
Kaňonovité údolí Berounky sevřené mezi skalami
v minulosti neumožňovalo spojení Srbska s Berounem
kolem řeky. Provoz na železnici byl zahájen na pravém
břehu Berounky až v roce 1862. Chodit po levém břehu
bylo možné teprve až po zahájení těžby ve vápencových
lomech a regulaci řeky Berounky v roce 1908. Budovy
u cesty byly postaveny v souvislosti s těžbou vápence,
která byla v okolí Srbska zahájena v druhé polovině
19. století. První lom byl otevřen v roce 1882 firmou
Tomášek mezi Srbskem a Karlštejnem. Největší lomy
v okolí ale vlastnila Česká montánní společnost
v Králově Dvoře. Ta dokonce postavila pro dopravu
vápence lanovou dráhu až do Berouna. Ve většině lomů
se těžilo do poloviny 20. století. Posledním lomem
v provozu na pravém břehu .

Pro vápencovou oblast je typický výskyt jeskyní. Jen
na levém břehu řeky mezi Srbskem a ústím Kačáku je
jich evidováno 65. Málokdo ví, že všechny jeskyně
v České republice jsou přísně chráněny zákonem.
Jeskynní výplně, zejména písčitohlinité uloženiny,
obsahují někdy paleontologický nebo archeologický
materiál, který poskytuje cenné informace o vývoji
zvířat a lidí v dávných dobách.

Na skalnatých stráních se zachovaly rozsáhlé
plochy skalních stepí a lesostepí s bohatou květenou
a zvířenou. Pro oblast je charakteristický výskyt
teplomilných a suchomilných druhů rostlin, včetně
orchidejí. V rámci péče o chráněná území se do těchto
míst po letech vrátila pastva ovcí a koz, která podporuje
zachování vzácných ekosystémů. Specifické přírodní
podmínky a členitý terén jsou předpokladem velké
druhové rozmanitosti organizmů. Zdejší oblast byla
zařazena do soustavy chráněných území Evropské unie
Natura 2000.
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Evropy.
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