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Геоложки особености на Краището – годишна екскурзия на Българското
геологическо дружество 2018 г.
През 2018 г. екскурзията на Българското геологическо дружество (БГД) беше насочена тематично към геологията на
Краището. В центъра на вниманието беше красивият град
Кюстендил – днес балнеоложки и туристически център с
национално и международно значение. Ролята на главен
гид на екскурзията пое любезно акад. Иван Загорчев, който
има голям принос в изучаването на геоложкия строеж на
района.
Екскурзията се проведе с автобус на 16 и 17 юни по
маршрут София-Перник-Радомир-Кюстендил-София с нощувка в Кюстендил и вечеря в панорамния ресторант на хотел Велбъжд (сн.10). Участваха 44 души – геолози, членове
на техните семейства. За пръв път в екскурзията се включиха колеги от Сръбското геологическо дружество (СГД).
Проявеният интерес и участието на Душан Поломчич,
Весна Ристич-Ваканяц, Борис Ваканяц и Драголюб Баич
от Минно-геоложкия факултет на Белградския университет е резултат от сключеното през 2016 г. споразумение
за сътрудничество между двете братски дружества – СГД
и БГД.
Геоложките наблюдения в Краището бяха фокусирани върху скалите от Пернишкия, Бобовдолския, Бла
тешнишкия, Кюстендилския и Благоевградския грабен.
Маршрутът и полевите точки бяха предложени от акад.
Иван Загорчев, който направи детайлна характеристика на
литоложкия състав, фосилното разнообразие и възрастовия
обхват на скалите (сн. 1 и 2). Младият учен Лазар Беров, с
докторска дисертация в Кюстендилската котловина, запоз-

на участниците с хидрогеоложките условия и източниците
на термални и студени води в района.
Културната програма беше разнообразна и включваше
посещение на гр. Земен и разположения наблизо Земенски
манастир „Св. Йоан Богослов“ (сн. 3). Манастирът е един
от малкото добре запазени паметници на средновековното
българско изкуство. Изграден е през XI век. Висока художествена стойност имат стенописите, както от XI век, така
и по-късните от XIV век. Днес манастирът не е действащ
и е филиал на Националния исторически музей. В град
Кюстендил посетихме късноантичната и средновековна
крепост „Хисарлъка“ (сн. 4), изградена през IV–V век и
разрушена от османските завоеватели през XV век, а също
Ахмед бей джамия (сн. 7 и 8), която е архитектурен паметник от XV век. В съседство с джамията се намират римски терми. Регионалният исторически музей (сн. 5 и 6) и
Художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора“
(сн. 9) бяха част от културната програма. Впечатляващо е,
че художествената галерия в Кюстендил притежава основната колекция от творби на бележития художник – маслена
живопис, акварели, тушове и рисунки.
Участниците в екскурзията разполагаха с лично време за
разходка в централната градска част на Кюстендил, за посещение на пазара за череши и за отдих в градските заведения.
Два дни, прекарани в приятелска атмосфера, пропита
от духа на геологията, културно-историческото наследство
и специфичния климат, свързан с термалните източници в
района.
Евгения Тарасова, Председател на БГД
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