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Годишна международна геоложка екскурзия на Българското геологическо  
дружество в Румъния

Българското геологическо дружество проведе за втора 
поредна година международна геоложка екскурзия, с кое
то посещението на съседни балкански страни е на път да 
се утвърди като една добра традиция. Началото на тази 
инициатива бе организирането на геоложката екскурзия 
за миналогодишния, 20ти конгрес на КБГА в Албания, 
която предизвика голям интерес сред българската гео
ложка общност. Независимо, че тази година нямаше фор
мален повод като конгрес или конференция, интересът бе 
още поголям и местата бяха запълнени буквално няколко 
дни след обявата на сайта на дружеството. Този път обект 
на екскурзията бяха два геопарка в съседна Румъния. 
Основната дестинация бе Геопаркът на динозаврите в 
гр. Хатцек, провинция Хунедоара с главен град Дева, 
европейски регион Банат, който исторически принадле
жи на Трансилвания. Екскурзията бе осъществена след 
любезната покана на директора на Геопарка, нашия ко
лега от Букурещкия университет Александру Андрашану. 
Вторият геопарк в провинция Мехединци с главен град 
Турну Северин бе посетен на път за България през пос
ледния ден от екскурзията.

Екскурзия се проведе между 19 и 22.09.2015 г. В нея 
участваха 50 души – преподаватели, студенти, работодате
ли и пенсионирани геолози от различни български институ
ции: МГУ „Св. Иван Рилски“, СУ „Св. Климент Охридски“, 
Геологическия институт при БАН „Страшимир Димитров“, 
Националния музей „Земята и хората“, Министерство на 
енергетиката, бившето ДСО „Редки метали“, както и пред
ставители на частни предприятия. 

На път за Хатцег групата посети град Крайова, столи
цата на окръг Долж, който е стар университетски град с 
впечатляваща архитектура (сн. 1, 2). За съжаление меж
дународният път Е79 през Крайова за Петрошани и 
Хунедоара бе в реконструкция и не успяхме да се насла
дим на прекрасния проход през Карпатите, наподобяващ 
нашия Искърски пролом. След продължително пътуване 
по обходния маршрут през ДробетаТурну Северин вечер
та пристигнахме в малкия град Хатцек, разположен север
но от Карпатите в центъра на окръг Хунедоара, където се 
настанихме в кокетния хотел Фердинанд (сн. 3). 

На другия ден нашите домакини Алекс Андрашану, 
Щефан Василе и Роксана Пирнеа от Букурещкия универ
ситет бяха любезни да ни покажат посетителските центро
ве и интересните разкрития на територията на Геопарка на 
динозаврите, който е член на Европейската и Световната 
мрежа от геопаркове на ЮНЕСКО. Найнапред посетихме 
сградата на Геопарка в Хатцек, където Андрашану ни въ
веде в историята и дейността на Геопарка (сн. 4). След това 
бяха проведени полеви екскурзии до емблематични места 
в Геопарка – находището на кости и яйца от динозаври в 
Долината на динозаврите Сибисел (сн. 5) и пътят на вулка
ните в долината ДенсусРакитова (сн. 6), както и найстара
та църква в Румъния „Св. Никола“ построена през 7–8 век 
до древното селище Денсус (сн. 7). 

Щефан, който е докторант в Букурещкия университет, 
ни запозна с историята на изследванията на мастрихтски
те динозаври в района на Хатцек (сн. 8), датиращи от края 
на 19ти век, когато са описани няколко тревопасни вида: 
Telmatosaurus, Zalmoxis, Magyarosaurus, Struthiosaurus, 
както и някои хищни видове като Elopteryx. Уникалният 
хатцекски динозавър Balaur bondoc (сн. 9) е намерен в кон
тинентални отложения с мастрихтска възраст (между 72 и 
65 млн. г.). Този вид е представен от джуджетадинозаври, 
които са обитавали остров в тропическото Тетиско море. 
Малкият им размер се дължи на ограниченото простран
ство, населявано от различни видове в условия на недостиг 
на хранителни ресурси. Друг забележителен вид, носещ 
името на гр. Хатцек – Hatzegopterix thambema, е бил летя
що влечуго (сн. 10).

Българската делегация беше много впечатлена от енту
сиазма на директора Александру Андрашану и персонала, 
който поддържа Геопарка на ЮНЕСКО с различни иници
ативи с участието местните власти и местното население. 
Особено впечатляващи са местата за медиация, разработе
ни с помощта на доброволен труд, пример за ползотворно 
сътрудничество между Геопарка и местното население.

Центърът за медиация в селото, където са изложе ни яйца
та на хатцекските динозаври Telmatosaurus tran sylvanicus 
(Nopcsa) (сн. 11) е впечатляващ пример за включ ването на 
местното население в инициативите на Геопарка. Димитър, 
известен като „Бащата на динозаврите“ (сн. 12) е доброво
лен пазител на посетителския център в с. Санпетра, където 
Александру Андрашану ни запозна с начина, по който се 
осъществява промотирането на геоложкото наследство на 
региона (сн. 13): чрез интерпретационни табла, образци и 
макети в естествена величина (сн. 14, 15). На двора в посе
тителския център се намира и макет на динозавър в естест
вена големина, който е изработен в Канада, транспортиран 
с кораб до Холандия и оттам до Румъния (сн. 16). Нашата 
обща снимка пред динозавъра бе поместена в няколко ру
мънски вестника.

Пътеката на вулканите е друг пример за успешната съв
местна работа с местното население, изградена с помощта 
на доброволци и поддържана от преподаватели, докторан
ти и студенти от Букурещкия университет (сн. 17). 

Посещението в Геопарка на ЮНЕСКО в Хатцек бе 
доб ра възможност за обмен на опит с румънските колеги в 
областта на геоконсервацията и парковото управление. То 
бе особено полезно за българския Геопарк Белоградчишки 
скали и други геопаркови инициативи в България, канди
дати за интегриране в Европейската мрежа от геопаркове. 
Надяваме се, че това посещение е началото на едно добро 
сътрудничество между българската и румънската геоложка 
общност. 

Другият ден бе посветен на столицата на окръг Ху
недоара – гр. Дева. Това е емблематичен за България тран
силвански град, в който през 18ти век е съществувала 
многобройна българска колония от прокудени наши съна
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родници след Чипровското въстание през 1688 г. В нача
лото на 18ти век Дева официално е наричан „българския 
град“, тъй като българското население наброява над 70 се
мейства. То получава кралски привилегии от Австрийския 
двор, сред които разрешение за установяване на територия
та и собственост върху земята. През 1724 г. в града започва 
строителството на францискански манастир, станал извес
тен като „Българския манастир“. Дева е домът на румън
ската женска гимнастика. Тук се намира Националният 
спортен колеж “Cetatea”, сред чиито възпитанички са Надя 
Команечи и други олимпийски шампионки (сн. 18). Най
голямата забележителност на Дева е хълмът Цитаделата, 
изграден от горнокредни вулканити, до който се достига с 
кабинков лифт (сн. 19). Той е защитен природен резерват 
заради редки растителни видове и присъствието на отров
ната змия Vipera ammodites, известна у нас като усойница. 
Друга забележителност на града е музеят на даките, в кой
то се пазят уникални артефакти и предмети от времето на 
римската провинция Дакия (сн. 20). 

На връщане от Дева към Хатцек в гр. Хунедоара по
сетихме приказния средновековен замък Корвин, принад
лежал на кралската фамилия Хунияди (сн. 21), където в 
продължение на 7 години е бил затворен граф Дракула. 
Замъкът е с перфектно запазена оригинална средновековна 
архитектура и елементи на средновековния бит и култура 
в Трансилвания.

На връщане към България имахме възможност да по
сетим уникалното хидротехническо съоръжение „Железни 
врата“, построено през 70те години на 20ти век на мяс
тото, където р. Дунав пресича Карпатите (сн. 22). В Турну 
Северин бяхме посрещнати от нашите приятели инж. Крис 

теа Джиджи и инж. Даскалу Стефан от Геопарк „Мехедин
ско плато“, които ни разведоха из красиви местности в 
Южните Карпати (сн. 23). Крайната точка на нашето по
сещение бе уникален природен феномен – пресъхващо 
карстово езеро (сн. 24), което съществува през пролетта 
и началото на лятото. След това водите му се оттичат в 
карстовите форми, останки от които са скалните мостове 
под езерото. Тук се разкриват две карстови полета с неж
ните имена Афродита и Клеопатра, които в специализи
раната литература са известни като “limestone pavement”. 
Краткият ни престой в този геопарк с невероятна природна 
красота и близост до България е предизвикателство за една 
попродължителна бъдеща визита. 

Отличните впечатления от съседна Румъния ни накара
ха да осмислим колко се отдалечихме от найблизките си 
съседи и колко сме близо по бит и обичаи, въпреки култур
ните и езикови различия. Добрите впечатления се допълни
ха и от топлото посрещане на нашите домакини, които на
правиха всичко възможно да се чувстваме като у дома си. 
Огромното им желание да ни покажат възможно наймного 
природни и културни забележителности бе в противоречие 
с ограниченото ни време. Широкият обществен отзвук на 
посещението ни, отразено в над 10 репортажа от различ
ни румънски медии, показа голямото значение на нашата 
визита за румънските ни домакини. Няма подобър залог 
за бъдещо плодотворно сътрудничество между нашите 
гео ложки общности от преоткриването на добросъседски
те отношения. Надяваме се, че нашата геоложка екскурзия 
е само началото на това преоткриване и ще допринесе за 
задълбочаването на професионалните ни връзки с нашите 
съседи отвъд Дунава.

Димитър Синьовски 

Отразяване на посещението на българските геолози в 
местната преса и университетските сайтове


