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Abstract. Geotrails in Geopark Rila are under preparation along the main tourist routes crossing glacier formations
and deposits. In the most visited place – Rila Monastery, two geotrails could be developed: “Kirilova Polyana–Ribni
Ezera” and “Kobilino Branishte–Rila Monastery” as well as several one day routes both of scientific and historic value
for the Bulgarian geology given their importance for the first evidence of glacial activity on the Balkan Peninsula,
obtained as early as the end of the 19th century.
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Геопътеките са важна част от разработването на
геопарковете. Те трябва да включват изразителни
примери на геоложкото наследство, ключови процеси и събития от геоложката история на Земята и
разкрития, свързани с основната тема на геопарка. Главната тема на Геопарк Рила – ледниковата
дейност, променила изцяло облика на планината
през Кватернера, може да се демонстрира успешно в по-високите части на планината, където са
образувани рилските циркуси, тарни и хорни. В
края на 19-ти век Рила привлича редица европейски пътешественици и енциклопедисти със своята впечатляваща алпийска морфология и високопланински ландшафти. Първите изследователи на
Рила са привлечени от Рилския манастир, известен далеч зад пределите на страната. След това тя
става обект на първите изследователи на нашите
земи. През 1895 г. сръбският физикогеограф Jован
Цвиjиħ (Cvijić, 1897) за пръв път установява следи от ледникова дейност на Балканите именно в
Рила. Неговите маршрути съдържат първите научни описания на геоморфологията на нашата забележителна планина. От тази гледна точка някои
от тях могат да бъдат тематично обвързани с геоложката история на Рила и превърнати в геопътеки
(Sinnyovsky, 2015).
Културно-исторически предпоставки. Гео
ложките изследванията на потенциалните геотопи
в района на Рилския манастир са от особена важност за разработването на бъдещия геопарк. Този
район е най-посещаваният туристически обект у
нас, с над 1 млн. туристи годишно. Това осигурява отлични възможности за популяризиране на
природните забележителности на Рила чрез премерено поднасяне на геоложка информация на
широката публика и обвързването ѝ с културните
и духовни забележителности на района. За да се

ангажира вниманието на туристите, които идват
тук специално заради манастира и остават в него
по време на целия си престой, те трябва да бъдат
насочени по определени маршрути към емблематичните ледникови форми, заобикалящи Рилската
обител. За тази цел в самия манастир и в непосредствена близост до него трябва да бъдат поставени
информационни панели с маршрути на геопътеки и специализирана геоложка и геоморфоложка
информация.
Потенциални маршрути за разработване на
геопътеки. Сам по себе си Рилският манастир
представлява своеобразен геоложки музей. Петро
графската и минераложка характеристика на речните камъни, вградени в неговите стени (фиг. 1a),
може да се използва за демонстриране на забележителното петрографско разнообразие на района.
Така Рилският манастир като обект на Световното
културно наследство ще бъде обвързан и с геоложкото наследство на региона.
Първоначално може да се разработи колекция
от минерални образци, демонстриращи връзката
между скалните формации на терена и вградените
в стените на манастира материали, експонирана
като тематична геоложка сбирка. Подходяща форма за ангажиране на вниманието на посетителите са
еднодневни турове, посветени на геоложката история, забележителния ландшафт и връзката с културното и духовно наследство на Рила: „Как работят
ледниците“, „Пътуване във Вюрмската ледникова
епоха“, „Св. Иван Рилски – покровител на миньорите“, „Разходка до стана на Цар Петър“. Всичко
това може да бъде оформено като научно досие на
Рилския манастир, представляващ ключов геотоп с
културна, историческа и духовна стойност.
Паралелно могат да се разработят двудневни
геопътеки, които да привлекат вниманието на по167
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Фиг. 1. Неповторимото съчетание между културното и природно наследство на района на Рилския Манастир стои в основата на неговата висока стойност като геотоп с духовна, историческа и научна стойност: а – стените на манастира представляват своеобразен
геоложки музей; б – най-високата висяща долина в Рила при Кирилова поляна е началото на едно вълнуващо пътуване в ледените епохи
на Кватернера; в – най-голямото ледниково езеро на Балканите – Смрадливото сезеро, е образувано във висящ цииркус, разположен на
300 m над дъното на ледниковата долина; г – вр. Рилец (2712,7 m) представлява типичен хорн, изрязан от циркуса на Джендемските езера,
Мермерския циркус и циркуса на Смрадливото езеро

сетителите към типичните ледникови образувания,
заобикалящи Рилския манастир: хорни, чалове,
арети, циркуси, тарни, висящи долини и свързаните с тях глациални, супраглациални и флувио
глациални отложения. Исторически първите за
Балканския полуостров геоморфоложки изследвания, довели до установяването на кватернерна
ледникова дейност в Рила, са едно добро начало за
разработването на тематична геопътека „По стъпките на Цвийч“. Челната морена на Манастирския
ледник, установена от него още през 1895 г. се
намира в непосредствена близост до манастира и
може да бъде маркирана и демонстрирана с информационни панели на място.
Преход от културно-историческото и духовно
наследство към геоложкото наследство на района
е геопътеката „Кирилова поляна–Рибни езера“, до
чието начало се достига през най-святото място –
гробът на Св. Иван Рилски. В рамките на двудневен или тридневен маршрут тя може да предложи
168

разходка по дъното на Манастирския ледник от
най-високата висяща долина в Рила, разположена
над Кирилова поляна (фиг. 1б) до висящия циркус
на най-голямото ледниково езеро на Балканите –
Смрадливото езеро (фиг. 1в) и най-високия връх в
ЮЗ Рила – вр. Рилец (2712,7 m) (фиг. 1г).
Благодарности: Изследването е направено с
подкрепата на ФНИ – Договор ДНТС/Русия 02/14
и Договор 18-55-18013.
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