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Пътят от Гоце Делчев в посока
Сатовча ни отвежда до село Долно
Дряново. Преминавайки през се‐
лото само на няколко километра от
него е местността “Градище”. Тук се
намира Археологически паметник
на културата с национално значение
– „Праисторическо и тракийско Све‐
тилище в местността ГРАДИЩЕ”.

Светилището е разположено
върху рид с дължина приблизи‐
телно 700 м, ориентиран север ‐ се‐
верозапад – юг ‐ югоизток. Върху
рида с площ около 20 дка се откроя‐
ват три изявени скалисти кулмина‐
циии с максимална надморска
височина 879,80 м. Възвишението е
естествено защитено, достъпно
единствено от северозапад. От
всички останали страни е оградено
от внушителен и живописен каньон.
Склоновете са много стръмни, а на
места скалите са почти отвесни, като
от изток – североизток образуват
пропаст с дълбочина над 50 метра.
Върху билото на възвишението и по
южния склон има неголеми, есте‐
ствено заравнени площадки, огра‐
дени с оголени скални блокове. На
места скалите оформят причудливи,
често внушителни фигури Някои от
тях са особено атрактивни и могат
да бъдат оприличени с човешки
профили, фигури на животни, риби,
костенурки, птици. 

Комплексността на компози‐
циите, качеството и вида им, както и
строгата им пространствена ориен‐
тация, създават впечатлението, че
някои от фигурите са резултат от из‐
куствени изсичания и обработка на
скалите. Могат да бъдат забелязани
изкуствени заравнявания на ска‐
лите, изграждане на улеи и т.нар.
шарапани, които се свързват оби‐
чайно с религиозните вярвания на
траките и с практикуваните от тях

възлияния.
Светилището е открито през

ранната пролет на 2000 г. от покой‐
ният проф. Тодор Бояджиев при
едно от поредните му пътувания из
Родопите.

Първите археологически про‐
учвания са проведени през 2008 го‐
дина и доказаха, че на това място се
откриват културни следи от праисто‐
рическата и античната епохи. В ре‐
зултат на проведеното проучване,
обектът в м. Градището е обявен за
недвижима културна ценност с на‐
ционално значение.

През месец март 2011 г. Об‐
щина Гърмен започва работа по
проект „Повишаване на атрактив‐
ността на трансграничния регион
Тасос – Гърмен чрез повишаване
стойността на местните природни
ресурси”, финансиран по Програ‐
мата за европейско териториално
сътрудничество Гърция – България
2007‐2013 г.

Във връзка с този проект са про‐
ведени и археологически разкопки
чиито резултати дават възможност
да се установи хронологията на обе‐
кта както и неговата характеристика. 

Археологическите проучвания
бяха съсредоточени в северозапад‐
ната част на обекта. Проучена е
площ от общо около един декар
върху в най‐високата част на възви‐
шението и в отделни сондажи в раз‐
лични части на югозападния склон.

Най‐ранните следи от човешко
присъствие се отнасят към късната
каменно‐медна епоха ‐ края на V хи‐
лядолетие пр. н.е., а най‐късните ар‐
хеологически материали датират от
късноримската епоха (ІІІ‐ІV в.от н.е.). 

Праисторическите съдове са из‐
работвани на ръка или с помощта на

грънчарски калъпи. При декора‐
цията на керамиката са използвани
различни техники ‐ врязана, набо‐
дена, отпечатана, рисувана, като
най‐широко застъпено е рисуването
с графитна боя. Графитната рисунка
е нанесена прецизно, орнаментал‐
ните композиции са умело баланси‐
рани, а сивкавият метален блясък на
графитните линии се откроява на
фона на тъмната, излъскана по‐
върхност на съдовете. Допълните‐
лен колорит в орнаменталните
схеми внасят запълнените с червена
и жълтеникава минерална боя по‐
лета. 

Най‐многобройни на терито‐
рията на светилището са културните
следи, оставени от тракийското на‐
селение  през ІІІ – ІІ в. пр. н.е., което
е използвало това място като свети‐
лище. Скалното светилище на тра‐
ките в м. Градище притежава всички
основни характеристики на този тип
обекти – каменни заграждения,
депа за дарове в скални цепнатини
и ниши, глинени олтари. Най инте‐
ресни до сега са проучените основи
на зидове от сгради, или зидове,
които ограждат сакрални простран‐
ства, издигнати върху скални ма‐
сиви. Изключителен паметник е и
откритият глинения олтар – „есхара”
с врязана украса по повърхността,
които се свързва с практикуване на
възлияния и други религиозни
обреди. Откритите движими архео‐
логически ценности също са харак‐
терни за светилищата – глинени
съдове, лампи, глинени тежести за
стан и прешлени за вретена, же‐
лезни оръдия на труда. Датировката
на тези находки показва, че светили‐
щето е било използвано най‐интен‐
зивно за религиозни нужди в
периода  ІІІ‐ІІ в. пр. н. е. и в римската
императорска епоха ‐  ІІ – ІV в. от н.е.

РОДОПИТЕ - МЯСТО, БЕЛЯЗАНО ОТ ИСТОРИЯТА НА 
ХИЛЯДОЛЕТНОТО ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ!
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ОБЩА СИТУАЦИОННА СХЕМА
GENERAL SITUATION SCHEME
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mustakovo ravine

“Момин” вир
“Momin” river pool
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река “Бистрица”
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ПЪТЕКА ПАРК “ГРАДИЩЕ”
PARK “GRADISHTE” TRAIL
ЕКОПЪТЕКА 1
ECOTRAIL 1
ЕКОПЪТЕКА 2
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ECOTRAIL 3

пътя Долно Дряново ‐
Сатовча
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СКАЛЕН
ФЕНОМНЕН
“ГЛАВАТА”

BOULDER
PHENOMENON 
“THE HEAD”

1. ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
INFORMATION CENTER

2. ЗАСЛОН С ОГНИЩЕ
SHELTER WITH FIREPLACE

3. БЕСЕДКА
PAVILION

4. ТОАЛЕТНА
W.C.

5. СКАЛЕН МАСИВ
BOULDER MASSIF

6. ПАРКИНГ
PARKING

7. ДЪРВЕН МОСТ
WOODEN BRIDGE

8. ДЪРВЕНА СТЪЛБА
WOODEN LADDER

9. АЛПИЙСКА ПЪТЕКА
ALPINE ROPE PATH

10. ЗАСЛОН
SHELTER

11. ОТКРИТО ОГНИЩЕ
OPEN FIREPLACE

12. ТОАЛЕТНА
W.C.

13. МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ
BRIDGE

14. АРХEОЛОГИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
ARCHEOLOGICAL STRUCTURES

15. ПАЛАТКОВ ЛАГЕР
TENT CAMPING AREA

16. МАСА С ПЕЙКИ
TABLE AND WOODEN BENCHES

17. ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО
INFORMATION SIGN BOARD

18. УКАЗЕТЕЛНА СТРЕЛКА
DIRECTIONAL POINTER

19. ПЕЙКА 
BENCH
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ЛЕГЕНДА / KEY:

ПРОМУШВАЧКА

ДВЕТЕ КОСТЕНУРКИ

ГЛАВАТА

ТРОН

МАЙМУНСКА ГЛАВА

ОРЕЛ, СЛОН, 
МАНАТАРКА
КАРТА 
НА ПЛАНЕТИТЕ
КАРТА 
НА ЗВЕЗДИТЕ

СТЪПКИТЕ 
НА МОХАМЕД

ЛАНДШАФТНО 
ИСТОРИЧЕСКИ 
ПАРК “ГРАДИЩЕ”

LANDSCAPE 
HISTORICAL

PARK “GRADISHTE”


