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Вести

Национален парк „Джердап“ (Сърбия) – годишна екскурзия на Българското 
геологическо дружество 2017 г.

Годишната геоложка екскурзия на Българското геологи-
ческо дружество (БГД) през 2017 г. се проведе от 12 до 
14 май на територията на Национален парк „Джердап“ в 
Североизточна Сърбия. Екскурзията беше съвместна проя
ва на БГД и Сръбското геоложко дружество (СГД), с кое-
то през 2016 г. беше сключено Споразумение за сътруд-
ничество. Споразумението беше подписано в Белград по 
време на тържественото честване на 125та годишнина от 
основаването на СГД от председателите на двете друже-
ства – доц. Евгения Тарасова от българска страна и проф. 
Зоран Стеванович от сръбска (Tarassova, 2016).

Идеята за съвместното провеждане на екскурзията 
на БГД през 2017 г. в Сърбия се зароди при посещение-
то на проф. Зоран Стеванович и др Александра Маран 
Стеванович на Националната конференция с междуна-
родно участие „Геонауки 2016“, на която бяха поканени 
да изнесат пленарни доклади. Докладът на др А. Маран 
Стеванович, посветен на кандидатурата на сръбския 
Национален парк „Джердап“ за членство в Глобалната 
мрежа от геопаркове на ЮНЕСКО (Maran Stevanović, 
2016) и опитът на проф. З. Стеванович, като председател 
на Организационния комитет на XVI Сръбски геоложки 
конгрес (Milovanović, 2014), проведен преди 3 години в 
гр. Долни Милановац (административен център на парка), 
бяха предпоставка за избора на този живописен и популя-
рен район на Подунавието в Сърбия като цел на годишната 
екскурзия на БГД. От сръбска страна се ангажираха да ор-
ганизират маршрут с подходящи гидове, да ни представят 
найинтересните обекти, устройството и администрацията 
на парка и да ни запознаят на място с дейностите, извърше-
ни за придобиването на статут на геопарк. Отзивчивостта 
на сръбските колеги и възможността за посещение на най
големия национален парк в Сърбия, който се отличава с 
богат растителен и животински свят, но също има разно-
образен геоложки строеж и на неговата територия са раз-
положени ценни културни и исторически паметници, бяха 
първопричините за кратко време да се пристъпи към под-
готовката на екскурзията.

Национален парк „Джердап“ (на сръбски: Đerdap, 
Ђердап – староперсийска дума, означаваща водовъртеж) 
е създаден през 1974 г. Паркът обхваща защитена площ 
от 640 km2, по протежение на десния бряг на р. Дунав (от  
гр. Голубац до с. Сип), на границата между Сърбия и 
Румъния (Rabrenović, 2011; Djerdap National Park: www.
npdjerdap.org). По левия бряг на р. Дунав, от румънска 
страна, е разположен Природен парк „Железни врата“ (на 
румънски: Porțile de Fier). Това е найголямата речна кли-
сура в Европа (с дължина 109 km, широчина 150–500 m и 
дълбочина на врязване 800–50 m надморска височина), 
която свързва Панонския басейн на запад и Дакийския 
басейн на изток и пресича КарпатоБалканския ороген. 
Джердапският пролом е речна долина, съставена от 4 
клисури, разделени от долинни разширения: Голубачка 

(Горна) клисура (на сръбски: Golubačka (Gornja) klisura); 
Господжин вир (Gospođin vir); Казанска клисура (Veliki и 
Mali kazan) и Сипска клисура (Sipska klisura). В клисурата 
Господжин вир е измерена найголямата дълбочина на река-
та – 82 m. Устремът на р. Дунав е впрегнат в производството 
на електроенергия в големия хидроенергиен възел „Железни 
врата“, изграден на няколко етапа в периода 1972–1984 г. 
при сътрудничеството между Румъния и Югославия. В 
Национален парк „Джердап“ се срещат над 1100 вида рас-
тения, около 150 вида птици и 55 вида бозайници, 17 вида 
влечуги и земноводни, 60 вида риби (в р. Дунав и прито-
ците ѝ) и над 100 вида насекоми. В специална програма за 
защита са включени редица забележителни културноисто-
рически обекти: праисторическият археологически обект 
„Лепенски Вир“ (уникално селище с почти 9000годишна 
възраст); средновековният укрепен град Голубац; римската 
крепост Диана при гр. Кладово; останки от римски сели-
ща, пътища, мостове и прочутата Tabula Traiana; средно-
вековни селища и некрополи; образци от старославянската 
архитектура и обекти от желязната и бронзовата епоха. 
В геоложко отношение на широки площи на територията 
на парка се разкриват скали с различен веществен състав 
и широк възрастов обхват: дебели последователности от 
горноюрски платформени карбонати; юрскодолнокредни 
теригеннокарбонатни морски седименти; карбонпермски 
гранитоиди, кластични и вулканогенноседиментни скали 
и разнообразни старопалеозойски магмени, високо и нис-
кометаморфни скали. Поограничено присъстват плиоцен
миоценски морски седименти и горнокредни магмени и 
вулканогенноседиментни скали. Паркът е богат и на при-
родни забележителности – скални образувания, пещери, 
карстови извори, скални мостове и ждрела.

През 1989 г. Национален парк „Джердап“ е обособен 
като публично дружество с автономно ръководство, струк-
тура и издръжка, чиято главна цел е управлението на охра-
няваната от него територия. В сътрудничество с местните 
власти, общности и местния бизнес, в района на парка ус-
пешно се развиват природен, културен и ловнорибарски 
туризъм, воден, пешеходен и велотуризъм и горско стопан-
ство. Наличието на уникални геоложки обекти с висока ес-
тетическа стойност, които представляват и изключителен 
научен интерес, както и съществуващата паркова структу-
ра, са предпоставка за започване на работа по обособява-
не на НП „Джердап“ в геопарк, който да опазва, изучава 
и разгласява геоложкото наследство в съгласие с природ-
ното и културноисторическото наследство и да доприна-
ся за развитието на икономиката в региона. С широката 
подкрепа на учени, специалисти, местната и централната 
власт през последните години се работи усилено за създа-
ването на Геопарк „Джердап“ и присъединяването му към 
Глобалната мрежа от геопаркове на ЮНЕСКО. Проектните 
граници на геопарка предвиждат почти двукратно увели-
чаване на защитената площ и обектите под специална за-
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крила и разширяване на организацията, компетенциите и 
дейностите в НП „Джердап“ (Geopark Đerdap u osnivanju: 
www.geopark.npdjerdap.org).

Инициативата, подета от председателите на гео-
ложките дружества на България и Сърбия по време на 
Националната Конференция „Геонауки 2016“, беше одо-
брена от Управителния съвет на БГД и утвърдена от из-
брания през месец декември 2016 г. нов Управителен съ-
вет на СГД, оглавяван от новоизбрания председател проф. 
Мери Ганич. В течение на предварителната подготовка на 
екскурзията беше планиран маршрут от София през ГКПП 
„Брегово“ до гр. Долни Милановац и обратно, с акцент 
върху найважните геоложки и културноисторически 
обекти в НП „Джердап“ (схема 1). Програмата на екскур-
зията предизвика голям интерес и местата бяха запълнени 
за няколко дни. За екскурзията се записаха 48 участници: 
научни работници, преподаватели, студенти, пенсионира-
ни геолози и членове на техните семейства. От страна на 
сръбските домакини беше обявена готовност за изпълне-
ние на планираната програма и на 12 май отпътувахме за 
гр. Брегово.

По пътя към българосръбската граница екскурзията 
започна с представяне на интересни факти от геология-
та на Стара планина и Предбалкана. Стефан Шанов раз-
каза за Драгойбалканския разсед – регионална разломна 
структура с важно морфогенетично значение, който се 
следи на разстояние над 30 km по северния ограден ръб 
на Ботевградския грабен, с посока 110° и наклон 70° на 
СЗ. Разломът се изразява с широка от 300 до 500 m зона на 
смачкване, брекчиране и милонитизация и е активен от 
плиоплейстоценско време. Според С. Шанов движенията 
по разседната повърхнина са от порядъка на 0,1–0,2 mm/год. 
Въпреки, че няма данни за земетресения в историческо 
време, Драгойбалканският разлом е с потенциал да гене-
рира земетресение с магнитуда 6–6,5 по скалата на Рихтер. 
Радослав Наков прочете пасажи от един от найранните 
трудове на Юлий Стефанов и ги допълваше с бележки 
върху строежа на Врачанската верига. При навлизането 
на пътя в понижението между Врачанска планина и висо-
чината Пъстрина, непосредствено на СЗ от Монтана, той 
обърна внимание върху разкритията от мергели на дол-
нокредната Сумерска свита, която е обект на интензивни 
проучвания от колеги от Геологическия институт като 
подходяща геоложка среда за погребване на високорадио-
активни отпадъци. Алексей Бендерев разказа за сложните 
хидрогеоложки условия и проблемите при строителството 
и експлоатацията на язовир „Огоста“. Въпреки ниските 
облаци, забулили билото на Балкана, Димитър Синьовски 
уверено указа посоката на найвисокия в Западна Стара 
планина връх Миджур и обърна внимание на участници-
те, че при изкачването си на този връх (найвисокия връх 
в Сърбия) през 1895 г. знаменитият сръбски учен Йован 
Цвийч е видял за първи път снежниците на Рила. През ля-
тото на следващата 1896 г. Цвийч прави няколко маршру-
та в Северна и Централна Рила и за първи път установява 
ледникови форми и следи от заледявания на Балканския 
полуостров. Пътят беше преминат неусетно, по обяд преся
кохме границата и спряхме на сръбския ГКПП „Мокрање“, 
където имахме уговорка за среща със сръбските домаки-
ни. Времето започна да се подобрява и по пътя, идващ от  
гр. Неготин, пристигнаха сръбските ни колеги. Групата на 
домакините се водеше от професорите Мери Ганич, на-
стоящ председател на Сръбското геоложко дружество и 
нейния предшественик Зоран Стеванович. Заедно с тях и с 
нас през дните на екскурзията бяха геолозите проф. Драган 
Милованович, проф. Веселин Драгишич, проф. Люпко 
Рундич и др Александра Маран Стеванович. След сърдеч-
ната ни среща (сн. 2), групата се отправи към първата спир-

ка на екскурзията – Раяц, където ни чакаха директорът на 
Сръбската геоложка служба проф. Драгоман Рабренович и 
колегите др Йован Ковачевич и инж. Зоран Боийч.

Потънал в нацъфтели акации и свежа пролетна зелени-
на, пътят ни отведе след около половин час в пограничния 
винарски район на селата Роглево и Раяц, където спряхме 
в известната Раячка пивница. Тя представлява комплекс 
от вкопани в земята каменни изби, със статут на защитен 
културноисторически обект от 1983 г. Заедно с винарски-
те изби при съседното с. Роглево и в поотдалеченото от 
българската граница с. Щубик, Раячката пивница е част от 
поголяма винарска общност, която допреди двадесетина 
години е предлагала на вътрешния и международния па-
зар качествени местни вина и винени дестилати. Рязкото 
ограничаване на износа по време на войната в бивша 
Югославия води до спад в производството и масово изко-
реняване на лозарските масиви. Усилията на местните про-
изводители и власти за съживяване на винарството през по-
следните години водят до бавно възстановяване на изгубе-
ното положение. В последно време се правят опити вината 
да придобият защитен географски произход, а винарните 
да се реставрират в автентичния им вид, датиращ от края 
на 18 век. В Раячката пивница участниците в екскурзия
та имаха възможност да се запознаят с историята на това 
място, да разгледат някои от избите и да опитат от местни-
те вина, а някои снимаха интересните каменни надгробни 
паметници в близост до черквата на комплекса (сн. 3–8). 
В чест на нашата група, за добре дошли, домакините от 
Сърбия дадоха обилен обяд в таверната на една от избите 
(сн. 9), на който имаше изобилие от мезета, ястия, два вида 
червено вино, добре изстуден и отлежал виняк, тостове, на-
здравици и жива музика (на снимката: тост от проф. Зоран 
Стеванович, в дясно от него – новият председател на СГД 
проф. Мери Ганич и председателят на БГД доц. Евгения 
Тарасова). Всички бяха впечатлени от това посрещане, кое-
то напомни за добрите стари времена, когато геоложката 
общност у нас е била посклонна към непринудени събира-
ния на маса и посвободно общуване.

В късния следобед на първия ден от екскурзията група-
та се отправи към втория обект от програмата – каньонът 
на р. Вратна, особеностите на който ни бяха представени 
от проф. Зоран Стеванович. Независимо от тежката софра 
в Раяц, групата прояви упорство, присъщо на геолозите и 
успешно преодоля стръмния подстъп към обекта. Долината 
на р. Вратна е карстово ждрело със статут на защитена 
местност (сн. 10), всечено в дебели горноюрски варовици 
и известно с трите скални моста по поречието на реката, 
до които се достига по маркирана пътека. Реката получава 
това име поради приликата на скалните мостове с врати. 
На десетина километра на североизток, след устието на 
каньона, тя се влива в р. Дунав. Групата успя да разгледа 
два от скалните мостове: Малкия и Големия (сн. 11–14), 
които са с дължина 15 m и 45 m и височина 34 m и 26 m. 
Дебелината на арките над отворите на мостовете е от 10 
до 30 m. Мостовете напомнят и имат същия произход като 
нашата пещера Проходна при с. Карлуково (Ловешко). 
Напредналото време принуди групата да потегли към гр. 
Долни Милановац, където трябваше да нощуваме. По 
пътя на юг сред мъглите изплуваха гористите склонове 
на планината Дели Йован, която е известна като найголе-
мият в Сърбия масив от пироксенови габра и перидотити 
(с вероятна раннопалеозойска възраст). Ултрабазитите на 
Дели Йован са процепени от дайки и кварцови жили на 
Горнячкия плутон (с пермска възраст), а някои от квар-
цовите жили са златоносни. Според др Йован Ковачевич 
наличието на злато в жилите е известно още от римско вре-
ме, но едва по времето на крал Александър I Обренович в 
края на 19 век е започнал добив в два малки рудника – за 



163



164



165

разсипно и коренно злато. Късно вечерта първият ден на 
екскурзията завърши с вечеря в хотел „Лепенски Вир“, раз-
положен в живописна местност в горния край на гр. Долни 
Милановац.

Долни Милановац е разположен на брега на р. Дунав, 
която тук прави характерен завой под формата на буквата 
U в средата на Джердапската клисура. На това място има 
долинно разширение (останка от малък неогенски басейн), 
което при построяването на хидровъзел „Железни врата“ е 
залято от водите на Дунава и се е наложило градът да бъде 
изграден наново на поголяма височина. В града е седали-
щето на Национален парк „Джердап“. В дъждовното утро 
на 13 май, вторият ден от екскурзията започна с посещение 
в централата на парка (сн. 15). На южния вход на сградата 
на Главното управление на парка разгледахме впечатля-
ващо пано, направено по идея и благодарение на енергич-
ността на проф. Драгоман Рабренович, ръководил успешно 
голям проект върху изучаването на значимите геоложки 
обекти в НП „Джердап“. Паното, изградено от естествени 
материали с вградени в него характерни фосили, сполучли-
во представя стратиграфската последователност на юрско
долнокредните седименти при Гребен и е онагледено с па-
леогеографски карти на Юрския период и Раннокредната 
епоха (сн. 16). Гребен е малък рид по десния бряг на клису-
рата Господжин вир, отстоящ на около 15 km СЗ от Долни 
Милановац, който е дал едно от найбогатите находища 
на юрски и долнокредни фосили на Сърбия. Професор 
Рабренович цитира думите на проф. Йован Жуйович, един 
от бащите на сръбската геология, който на Международния 
геоложки конгрес в Будапеща през 1900 г. е казал: „Гребен 
е найкрасивият речен бряг на Балканите.“ Централата на 
парка ни предложи експозиция, представяща рибното бо-
гатство на р. Дунав и фауната на района (сн. 17, 18), а също 
фосилни, археоложки и етнографски образци. В конфе-
рентната зала ни посрещна гн Ненад Радакович, помощ-
никдиректор на НП „Джердап“ (сн. 19), който накратко ни 
запозна с работата на парка. Изгледахме кратък филм, съб
рал в образи цялото богатство на защитената територия, 
след което проф. Драган Милованович ни представи вели-
колепна презентация върху геологията и минералните ре-
сурси на Източна Сърбия (сн. 20). Посещението в центра-
лата на парка завърши с презентацията на др Александра 
Маран Стеванович (сн. 21), от която разбрахме, че работата 
по кандидатурата на Геопарк „Джердап“ е на финален етап 
и се очаква да бъде приключена успешно след посещение-
то на експертен екип от ЮНЕСКО през юли 2017 година.

От главното управление на НП „Джердап“ се отправих
ме към следващите точки от екскурзията, по пътя покрай 
Дунава в посока към гр. Голубац. От автобуса разгледахме 
разкритие на неогенски седименти на изхода на гр. Долни 
Милановац. Според проф. Люпко Рундич разкритието 
илюстрира разрез в долните части на Баденския етаж, из-
граден от жълтеникави пясъчници и гравелити с глинес-
та спойка, едромащабна коса слоестост и добре очертани 
структури на подводни свличания. По пътя се редуваха ин-
тересни разкрития на Долнокредната серия от сръбска стра-
на и красиви гледки към румънския бряг на Дунава. В авто-
буса с нас пътува до края на деня и проф. Д. Милованович, 
който през цялото време ни даваше интересна информация 
за всеки обект по нашия маршрут. Подминахме разклона 
за Лепенски Вир (планиран за посещение на следващия 
ден) и след няколко километра спряхме на профила при 
Песача, на който гид беше проф. Рабренович (сн. 22, 23). 
В шкарпа на пътя видяхме великолепна последователност, 
с обща дебелина над 300 m, в която юрски седименти се 
разполагат с трансгресивна долна граница върху червени 
пермски вулканити и вулканокластични скали и нагоре 
преминават в Долнокредната серия. Нашият водач подчер-

та, че се намираме на найпълния и представителен разрез 
на Юрската система в Южните Карпати. Снабдихме се 
със светлоотразителни елечета, за да ни виждат отдалече 
автомобилите (а и ни беше обяснено, че сръбската пътна 
полиция е много стриктна и не прощава), профучаващи 
по Джердапската магистрала (така е известен този път, 
който води право към Белград) и преминахме последова-
телно почти през целия разрез. Видяхме трансгресивните 
седименти в основата на профила (разнозърнести кварцо-
ви пясъчници с неясна стратификация, в които фосили от 
пелециподи индикират хетанжсинемурска възраст). Над 
тях, с бърз литоложки преход следват бариернолагунни 
кластични скали и карбонати: песъчливи, биокластични 
и ооиднобиокластични варовици с изобилни брахиопо-
ди и бивалвии (ПлийнсбахскиТоарски етаж). В средните 
части на разреза се разполагат пъстри морски и паралич-
ни кластични седименти (отнесени към интервал от гор-
ни части на Тоарския етаж до горни части на Байоския 
етаж). Специално внимание заслужиха червените мергели 
на Батския и Каловския етаж, в които се виждаха много 
амонити. В горните части на разреза последователността 
продължи с варовици с флинтови нодули и радиоларити 
(отнесени към Оксфордския етаж) и с червените ядчес-
ти варовици на фациеса Ammonitico rosso (Кимериджски 
етаж). Профилът завършва с дебелопластови варовици, 
отнесени по микрофосилни находки към Титонския етаж. 
На отсрещния бряг на Дунава титонските варовици под-
чертаваха по забележителен начин структурите, в които 
е нагъната цялата последователност (сн. 24). На входа на 
Голубачката клисура (сн. 25) спряхме при карстов извор, 
на който местното население отдавна е приписало лекови-
ти свойства. Варовитата вода, която както разбрахме се пие 
по определен ред за да има лечебен ефект, извира от голям 
масив от горноюрскодолнокредни платформени варови-
ци. Високите варовикови стени придават специфичен и 
малко суров облик на клисурата. Според проф. Рабренович 
на близо до следващата ни точка при Голубачката крепост, 
варовиците са възседнати от дебела последователност от 
нискостепенни метаморфити с рифейскокамбрийска въз-
раст. Границата между тези контрастни по литология и 
възраст тела представлява широка милонитна зона, коя-
то се следи на големи разстояния и се приема за тектон-
ска граница между Моравидите и КарпатоБалканидите 
– главни елементи в постройката на Алпийския ороген на 
Балканския полуостров.

На първоразредната граница не обърнахме специално 
внимание и продължихме по пътя, когато само на няколко 
километра долината на р. Дунав рязко се отвори и вдясно 
от нас, на самия бряг на реката, се извисиха настръхналите 
стени на укреплението Голубац. Шосето се провря в тунел 
под крепостните стени и автобусът спря пред посетител-
ския център на крепостта. Поради напредващото време и 
ограниченията, наложени от протичащите мащабни рес-
таврационни работи, се задоволихме с разглеждането на 
музейни артефакти, изслушването на беседа за обекта и 
правенето на снимки в едър план или на фона на крепостта 
(сн. 26, 27). Според беседата, цитаделата има 10 кули, които 
са изграждани последователно в продължение на много го-
дини. Тя е приемник на старо римско укрепено селище, но 
се счита, че като голямо отбранително съоръжение същест-
вува от началото на 14 век, когато е била под контрола на 
Кралство Унгария. Стратегическото ѝ разположение в дол
ното течение на р. Дунав я прави силно желана твърдина 
от страна на поголеми и помалки владетели на Балканите, 
вследствие на което крепостта многократно е преминавала 
в унгарски, български, турски, сръбски и австрийски ръце. 
По времето на битката при Косово поле (1389 г.), въпреки 
падането на Сърбия под турско владичество, Голубачката 
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крепост остава със сръбскоунгарско управление, извън 
властта на Османската империя. През 1403 г. унгарският 
крал Сигизмунд я отстъпва като лична феодална собстве-
ност на деспот Стефан Лазаревич, владетел на тази част на 
Подунавието, васал и съюзник на Унгария. След смъртта на 
деспот Лазаревич през 1427 г. настъпват непрестанни раз-
мирици и в продължение на 60 г. укреплението е оспорвано 
ожесточено от унгарци, турци и сърби, докато накрая тур-
ците стават неоспорвани господари на крепостта. С малки 
прекъсвания тя е във владение на Османската империя до 
1867 г., когато е предадена на Княз Михайло III Обренович 
и оттогава е притежание на Сърбия. След Първата све-
товна война е построено шосе, преминаващо под две от 
найстарите кули на крепостта, което е найкраткият път, 
свързващ Сърбия с източните части на Балканския полу-
остров. При завършването на хидровъзела „Железни вра-
та“ нивото на р. Дунав се повишава значително, в резултат 
на което основите на цитаделата се наводняват. Въпреки 
добрата запазеност и статутът ѝ на паметник на култура-
та, Голубачката крепост е била позанемарена и едва през  
2005 г. е започнал публичен проект за нейното възстановя-
ване. Очаква се тя скоро да възвърне някогашния си стра-
ховит блясък.

След беседата в Голубачката крепост се наложи да 
се разделим с проф. Рабренович и колегите от Сръбската 
геоложка служба, на които благодарихме за показаните 
обекти и те отпътуваха за Белград, а ние се отправихме към  
гр. Майданпек. Пътят прекосяваше гористи местности и 
малки села на юг от територията на парка, които в сравне-
ние с Джердапската клисура не предизвикваха постоянно 
внимание, но бележките на проф. Милованович при преми-
наването покрай някое голямо разкритие ни държаха бодри 
и в очакване. След един голям ляв завой със силен проти-
вонаклон, шосето се изкачи на тясна седловина и вдясно 
от нас се откри обширния котлован на открития рудник 
Майданпек. Спряхме в горния край на рудника, където за-
почват първите сгради на миньорския град и където ни ча-
каше нашият гид – инж. Периша Живкович. От мястото, на 
което се намирахме, се виждаше целия рудник (сн. 28, 29). 
Впоследствие се оказа, че огромната яма с медносиньозе-
лено езеро на дъното се вижда ясно на сателитни снимки. 
Симпатичният инж. Живкович, извървял почти целият си 
професионален път на това голямо меднопорфирно нахо-
дище, разказа накратко историята на неговото проучване 
и разработване, описа стегнато основните черти в геолож-
кия му строеж, характера на рудните тела и техните ми-
нерализации. Находището принадлежи на горнокредния 
Тимошки еруптивен комплекс, който се отнася към голе-
мия БанатскоТимошкоСредногорски магматичномета-
логенен пояс. Рудното поле е развито в тясна (до 300 m) 
субмеридионална зона с дължина 5 km между горноюрски 
платформени карбонати и старопалеозойски гнайси. Зоната 
е изградена от субвулкански андезитови тела и дайки от 
кварцдиоритови порфирити, за които се предполага, че 
имат връзка с голямо магмено тяло в дълбочина. Главната 
минерализация е меднопорфирна, но са открити и масив-
ни сулфиднопиритови рудни тела, скарновомагнетитови, 
оловноцинкови и хидротермални жилни минерализации. 
Находището е в експлоатация от 1962 г. (с годишна произ-
водителност 12–14 млн. т./год.). Общите запаси възлизат 
на над 800 млн. т. (със съдържания: 0,4–0,8% Cu; 0,25–1 g/t 
Au; 15 млн. т. масивен пирит със съдържание на злато 3– 
15 g/t и няколко млн. т. PbZn руда със съдържание около 
7% Pb+Zn). В днешно време добивът е минимален и се ра-
боти главно по рекултивацията на терена на рудника.

Нашият гид ни покани да се разходим из града и 
да разгледаме малкия музей на рудник „Майданпек“. 
Приехме поканата (сн. 30, 31), но преди това се насочих

ме към Райковата пещера, която отстои само на 2 km 
СИ от Майданпек и също беше планирана за посещение. 
Пещерата се намира в голям валог, на дъното на който има 
изкуствено езеро, събиращо водите на изтичащата от нея 
река. Изследвана е за първи път от Йован Цвийч през 1894 г., 
който обаче не е оставил точни сведения за местоположе-
нието ѝ. Открита е наново през 1970 г. и е проучвана от из-
тъкнатия сръбски спелеолог Раденко Лазаревич, а от 1975 г.  
е благоустроена за посещения. Райкова пещера е част от 
карстов комплекс в горноюрските платформени карбонати 
от рамката на Майданпекското рудно поле, в който са уста-
новени и изследвани над 70 пещери. Основната галерия, по 
която е развита пещерата, е на 2 нива (сухо и водно), с раз-
лична морфология и обща дължина 2304 m. Туристическата 
пътека е около 1400 m и предлага найдългия маршрут в 
една от найкрасивите пещери в Сърбия. Преминаването 
през Райкова пещера беше за групата ни истинско при-
ключение – стръмни стълби, хлъзгав под (често прокопан 
на повече от метър дълбочина в глинестите пещерните се-
дименти), метални мостове над гърмящата отдолу река и 
зали, препълнени с чудни вторични пещерни образувания. 
От входа на пещерата (сн. 32) до крайната зала, в която 
се свързват двете нива и обратно, се насладихме на кра-
сота, която е трудно да се опише и трябва да се види  
(сн. 33–36) и ние благодарихме специално на екскурзовод-
ката и на нашите домакини за това изживяване. Обратно 
в гр. Майданпек видяхме в музея историята на рудника в 
снимки и рудни образци. Градът пък ни порази с прилич-
ните жилищни и обществени сгради и инфраструктура, 
които нямат унилия вид на западналите миньорски селища 
у нас през последните години. Сбогувахме се с признател-
ност към инж. Живкович и се прибрахме за втора вечер в 
хотела в Долни Милановац.

Сутринта на третия ден от екскурзията, 14 май, беше 
отредена за разглеждане на уникалната експозиция на 
археологическия комплекс „Лепенски Вир“ (сн. 37–45). 
Направихме си обща снимка на входа на обекта (сн. 37), 
а хубавото време и въздействието на този изключителен 
паметник на културата създадоха особено добро настрое-
ние и снимките на групи или поединично продължиха и 
след това (сн. 38). Оригиналната площадка на находището 
е била преместена с около 30 m повисоко, за да се избегне 
наводняването на терена при издигането на стената на хид-
ровъзел „Железни врата“ и днес тя е покрита от елегантна 
метална конструкция със стъкло (сн. 39, 43). Първите раз-
копки на обекта са направени през 1965 г., но не са дали 
особени резултати. Затова пък разкопките през 1967 г., ръ-
ководени от белградския археолог Драгослав Срейович, са 
се превърнали в археологическа сензация. Голямата изне-
нада от това откритие е чудесно пресъздадена в докумен-
талния филм, отразяващ разкопките на проф. Срейович, 
който гледахме в залата на обекта (сн. 40), чрез недоверие
то и любопитството към археоложките работи на местния 
дядо Манойло, на чийто имот се е намирало находището. 
Основата на мястото се е състояла от горноюрски варови-
ци, покрити от жълт речен пясък. Върху него се е появи-
ло първото селище, а заселването се е повтаряло няколко 
пъти. Найважният, долен пласт (означен като Лепенски 
Вир I), е възникнал постепенно. Запазени са останки от 59 
жилища със сходен тип и обзавеждане, което е указание, че 
те са дело на един и същ човешки колектив, който перио-
дично се е връщал на това място. Жилищата са едно от най
забележителните открития в „Лепенски Вир“ – отличавали 
са се с големите си размери и са се придържали към тра-
пецовидната форма, с едни и същи пропорции и вътрешно 
устройство – явление, което проф. Срейович се опитал да 
обясни с подражание на формата на извисяващия се на от-
срещния бряг на Дунава вр. Трескавец. Другото забележи-
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телно откритие в находището са необикновените и твърде 
изразителни каменни скулптури с оригинално художестве-
но внушение, в които се преплитат черти на хора и риби 
(сн. 41, 42). В жилищата, където найчесто са намирани ка-
менни и костени сечива (сн. 45), свидетелстващи за просто 
ловно и рибарско стопанство (понякога с човешки останки, 
погребани под основите), археолозите редовно са се натък-
вали на пода, пред и зад огнището на тези пластики (сн. 44). 
Трайният материал за тяхната изработка (големи камъни 
от дунавския бряг), неизменното им разположение (около 
огнището, с вероятно култова функция) и датировките на 
находището (около 6000–7000 г. пр. н. е.), показват наличие
то на развита самобитна архитектура и скулптура, която е 
дело на мезолитно население, изпреварило околния съвре-
менен свят. Разкопките в „Лепенски Вир“ завършват през 
1971 г. и независимо от вече голямата дистанция на време-
то, може да се каже, че този обект ще си остане сред най
значимите археоложки паметници в Европа. Находището 
и начинът на неговото представяне създадоха силно поло-
жително усещане на всички. За жалост трябваше да си взе-
мем довиждане с проф. Драган Милованович, проф. Зоран 
Стеванович и др Александра Маран Стеванович, които 
трябваше да отпътуват за Белград.

От „Лепенски Вир“ се отправихме по пътя през Джер
дапския пролом към гр. Кладово. Пътят ни предложи 
превъзходни гледки към найтесните части на пролома 
– Казанската и Сипската клисура (сн. 46, 47). По пътя на 
малък скалист нос на отсрещния бряг видяхме интересни-
те сгради на Мраконския манастир (15–16 век) и скалния 
монумент на последния цар на Дакия – Децебалус, водил 
неуспешни войни за независимост с римските императо-
ри Домециан и Траян (87–106 г. от н. е.). Скулптурата е 
направена между 1994 и 2004 г. по проект, финансиран 
от румънския бизнесмен Константин Драган. На послед-
ната ни спирка в границите на парка, при планината Голо 
Бърдо, проф. Веселин Драгишич разказа, че тук р. Дунав 
си е пробила път през разнообразни по състав долнопа-
леозойски магмени и метаморфни скали и юрскодол-
нокредни теригенни и карбонатни скали, след което при 
Кладово–Турну Северин навлиза в неогенските седименти 
на Дакийския басейн. Със съжаление, но и с огромна бла-
годарност и с пожелания за нови срещи, се разделихме с 
проф. Драгишич, проф. Мери Ганич и проф. Люпко Рундич 
и се насочихме към гр. Кладово. Преминахме покрай съ-
оръженията на хидровъзел „Железни врата“ и в Кладово 

спряхме на крайбрежната алея на Дунава (сн. 48). В града 
престояхме около час, всеки според наклонностите и по-
требностите си – пазаруване, обяд или разходка и тъй като 
нямахме определена цел (а иначе има какво да се види), се 
отправихме към българската граница. Късно вечерта бла-
гополучно пристигнахме в София.

Тази изключително интересна и професионално насите-
на екскурзия стана възможна благодарение на гостоприем-
ството, отзивчивостта и професионализма на нашите сръб-
ски колеги – проф. Зоран Стеванович, проф. Мери Ганич, 
проф. Драган Милованович, проф. Драгоман Рабренович, 
проф. Веселин Драгишич, проф. Люпко Рундич, др Йован 
Ковачевич, др Александра Маран Стеванович, инж. 
Ненад Радакович и инж. Периша Живкович. Освен обяда 
в Раячката пивница, Сръбското геоложко дружество пое 
и разходите за входните билети на българската група в 
Голубачката крепост, Райковата пещера и археологическия 
комплекс „Лепенски Вир“. Генерален спонсор на СГД за 
нашето посрещане на територията на НП „Джердап“ беше 
фирмата НИС ГАСПРОМ НЕФТ, НИС АД гр. Нови Сад 
(Сърбия), на която Управителният съвет на БГД също из-
казва благодарност. Вярваме, че тази екскурзия ще се за-
помни и че връзките и съвместните ни прояви със сръб-
ските геолози ще продължат и в бъдеще. Екскурзията на 
БГД беше с туристическа фирма „Бохемия“ и с автобусен 
транспорт на фирма „Алексиев“ от гр. Видин.
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