ЗА ПОСЕЩЕНИЕ СЛЕД ФИНАЛА НА ДЪЛГАТА ДИСТАНЦИЯ :
ПОСЕТИТЕЛСКИ ОРИНТОЛОЖКИ ЦЕНТЪР, в близост до
финалната арена на Държавното първенство
Ще бъде отворен за посещение за участниците в Държавното
първенство. Има екскурзовод и изнасяне на беседа. Вход 2 лева за
ученици и 5 лева за възрастни. Ръководителите на отборите могат да
организират състезателите на групи за посещение.
Природозащитният комплекс „Ломовете” е изграден със средства на Оперативна
програма околна среда 2007-2013, по проект „Ломовете – център за опазване на
скалогнездещите птици” и обзаведен по проект „Дейности за устойчиво управление на
ПП „Русенски Лом“. В посетителския център,
чрез мултимедия може да се види
експозиция от защитени видове птиците,
ландшафта и богатото биоразнообразие на
парковата територия както и кутурноисторическото му наследство. Комплексът се
намира в центъра на природния парк, на 500
метра от сливането на две реки (Мали Лом и
Бели Лом), в близост до с. Нисово и от него
започват много туристически маршрути.

ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ”
ПЛАНИНА ПОД РАВНИНАТА
Природен парк “Русенски Лом” е един от
десетте природни парка на България.
Разположен е по каньоновидната долина на река
Русенски Лом- последния десен приток на река
Дунав на около 20-30 км. южно от град Русе,
между

селата Писанец, Нисово, Сваленик, Червен, Кошов и Иваново. През
1970 г. се обявява за народен парк площ от 22267 дка, намираща се по
поречията на реките Мали, Черни и Бели Лом, с обща дължина от 42 км.
Известно е, че биологичното разнообразие на карстовите терени е дватри пъти по-голямо от това на другите ландшафти. Разнообразният
релеф, специфичният микроклимат, наличието на множество скални
образования и влажни зони в долината на Русенски Лом го превръщат в
оазис за видове с различен различен зоо- и фитогеографски произход–
средноевропейски, степен и субсредиземноморски.
Паркът е истински птичи рай. Тук живеят и гнездят различни видове
птици, застрашени от изчезване в цяла Европа. От 192 вида птици, които
се срещат тук, гнездят и
отглеждат потомство на
тази територия 124 вида.
Знакови за парка
са черния щъркел и
египетския лешояд. Тези
факти са основание
Ломовете да са обявени
за орнитологично важно
място.
От всяка височина
в Природен парк
“Русенски Лом” се
разкриват изумителни
панорами. В тях се вплитат безкрайните извивки на речната долина,
горите, суровата красота на скалните зъбери, старите крепости и селища.
Сред най-запомнящите се е обзорът от височината преди село Червен.
Скалите очертават широка дъга, а в подножието, върху обградения от
река Черни Лом просторен рид, се открояват каменните руини на
укрепления, църкви, жилищни сгради, работилници. Тук по време на
Второто българско царство (ХІІІ-ХІVв.) се е намирал Средновековен
град Червен- един от най-големите военно-административни, стопански и
църковно-културни центрове на страната. Сега той е със статут на
археологически резерват.

Десетките скални манастири превръщат долината в общобългарски
духовен център, за развитието на който полагат преки грижи българските
царе. Един от тях е скалният манастир „Св. Арахангел
Михаил” при село Иваново, обединяващ шест скални църкви и
параклиси. Заради изключителните си художествени качества
стенописите на Ивановските скални църкви от ХІІІ –ХІV век са включени в
списъка на ЮНЕСКО за Световно природно и културно наследство.
Не по-малко интересни са и Басарбовският манастир и Големият
Нисовски скален манастир.
Всъщност долината на реката е привличала заселници от различни
етноси от най-дълбока древност. За това свидетелстват многобройните
останки от тракийски, римски, византийски и български селища, останките
в стотиците пещери, както и множеството интересни легенди.
Природен парк “Русенски Лом” е признат като интересен и ценен
туристически обект с висока естетическа стойност. Принос за това имат
красивите крайречни тераси, меандрите, високите отвесни скали, зоните с
богато видово разнообразие, пещерите, скалните образования,
историческите паметници с национално и международно значение.
Близостта до големия град, кратките разстояния между различните
обекти, местности, населени места и развитата инфраскруктура
предлагат условия за разностранна туристическа дейност, а за
посетителите на района вратите на семейните хотели в селата на
Поломието са гостолюбиво отворени.
Дунавската равнина далеч не е толкова еднообразна и скучна, както
мнозина си мислят! Сред плоската като тепсия пустош ненадейно
изникват първите ниски възвишения, осеяни с горички, земеделски
насаждения и пасища. И още преди погледът да се приспособи към
новата гледка, следва изненада! Земята сякаш изведнъж пропада десетки
метри надолу в подножието на дълбоки каньони, надупчени целите с
непрогледни ниши и пещери. Надвесите ли се над скалните образувания,
пред очите ви ще проблеснат сребристата нишка на реката и нейните
притоци Бели, Черни и Мали Лом, които се вият в далечината сред
приказно красиви долини. Тази необичайна за географските ни ширини
картина ще откриете не другаде, а в Поломието.

Наричат го още „Планина под равнината”.

