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Годишна екскурзия на Българското геологическо дружество

Годишната екскурзия на Българското геологическо дру
жество през 2014 г. бе проведена на 21 и 22 юни в гр. Сан
дански. В нея взеха участие 52 души, повечето професио
нални геолози от различни поколения, докторанти, сту
денти и ученици. По време на екскурзията бяха посетени
местността Рупите край Петрич и красивите Мелнишки
пирамиди. Желаещите за екскурзията бяха много, а места
та в автобуса бяха запълнени за няколко дни. Големият ин
терес към мероприятието показа, че българската геоложка
общност поддържа романтичния дух на първите български
геолози, които едновременно с пионерския си принос към
младата българска геология, са привличали вниманието на
обществото и към естетическите достойнства на геоложки
те феномени на България.

През първия ден на път за град Сандански бе посете
но свлачището в кв. Ораново на гр. Симитли, където доц.
Пламен Иванов изнесе информация за генезиса, характе
ристиките и динамиката на свлачищните процеси и при
чините за тяхната проява (сн. 1). След това бе посетено
разкритие на метаморфни скали при с. Рибник, където
чл.-кор. Иван Загорчев запозна присъстващите с метагра
нитите от Малешевския метаморфен комплекс (сн. 2).
Следващата точка от маршрута бе в местността Рупите
край гр. Петрич (сн. 3, 4). Тук проф. Алексей Бендерев се
спря на хидрогеоложките условия за образуване на термал
ните извори в района (сн. 5), а проф. Александра Харковска
запозна участниците с петрографските характеритики и ус
ловията на образуване на скалите, изграждащи планината
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Кожух (сн. 6). Доц. Надя Огнянова разказа за бившата база
за култивиране на водорасли, създадена тук от Чешката
академия на науките и дарена по-късно на БАН, която се е
занимавала с продукция на култивирани водорасли (сн. 7).
След това бе посетена църквата Св. Петка, където бе поче
тена паметта на петричката пророчица Баба Ванга (сн. 8).
Вечерта в гр. Сандански протече в ресторанта на хотел
Перун (сн. 9) на чаша мелнишко вино, под знака на впе
чатленията от посетените места и предстоящото посеще
ние на гр. Мелник с Мелнишките пирамиди и Роженския
манастир.
Неделята бе посветен изцяло на разглеждане на
Мелнишките пирамиди. В гр. Мелник денят започна

с информация на чл.-кор. Иван Загорчев за геолож
кия строеж на района, къснонеогенската еволюция на
Санданския грабен и процесите, довели до образуването
на Санданската и Калиманската свита, сред скалите на
които са оформени прекрасните Мелнишки пирамиди
(сн. 10). Проф. Синьовски се спря накратко на естети
ческите и икономическите предпоставки за разработване
на територията като геопарк и подчерта, че Мелнишкият
регион е с изградена инфраструктура и притежава ог
ромен геотуристически потенциал. След това авто
бусът потегли към Роженския манастир, като преди
с. Кърланово бе разгледано едно от най-атрактивните
места сред Мелнишките пирамиди (сн. 11). В с. Кър
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ланово автобусът се върна обратно, а участниците про
дължиха към Роженския манастир, където бяха разгле
дани неговите забележителности (сн. 12).
След това екскурзията продължи по туристическата пъ
тека от Роженския манастир към гр. Мелник сред живопис
ните ерозионни форми на природния феномен „Мелнишки
пирамиди“ (сн. 13, 14). Градът-музей Мелник ни посрещна
с колоритната си архитектура, многобройни исторически
места, невероятно спокойствие и ароматни мелнишки вина

(сн. 15). Тук мекият средиземноморски климат позволява
отглеждането на различни сортове грозде, сред които и
уникалния сорт „Широка мелнишка“. След незабравимите
мигове в скалния лабиринт на пирамидите и неповторима
та обстановка на стария Мелник, се отправихме обратно
към София. На връщане, в началото на Кресненското де
филе, доц. Филип Мачев ни запозна с проблемите на пет
рологията на Севернопиринския или Даутово-Кресненски
плутон (сн. 16).
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