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Годишна екскурзия на Българското геологическо дружество

Традиционната годишна научна екскурзия на БГД за 
2015 г. се проведе на 6 и 7 юни и включваше геоложки и 
културни обекти в Югозападна България и Северна Гърция 
(Егейска Македония). Екскурзията се проведе с автобус 
по маршрут София–Алистрати–Серес–Сандански–Стоб–
София. Участие взеха 51 човека, основно геолози и членове 
на техните семейства. Около 15% от участниците бяха мла-
ди хора – докторанти, студенти и учащи се. През първия 
ден програмата на екскурзията започна с посещение на пе-
щерата Алистрати, която е разположена на 50 km източно 
от гр. Серес. Пещерата е формирана в мраморен карст и с 
внушителните размери и разнообразието на пещерните си 
образувания е една от най-красивите в Европа. Скалният ѝ 
декор включва сталактити, сталагмити, хеликтити, чудно-

вати висулки, сталактони, каменни легени, пещерни бисе-
ри, овали, масиви, синтрови корали и др. (сн. 1). Пещерата 
е социализирана сравнително отскоро (1998 г.) и е велико-
лепно светлинно експонирана. За да не се нарушава микро-
климата в нея се влиза през специално буферно помещение 
(сн. 2). По пътя между Алистрати и гр. Серес, в южното 
подножието на Родопския масив, Радослав Наков и Филип 
Мачев разказаха за съвременните представи за тек тонската 
еволюция и геоложкия строеж на района (сн. 3, 4 и 5). На 
тази професионално ориентирана точка сред серските ли-
вади, първо чрез силната миризма на гниещо месо, а след 
това с красивите си екзотични цветове ни се представи 
многогодишното тревисто растение арум (Dragon Arum) 
(сн. 6). По нашите земи то се среща рядко (ендемично е 
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за природните резервати Алиботуш, Соколата, Кожух), но 
култивираните му разновидности се продават в цветар-
ските магазини. Втората спирка на гръцка територия бе 
женският манастир „Свети Йоан Предтеча“, който е на 
10 km североизточно от гр. Серес в планината Меникио 
(сн. 7). Разположен е сред изключително красива природа, 
в силно пресечена местност от високометаморфни скали. 
Манастирът, основан през 13 век, е опожарен през 2010 г., 
но сега е напълно възстановен. Макар и действащ, той е 

туристическа дестинация и се посещава от много гости 
(сн. 8, 9). На групата беше оказано специално внимание 
и бяхме почерпени с гръцки локум (сн. 10). Поради на-
предване на времето не успяхме да разгледаме гр. Серес, 
но навреме се прибрахме за вечеря и нощувка в хотел 
„Панорама“ в гр. Сандански. 

Вторият ден от екскурзията започна със свободно вре-
ме – едни правиха слънчеви бани и плуваха в минералния 
басейн на хотела, други групово посетиха исторически 
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забележителности в Сандански, а трети просто се нас-
лаждаваха на благоприятния климат в района. Местните 
природните дадености са били оценени още от древните 
траки – известно е, че тук е живяло племето меди, от кое-
то произхожда Спартак. Малко преди обяд отпътувахме 
за с. Стоб, в центъра на което се издига паметник на пар-
тизанин, загинал в антифашистката борба преди 1944 г.  
(сн. 11). В най-голямата обедна жега тръгнахме да изкач-
ваме екопътеката за Стобските пирамиди. Скулптор на 
този природен феномен са съвременните тектонски и еро-
зионни процеси, рушащи неогенския седиментен пълнеж 
на Струмския грабен. Имаше различни предпочитания, но 
все пак по-голяма част от групата тръгна по баира. С раз-
лична интензивност броят на ентусиастите намаляваше и 
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само около 1/3 от участ ниците достигнаха най-високо раз-
положените разкрития (сн. 12 и 13). В селото желаещите 
посетиха църквата „Св. Прокопий“, която е наследник на 
изградена през 1393 г. църква. Както ни разказа отецът, за 
това свидетелства годината, изписана върху камък, пре-
несен от разрушената стара църква и вграден в северната 
стена на новата (сн. 14). 

Тази година екскурзията беше организирана с авто-
бусен транспорт и екскурзовод на туристическа фирма 
„Глобал тур“. Екскурзоводката Таня се беше подготвила 
с географска и културно-историческа информация за точ-
ките от заявения маршрут, а нейният професионален опит 
допринесе за организацията и стегнатото провеждане на 
екскурзията, особено на гръцка територия.

Евгения Тарасова 
Член на УС на БГД

Сн. 12

Сн. 13 Сн. 14


