизайн – Ваколор ООД, Пловдив
Печат – ТАФПРИНТ, Пловдив
Съвместен проект на Община Приморско и „Приморско клуб” ЕАД
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