Il-Majjistral – park historii i przyrody, warto pójść w drugą stronę
Mellieha, niewielka miejscowość na zachodnim wybrzeżu Malty słynie przede wszystkim z jednej
z nielicznych piaszczystych plaż, miejsc do nurkowania i pięknych zachodów słońca. Plaża Golden Bay
jest jedną z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych. Jak sama nazwa wskazuje piasek jest
złocisty, miękki, a plaża długa i szeroka, zastawiona leżakami i parasolami.
Czasami warto jednak rozejrzeć się przez pięć minut i pójść w drugą stronę. Można wtedy odkryć
inne, mniej popularne lecz równie, a może nawet bardziej spektakularne miejsca.
Il-Majjistral jest rezerwatem przyrody, a od 2007 roku parkiem narodowym. Znajduje się dość daleko
na liście najpopularniejszych miejsc na Malcie i raczej nie może konkurować z takimi atrakcjami
turystycznymi jak np. klify Dingli. Niemniej jest to miejsce warte zobaczenia, szczególnie jeśli ceni się
spokojne wędrówki w pięknym, niezadeptanym przez turystów krajobrazie. Odwiedzających jest
mało, co pozwala w pełni rozkoszować się dzikim i trochę księżycowym krajobrazem skał i urwisk.
Nazwa pochodzi od całego północnozachodniego regionu wyspy lub od wiatru, w języku maltańskim:
Majjistral. Park obejmuje ponad 6 km wybrzeża wraz przylegającym do niego klifami i płaskowyżem.
Można na nim znaleźć kilka obiektów historycznych oraz stanowiska archeologiczne. Jednak
najważniejszym elementem jest naturalne środowisko będące rezerwatem rzadkich roślin
i schronieniem dla miejscowych ptaków.
W Parku Majjistral, podobnie jak w wielu innych obszarach chronionych, naturalny krajobraz został
na przestrzeni wieków zmodyfikowany ludzką ręką. Starożytne populacje, które tu żyły pozostawiły
wiele śladów, które mogą świadczyć o ich działalności. Dziś stanowią one znaczące dziedzictwo
historyczne, które wzbogaca park o kontekst historyczny i kulturalny. Spacer po wyznaczonych
trasach to najlepszy sposób na obejrzenie pozostałości archeologicznych w parku. Istnieje wiele
przykładów interwencji człowieka na tym w dużej mierze naturalnym obszarze. Należą do nich małe
gospodarstwa rolne i kamienne chaty wspornikowe, różne koleiny i grobowce wykute w skale
z okresu punickiego.
Jednym z najważniejszych punktów parku jest It-Torni ta' Ciantar, znana również jako Wieża Għajn
Żnuber. Nie była to jedna z wież strażniczych wzniesionych przez Joannitów i uważa się, że została
zbudowana pod koniec XIX wieku, a w 2007 roku rozstała odrestaurowana przez park Il-Majjistral.
W czasie II wojny światowej służyła jako stacja sygnałowa i punkt obserwacyjny.
Jeśli nadal mało nam niezwykłych i nieszablonowych doświadczeń zawsze można odwiedzić
gospodarstwo agroturystyczne leżące przy południowym wejściu do parku: Koperattiva Rurali
Manikata - Ir-Razzett tal-Qasam – jest to przedstawicielstwo lokalnego stowarzyszenia rolników.
Oprócz hodowanych zwierząt, można tam również zobaczyć tradycyjną architekturę użytkową, a nie
historyczną.
Tego nie znajdziecie na pocztówkach.

