
Буйновското ждрело 

 

Буйновското ждрело е най-дългото ждрело в България. Намира се между 

селата Ягодина и Тешел. То е образувано от рушащото действие на 

Буйновската река, която с течение на времето е издълбала мраморните 

пластове и е създала един внушителен по размери природен феномен. 

Скалите, обграждащи Буйновската река, са на места високи няколкостотин 

метра, а в най-тясната си част са наречени „Вълчи скок” - местните хора 

разказват, че зимно време оттам прескачат вълците, за да нападат 

кошарите. Това е само легенда, но отлично се вижда, че на места ждрелото 

е толкова тясно, че отвесните брегове почти се допират. 

Цялата местност е с много добре развит карст – само в землището на село 

Ягодина има 36 пещери, най-известна от които е благоустроената 

Ягодинска пещера. Тя е най-дългата пещера в Родопите – 8501 м, от които 

около километър и половина са достъпни за туристи. Близо до Ягодинската 

пещера се намира красивата Санчова дупка. В нея могат да се видят много 

интересни синтрови езера, пълни с пещерни бисери. Тази пещера обаче е 

достъпна само с екипировка и водач. 

Освен пещери, в мраморните скали водата е издълбала и други интересни 

форми. Близо до Ягодинската пещера се намира естествен скален мост. В 

близост до него се намира и красив водопад – Пръскалото. 

Буйновското ждрело е достъпно както пеша, така и по асфалтов път, който 

минава до реката – в самата основа на скалите. Пътят е еднолентов, с 

насрещно движение – не се препоръчва за тежкотоварни автомобили и 

нетърпеливи шофьори. 

Красотата на Буйновското ждрело вече е достъпна и от „птичи поглед”, 

благодарение на остроумната и креативна идея на местното туристическо 

дружесто. Съоръжението „Орлово око” е метална площадка, разположена 

на стръмния склон на високия 1563 м връх Свети Илия, от която се 

разкрива красива гледка към цялата околност. При добро време могат да се 

видят целите Родопи, върховете на други български планини и дори част 

от Гърция. 

В района са изградени и няколко туристически пътеки. Буйновското 

ждрело е обявено за природна забележителност през 1971 г. и е част от 

100-те национални туристически обекта. Тук се срещат много интересни 

редки и защитени видове като родопския силивряк (Haberlea rhodopensis). 

То е известно с изумителната си способност да преживява периоди на суша 

и да се възстановява само с няколко капки вода, дори след години. 

https://www.bulgariatravel.org/article/details/244#map=6/42.750/25.380


Успоредно на Буйновското се намира не по-малко известното и красиво 

Триградско ждрело. То е разположено само на няколко километра от своя 

по-голям събрат и заедно образуват местност, пълна с пещери, легенди, 

скални феномени, красива природа и гостоприемни селски къщи. 
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https://www.bulgariatravel.org/article/details/244#map=5/43.005/22.214

