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Село Могилица се намира на около 25 км
южно от град Смолян. Само допреди две
десетилетия достъпът до този район
е бил силно ограничен поради непосредствената близост до границата с Гърция. През последните години този оазис

на спокойствието става все по-популярен сред туристите. Уютното и тихо
родопско селце е разположено по продължение на горното течение на река Арда
и предлага многобройни възможности за
селски, планински и пещерен туризъм.

Родопите, изглед от входа на
пещерата Ухловица

В

центъра на селото вниманието ви ще привлече композиция от четириметрова
лъжица и бъклица, побираща
над 50 литра вода. Дело е на
местния майстор дърворезбар Минчо
Минчев, който преди няколко години
кандидатства със своето творение в
книгата за рекорди на „Гинес“.
И щом като вече сте в центъра, непременно трябва да отделите малко
време, за да разгледате Агушевите
конаци - най-голямото за времето си

90 СПИСАНИЕ КЕНГУРУ | февруари 2017

феодално имение на Балканския полуостров. Построено е от Салих Агуш
- високопоставен сановник в Османската империя, който се премества със
семейството си в Тозбурун (старото
име на село Могилица). В Родопите той
се занимава със скотовъдство. Разказват, че имал над 20 000 овце, а имотите му нямали чет.
Комплексът е построен в началото на
XIX век и се състои от три сгради, в
които има 68 помещения, 218 прозореца и 24 комина, а дворовете към всяка

сграда са изолирани един от друг с
високи зидове.
Интересна е историята на Агушевите
конаци през XX век. През 1949 г. наследниците на Салих Агуш са изселени в
Русе, а сградата е дадена на гранични
войски. През 60-те години започва
мащабна реставрация на конака, който
е превърнат в етнографски музей.
Той функционира като такъв до 2001
г., когато многобройните наследници
предявяват иск за реституирането на
имота.

на Салих Агуш са решени да
възродят музея със собствени средства.
Ако сте почитатели на пещерния туризъм, районът
на село Могилица е точно за
вас. В околността има над
20 пещери, но най-красивата
несъмнено е Ухловица. Намира се на 3 км от селото, в
местността Сините вирове.
Макар денивелацията от реката до входа на пещерата да
е само 170 м, изкачването по
планинската пътека и 180-те
стъпала ще ви остави буквално без дъх, но си струва
да ги преодолеете, за да се
насладите на прелестите на
Родопите.

Композиция от четириметрова лъжица и бъклица

Пещерата
Ухловица

След промяната на
собствеността, от
Агушевите конаци
са изнесени всички
експонати, които
понастоящем могат
да се видят в Историческия музей в град
Смолян. Няма помен не
само от пъстроцветните халища, килими и
възглавници, но и от
една от най-богатите частни библиотеки в края на XIX век,
помещавала се също
в Агушевите конаци. Основната част
от нея се съхранява
в народната библиотека „Иван Вазов“
в Пловдив, макар да
се смята, че част от
безценните издания
са били унищожени.
Въпреки че Агушевите
конаци отдавна пустеят и от някогашния
пищен интериор са останали само впечатляващите декоративни
мотиви по огнищата,
вратите и таваните,
днес наследниците

Предполага се, че пещерата
е на възраст около 3,5 млн.
години. Била е известна отдавна на хората от региона,
но те познавали само горния
етаж, който е с дължина едва
35 м. Тази част на пещерата е
известна като Залата на пропастите и от нея надолу се
спускат гърлата на няколко
пропасти. Пещерата е дълга
460 м, от които 330 са благоустроени с доброволния
труд на местното население.
И ако вие се запъхтяхте на
изкачване, помислете как по
стръмната пътека нагоре населението на село Могилица е
изнесло близо 45 тона желязо
под формата на стълби, парапети и площадки.
Слизането на долния етаж
става по 280 стълби, разположени в най-дълбоката от пропастите с дълбочина
18 метра. Туристическият маршрут
свършва при красиво образувание, наподобяващо снежнобял водопад с 4
синтрови езера,
които се пълнят с
вода при топенето на снеговете
напролет.

Освен спускащите се от тавана
сталактити, издигащите се от пода
сталагмити и сталактоните, образувани при сливането им, Ухловица дава
рядката възможност да се видят още
хеликтити - възникнали на места, където минава въздушно течение, както и
гордостта на пещерата - дендритите,
наподобяващи морски корали. За съжаление, в дълбочина пещерата вече е суха,
което говори за спиране на процесите.
Само в началото на Ухловица има все
още капеща вода, която вае тези приказни форми милиметър след милиметър. Всъщност, един сантиметър от
тази каменна феерия се образува за 50100, а понякога и повече години. С малко
фантазия може да оприличите някои от
образуванията на приказни герои, като
Баба Яга, или да видите мускулестия
мъжага - стопанин на пещерата, както и
стопанката с четирите им дечица.
На път за Смолян не пропускайте да
се отбиете в прочулото се с производството на фасул село Смилян.
„Столицата на боба“ е разположена
по поречието на река Арда, на 15 км от
град Смолян. Препитанието на голяма
част от жителите на китното родопско село е свързано с отглеждане на
прочутия с вкуса си фасул. За доброто
качество на емблематичния боб способстват меката зима и прохладното
лято, специфичните почвени условия
и високата влажност на въздуха. От
2003 г. насам всяка последна събота на
ноември се отбелязва празникът на
смилянския фасул, по време на който
местните производители мерят сили
в различни конкурси.
Историческият музей в град Смолян, експонати
от Агушевите конаци
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