
© Българско геологическо дружество и Българска академия на науките, 2021 https://bgd.bg/review-bgs

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО,  
год. 82, кн. 2, 2021, с. 85–89

REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY,  
vol. 82, part 2, 2021, p. 85–89

Вести

Годишна екскурзия на Българското геологическо дружество през 2021 г. – една 
живописна разходка из карстовите форми в Горнокредната серия от Карлуково-
Каменополския карстов район и юрските скални разкрития в Етрополско

Годишната геоложка екскурзия на Българското гео
логическо дружество (БГД) през 2021 г. се проведе на 
26 и 27 юни по маршрут София–Карлуково–Луковит–
Реселец–Ботевград–Лопян–Етрополе–София. С ре
шение на Управителния съвет на БГД и в съответ
ствие с въведените в страната здравни мерки, екскур
зията се осъществи с намален брой участници – 28 
души, преподаватели, учени, пенсионирани геолози, 
членове на техните семейства и ученици. Обекти 
на екскурзията бяха карстовите форми в скалите на 
Горнокредната серия от КарлуковоКаменополския 
карстов район и юрските последователности в доли
ната на Стара река (Етрополско). Екскурзията беше 
посветена на „Международната година на пещерите 
и карста – 2021“ (International Year of Caves and Karst 
– 2021, IYCK), обявена от Международния съюз по 
спелеология (Union Internationale de Spéléologie – 
UIS) с подкрепата на UNESСO. Основната цел на 
IYCK е да привлече вниманието на хората към значе
нието на пещерите и карста. С богати и разнообраз
ни мероприятия към честването са се присъединили 
повече от 84 международни и национални организа
ции, свързани с геологията и карстологията (http://
iyck2021.org/). Карстовите терени покриват около 
20% от земната повърхност. Те впечатляват с пеще
рите, необичайните и често твърде ефектни форми и 
пейзажи, но имат и голямо социалноикономическо 
значение, тъй като осигуряват питейна вода за около 
10% от световното население и допринасят за раз
витието на националния и международния туризъм. 
Повърхностните и подземните карстови форми обу
славят развитието на характерен релеф, хидрология 
и микроклимат, с присъщи растителни и животински 
съобщества, които са ценен елемент не само на ло
калното, но и на националното и световно биоразно
образие.

През първия ден програмата на екскурзия
та включваше посещение на района на пещерата 
Проходна при с. Карлуково (Ловешко) и геоложкия 
феномен „Калето“ при с. Реселец (Плевенско). По 

пътя Димитър Синьовски разказа интересни факти 
около откриването, проучването, добива и прило
жението на суровината от урановото находище при 
гр. Бухово. При с. Румянцево се отклонихме от глав
ния път София–Плевен и навлязохме в Карлуково
Каменополския карстов район. Въпреки, че много 
от участниците в екскурзията са посещавали мно
гократно и са работили в района, отново изпитахме 
особеното усещане за контраст между мекия хълмист 
релеф на терена, изпъстрен с дъбови гори и обшир
ни обработваеми площи, и представата, че отдолу 
съществува подземен свят с фантастични форми 
и размери. Неусетно достигнахме и подминахме 
с. Карлуково, автобусът се отклони от пътя и спря 
в близост до горния вход на пещерата Проходна. 
Потресаващо впечатление ни направи големият брой 
хора, дошли да видят пещерата, както и неизбеж
но свързаната с това дребна амбулантна търговия. 
Много от нас си припомниха годините, в които пе
щерата и околностите бяха огласяни само от весе
лата глъчка на някоя пещерна експедиция, а иначе 
бяха неизвестни за повечето хора. Първоначално се 
отправихме към входа на намиращата се в близост 
пропастна пещера Банковица (сн. 1–3). Там станахме 
свидетели на проникване от група спелеолози, кои
то ни направиха забележка, че се намираме твърде 
близо до ръба на входния отвес. Алексей Бендерев 
разказа за предпоставките и механизма на образува
не на карстовите форми и направи кратко описание 
на пещерата. Друг стар пещерняк от нашата група, 
Стефан Шанов, сподели интересни резултати от 
участието му в геофизично изследване, свързано с 
проучването на неизвестни карстови кухини в ра
йона. От Банковица се насочихме към горния вход 
на Проходна. Там се спряхме пред входа на дру
га интересна пещера, Темната дупка, която е била 
обект на разкопки още в края на XIX в. от първия 
български геолог проф. Георги Златарски, а покъс
но са провеждани проучвания и от друг наш бележит 
български учен – проф. Рафаил Попов. Темната дуп
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ка е известна с богатите си археологически находки 
и е смятана за един от найважните обекти, свързани 
със Старокаменната епоха в Европа. Стефан Шанов 
ни обърна внимание върху едно интересно геоложко 
откритие от поново време – наличието на слой с пи
рокластичен материал в пещерните седименти, кой
то се интерпретира като далечен отглас от мащабна 
вулканска ерупция в Южна Италия отпреди 30 000 
години.

Въпреки навалицата от хора в Проходна (хора от 
всякакви възрасти и видимо с различни наклонности 
и усещания, а също и такива, запалени по пещерното 
дело), тя отново ни порази с колосалните си размери. 
Дългият помалко от 400 m пещерен коридор уди
вява с височината на двата си входа и сводовете си 
(сн. 4, 5), и особено с двата огромни и почти еднакви 
по големина и очертания отвора в тавана с формата 
на човешки очи, наречени „Òкната“. Групата излезе 
през долния вход на Проходна, който с височината си 
от 42,5 m е найголемият пещерен отвор в България. 
Оттам по пътеката в десния склон на дола достигнах
ме до Националния пещерен дом. Домът предложи 
по глътка освежаващи течности, спомени от време
ната, в които е бил пълен с пещерняци и красива 
гледка към долината на р. Искър. Уникалният зами
съл и изпълнение при построяването на дома, а също 
и необикновеното му местоположение, не попречиха 
на занемаряването му в първите години на родната 
ни демокрация и много от нас изразиха надежда, че 
той ще възвърне някогашната си слава на средище за 
подпомагане на научните и проучвателните дейности 
на карста у нас. След кратка почивка се отправихме 
за обяд в гр. Луковит.

От Луковит участниците в екскурзията потегли
ха към Червен бряг и Реселец. Автобусът се справи 
с тясното шосе и надвисналите над него неокастрени 
клони на дърветата и спря на паркинга в близост до 
геоложкия феномен „Калето“. И тук ни посрещна шу
мът от много хора, разпускащи с ядене, пиене и силна 
музика. По обрасла и неподдържана пътека, прокара
на неотдавна с евросредства и обозначена със счупе
на и килната на една страна информационна табела с 
грешен надпис, навлязохме в сърцето на тази природ
на забележителност (сн. 6, 7). „Калето“ представлява 
дълбока и тясна пукнатина в горнокредни седименти, 
която смайва с грамадните скални блокове, обруши
ли се при нейното отваряне. В нея се разкрива инте
ресна последователност с кампан–мастрихтска въз
раст, включваща песъчливите глауконитни варовици 
на Дърманската свита, сивите алохемни варовици на 
Кунинската свита и белите варовици с флинтови ядки 
на Мездренската свита, в които при повнимателно 
вглеждане могат да се намерят хубави иноцерамиди, а 
при поголям късмет и амонити. Скалите са образува
ни в плитко епиконтинентално море и се разкриват на 
широки площи в Западния Предбалкан. За съжаление, 
напредналото време не позволи на децата, които бяха 
сред участниците в екскурзията, да намерят нещо ин
тересно, въпреки положените от тях усилия.

Към края на деня се отправихме към Ботевград. 
Той е с богата и интересна история, наричан преди 
Освобождението Самунджиево (до 1866 г.), а след 
това – Орхание (до 1934 г.). Найдревният предшест
веник на Ботевград е тракийско селище от V в. пр. н.е.,  
което се намира в района на днешните хмелови кон
струкции в местността Манастирището, западно от 
града. Градът и околностите предоставят многоброй
ни възможности за посещения на природни, истори
чески и културни забележителности, както и за все 
попопулярния приключенски туризъм. Изморена 
от горещината на лятото, но доволна от маршрута и 
посетените обекти и природни красоти, групата ни 
се настани в хотел „Ботевград“. Динамиката на екс
курзията предложи както слънце, така и прохлада 
с изненадващия силен дъжд привечер, когато беше 
време за заслужена почивка. По традиция участни
ците в екскурзията се събраха за вечеря в ресторанта 
на хотела, където в приятелска атмосфера се насла
дихме на храната и приятни разговори.

Вторият ден от екскурзията включваше пла
нирани посещения на разкрития на юрски скали 
в долината на Стара река, южно от с. Лопян, водо
пада „Варовитец“ и Етрополския манастир „Света 
Троица“. На пътен възел „Правец“ се отклонихме 
от магистралата в посока към гр. Етрополе, шосето 
прехвърли вододела между реките Бебреш и Малък 
Искър и на десетина километра южно от Етрополе 
навлязохме в страничната долина на Стара река, 
която е десен приток на р. Малък Искър. Долната 
част на долината е широка, образувана в мергели на 
Долнокредната серия, но в южна посока се стеснява 
бързо, при прехода от отдолулежащите турбидит
ни седименти на Черниосъмската свита, съставен 
елемент на Централнобалканската флишка група. В 
южния край на с. Лопян оставихме автобуса и тръг
нахме пеша към найтясната част на речната долина, 
където се извисяват „Лопянските кукли“ (сн. 8). Те 
са скални образувания с форма на каменни обелиски, 
развити върху изправените скали на Средноюрската 
и Горноюрската серия. Те са част от стръмното се
верно бедро на Ямненската антиклинала, която се 
следи в западизточна посока между долините на ре
ките Малък Искър и Черни Вит. В регионален план 
тези скали представляват западния край на Лопяно
Рибаришката ивица, която на изток достига и преми
нава Троянския проход. Проучвани са още от проф. 
Георги Златарски, покъсно от проф. Боян Каменов 
и проф. Иво Сапунов и много други наши геолози. 
В долината на Стара река може да се наблюдава де
бел разрез на Юрската система, която лежи с транс
гресивна долна граница върху различни по състав 
триаски и палеозойски скали. Групата ни разгледа 
разкритията по шосето, използвахме разходката за 
снимки (сн. 9–11) и спряхме за кратка почивка при 
ваканционно селище „Орлова скала“, което рабо
ти от десетина години и предлага храна, нощувка и 
басейн на посетителите. От там се отправихме към  
гр. Етрополе.
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Градът ни предостави възможност да потърсим 
прохлада от горещината и да обядваме. Той е древно 
селище с над 2500 годишна история, разположен в 
живописно долинно разширение на р. Малък Искър 
в северните склонове на Стара планина. Групата ни 
се раздели и „плъзнахме“ из малките улички в цен
търа около общината и часовниковата кула. За неде
ля градът беше необичайно пренаселен, което, както 
разбрахме, се дължи на местния празник „Деня на 
зетя“. След обедната почивка се събрахме отново и 
отпътувахме за посещение на Етрополския водопад 
„Варовитец“ и Етрополския манастир (сн. 12–15). 
Манастирът и водопадът се намират на 5 кm източно 
от Етрополе върху бигорна скала в северните скло
нове на старопланинския рид Черни връх. Историята 
на Етрополския манастир „Света Троица“ може да се 
проследи назад във времето до Средновековието, като 
в годините непосредствено преди Освобождението е 
посещаван многократно от апостола Васил Левски. 

Иконите от царския ред на иконостаса в църквата са 
изработени с дарения на етрополци. Вляво и вдясно 
от иконостаса иконите са изрисувани, и част от тях 
подписани, от Васил поп Радойков – виден предста
вител на самоковската зографска школа от втората 
половина на XIX век. Етрополският манастир „Света 
Троица“ е от онези свети български места, където все
ки, дошъл в обителта, може да почувства величието и 
омаята на отминалото време и да остави своята лепта 
за благосъстоянието на манастира. Непосредствено 
зад манастира е разположен Етрополският водопад, 
известен още с името „Варовитец“. Той е образуван 
от малка река, подхранвана от разположен наблизо 
карстов извор и протичаща покрай манастира, която 
се спуска от невисок скален откос, скрит в сянката 
на стара букова гора. С голямо удоволствие разгле
дахме манастира и се разходихме около водопада. 
Накрая си направихме обща снимка в двора на ма
настира и се отправихме към София.

Любомир Методиев, Никола Ботушаров


