2013 – ПО КАЛЕНДАРА НА ПРИМОРСКО – м. април
Разлистваме още една от страниците на календара на Приморско2013. Днес пред нашите читатели е фара на Маслен нос, където
си дават среща ветрове с древни имена.

Най-ранните сведения за фар на Маслен нос са от 1863 г.
Вероятно, сигнален огън се е поддържал тук още от дълбока
древност. През 1930 г. се построява фар, който работи и до днес.
Фарът е кръгла бяла каменна кула с обща височина 7,5 м.
Сегашният фар е с оптика М-500.
Фарът на Маслен нос се вижда от повече от 20 мили.
Надморската му височина е 37,5 м. Оборудван е и с радиофар.
Координати: 42°18´5N,027°47´7F
Четете за ФАРЪТ НА МАСЛЕН НОС

Фарът на Маслен нос, колекция „Фотовакация 2012”, сн. Цв. Четъшки
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ПРЕЗ М.ДЕКЕМВРИ 2013 ЩЕ СЕ НАВЪРШАТ 150 ГОДИНИ ОТ ПЪРВОТО
СВЕДЕНИЕ ЗА ФАРЪТ НА МАСЛЕН НОС

Първите сведения за наличието на навигационно
съоръжение на Маслен нос са в Бюлетина на централната
служба в Истанбул за състоянието на фаровата служба от
6. XII. 1863 г., в който са отбелязани координатите на
неподвижен червен огън на нос Зейтин бурну. Височината
на огъня над морското равнище била 10 м, а видимостта - 6
мили.
През 1930 г. фирма Julius Pintsch построява нов фар с
координати (42°18' с.ш. и 27°48' и.д.). Той представлява
бяла, кръгла каменна кула, висока 6 м (с постамента за
оптиката - 7,5 м), на която е монтирана оптика Julius Pintsch
с автомат, работещ на маслен газ. Бялата групово
проблясваща светлина с периодичност 17,2 s се излъчва от
37,5 м надморска височина с видимост 20 мили. Оптиката е
с ръчно задвижване и се върти от мембранно газово
моторче, което използва налягането на масления газ. На 25
юли 1932 до фара е построено жилищно помещение, а в
заливчето на 500 м южно от фара е изграден малък
бетонен кей. През 1937 г. южно от фаровата кула е
издигната четириъгълна каменна постройка, висока 3 м,
върху която е поставена бронзова камбана.
От 1961 г. е монтиран и радиофар, който денонощно
излъчва позивните МН, а старата оптика на фара е
електрифицирана. Тя работи до 1968 г., когато е заменена
със съвременна електрическа оптика М-300. През 80-те
години е монтирана нова оптика М-500.

Текст, снимки и карти (ДА „ Тракия – ГЕОПАН”)

2

Отсечка „Маслен нос” от едромащабната карта на резерват Ропотамо, изработена в края
на 2012. По време на картографските дейности бе открито трасе на стар римски път. Той
е водел до Маслен нос и е поддържан, и използван до края на XIX век. Наличието му
подсказва, че древния път е използван и за целите на сигналния огън.На картата трасето е
показано с кафяв пунктир.
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Розата на ветровете на нос Маслен нос, ДА „Тракия – ГЕОПАН”
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