
Ждрелото на 
река Ерма - 
легенда за 
двама 
влюбени

С изградени места за 
пикници и примамливи 
атрактивни участъци, 
ждрелото се намира само 
на 5 км от Трън, при рида 
Ломница, на някакви си 80 
км от София. Действител-
но е прелестно кътче, 
моделирано в продълже-
ние на хилядолетия. Вода-
та е дълбала по своя си 
упорит начин, ерозирала е 
скалата и в резултат е 
прорязала дълбока тесни-
на в твърдия варовик. 
Самото ждрело е дълго не 
повече от стотина метра. 
От двата бряга на реката 
се издигат две внушител-
ни канари. В теснината 
минава мостче, а неукро-
тимите води се блъскат и 
скачат от камък на камък, 
образуват вирчета, входо-
ве на карстови пещери, 
водоскоци и малки водо-
пади. Екопътеката е дълга 
13 км. На източния бряг на 
ждрелото от затворници 
е прокопан тунел, през 
който минава единствени-
ят път за Петачинци. В 
селото, което е в непо-
средствена близост до 
сръбската граница, живе-
ят двама-трима души. 
След тунела, ако се отби-
ете от пътя по пътеката, 
бихте могли да опитате да 
се качите до върха и изгра-
дената там обзорна пло-
щадка, откъдето се откри-
ва прекрасна гледка.

Ако продължите по 
пътеката за село Петачин-
ци и оттам се отклоните 

към гората, ще стигнете 
до село Банкя, Трънско. 
Местните твърдят, че тук 
е изграден първият мине-
рален басейн в България, 
на мястото на съществу-
ващ римски. Водата е с 
голям дебит и постоянна 
температура от 18 граду-
са. Захранва Трън, а преди 
време е била бутилирана.

За най-тренираните е 
пълният кръг на трасето, 
включващ и ждрелото на 
река Ябланица. Ако сили-
те ви напуснат обаче, 
винаги можете да се отда-
дете на спокойно съзерца-
ние, приседнали на изгра-
дените наоколо пейки, 
както и да задоволите 
глада си в непретенциозно 
капанче в началото на 
екопътеката или сами да 
си опечете скарата на 
изградените пикници. 
Твърде вероятно е да 
забележите и алпинисти, 
катерещи околните скали. 
От няколко години тук се 
организира алпиниада 
"Трънско ждрело". Макар 
и без състезателен харак-
тер, тя си е тръпка дори за 
зяпачите.

Драгоманското 
блато

Това е най-голямото 
карстово блато в Бълга-
рия - непознато за масо-
вия турист, любимо на 
природолюбители. Нами-
ра се на 40 км североза-
падно от София и на 
около 3 км от Драгоман. В 
непретенциозна едное-
тажна сграда се помеща-
ва посетителският център, 
в който може да се научат 
прелюбопитни факти 
относно единствената в 

България експозиция на 
влажните зони. Електро-
нен интерактивен модул 
разказва историята на 
местността, и това е само 
увертюрата. Прекрасно 
природно богатство се 
разкрива в близост. По 
специално направени 
дървени пътеки може да 
се разходите и отблизо да 
наблюдавате живота в 
блатото. От наблюдател-
ната кула се разкрива 
прекрасна панорама, а 
сред тръстиките има укри-

тия, откъдето запалените 
по дивото могат да снимат 
блатните обитатели.

Местността невинаги е 
била мочурлива. През 
30-те години на миналия 
век Драгоманското блато 
е пресушено с цел превръ-
щането му в обработва-
ема земя и задълго живо-
тът в него замира. Чак в 
началото на 90-те години 
започва възстановяване 
на екологичното биораз-
нообразие.

Днес животът на площ 

от 350 ха отново се връща 
в нормалния си ритъм. 
Оттук минава прелетният 
път Via Aristotelis, от изклю-
чителна важност за миг-
риращите водолюбиви 
птици. Блатото е обитава-
но от 226 вида. Сред тях 
са два световно застраше-
ни - белооката потапница 
и ливадният дърдавец. 
Късмет е да ги зърнете. 
Но затова пък папур, 
камъш, острица, тръстика 
- колкото искате. Сред 
интересните видове е 
обикновената мехурка - 
вид насекомоядно расте-
ние, и хищното плаващо 
растение без корени 
алдрованда. Атракция са 
цъфналите лилии, ако 
уцелите сезона и настоя-
вате да ги видите въпреки 
изпочупените пътеки на 
места.

Извисяващата се в бли-
зост варовикова Чепън 
планина предлага въз-
можности за пешеходен 
туризъм. Най-високият й 
връх е Петровски кръст 
(1206 м) и в нея също се 
срещат редки растения, 
след които урумово лале 
и сръбско звънче. На върха 
се намира тракийското 
светилище на бог Саба-
зий. Маркираният маршрут 
е с дължина 13 км и про-
дължителност около 5-6 
часа, ако оцелеете. Защо 
да крием, там е най-голя-
мото местообитание у нас 
на родната пепелянка. 
Най-опасна е напролет и 
летем, денем, по камънак 
и на припек, освен ако 
попаднете на змия, която 
не познава календара... 
Предупредени сте.
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Неоткритите 
тайни на 
ЗападНите 
покрайНиНи

Музиката на беден момък сирак огласяла цялото Зне-
поле. Само слушайки, Раца, хубава мома от богато 
семейство, го харесала. Двамата млади се залюбили 
тайно. Един ден от панаира в Перник Рангел купил 
огърлица - скъп армаган за своята любима. Уговорили 
се да се видят в плевнята. Но не щеш ли, търговец чул 
смеха на Раца и решил да каже на майка й, че води 
греховна любов. Чакал Рангел своята любима, но тя 
така и не дошла, майка й я била заключила вкъщи. 
Тогава той отишъл до дома й и предложил да избягат. 
Раца се съгласила. Но тъй като започвало да се свече-
рява, решили да останат в плевнята до сутринта. Когато 
майката разбрала, в гнева си започнала да кълне два-
мата влюбени - да се превърнат в скали, та никога да 
не могат да се прегърнат и целунат, а помежду тях да 
тече река, да не могат думичка да си кажат. В този миг 
се извила страшна буря и на мястото на двамата влю-
бени се появили двете скали. Едната нарекли "Живи 
камък", или "Рангел", а другата - "Църквището", или 
"Раца". Помежду им до ден днешен текат сълзите на 
майката...

Майка кълне 
рангел и раца

Само на 80 км от София 
се намират прелестни кътчета 
сред девствена природа

Легендата за 
двамата влюбе-
ни още витае 
около ждрелото 
на р. Ерма.

Ако имаш късмет, можеш 
да зърнеш два световно 
застрашени вида - белоо-
катата потапница и ливад-
ния дърдавец.

Дървени пътеки 
позволяват да се 
доближиш до 
живата природа.

От кулата може 
да се наблюдава 
животът в най-го-
лямото карстово 
блато в България 
- Драгоманското.

Ако влюбени в природата и екотури-
зма, вече сте изръшкали красивите 
места около София, време е да раз-
ширите лова в посока малко извест-

ните и забравени Западни покрайнини. 
Впрочем, посещавайки именно Трънския край, 
Алеко Константинов е възкликнал прочутото: 
"Какво, Швейцария ли?!"


