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ПРЕДГОВОР
По традиция в България периодично се организират различни форуми на тема пещерно дело
и спелеология. На тях си дават среща хора с различна подготовка и интереси, но ревностно свързани от това, че имат общ обект на проучване - карста и пещерите. Тези срещи се превърнаха в
събитие, по време на което се докладват и обсъждат резултатите от проведените изследвания,
създават се ползотворни контакти, възникват, а по-късно се осъществяват нови интересни изследователски проекти.
Балканската конференция по спелеология „София‘2014“ беше организирана като едно от събитията за отбелязването на 85–тата годишнина на организираната спелеология в България както
и 50–годишния юбилей на пещерен клуб „Хеликтит“ – София. Тя се проведе от 28 до 30 март
2014 г. в София.
Домакин на събитието бе Националният музей „Земята и хората“ – място което, отдавна се e
превърнало в средище на българските пещерняци и спелеолози. Конференцията бе организирана
от пещерен клуб „Хеликтит“ – София и се проведе под патронажа и любезното съдействие на
Европейската федерация по спелеология и Балканския спелеоложки съюз. Финансова подкрепа
се получи и от фирмите ЕТ „Топ – Гео“ и „Булгеоинвест“ ЕООД.
Изказваме благодарност на съорганизаторите и спонсорите за техният принос към организирането и провеждането на събитието.
За участие в научната сесия на конференцията постъпиха 25 доклада от общо 48 автори от
България, Гърция, Иран, Русия, Турция. В постерната сесия, също така като слушатели и участници в екскурзиите се включиха колеги от Полша, Румъния, Сърбия и Черна гора.
Докладите са разделени в следните секции:
• История на спелеологията и изследването на карста
• Проучвания и методи за изследване на карста и пещерите
• Археология и палеонтология
• Биоспелеология
•	Екология, опазване и менижмънт на карста и пещерите. Инженерногеоложки и хидрогеоложки проблеми в карстови терени
• Други теми
Вярваме, че Балканската конференция по спелеология е осигурила пълноценни условия на
участниците да представят техните проучвания и научни изследвания, както и да споделят знания
и практически опит помежду си и че екскурзиите са им дали възможност да се докоснат до част
от красотите на карста и пещерите на България, и забележителностите на София.
Надяваме се, че настоящето издание ще допринесе за обогатяване на книжното спелеоложко
наследство в национален и международен мащаб. Ще се радваме, ако то представлява интерес
не само за пещерняците и специалистите спелеолози, но и за по-широк кръг читатели, които се
вълнуват от пещерите и пещернячеството.
От редакторите
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PREFACE
In Bulgaria periodically are organized various forums on the topics, related to caving and speleology.
They bring together people with different backgrounds and interests, but united by the common object
of research – the karst, the caves. There are reported and discussed the results from the undertaken
researches, useful contacts are created, new ideas for research projects are worked over.
The Balkan Conference of Speleology - Sofia’2014 was organized as one of the events, marking the
85th anniversary of organized caving in Bulgaria as well as the 50-year anniversary of the Caving Club
“Helictite” - Sofia. It was held from 28 to 30 March 2014 in Sofia.
This event was held in the National Museum “Earth and Man” - a place that for long time had
became a center of the Bulgarian cavers and speleologists. The conference was organized by Caving
Club “Helictite” - Sofia and was held under the patronage and kind support of the European Federation
of Speleology and Balkan Speleological Union. Financial support was received from “Top - Geo” SP
and “Bulgeoinvest” Ltd. companies.
We express our gratitude to the co-organizers and sponsors for their contribution to the organization
and carrying out of this event.
In this book find place 25 papers. They are written from 48 authors from Bulgaria, Greece, Iran,
Russia, Turkey. In the poster session as listeners and participants in the excursions joined also colleagues
from Montenegro, Poland, Puerto Rico, Romania and Serbia.
There are five main topics of the conference:
• History of Speleology and the study of karst
• Research and research methods of the karst and caves
• Archaeology and Palaeontology
• Biospeleology
•	Ecology, Conservation and management of karst and caves; Geotechnical problems in karst
terrains
• Other Topics
We believe that this Balkan Speleological Conference has provided good conditions for participants
to present their studies and research, to share knowledge and experience. We hope that the trips have
given them the opportunity to see and feel part of the beauty of the karst and caves of Bulgaria and some
of our remarkable sights.
We hope that this publication will contribute to enrich the book heritage for cavers on national and
international level. We will be happy, if it will be useful not only for cavers and speleologists, but also
for wider range of readers, who are interested in caves and caving.
Editorial Board
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История на спелеологията и изследването на карста
History of speleology and exploration of karst
THE HISTORY OF SPELEOLOGICAL PROGRESS IN TURKEY
Selçuk Canbek1, Meltem Pancarcı2

Eskişehir Osmangazi University, Meşelik Yerleşkesi 26480, Eskişehir, Turkey, selcuk@ogu.edu.tr
Toros Antalya Cave Research and Conservation Association, Yenigün mah. Yunus emre cad. 1081 sok.
Baki Kocakuşak apt. no 1 Muratpaşa/Antalya, Turkey, meltempan@yahoo.com
1, 2
Speleological Federation of Turkey, Anıttepe Mah. Kubilay Sok. Kubilay Apt. 17/1 Maltepe, Ankara, Turkey
1, 2
Eskişehir Cave Research Association, Üniversite Evleri Sosyal Tesisleri No:5,
26040 Gültepe, Eskişehir, Turkey
1

2

Заглавие: История на развитието на спелеологията в Турция
The number of caves in Turkey is estimated to about 40,000. Ca. 3,000 of them were investigated
by the end of 2012 and about 200 are studied annually.
Cave research in Turkey dates back to 1927 but continuous work began in 1955, when Temuçin Aygen
and his friends initiated the scientific exploration of caves in Turkey. This individual effort continued
until 1964, when the Cave Research Society was founded that speeded up cave research once more.
Today, caving and cave science are carried by government research institutes, associations, university
clubs and independent groups. Clubs and associations studying caves decided to form a Federation in
2008 and became the Speleological Federation of Turkey in 2009. The SFT today initiates cave studies
and organizes cave rescue and speleological training workshops. With commissions on cave rescue,
documentation, standardization and cave protection, the SFT continues its studies according to UIS
standards.

1. Introduction

40% of Turkey’s surface area consists of carbonate and sulfate rocks prone to rapid erosion
(Nazik et al., 2003). This shows that Turkey is
very rich in terms of karst and caves. Many authors estimate the total number of caves in Turkey
to be around 40,000. Approximately 3,000 caves
have been studied by the end of 2012.
As all over the world the interest for outdoor sports has recently increased in Turkey. As a
consequence, caving activities and speleological
studies have increased as well.
Here we give a short history of cave studies in Turkey, followed by an introduction to the
Speleological Federation of Turkey, founded in
2009.

2. The Speleological History in Turkey

In Turkey, cave research started rather late.
According to the records, the first cave study is
the one carried out in 1927 by Professor Raymond Hovasse from Istanbul University in the
Yarımburgaz Cave in Istanbul on its biology

(Pancarcı and Ünlü, 2003). The second study was
conducted by Professor Cemal Alagöz from Ankara University and called “Karst Phenomenon in
Turkey” (Alagöz, 1944). Later in the years 1949
and 1950 K. Lindberg from Sweden did research
on the fauna of some caves in Anatolia and published it in Annales de Speleologie in France with
the title of “Notes on a few Turkish Caves” in
French (Pancarcı and Ünlü, 2003).
The first team to investigate a cave in Turkey
was that of Temuçin Aygen and his friends that
studied the Konya Maraspoli Cave in 1955. Until
1965 many caves were investigated under Aygens
leadership. In 1964, upon the establishment of the
Cave Research Society caving studies speeded
up (Pancarcı and Ünlü, 2003). University clubs
and associations founded afterwards increasingly
contributed to the speleology of Turkey. Technical
abilities were developed more and more and serious expeditions into the deeper caves were initiated.
Until the mid ‘80s only three groups (Cave
Research Association, Boğaziçi University Cave
7
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Research Club, and General Directorate of Mineral Research and Exploration) carried out speleological research with almost no communication
between the groups; communication was only
among individuals. After the early 1990s when the
first deep cave exploration was done by the Turkish cavers, caving in Turkey accelerated and new
student clubs and communities were founded.
The First Speleology Symposium in 1990,
in İstanbul, was the first truly national meeting of
Turkish cavers. At the beginning of the symposium the groups had a chance to introduce themselves and their research. The Cave Research
Community, the Boğaziçi University Cave Research Club, the General Directorate of Mineral
Research and Exploration, the Nature Researches
Association, the İstanbul Technical University
Diving Club and the Zonguldak Cave Research
Club participated in the symposium. This was the
first glimpse on a national federation but its prospects were not seen promising at that time. At the
end of the symposium it was decided to settle first
for a communication web among cavers.
In 1992 the Boğaziçi University Cave Research Club had an accident in Düdenyayla and
the Cave Research Community joined the group
in the rescue. After that the importance of communication among the groups and the necessity of
a cave rescue group were understood well.
In 1993 a panel was held in İstanbul on the
“The problems of Turkish Caving and Suggested
Solutions”. Here a national union was mentioned
for the first time under the name “Turkish Cavers
Union”. As a result of this meeting the “Turkish
Caving Groups Coordination Board” was founded
and the prime goals of the group were defined as
to provide inter-group communication and coordination, to have a rescue organization, to establish a Turkish cave inventory and to organize
communication with foreign groups because of an
increasing number of unauthorized explorations
by foreign cavers.
With the proclamation prepared and presented by the Cave Research Community and the
Boğaziçi University Cave Research Club during
the Second Speleology Symposium held in Ankara, the foundation of the Turkish Cavers Union
was announced and a legislation proposal was
presented. The association was accepted by the
other groups participating in the symposium. The
8

proposal contained the definition and the goals of
the association, terms of membership, composition of an executive council, and rules and missions of the procedure. A short text announcing
the foundation of the association informed caver
groups abroad.
The first meeting of the Turkish Cavers Union was held on 14th January, 1995, in Ankara
leading to the commissions on standardization
and rescue.
After the meeting in 2004, the work of the
Union accelerated. In regular workshops cave
rescue was trained. To some of these cave rescue teams from Bulgaria, Belgium, France and
Slovenia were invited for cooperation and training. After the meeting in Eskisehir in 2004, SRT
techniques were practiced in Olympos, Antalya.
Following this, cooperative rescue was trained
with Bulgarian cavers in Oylat, Bursa, in March
2005. Belgian, French, and Slovenian cave rescue
teams were invited at different times and cooperation and training was organized. These activities
strengthened the Union and meetings were held
annually: İstanbul 2006, Eskişehir 2007, İzmir
2008 and Antalya at the end of 2008.
During the last general assembly of the Turkish Cavers Union it was decided to become a federation. As a result, the Speleological Federation
of Turkey was founded 17th November, 2009.

3. Speleological Federation of Turkey
(SFT)

The SFT unites caving communities and university clubs. The SFT’s prime missions are:
•	To provide communication among caving
groups;
• to maintain a national cave rescue team;
•	to protect our caves and karst landscapes;
• to defining training standards; and
•	to represent Turkish cavers at national and international platforms.
By end of 2012 six associations and nine university clubs are members of the SFT. In addition
the SFT cooperates with the General Directorate
of Mineral Research and Exploration, the Ministry
of Forestry and Water Affairs, and the Directorate
of Nature Conservation and National Parks.
The administrative board of the SFT is formed
by representatives of all associations and university clubs. Its main duty is coordination among
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groups. The tasks of the federation are performed
by the following commissions:
•	The Cave Rescue Commission organizes
national rescue trainings, coordinates with
national and international search and rescue
organizations and manages S&R operations
in case of caving accidents.
•	The Cave Protection Commission determines
possible threats on caves, prepares and performs action plans on cave protection, and
conducts courses on cave protection.
•	The Training and Documentation Commission keeps training standards updated, formulates documents and organizes publications
within the federation.
These are the current members of the SFT
and the organizations working in close cooperation with it:
•	Mağara Araştırma Derneği (MAD) / Cave
Research Association: It was the first caving
organization to be founded in Turkey, Ankara,
1964. It cooperates with other clubs during
cave expeditions both nationally and internationally and conducted many cave meetings.
It keeps the Turkish cave inventory and trains
new cavers. It still plays an important role in
Turkish caving and is active in Ankara and
Bursa.
•	Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma
Kulübü (BÜMAK) / Boğaziçi University
Cave Research Club: This is the first university caving club, founded in 1973. It conducted many successful expeditions into deep
caves, such as reaching the endpoint of Peynirlikönü Düdeni at 1429 meters depth, still
the deepest cave in Turkey. It is still active in
İstanbul.
•	Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Mağaracılık Birimi (MTA) / General Directorate of Mineral Research and Exploration Caving Unit: This is the first governmental speleological organizing, established
in 1978. Until now it is pioneering the Turkish cave inventory, and provided a great deal
of information, helping other institutions, associations, university clubs and groups. It is
active in Ankara.
•	Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma
Kulübü (HÜMAK) / Hacettepe University
Cave Research Club: Founded in 1988, it

surveyed many caves, organized symposia
and caving photography contests. It is active
in Ankara.
•	Dokuz
Eylül
Üniversitesi
Mağara
Araştırma Kulübü (DEÜMAK) / Dokuz
Eylül University Cave Research Club: It
was founded in 1994 and is active in İzmir.
•	Eskişehir Mağara Araştırma Derneği (ESMAD) / Eskişehir Cave Research Association: It started cave research in 1995 and
became an institution in 2006. It is active in
Eskişehir.
•	Ege Üniversitesi Mağara Araştırma
Kulübü (EMAK) / Ege University Cave
Research Club: It was founded in 1996 and
is active in İzmir.
•	Toros Mağara Araştırma ve Koruma
Derneği (TAMAK) / Toros Antalya Cave
Research and Conservation Association: It
started as Toros Outdoor Sports in 2002 and
became an association in 2008. It is active in
Antalya.
•	Ankara Üniversitesi Mağara Araştırma
Birimi (ANÜMAB) / Ankara University
Cave research Unit: It was founded in 2004
and is still active in Ankara.
•	Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma
Kulübü (AKÜMAK) / Akdeniz University Cave Research Club: It was founded in
2006 and is active in Antalya.
•	İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara
Araştırma Kulübü (İTÜMAK) / İstanbul
University Cave Research Club: It was
founded in 2007 and is active in İstanbul.
•	Ege Mağara Araştırma Derneği (EGEMAK) / Aegean Cave Research Association: It was founded in 2008 and is active in
İzmir.
•	Boğaziçi Uluslararası mağara araştırma
Derneği (BUMAD) / Boğaziçi International Cave Research Association: It was
founded in 2008 and is active in İstanbul.
•	İzmir Mağara Araştırma Derneği (İZMAD)
/ İzmir Cave Research Association: It was
founded in 2008 and is active in İzmir.
•	Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları
Kulübü (ANADOSK) / Anadolu University Outdoor Sports Club: It was originally
founded in 2000 and established a caving unit
in 2008. It is active in Eskisehir.
9
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•	Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü Mağara Koruma Birimi
(DKMP-MKB) / Directorate of Nature
Conservation and National Parks Cave
Protection Unit: It was founded as a unit affiliated with the Ministry of Forestry and Water Affairs, in 2008. It is active in Ankara.
•	Uludağ Üniversitesi Mağara Araştırmaları
Topluluğu (UMAST) / Uludag University
Cave Research Group: It was founded in
2012 and is active in Bursa.
The alphabetical order of clubs and associations in the SFT are listed in Table 1. These clubs
and associations add nearly 200 caves to the inventory every year during the expeditions they
organize.
Table 1. Associations and university clubs in the SFT.
Year of
No.of
Name
Type
FoundaMembers
tion
AKÜMAK

Univ. Club

2006

30

ANADOSK

Univ. Club

2000

11

ANÜMAB

Univ. Club

2004

12

BUMAD

Association

2008

30

BÜMAK

Univ. Club

1973

60

DEÜMAK

Univ. Club

1994

36

EGEMAK

Association

2008

25

EMAK

Univ. Club

1996

45

ESMAD

Association

1995

35

HÜMAK

Univ. Club

1988

30

İTÜMAK

Univ. Club

2007

42

İZMAD

Association

2008

30

MAD

Association

1964

73

TAMAK

Association

2002

16

UMAST

Univ. Club

2012

20

Total

495

The Federation is also a member of international unions. SFT refreshed its membership as a
federation to Speleological International Union
(UIS) during the last international congress of or10

ganisation, at Brno, Check Republic, in july 2013.
Recently, became a member of Speleological Federation of Europe (FSE) in November 2013.Since
2006 SFT, which has been a member of Balkan
Speleological Union (BSU), participates in the
Balkan Cavers Camp which is organized every
summer. SFT had this camp in Antalya Olympos
in 2006 with the attendance of 250 cavers.
The federation holds regularly a national cave
science symposium. The last one was in Eskişehir,
1st Balkan Speleology Symposium and 6th National Cave Science Symposium in November
2012. (www.speleolojisempozyumu.org). Also,
the federation publishes a magazine called SpeleoTurk since 2004.
Figure 1. SFT Logo.

The official web site of the SFT is www.tumafed.org. The logo of the SFT is shown in Figure
1. The contact person of the SFT is the General
Secretary Meltem Pancarcı (meltempan@yahoo.
com, +90 506 3307560).

4. Summary

Caving and speleological research accelerated noticeably after the 1990ies in Turkey. Caving associations and university clubs at first joined
under the umbrella of the Turkish Cavers Union
(TCU) in 1998 and then founded the Speleological Federation of Turkey, 17th November, 2009.
Cave training standards were improved and national training camps, and workshops and symposia on cave science were conducted. A group
for cave protection was established and the SFT is
working with related ministries on rewriting cave
protection laws in Turkey. Furthermore a national

Балканската спелеоложка конференция „София’2014“

cave rescue team was established. SFT is open for
cooperation with cavers from abroad.
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Historical overview of “Chionotrypa” Ice Cave
exploration (Mt. Falakro, Macedonia, Greece)
Lampros Makrostergios

Spelogogical-Mountaineering Community, Diakou 68str, Katditsa, Greece, LMakro@outlook.com

Заглавие: Исторически преглед на изследванията на ледената пещера „Хинотрипа“
(планината Фалакро, Македания, Гърция)
“Chionotrypa” is a magnificent natural limestone ice cave located in the plateaou of Mt. Falakro in
Drama Prefecture of Macedonia; Northern Greece. The entrance, a 60 m deep sinkhole with base full of
snow/ice and average diameter of 70 m at the top and 20 m at the bottom, lies at an altitude of 2080 m
above the sea level.
The existence of the cave beneath the ice-bed was known by word of mouth and no speleological
report or cave map had been done up to 2007; according to the archives of the Greek and Bulgarian
institutions. The enormous interior of the cave reaches -107 m and is not accessible every year. The
access is through the gap between the layer of the ice-bed and the marble wall, reaching the first chamber
named “Mammoth” due to its great dimensions of 40 x 30 m floor plan and an estimated roof height of
40 m.
Putting the size of “Chionotrypa” into perspective really amazes: a typical hot air balloon can easily
land into the sinkhol and the Leaning Tower of Pisa city could fit inside of it; the 1st cave chamber is
likewise so big, that it could accommodate the Christ the Redeemer Statue of Rio de Janeiro.
This project presents the first caving exploration of “Chionotrypa” and describes all surveying
expeditions carried out by Greek and Bulgarian cavers between August and October 2007. The puzzling
existence of the cave for decades had been documented and apart from the photographic material, the
geological and biological elements; a detailed cave map and a geological study titled: Lazaridis G,
Makrostergios L, 2013; Geology and Morphology of the Chionotrypa Cave, are also included in the
results of this speleological research.

Figure 1. The sinkhole of “Chionotrypa”: Southern Wall (up) and Northern Wall (down), photo K. Stoilov
12
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1. Introduction

“Chionotrypa” is a magnificent natural
limestone ice cave located in the plateaou of
Mt. Falakro in Drama Prefecture of Macedonia;
Northern Greece (Fig. 1, 2). The entrance, a 60
m deep sinkhole with average diameter of 70
m at the top and 20 m at the bottom, lies at an
altitude of 2080 m above the sea level. Putting the
size into perspective really amazes (Fig. 4). The
enormous interior of the cave reaches -107 m, but
is not accessible every year due to snow/ice.
The existence of the cave beneath the
ice-bed was known by word of mouth and no
speleological report or cave map had been done
up to 2007; according to the archives of the Greek
and Bulgarian institutions.

Figure 2. The plateau of Mt. Falakro -“Chionotrypa”

Figure 3. Map of “Chionotrypa” Ice Cave: 1. Cave sidewalls; 2. Passage; 3. Ice outline; 4. Morphology of
the sinkhole; 5. Ice plug; 6. Marble; 7. Pre-breakdown stalagmite I) Sinkhole; II) “Mammoth Chamber”; III)
“Chamber of the Rain”; IV) “Ceiling Chamber”.

Figure 4. Puting the size of “Chionotrypa” in perspective: A typical hot air balloon is 19 m in height and 17 m
in diameter; the Leaning Tower of Pisa city in Tuscany is 55,9 m in height; Christ the Redeemer Statue in Rio de
Janeiro is 39,5 m in height including the pedestal (9,5 m).
13
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1. Historical overview

Lampros Makrostergios and Stelios Monachas;
representative members of the “SpelogogicalMountaineering Community” (S-OK) based in
Karditsa, on their way to the 1st Balkan Cavers
Camp in Tesel Village of Bulgarian Rodopi;
driving through Drama Prefecture, visited in
Prosotsani Village their friend Nikos Diafas (Fig.
9), member of the club SPELEO; Athens. He
informed them about the notorious ice cave of
“Chionotrypa” (Greek for “Snowhole”).
“10-15 years ago,” he said, “climbers rappelled
down and entered in a cave chamber. They took
some pictures and since then the entrance is filled
with snow and ice. This year snowfall was less
than last year’s and the temperature was high, so
maybe the access in the cave is possible.”
Thus, on June 26, 2007, with a small
deviation from their route, the two speleologists
of S-OK went to check “Chionotrypa”. Reaching
the sinkhole, despite the awe that the enormous
“hole” causes, they were disappointed.
The base was full of snow and the possibility
of accessing was almost zero. With a decision of
the moment and all essential equipment on hand,
they descended to check…and indeed, an entrance
was found. The snow had melted enough at a point
of the northern wall, giving them the proud to
perform the 1st cave exploration of the ice cave

Figure 5. Lampros Makrostergios is rigging with no
use of carabiners for an instantaneous descending.

Figure 6. Stelios Monachas descending betteween the
ice and the rock towards the “Mammoth chamber”.

Figure 7. First view entering the “Mammoth chamber”, photo Th. Theodosiadis.
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Figure 8. The team (left to right): Athina Ioannou; Ivaylo Martinov; Aleksander Yanev; Diana Stefanova; Anelia
Angarova; Lampros Makrostergios; Tatyana Vinalieva; Kanstantin Stoilov; Svetoslav Stanchev.

“Chionotrypa”.
For the rigging, Lampros rock-tied using
slings with no need of carabiners (Fig. 5). It was
an instantaneous descending following the rules
of safety with the minimal equipment.
Descending between ice and the rock (Fig.
6); 40 m beneath ice-bed, almost 100 m from the
top edge of the sinkhole, they reached a majestic
fairyland. The walls and the roof were rich in
speleothemes and the floor was covered with
snow and ice, giving spectacular views.
The chamber named “Mammoth” due to its
great dimensions of 40 x 30 m floor plan and
an estimated roof height of 40 m (Fig. 3.II, 7),
seemed to hide many “continuities”. All “dry”
niches in the perimeter were checked and 2 points

were located which, however, needed climbing.
In other places, the ice had receded giving
“suspicions” for possible continuity, as well as the
many sinkholes in the wider region strengthening
the “suspicions”.
In the Balkan meeting the exploration was

Figure 9. Nikos Diafas (left) and George Raitchev

Figure 10. Comparing ice-bed surface and thickness
datasets between the 1st (right column) and the 2nd
expedition
15
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Figure 11. Part of the “Chamber of the Rain”;

Figure 12. The base of the “Ceiling Chamber”

presented for the first time and immediately an
expedition was programmed aiming at the full
cave exploration, photographing and mapping.
Thus, on the afternoon of Aug. 10th 2007
the camping base in the exterior space of Aggiti
cave (Maara) was set up and the next day the
exploration began with a team comprised of the
following members (Fig. 8): Aleksander Yanev,
Tatyana Vinalieva, Kanstantin Stoilov, Diana
Stefanova, Svetoslav Stanchev, Ivaylo Martinov
and Anelia Angarova from Bulgaria, as well as
the person in charge Lampros Makrostergios and
Athina Ioannou from Greece.
During this expedition, the access until the
frozen base of the sinkhole was secured in two
points where the rope rub could be avoided, and
also the last 20 m was bypassed because of falling
rocks (Fig. 10).
This time, the first rigging for the access into
the ice was secured with anchors, as well was
triple-secured from the stalagmites that they used
at the 1st exploration.
On the descent to the 1st chamber “Mammoth”,
a new rigging from the roof maked it easier and
safer. This point was also a station for a horizontal
16

passage, but the access between the ice and the
rock was possible only for 10 m. Fortunately, in
the chamber the ice had retreated in several parts.
There were all checked but only three continued
and only vertically.
The 1st descent named “Lampros’s” reached
to the “Chamber of the Rain” (Fig. 11); it was
like raining from the roof full of small stalactites,
and seemed to continue horizontally, but the gap
between the ice and the marble was only 15 cm.
We started widening it but it seemed to proceed
that way for long.
The 2nd descent named “Shasho’s” reached
to the “Ceiling Chamber” (Fig. 12), which like
a large chimney extended vertically almost to
the middle of the “Mammoth Chamber”. At the
highest part of the chimney we noticed caverns,
possible connections to other levels. The floor
was blocked with debris and it could possibly
continue.
The 3rd descent named “Svetlio’s” was
about 7 m and it was also blocked with rocks.
The surveying started from the “Chamber of the
Rain” and ended at the “Mammoth Chamber”.

Figure 13. Ilias Lampropoulos (left and Georgios
Lazaridis)

Figure 14. Ice-bed level at the 3rd expedition
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Figure 15. L. Makrostergios ascending lassoed stalaktite; G. Lazaridis collecting geological data.

Figure 16. The cavity was full of unique speleothems,
such as unusual stalactites, rims and disc-shaped cave
pearls.

The exhaustion and the cold; -2ο Celsius, forced
us to stop, leaving the rest for the next day. So
we ascented to the surface to warm ourselves and
while tidying we planned our next steps.
Upon returning to base, we had a pleasant
surprise. Our beloved friend George Raitchev
(Fig. 9) together with Marcho and Veso; having
known about the expedition, they had come from
Chepelare, Bulgaria; to visit and entertain us with
their bagpipes.They set up the barbeque, they
blew up the bagpipes; we enjoyed the food and
danced. The next morning; after they had prepared

and served breakfast including hot coffee for all
of us, they departed. (Much loved FRIENDS, we
THANK YOU!)
The program of the Aug. 12th 2007 was as
follows. Lampros, Aleksander and Svetoslav
would continue the survey, while the others
would check the sinkholes of the wider area. And
so it happened! In the afternoon, while we were
so pleased, we enjoyed the last rays of the sun,
documenting and commenting on the results of
the expedition (Fig. 8).
We had gathered enough data to create the map
17
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of the “Chionotrypa”. The only uncharted places
were the “Shasho’s descent”; due to the lack of
time, and the 2 points that we spotted during the
1st exploration which needed climbing.
On Sept. 30, 2007; during the scheduled
expedition club SPELEO at the Aggitis Cave,
Thomas Theodosiadis and other cavers visited
“Chionotrypa”. Descending to the “Mammoth
and Ceiling Chambers” they took marvelous
pictures, but the time was limited and they did not
complete their tour.
The same day in evening; after the successful
implementation of the federal expedition in
Sidirocastro, Lambros Makrostergios and Ilias
Lampropoulos (Fig. 13) from S-OK, together with
Georgios Lazaridis (Fig. 13) from the Hellenic
Speleological Society (ESE), met Thomas
Theodosiadis in Drama. From the descriptions
and the new photos they observed that the ice
compared to the oldest data had subsided, which
shows it gives possibilities for new explorations.
They continued with enthusiasm their journey
to “Chionotrypa” and on the morning of Oct. 1st
2007 they held the 3rd scheduled expedition in
order to explore further, to complete the survey
and to collect geological and biological data.
The ice had unexpectedly melted a lot. A
spacious ring (Fig. 14) had formed at the bottom
of the crater, and George had the opportunity to
gather enough geological data.
An unknoun to us strange bird captured our
interest, and quickly became a target for our
cameras. The strange thing was that the bird
entered the cave for food.
“What was it? Did the ice host life?”
Small flies that jumped naughtily were alive
up to 20 cm into the ice. Maybe it was deeper, but
that was how much we dug to collect them. Also
a kind of wasp that was crawling and eating feces
become another sample to be analyzed.
The vertical gaps leading to the 1st chamber
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were many. But it was still much easier through
the old route, which we had previously followed.
As George; with the help of Ilias, was taking
pictures of the “Mammoth Chamber” my curiosity
was awakened for the cavity we spotted during the
1st exploration, which needed to be climbed. With
the “bright” idea of using a lasso, I tried to throw
the loop around stalagmites... and I got lucky with
the first attempt.
After I checked the anchor visually and with
my weight, with constant and gentle moves I
ascended (Fig. 15).
The cavity; full of unique speleothems (Fig.
16), unfortunately didn’t continue. However,
it became a field of research for George, who
ascended and recorded a new geological data.
Ilias rammed on many new holes, but there were
no satisfying results.
Finally we descended to the “Shasho’s
chamber”, where things were better... because we
made the connection to the “Chamber of the Rain”
and completed the mapping.

3. Results of the expeditions

The puzzling existence of the cave for
decades had been documented through the above
expeditions. As a result; apart from the rich
photographic archive, there is a detailed map
(Fig. 3) and a geological study titled: Geology and
Morphology of the Chionotrypa Cave, Georgios
Lazaridis & Lampros Makrostergios 2013 (same
volume), the conclusion of which is highlighted
here: “”Due to the shaft-like morphology, the
vertical development, the absence of phreatic
evidence and the geological setting, a vadose
origin is more suitable for the Chionotrypa Cave
speleogenesis.””
Moreover, the biological samples that were
collected are under study at the National Museum
of Natural History, Sofia, in Bulgaria.
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премиерно проучване на пещерите на света гора
Алексей Жалов

Пещерен клуб „Хеликтит“, София, България, azhalov@gmail.com

Title: A Premier Study of the Caves of the Holy Mountain (Mount Athos), Greece
The article presents the results of the exploration under the project “Exploration of the caves of
Mount Athos as integral part of the world natural, cultural and historical heritage” under the patronage
of Euro Speleo Projects - European Federation of Speleology.
During two expeditions carried out in 2011, 2012, 2013 the international team of cavers form
Bulgaria, Greece, Romania, Russia, Serbia and Turkey explored 123 caves with total length 1.200 m.
The caves can be divided into three main categories - caves associated with the lives of Saints, cave
chapels, caves-cells, usual and sea caves and artificial caves (water catchments and reservoirs).

1. Въведение

Полуостров Атон е най-източния от 3-те
по-малки полуострова разположени в южния
край на полуостров Халкидики, Северна Гърция. Дължината му е 56 км, а широчината му
варира от 7 до 12 км. Той заема площ от 335,6
км2. Полуострова има разнообразен релеф.
Централната му част е хълмиста (между 450
и 990 м) но на юг – югоизток надморската му
височина постепенно се увеличава за да достигне до 2,033 м на върха на планинския масив
Атон от който произлиза името му. Пейзажът е
див планински, масивите са прорязани от дълбоки клисури и малки долини. Две трети от
полуостров заета от горски площи. Една трета
е скалиста. Бреговата линия е висока и също е
скалиста.
Геоложки районът принадлежи към Сръбско-Македонския масив, която се явава част от
вътрешните Хелениди. (Фиг.1). В югоизточната си част полуостров Атон е съставен от
малкозърнести биотитови гнайси и магматити
в куполна структура. Южният край на полуострова, която включва в себе си масива на вр.
Атон, се състои от варовик, мрамор и метаморфни скали. Северната част, и по-голямата
част от западното крайбрежие на полуострова са съставени от силно деформирани скали,
принадлежащи към една тектонски меланж,
който се нарича зона (AVZ), която разделя на
две големи основни блока: пакет на пластовете
на запад и Vertiskos Kerdillion блок на изток.
Видовете скали в меланж са от метаседименти
(мрамори и гнайси) до амфиболити, еклогити

Фиг.1 Геоложка карта на полуостров Атон с
отбелязани зоните на проучване в
периода 2011-2012 г.

и перидотити (Himmerkus et., 2009).
Атон или Agion Oros (Света гора) е място
отредено на монашеството. Сред зеленината
на полуострова, непроходими клисури и по
крайбрежните скали са изградени 20 манастира, 12 скита, над 600 килии и каливи, където
над 1400 монаси прекарват своите дни в строг
аскетизъм, усамотение и съзерцание. Направеният обстоен преглед на наличните информационни източници, показа че пещерите на Атон
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но по различни причини не се включва физически в нея. В състава на групата са поканени
спелеолозите Илия Агапов и Сергей Камински
от Руското географско дружество, Данило Томич – Сърбия, Тиберио Тулучиан – Румъния и
Георгиос Лазаридис – Гърция. Така съставеният международен екип изготвя проект, с който
кандидатства за подкрепа пред Европейската
федерация по спелеология.
Основните цели на проекта са:
•К
 артиране на известните от писмените
източници подземни обекти – естествени
и изкуствени пещери и подземни съоръжения;
• Откриването и картиране на нови и неизследвани обекти;
•С
 немане на координатите на проучените обекти, съставяне на описания и фото
документация за тях;
•П
 ровеждане на биоспелеологични и спелеоклиматични проучвания;
Крайната цел е съставянето на книга за пещерите на Атонския полуостров!
Фиг.2 Карта на пещерата на пристаницето
Костамонит

не са били обект на спелеоложки проучвания.
В религиозната, историческата и пътеписната
литература бяха открити само данни за използването на пещерите от светци и монаси като
място за живот или религиозни практики, но
описанието на тези обекти и друга информация за тях липсваха.
През 2006 г. М. Стаменова (Стаменова,
2006) първа повдигна въпросът за необходимостта от провеждането на систематични
проучвания на пещерите на полуострова. На
тази основа, същата година Алексей Жалов и
Ламброс Макростергиос (Гърция) решават да
поставят началото на дългосрочен международен изследователски проект „Изследване на
пещерите на планината Атон, като неразделна
част от природното и културно-историческото наследство на Света Гора“. През 2007 г. Л.
Макростергиос направи проучване на място
като посещава някои спелестологични обекти
в района на манастира Пантократор. По-късно
идеята е подкрепена от Алексей Стоев и Ваньо
Гьорев. През 2011 г. Стоев съдейства за осъществяването на първата теренна експедиция,
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Обобщени резултати от проучванията 2011-2013

Първият етап на експедицията е проведен
в периода 15 – 22 юли 2011 година.
В хода на проучването са посетени около
6 различни части на полуострова като работата
е съсредоточена в околностите на следните манастири и отшелнически обители: Манастири
– Зографски, Kостамонит, Дохиар, Ксенофон,
Пантократор, Ставроникита, Св. Павел и скитовете – Свети Илия, Катунакион, Даниало,
Малка Св. Ана, Св. Анна, Неа Скити, Дионисиос, Григориу, Кавсокаливия. Експедицията
проучва и картирани 41 кухини с общата дължина 356,2 м. Най-дълга от тях е морската пещера в близост до пристанището на манастир
Кастомонит (56,40 м).
Вторият етап на проекта е от 1-ви до 12ти септември 2012. Екипът е съставен от А.
Жалов – ръководител, В. Гьорев, Ж. Влайков
(България), Л. Макростергиос, Г. Ойкономидис, Т. Коматидис и M. Каридас (Гърция), И.
Агапов, С. Камински (Русия), А. Ямач (Турция). Проучени са по-детайлно районите около манастирите Дохиар, Ксенофонт и скитовете Кавсокаливия, Св. Ана и Малка Св. Ана,
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Св.Нил Мироточиви и Неа Скити. В рамките
на експедицията бяха идентифицирани и картирани 48 подземни обекта с обща дължина
435.84 метра.
В средата на октомври, приключва и третата поредна експедиция. Тя се ръководи от
В.Гьорев и в нея участват А. Генков и К. Стоичков (България), И. Агапов, С. Камински
(Русия), Й. Лазаридис, Л. Макростергиос, А.
Радулеско (Гърция), Д. Томич (Сърбия). Изследователите разширяват периметъра на
проучванията като обхваща и териториите
около манастирите Хилендар, Евсигмен, Великата Лавра, румънският скит Тимио Продрому
(Преображение Господне), самият връх Атон
и местността Света Богородица (Панагия) под
него.
Открити и картографирани са нови 23 подземни обекти (предимно пещери), между които е и най-дългата проучена досега пещера на
полуострова около 180 м в местността Карула,
и т.нар. Голяма Атонска пещера, която вероятно е най-обемна пещера на Атон. Общата дължина на проучените обекти е около 400 м.
След третата поредна експедиция в рамките на проекта, броят на изследваните досега
подземни обекти е вече 123, с общата дължина
на проучените галерии около 1.2 км.

Кратко описание на проучените досега пещери

Изследваните кухини са от естествен и изкуствен произход.

Eстествени пещери

По голямата част от пещерите са образувани в резултат на корозия. Те нямат големи
морфометрични показатели (дължина, дълбочина), а някой от тях могат да бъдат определени като ниши.
Някой от изследваните обекти имат подчертан тектонски произход, Повечето от тях са
образувани в некарстифициращи се скали като
амфиболити в алтернация с гнайси или зелени
шисти. (пещерите близо до манастирите Пантократор, Св. Павел, Скита Св. Ана (пещерите
на Данаил и Св. Максим). Те представляват
тесни пукнатини, разширени от тектонски
движения като последица от ендогенни процеси. Пещерите образувани в срутища или в
големи скални блокажи са образувани в кар-

стифициращи се скали в резултат на склонови
процеси. Типичен пример в това отношение са
пещерите около скита Кавсокаливия!
Като морски пещери определихме кухините, които са разположени на съвременната
ерозионна повърхнина на морския бряг, на самото морско ниво или на склона в диапазона
(~0.5 до ~10 м н.в.). Всички морски пещери са
образувани в карстифициращи се скали. Пещерите в околността на Нея Скити са образувани в сиво-бели до синьо-сиви Триаски прекристализирани варовикови мрамори, но онези
които са разположени на самото морско ниво
са формирани в компактни варовици. Всички
останали пещери в този район са образувани в
конгломерати. Бреговите пещери между пристанищата на манастирите Ксенофонт и Дохиар
са вместени в мрамори.
От генетична гледна точка, проучените морски пещери могат да се класифицират
като корозионно – абразивни (Тюленовата пещера, Голямата морска пещера (Koстамонит),
Кристалната пещера, Пещерата с 4-те входа,
Голямата морска (Неа Скити). Произхода на
останалите морски пещери е преоблаващо
полигенетичен (вероятно суфозионно – корозионен). Ако трябва да анализираме морските
пещери от морфометрична гледна точка, то
можем да заключим, че онези от тях, които са
разположени на морското ниво и са образувани в компактни скали са най-дълги от всички
изследвани от нас пещери, а пещерите образувани в конгломерати са най-обемни.
Дължина на откритите подземни кухини,
варира от 1,5 до 56 м.
Съществуват информация и доказателства
за наличието на по- големи карстови пещери
на надморска височина над 1000 метра, но
тази пояс все още не е изследван (експедициите не са се изкачвали по-високо от 300 – 400 м
надморска височина).
Изкуствени пещери и кухини
Те могат да бъдат поделени както следва:
1. Водосборни галерии ( каптажи) от изворни пещери;
2. Подземни канали - водопроводи;
3. Цистерни и кладенци.
Ето няколко примера: Дължината на водопровода в манастира на св. Павел е 6.21, но е
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Фиг. 3 Пещера параклис до скита „«Св.Ана”

видно, че в миналото му дължина е била наймалко 25 м (водопровод сега частично унищожен). Дължината на водосборна галерия в
манастира Свети Илия е 4,20 м. (галерията е
задръстена с чакъл и е явно, че дължината му
преди е бил по-голяма)
Необходимо е да се подчертае, че естествени пещери са използвани за стопански или
религиозни цели. Според начина на ползване
на пещерите и подземните кухини те могат да
се разделят на:
1. Естествени пещери, които нямат белези
че са използвани от човека;
2. Подземни канали и водохващания. Те са
изсечени в скалите в повечето случаи по хода
на съществуващи малки пукнатинни пещери за
събиране и отвеждане на вода за водоснабдяването на манастир или обител. Дължината им
варира от няколко метра до 21,6 м. Тук спадат
и уширените естествени изворни пещери водоизточник. Те обикновено са имат арковидно
напречно сечение и са иззидани във входната
част. Понякога са преградени с врата.
3. Подземни водопроводи (а именно стари
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подземни галерии, проходими от хората). Изследваните обекти са плитки, и в повечето случаи са засипани. Те доставят вода от водоизточника (пещерата или каптажа) до манастира.
4. Скално изсечени резервоари и кладенци
Подобни съоръжения са открити в някои
от пещерите край скитовете Неа Скити, Малка
Св.Ана, манастира Пантократор и прочее.
5. Малки естествени пещери и ниши които са използвани за молитви и служене (като
правило в тези пещери могат да се използват
от 1 човек). В тях има малки изкуствени подобрения : иззидани прегради, изсечени места за
сядане или полици за икони и пр.
6. Отшелнически келии, които заемат пещери и големи ниши.
Входа на пещерата е преграден с каменна или дървена стена има прозорци и врати.
В някой от пещерите може да се изградени и
допълнителни структури – преградни стени,
които сепарират вътрешността, стаи и прочее.
Дължината на тези пещери може да достигне до 5-10 или повече метра. Подобен обект
е пещерата край скита12-те Апостоли край
Зографския манастир. Входът е едва видими
въпреки своите размери – 4.8 м широчина и
височина 4.2 м, тъй като т е покрит от храсти.
В лявата си половина той е преграден със стена, която всъщност е част от първата каменна
къща, която е построена в пещерата. Къщата не
е симетрична. Дължината й е между 3.4 - 2.8 м,
широчината 2.4 m, а височината 1.6 m. Площта
е 3.75 м. Стените са ~0,5 широка. Покривът е
направен от дървени греди и е покрит с плочи.
„Стаята“ не е измазана и е без прозорци.
Вътре има друга къща. Повърхността й е
по-голяма ~7.20 м2. Изглежда, че тя била мястот за живеене на отшелника. Има прозорец
и е измазана отвътре и отвън. Има специална
ниша за икона в западната стена на къщата.
Общата дължина на пещерата е 9.60 м.
7. Пещери параклиси, посветени на паметта на различни Светии, които са живели
в тях. Като правило, в някои случаи, те са естествени пещери, използвани от отшелници в
практиката или келия. В тези кухини, в някои
случаи, може да има зидани стени или с врата
(Св. Козма; Св. Пимен Зографски, Св. Максим;
Св. Герасим; Св. Григорий; Св. Павел. Вътре
те приличат на параклис или малък храм. Дъл-
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жината на тези пещери 3 – 20 м. В непосредствена близост до тези кухини може да има
параклиси и други сгради. (Фиг. 3)
Всички проучени обекти в рамките на посочените две експедиции са локазарирани по
координати с GPS, картирани, описани, фото и
видеозаснети!
Следва да се отбележи, че направените досега проучвания на пещерите в Атон обхваща
една сравнително малка площ от територията
на полуострова, покрита с карстифициращи се
скали. Предстоящите още по-подробни проучвания с положителност ще доведат до откриването на много нови обекти.
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SPELEOLOGICAL BIBLIOGRAPHY OF TURKEY
Bulent Erdem
Заглавие: Спелеоложка библиография на Турция
The expression ‘speleogy’ comes from the words ‘biblion: book and graphein: to write, to describe’
in greek, it has two meanings: the first one is the informative writings in one or more books, the other
meaning is the list of the works on a particular subject or the works published on various subjects.
Even if the title is the bibliography of the speleogy; the aim of this work is basically to compile each
and every printed or digital material written about the caves in Turkey, then to bring them to the public
interest.
Ultimately in this dıligent work, you can find the concern to reflect every information and the procedures used in detail, also to clarify every complication we encountered, the way vve approach to handle
them, and the concern for updating the previous works, along with the s.tudy so that we can keep these
updates steady.
The first bibliography on the caving of Turkey has been published in French. Prepared by
Claude Chabert and including references than 60
books, she appeared in la 42eme edition of Caves
and Chasms. It was followed by a study published
by Michel Bakalowicz in 1970 in the 45th annual
edition of the same magazine. Bakalowicz was 47
works, including a number came from the studies
prepared by Selcuk Trak and Ervin Lahn in the
1940s. It should be noted that one of Selcuk Trak
had been honored by Prof H. Louis of the Institute
of Geography, French and re-released with his
preface. This second edition included 627 securities which the most important was the Annals of
Geography, which dated back to 1871.
Claude Chabert has resumed work on bibliography speleological of Turkey in the 1980s, this
time in collaboration with Mustafa Aktar to the
sources in Turkish. Their study, Bibliography Speleological of Turkey 1722 – 1987, has been published by The Caving Club of Paris in 1988. This
book includes 979 sources, including a number
has no direct relationship with the domain. Also
some references lack of meaningful descriptions,
such as abstracts or dates of publication.
From 1995, an effort was started to find, collect and catalogue the sources included in the
study Chabert, as well as those added later. The
objective is to make possible, to amateurs and
professionals at the same time, the access to all
kinds of sources, printed or digital.
Given the difficulty of accessing the information in Turkey in general, this objective presents a
real challenge. Academic publications, which are
increasing in number recently, are always difficult
to follow because of the problems of organization.
All the same, it is stated that the interest in the
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study speleological becomes stronger and stronger, it is obvious by the nomre and the quality of the
theses prepared by the students at the level of master’s degree and phd. At present, more information
may be collected over a period of studies in the
field thanks to the technology that facilitates the
search, as well as the contact with the authors.
The bibliography is sent to all who démonstrent an interest in the subject. This enables us to
create a medium of exchange because, in this way,
new information and corrections can be added to
the list. At present there are, in the bibliograpie,
2,918 securities in which the texts of 2,895 were
able to be kept in our archives. The digitization of
2,349 of these works is completed. The bibliography also includes a description of the sources
in Turkish as well as in the original language and
references are indexed. We just acquire 126 new
sources that will be soon included.
At present, our effort is to be able to open
these studies has access to the Internet. We hope
to offer rechercheurs the chance to read a variety
of sources.
1) These studies are : Selcuk Trak, Turkey
Coğrafya Eserleri Genel Bibliografyası (General
Bibliography on the Geography of Turkey), Dil
ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü,
no.1, 1941, and Ervin Lahn, “Turkey Jeolojik
Bibliografyası” (The Bibliography of Geological
Turkey) in Turkey Jeoloji Kurumu Bülteni (the
Bulletin of The Geological Institute of Turkey),
no. 2, March 1948. This includes the titles of 519
works.
2) A number of 19 theses have been completed in
the area between the years 2004-2007.
3) A typical example is the gift made by Alexey
Zhalov of 15 books in Russian and Bulgarian.
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Изследване на карста и пещерите. Методи
за пещерни проучвания
Karst and cave studies. Methods of cave exploration
GEOLOGY AND MORPHOLOGY OF THE CHIONOTRYPA CAVE
(FALAKRO MT, MACEDONIA, GREECE)
Georgios Lazaridis1 & Lambros Makrostergios2
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georgelazarides@yahoo.com, geolaz@math.auth.gr
2
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1

Заглавие: Геология и морфология на пещерата Хинотрипа (планината Фалакро,
Македония, Гърция)
In the present article a morphological description of the Chionotrypa Cave is given. It is a static icecave that is not accessible every year during the last decades. The cave entrance is a 60 m deep collapsed
sinkhole with vertical walls and ice –filled bottom. The cave interior is also filled with ice and snow, and
presents a lot of broken speleothems probably related to the presence of ice.

1. Introduction

The Chionotrypa Cave is located to the west
part of Falakron Mt. (N 41 17,725, E 024 05,412,
2078 a.s.l.) in the Drama Prefecture (Macedonia,
Northern Greece) (Fig. 1). The name of the cave
derives from the Greek words chioni=snow and
trypa=hole and means “a hole filled with snow;
ice cave”.
It is an interesting cave, located in the broader
area of the longest so far known karst conduit of
Greece, the cave of Angitis Spring (Maara Cave).
During the last decades Chionotrypa has not been
accessible every year as many cavers failed to enter the cave because its entrance is covered with
ice. One can visit the cave only during warm seasons. A few decades ago mountaineers reported
the existence of a cave at the bottom of the sinkhole known as Chionotrypa Cave.
The exploration and the surveying of the
Chionotrypa Cave took place on 2007 by the
Mountaineering-Speleological Community of
Karditsa city, after the information given that the
cave was accessible (N. Diafas pers.com. 2007).

2. Geological setting

Falakron Mt. lies in Eastern Macedonia and
consists of thick marble series, namely Falakron
series. It borders with the Kato Nevrokopi basin
that is a polje to the north and with the Drama
basin to the south. The area belongs geologically
to the Rila-Rhodope massif. The Falakron series

overlies the thick siliceous series of Paleozoic age
that comprises a unit of orthogneiss, about 2000 m
of thicknes, overlaid by approximately 300 – 600
m thick formation of repetitive altered gneissesmichaschists-marbles with intercalations of amphibolites. The siliceous series do not outcrop to
the study area but can be considered as the impermeable base of the carbonate aquifer (NOVEL
et al., 2007). The carbonate Falakron series, approximately 1500m thick, constitutes the aquifer.
At the lower parts thin-platy graphitic marbles
appear well bedded with muscovite on the bedding planes that gradually passes to the principal
component of the series that are white, compact
marbles. Between the two sorts of marbles there
are intercalations of dolomitic marbles.
The drainage network of the mountain has a
dendritic pattern Vavliakis et al. (1989). A number
of sinkholes are located between 800 – 1400 m
a.s.l. At the northwest foothill, sinkholes are located at 540m elevation. To the south the karst
conduit of the spring Angitis (5 m3/sec) is located
at 123 m a.s.l. This spring drains the Kato Nevrokopi Polje and the Falakro Mt. as well (Dimadi,
1988; NOVEL et al., 2007). In addition two more
springs are located between an elevation of 600800 m (Dimadi, 1988).

3. Morphology of Chionotrypa

The Chionotrypa Cave entrance could be
described as a collapsed sinkhole (Fig 1; 2b), ap25
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Figure. 1. Chionotrypa Cave. Profiles (left) and ground plan (right) of the cave. A Schmidt-diagram on the top
shows the orientation and the dipping of the joints. 1. Cave sidewalls; 2. passage; 3. ice outline; 4. morphology
of the sinkhole; 5. ice plug; 6. marble; 7. pre-breakdown stalagmites (on the profile)

proximately 60 m in depth (in total is approximately 105 m deep, chambers included), with
vertical walls that are partially filled with perennial ice. At the northernmost part of the sinkhole
bottom, the ice is being expanded underground
towards the “first” large chamber of the cave (Fig.
1; 2d). The ice covers totally the bottom of the
sinkhole. When ice melts, a narrow passage between the ice and the rock appears. Close to this
opening dark layers at the ice profile, represent
events of intense ice melting. The sidewalls of the
sinkhole are partially covered with flowstone, stalactites and stalagmites. At the southern side there
is a large stalagmite of about 30m in height that is
a pre-collapse speleothem (Fig. 2c).
The sidewalls are sculptured on groovelike mode (the groove dimensions do not exceed
more than a few mm in breadth and several cm in
length) in places where ice is in contact with the
marble, showing a vertical motion of the sidewall
water (Fig. 2g).
The cave chambers are of bell-like shape intersecting each other (Fig 1). In other words the
chambers can be considered as distinct vertical
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shafts arranged in one direction connected with
each other after their gradual enlargement. In
many places, collapsed boulders can be observed.
Exclusively in the passage that leads to the northernmost chamber micro-scale forms of water
erosion or corrosion are preserved on side-walls.
Small-sized half-tube-shaped curving entrenchments have been observed on flowstone surface,
in places where the ice was in contact with these
speleothems. At the northern sidewall of the “first”
chamber of the cave some profiles of probable
“old” speleothem coating are noticed (Fig. 2e) as
well as a canopy-shaped flowstone (Fig. 2f). The
profile (the northern sidewall) is probably the result of breakdown. On the western sidewall thin
layers of calcite crust are observed above the ice
level.
The decoration comprises various speleothems, such us the common ones stalactites, stalagmites, columns, and draperies. In addition other less common speleothems, such as cave pearls
and rims (Fig. 2h) are also observed in a small
chamber on the northern wall, few meters higher
than the ice surface.

Балканската спелеоложка конференция „София’2014“

Figure. 2. Chionotrypa Cave: a) Map of Greece and 3D topographic model of the broader area where the cave is
depicted; b) Chionotrypa sinkhole; c) the large stalagmite of approximately thirty meters in height; d) the “first”
chamber and the cave entrance; e) a natural profile of sinter at the northern sidewall of the “first” chamber;
f) a canopy stalagmite at the northern sidewall of the “first” chamber; g) groove-like morphology of the marble
at the contact with the ice; h) rims; inside these rims there are disc-shaped cave pearls.

Most of the speleothems of the “first” chamber are sheared. Broken speleothems are usually
presented in places lower than the level of the
entrance. In addition, ceiling speleothems are ob-

served precariously placed inside small cavities on
the walls. Commonly, in the main passages soda
straws replace the older stalactites which had been
broken and are missing. In two cases the fragments
27

Balkan Speleological Conference “Sofia’2014”

of broken thin draperies are precariously placed in
small side-wall pockets probably due to the press
of ice lateral expansion or movement.

4. Discussion-Conclusion

The sinkhole of Chionotrypa Cave is developed from roof collapse of an older cave due to
denudation processes. The morphology of this initial cave is considered to be similar to that of the
“first” chamber (Fig. 1). Thus, the large stalagmite
in the sinkhole can be considered as a preserved
“old” speleothem of this cave.
According to the division of ice-caves (BÖGLI, 1978), the Chionotrypa Cave is a static one.
In Greece caves with perennial ice are scarcely
reported. Ice-samples were collected from the
entrance area and the deepest place of the cave
as well, in order to investigate the paleoenvironment. The samples analysed by Dr. L. Dotsika
(researcher of the National Centre of Scientific
Research “DEMOKRITOS”) indicate that this ice
comes from the seasonal ice melting and freezing
and for this reason are not appropriate for such a
study (Dotsika, pers. com. 2009).
There is evidence that the action of the iceplug on the speleothems causes in some cases
their shear. This aspect is in general speculative.
Missing ceiling formations of older generations,
sheared-off stalactites and draperies, deposited on
the top of floor speleothems, broken and deposited stalagmites, sheared-off stalagmites shifted
from their base but still standing upright, cracked
conical stalagmites, tilted and leaning stalagmites, moraine-like piles of floor flowstone and
precariously placed ceiling formations are some
phenomena that if one observes in one cave, then
it is difficult to find an alternative hypothesis for
the speleothem damages except from the action of
cave ice (KEMPE, 2004). All the fore mentioned
phenomena that concern floor formations are difficult to be observed in the Chionotrypa Cave due
to the ice that covers the whole cave area. On the
other hand, the rest of the essential phenomena
such as the broken columns that still stand upright, missing or broken ceiling speleothems and
precariously placed formations indicate the action
of the cave ice on the speleothems. Additionally,
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seasonal freezing of the water inside cracks may
have lead to the collapse of the sinter observed.
According to the groove-like sculptured marble or
speleothem coatings, close to the bottom of the
sinkhole and inside the cave, corrosion at the rock/
ice contact is probable. Due to the shaft-like morphology, the vertical development, the absence of
phreatic evidence and the geological setting, a vadose origin is more suitable for the Chionotrypa
Cave speleogenesis.
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DJIN FU DONG IN TENCHONG – THE LONGEST LAVA TUBE CAVE IN CHINA
Alexey Zhalov

Speleo Club “Helictite”, Sofia, Bulgaria, azhalov@gmail.com

Заглавие: Джин Фу Донг – най-дългата лавова пещера в Китай
През късната есен на 2011 година се проведе 3-тата поредна китайско-българска спелеоложка експедиция в провинция Юнан – Северозападен Китай. По време на експедицията бяха проучени и картирани 10 пещери с обща дължина на галериите 4 854 м. Между проучените пещери
и пещерата Джин Фу Донг намираща се във вулканския район Тенчонг. Работата представя описание на пещерата като най-дългата открита досега вулканска тръбна (lava tube) пещера в Китай.
Пещерата е образувана в плейстоцен – базалтово – андезитна лава с възраст 0.21 ± 0.12 Ma. Тя е
дълга 742.1 м и има денивелация 94.1 (-24.3); +69.8 м.

1. Introduction

From 20 Octobet to 10 November 2011 was
carried out the 3-rd Chinese – Bulgarian expedition in Yunnan Province – South West China. The
Bulgarian team was composed by Alexey Zhalov
– Caving Club “Helictite” Sofia – Leader; Alexander Stoev – Caving Club “Puldin” – Plovdiv;
Boyan Petrov – National Museum of Natural History; Kamen Bonev - Caving Club”Vertilend” –
Sofia; Konstantin Stoilov - Student Caving Club
“Academic” – Sofia. The group included a Greek
speleologist Lambros Makrostergios chairman of
the Cave Club of Karditsa town.
The Chinese side was composed by Zhang
Fan – caver and Deputy Director of the Institute
of Geography of Yunnan Province; Professor Liu
Hong – hydrogeologist, Wang Jian and So Shu
Xuan.

Within 20 days, 12 of which fieldwork, the
expedition worked in two different areas about
400 km far from each other . Ten days were devoted to work in the Baoshan district in particular
in the territory of Golingoshan National Nature
Reserve, stretches along the China Myanmar border. About that time, six horisontal and 2 vertical
caves were explored. The expedition worked also
in area about 60 km from Kunming where longest
caves of the expedition was mapped (Fig.1: Yenze
Dong (Swallow cave) legth 1514, depth -95 m
and Da Shi Dong (Big rock cave) length 1394 and
depth 39.30 (-22.6 m/+16.7). (Zhalov, 2011).
During the expedition were mapped 10 caves
with a total length of the galleries above 4854 m.
B. Petrov explored all objects from biospeleological point of view, respectively, had collected
a considerable zoological material. He carried out
research on the species composition of bats in all
visited and explored caves.

2. China’s volcanoes and volcano cave
exploration in the country

Fig.1 The locations of speleological explorations

There are about fifteen volcanic centers in
China that have been active in the Holocene (i.e.,
the last 10,000 years) (Liu. 1999, 2000) (Fig.2) .
In a number of these centers basaltic volcanism
has emplaced extensive lava flow fields, some of
which contain evidence of lava caves. Up to date
the cave exploration in China is focused in karst
terrain’s so, the study of the lava areas is very
poor. For example in the list of the Worlds longest
lava tubes compiled by Bob Gulden (http://www.
caverbob.com) did not consist any Chinese cave.
As much as the cave exploration in volcano areas
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Fig.2 The distribution of the volcanoes on the territory of China

exist, lava caves are known in the Wudalianchi and
Jingpo Hu volcanic fields in northern China’s Heilongjiang province, and in the Leiqiong volcanic
field in Guangdong and Hainan provinces. (Wood
& Haiyan, 2010). According the same authors the
Underground Ice Cave situated at Wudalianchi
volcanic field and especially in Loaheishan volcano area in northern Heilongjiang Province “may
be the longest lava cave so far known in China
(accurate mapping of caves at Jingpo Hu or Hainan Island may prove that some may be longer)”.
The total length of the cave is 515 m and the lava
age is dated as 0.512 Ma*.

3. The vulcanizm in West China and
Tengchong volcanic field

The volcanism in West China is a result of the
collision between the Indian and Eurasian continental plates. It caused deep subduction of the Indian plate beneath the Tibetan plateau which give
rise to hundreds of volcano clusters in the Xinjiang
(Tianshan and Turfan volcano groups), Tibet (Kunlun volcano group) and Yunnan (Tenchong volcano district ) provinces. Up to now there is not any
written information for existence of lava cave.
During the joint Chinese – Bulgarian expedition we worked close to the Tengchong volcano
field and have the chance to make the first exploration of lava tube cave in this area.
The Tengchong volcanic district is located in
southern China near the border with Burma (Myanmar). (Fig.3). Tens of volcanoes and ca 9000
km2 volcanic rock, mainly formed in Quaternary,
are located in the Tengchong basin in the north of
Teng-Liang graben.
*
Ma (for megaannum), is a unit of time equal
to one million (106) years.
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The Tengchong area contains 3 main volcanoes of Holocene age, Dayingshan, Maanshan,
and possibly Heikongshan, plus 65 older volcanoes and cones. Major volcanic rocks are basalt,
dacite welded tuff, basaltic trachyandesite and
trachyandesite. All of them belong to a highpotassium calc-alkaline volcanic suite. Volcanic
eruptions in this region can be roughly divided
into at least four stages or swarms: late Miocene–
Pliocene basalt and olivine-basalt volcanic rocks
(5.5 – 4.0 and 3.8 – 0.9Ma) and Pleistocene acid
rocks (0.8 – 0.1 Ma); late Pleistocene–Holocene
basalts and intermediate-acid rocks such as andesites (0.1 – 0.01Ma) (Mu et al., 1987)(Ji, 1998) ( Li
et al., 1999) (Wang et al., 1999).
The chemistry analise of the rocks show that
from Pliocene–Pleistocene to Holocene, K2O content increases in the volcanic rocks from 1.5% to
3.65%, but MgO content decreases from 5.91%
to 3.04% (Fan et al.,1999). The Tengchong volcanic component has high Al2O3 and K2O, but low
TiO2 . On the diagram of K2O–SiO2, it belongs to
high-potassium basalt and andesite, as well, in the
Log –Log diagram, it drops into the island-arc
domain (Zhao& Chen, 1992). Nd–Sr isotopic and
micro-element analysis indicates that the mainseries rocks are sourced from metasomatic mantle
eclogite and pyrolite (Zhu et al., 1983). Basalts
and andesitic basalts are characterized by high
87
Sr/86Sr ratio (0.7057–0.7081), low _Nd values
(ε1.1 to ε5.7), and particularly high —208Pb/206Pb

Fig.3 Location of Tenchong volcano are and distribution of volcanic rocks
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Fig.4 Location of Djin Fu Dong in the context of the
proto volcan in area

ratios (1.08–1.12) (Chen et al., 2002).

4.Djin Fu Dong Lava Tube Cave

Djin Dong is a lava tube cave, formed by
Pleistocene basaltic-andesitic lava flow with age
0.21 ± 0.12 Ma . It is located 5.6 km W-NW from
Tengchong town and 0,350 km NE from stone kibble factory, located in (Teng Chong Xian neighborhood) on the right side of the provincial road
№ 317. The entrance is situated at alt. 1642 m in
the middle of the vegetable field 1.2 km west from
the massif of a proto volcano. WGS Coordinates:
N25.03170 E98.43969 (Fig.4)
The main direction of the cave development
is W – NE, so the gallery followed the way of the
lava, coming up form the volcano. The entrance
is elliptic (6.5x4.5 m) and vertical. After a drop of
2.5 m the cave branches into two directions E-NE,
where the passage is going upward and W - which
development is downwards. The length of the law
grade passage is 210 m and its depth is – 24.3
m. The scandent branch is 521.10 m long with a

Fig. 6 Triangle profile in some sections

Fig.5 The gallery profile is manly oval

depth of +69.8. The main form of the gallery is
oval (Fig.5), but in some places becomes triangle
(Fig.6) with dimensions in the range from 2 – 5 m
width to 1.5 m – 6 m high. The floor of the whole
cave is covered by basalt blocks, filmed by thick
layer of mud and guano. Stalactites made of lava
dripped from ceiling. (Fig.7).A lot of them are located in the entrance part of the cave. All of them
are small, average length 3 cm. These are formed
when the secondary lava flowing into the cave is
suddenly cooled.
The water slightly enriched in CO2 dribble
from some fractures in the ceiling, form calcite
speleothemes. (Fig.8). Probably they are as a result from solution of surficial deposits probably of
sand. The calcite speleothems in the cave includes
flowstones, centimetric stalactite embrys, stalagmites, minisinters . It is wet and hot (temperature
in the scandent passage is 15,3°C and in downwards one is 1 – 2°C lower. Total length: 742.1;
Depth: 94.1 (-24.3); +69.8 m.

Fig.7 Lavactites in the cailing
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Literature:

Fig. 8 Sentimetric stalactite embris

5. Biospeleological studies

Boyan Petrov from National Museum of Natural History explored all objects from biospeleological point of view, respectively, had collected a
considerable zoological material. He carried out
research on the species composition of bats in all
visited and explored caves.
Preliminary investigation of the collected
material showed that it includes a number of probable undescribed troglobites and troglophiles. Generic and even the family identification of many
specimens are still pending examination by taxonomists.
Vertebrata
Rhinolophus cf. Stheno ~11 ind., 1 female
FA=44.0 mm. Probably the second find in Chine.
Invertebrate
Araneae: 16 ind., 3 species, 1 troglobite?
Opiliones: Cyphophthalmi - 1 ind., troglobite?
Opiliones: Phalangidae - 1 ind.
Chilopoda: Scutigeridae - 3 ind., 1 species
Collembola: 4-5 ind., 1 species
Coleoptera: Carabidae - 1 ind., not a cave
dweller.
Coleoptera: Pselaphidae - 1 ind.
Coleoptera: Staphilinidae - 14 ind. (2 species)
Coleoptera: Family indet. - 1 ind., length
about 3-4 mm
Orthoptera: Aemodogryllinae - 7 ind., > 100
observed at many places in the cave.
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KARSTIC AQUIFER INVESTIGATIONS BY GEOELECTRICAL METHOD IN
HARD ROCK FORMATIONS, CASE STUDY IN WESTERN PARTS OF IRAN
Abdollah Taheri Tizro

Department of Water Engineering, College of Agriculture, Bu–Ali Sina University, Hamedan, Iran
(e–mail: ttizro@yahoo.com)

Заглавие: Карстови водоносни хоризонти проучвания чрез геоелектрически метод в
твърди скални формации – по примера на изследването на западните части на Иран
Western of parts Iran mostly comprised of hard rock’s formations such as sedimentary, metamorphic and volcanic. The rocks are repeatedly folded and faulted. The depth to the basement topography
is shallow to deep in hard rock terrain. The present study aims at delineating the hydrogeological framework in hard rock terrain by using interpreted results of electrical resistivity data generated by the author
in the reconnaissance field visits. The VES conducted more than 100 locations.

1. Introduction

Hard rock are those geological formations or
group of rocks lacking primary or intergranular
porosity but the secondary porosity can be developed as a result of tectonic activity and chemical reaction which forms a well definable aquifer
system. The dynamics of groundwater i.e. occurrence, movement and interactions is well defined
in porous medium, but however in hard rock’s it is
still beset with many problems. Karstic area contains some of the largest water-producing wells
and springs in the world. Until the development
of well drilling technologies, communities generally were located along the margins of karst areas,
downstream from large springs that provided wa-

ter for drinking, agriculture, and other uses (Philip
E. LaMoreaux& et.al, 2001). In western part of
Iran (Fig.1), over two third of the surface area is
occupied by hard rocks. The major parts of the
area is covered by carbonate rocks, mainly of Asmari (Oligo-Miocene) and Shahbazan (EoceneOligocene) formations. These rocks are extensively Karstified in Kermanshah region (Sahabi, et.al,
1998). An attempt has been made in this study to
delineate hydrogeological framework and karstifications of hard rock formation.

2. Material and method

Hydro geophysical set up:
The area is covered by Mesozoic and Cenozo-

Fig 1. Distribution of Carbonate Rocks in study area (Courtesy Geological survey of Iran)
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ic formations (schist, limestone vulcanized Dolomitic Limestone), recent and sub recent sediments
(clay and alluvium mixed). Average annual rainfall is just about 450 to 500 mm. Detailed study
of borehole lithology data and geophysical data
reveals that the depth of alluvial burden ranges
from 20 m to 150 m bgl. The depth to water table
is 5 m in hilly area and reaches up to 45 meter in
alluvial deposits.
Geophysical method is an effective tool for
ascertaining subsurface geologic framework of
an area. Modern developments in resistivity data
interpretation have considerably increased the
depth of investigations with reasonable accuracy
up to depth of about 500 m. Application of geoelectrical method has lead the workers to develop
surface resistivity techniques for making quantitative estimates of water transmitting properties of
aquifers (Taheri Tizro, Voudouris K. S. & et al.,
2010). Vertical Electrical soundings (VES) data
conducted with schlumberger configuration at
three regions of hard rock formations. The maximum current electrode was kept between 400-500
m. The field apparent resistivity data for different
values of AB/2 have been processed and sounding
data have been interpreted quantitatively and geologically as described by (Bhattacharya and patra,
1988; zohdy, 1989). The interpreted quantitative
resistivity data of VES sounding has been carefully compared with the available lithologs and

resistivity ranges adopted for different geological
formations. During the course of the investigation a correlative studies between resistivity characteristics and subsurface lithology were made,
this also helped in recommending well sites in
hard rock of carbonate formations. The carbonate
rocks, are primarily limestone attain a thickness
of several square kilometers and it contains interbeds of shale or shaly limestone or marl and marly
limestone.
The limestone differs from most other rocks
in that they are highly soluble. The soluble property of the rocks given rise to development of
manifested topographic and hydrologic features.
Percolation of groundwater through intergranular
interstices and fractures has enlarged the openings and has become a large cave. The cave of
Quri Qaleh with 13 km in length is a very impressive located on the road of Kermanshah - Paveh
(Fig.1). The collapse of unsupported beds above
large caverns in some areas has left depression or
sinkholes and development of internal drainage
around it. Topographic inequalities with in the area
favors deep circulation of groundwater and solution activity in deeper levels. This can be clearly
observed in Sarab Qanbar and Sarab Nilofar (Two
springs with about 1000 to 1500 l/s discharge).
In the Rijab area, dissolution of the Asmari limestone has produced Karstic features. The rocks in
the area have been extensively karstified and have

Fig. 2 A selected VES curve and its lithogical formations in Ravansar region
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formed important groundwater resources through
out the area. In this study it was found that geoelectrical method is an efficient tool and can be
helpful in deducting the karstified zones. Vertical
electrical sounding were carried out in regions of
Kermanshah province.

3. Result and discussion

The compact limestone in Ravansar region
shows a very high resistivity of the order of 120 450 ohm-m. The reduction in resistivity values in
the region was observed which indicate groundwater occurrence, after drilling of few wells. Successful well with 40 l/s yielding was observed.
The presence of solution cavities within the
limestone as a good aquifer, can not reduce the
resistivity very much and the best water yielding
limestone may show a resistivity of the order of
few hundred ohm-m. The limestone formations at
deeper zone in Ravansar region are covered with
impermeable layers of clay and marl although solution cavities are noticed in limestone at depth
140 meter (fig. 2). Well drilled in this location
posse’s high scharge.
Different factor has given rise to karstic
features. In general, the formations are vertical
to gently dipping; solution activity is intense in
some places along fault zones. The groundwater
occurs in the limestone in the joints and solution
cavities in some parts but the increase in the clay
and chalk content in the limestone has affected
the permeability of the formations. Therefore the
aquifers are likely to be less productive. The presence of solution cavities as observed in Krend region could not reduce the resistivity values very
much. The existence of karstification has to be

established by drilling wells at depth of 300 m bgl
at some parts of Ravansar region. In Kangavar region dissolution cavities occurs in deeper zones of
carbonate rocks.
Based on hydrograph analysis of observing
well stations during the period 1982 – 2012, it is
concluded that there is average decline of about
15 m in the static water level in the many basin in
the area and a tragedy is water crisis in karstic region appearing. These issues call for better water
resources management by Government agencies,
in order to maintain groundwater levels and sustain additional extraction in karstic areas.
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Заглавие: Хидротермални пещери в планината Атос (Света Гора)
A newly identified field of hydrothermal caves in Athos Mt. (Agion Oros) is described here for the
very first time. The cave pattern and the meso- and micro-scale morphology is given and discussed.
Mineralogical evidence is preliminarily presented.

1. Introduction

Hypogene-hydrothermal Speleogenesis has
already been known in Chalkidiki Peninsula,
northern Greece, from the caves of the Petralona
area (Lazaridis, 2009; Veni et Al., 2009; Lazaridis
& Melfos, in preparation) and the caves of Aghia
Paraskevi (Lazaridis et al., 2011). However, there
is no evidence that these two cases represent a
single and contemporaneous speleogenetic stage
in a particular uniform geothermal and geological
regime. At the moment they are studied as distinct
examples and further investigation of possible
interrelation awaits further data. In the rest part
of the Chalkidiki (apart from Athos Mt.) there
is a large amount of caves, mostly explored and
surveyed during the expeditions of the Hellenic
Speleological Society, Department of Northern
Greece in the summer season of 2012.
Although some of these caves present morphological features resembling those with hypogene origin, there are not enough mineralogical or
other evidence for their classification (Lazaridis,
pers. observation).
In particular the Peninsula of Agion Oros
was systematically explored by the international
project “The caves of Holy Mountain Athos”
(Alexey, et al., 2011 & XXXX; https://sites.google.com/site/athosmistery/home) and three expeditions have been completed so far. During the third
expedition of this project a new field with hydrothermal caves was identified.
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In these caves as well as in small fractures
phreatic calcite crystals are formed at an altitude
of about 1000 m above sea level (a.s.l.) up to almost the peak of the Athos Mt. (2033 m a.s.l.).
The area is located at the south-central part of the
Athos Mt. and especially at the steep slopes above
the “Krya Nera” location where the morphological gradient of the mountain increases and the
forest ends as well as at the surroundings of the
Panagia Church. The caves are located in Triassic recrystallized limestones and marbles of the
Circum-Rhodope belt (e.g. Georgiadis et al., 2007
and references therein).
In the present study we present description
of the newly identified hydrothermal cave-field as
well as the cave pattern and the meso- and microscale dissolution morphological features found in
these caves.

2. Cave Location-Morphology-Mineralogy

The location and the description of the caves
studied at Athos Mt. are given below. Typical cave
pattern is given in ground plans, longitudinal and
cross sections in Fig. 1.
A small cave, at 1476 m a.s.l., is located at an
almost vertical wall of carbonate rocks (marbles)
(N400 08’ 58.3’’, E240 19’ 38.1’’) south of the
Panagia Church. The shape of the cave entrance is
almost circular and quite symmetrical. The internal morphology is similarly symmetrical and its
dimensions are gradually decreasing. Few meters
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Figure 1. Typical morphology of the Athos Mt. caves (Pachoumios Kelli cave and the “small cave) in ground
plans, longitudinal and cross-sections.

inside the entrance the horizontal part turns upward to a passage (Fig. 2a) of “outlet” morphology (sensu Klimchouk, 2007). The most internal
horizontal part and the vertical outlet are lined
with scalenohedral calcite crystals up to few centimeters long. Their color is yellow to brown due
to impurities. Lateral pockets inside the horizontal part are also lined with these phreatic crystals
(Fig. 2b). Furthermore, small curved wall pockets, which end to a flat ceiling, regardless of the
geological structure, found at the cave-walls and
resemble to the “Kempe facets” (Laügdecke of
Kempe et al., 1975; corrosion bevels of Ford and
Williams 2007) a morphology that is characteristic for speleogenesis by water convection.
The cave of Pachoumios Kelli (Fig. 2c,d) is
located at 1074 m a.s.l. (N400 08’ 54.8’’, E240
20’ 02.2’’) and may be considered the most typical hydrothermal cave of the area. It is mostly vertically developed and can be considered as a relict
outlet. The lower part of the cave is divided in to
two partial chambers which are meet upwards. Its
side-walls are covered with scalenohedral calcite

crystals longer than in the above mentioned cave,
exceeding 5 cm in length. They are “island spars”
in their core and yellow to brown calcite. Inside
the cave three different floor levels were found.
Based on historical data it is very probable these
floors were artificially constructed by the monk
Pachoumios and his students, during their living
inside this cave. The absence of calcite crystals
or the presence of broken ones in these floors is
in agreement with this suggestion. Wooden columns, stairs and constructions were placed into
artificial pockets on the cave-walls.
In the same area, at 1076 m a.s.l. (N400 08’
55.1’’, E240 20’ 05.3’’), a small cavernous place
was discovered that present wall-pockets with the
”Kempe facets” (Fig. 2e).
About 100 m east of the Pachoumios Kelli
cave, another “Small Cave” (Fig. 2f) is located at
1083 m a.s.l. (N400 08’ 54.0’’, E240 20’ 03.8’’).
Two entrances lead to a small chamber in which
partitions (a form of speleogens) occur. The cave
is small but its morphology is similar with those
that display calcite crystals.
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Figure 2. Athos Mt. (Agio Oros) hydrothermal caves. a: outlet ceiling formation in the small cave close to Panagia Church; b: side-wall pockets in the small cave close to Panagia Church; c: the entrance of the Pachoumios
Kelli Cave; d: upwards view of the Pachoumios Kelli Cave (outlet morphology); e: small cavernous form with
Kempe facets; f: the interior of the small cave easterly of the Pachoumios Kelli Cave; g: the large chamber of
the Athos Cave.

The Athos Cave, (Fig. 2g), as it has been
called by previous visitors, is located at 1128 m
a.s.l. (N400 08’ 57.2’’, E240 20’ 04.7’’) and is the
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largest known cave in the whole peninsula. There
is a large chamber with two entrances, and it is
separated by a bedrock bridge. The upper most
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Figure 3. Phreatic calcite crystals in a wall-pocket at the Pachoumios Kelli Cave in Athos Mt. Agio Oros and
frames (inlet) of videotaped photoluminescence showing the duration of the emitted red and light-blue light after
the flash-light.

parts of the chamber continues to a passage of
much smaller dimensions and a vertical part that
ends to an outlet as far as can be seen. The latter was partially explored during this project. The
“outlet” morphology of this cave is in accordance
with the rest of the area. Speleothems were found
only at the deepest parts of the cave, far from the
entrances, and they are in general intensively corroded and covered by a layer of weathered material. However, in many places (especially in small
pockets) some speleothems are not weathered.
Flowstones, cave corals, stalactites, stalagmites,
columns, thick helictites, and bottlebushes on tiny
stalactites that are few centimeters long found in
this cave in contrast to the rest caves where in
general speleothems are scarcely developed.

Photoluminesence of one broken calcite crystal on the cave-wall of the Pachoumios Kelli cave
was tested in situ and contemporaneously videotaped by using an external flash-light and a digital
camera (see Shopov, 1997 and references therein). From the analyses of the video it is shown that
the “iceland spar” in the core of the crystal was
emitted a red light for about one fifth of a second
(Fig. 3) whereas the most external yellow layer
was emitted a light blue light that lasted about
one second. Similar results observed for the yellow calcite crystals found at the small cave close
to Panagia Church even though “iceland spar”
did not found. Similar luminescence has been
observed in hydrothermal calcite crystals which
formed at > 60 oC (Dublyansky, 2000).
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3. Conclusions

The newly identified hypogene morphologies of the caves at Athos Mt. is a significant addition to our previous knowledge in the area of
the Chalkidiki Peninsula and the broader central
Macedonia in N. Greece. They are relict caves
that mostly represent outlet morphology. Typically their side-walls are covered with calcite
crystals. Morphologically they are mostly ascending passages, resembling outlets, with “kempe
facets”, cupolas, blind passages, bedrock ridges,
partitions and similar speleogens that are typical in hydrothermal caves. A photoluminescence
survey of these crystals inside the caves revealed
their hydrothermal origin, which confirms a speleogenesis due to ascending thermal water in a
convectional geothermal regime. Geochemical
analyses in future studies will provide evidence
that can be compared to those of previous studies
in the Chalkidiki Peninsula in order to construct a
regional speleogenetic model for the whole area.
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Заглавие: Хипогенна морфология на пещерите в Еврос, Гърция (Дидимотейхо, Куфовоуно, Стримни, Авантас и остров Самотраки)
In this study we present the cave-patterns and the meso- and micro-scale morphology of the caves in
Evros area (Didimoteicho, Koufovouno, Avantas, Strimni). The caves are developed in nummulitic limestones. Meso-scale morphology includes: cupolas, feeders, pendants, partitions, mega-scallops, “laugdecken” and “facetten”. The speleogenesis is interpreted as hypogene. The morphology of caves found
in Samothraki Island, developed in nummulitic limestonse, is also presented. Their origin is phreatic.

1. Introduction

Cave morphology is considered to be indicating for the speleogenetic process, since it is related to the hydrological regime and chemistry and
the rock structure and composition (e.g. Gunn,
2004; Culver & White, 2005; Ford & Williams,
2007; Klimchouk, 2007; Palmer, 2007). The morphology includes the cave pattern as it is seen in
a ground-plan and the meso-scale includes cave
passage shape in cross-sections or in longitudinal sections, the shape and dimensions of pockets
at the side-walls and the ceiling, potholes on the
cave-floor and many other formations due to the
corrosion.
In this study we present the morphological features mostly of meso-scale which were
observed in various caves of Evros district and
in particular at the areas of Didimoteicho, Koufovouno, Avanta and Strimni (Fig. 1). The caves
are developed in the nummulitic limestones of
Eocene age. The largest known cave of Evros is
the Maroneia cave also in the local nummulitic
limestones (Melfos et al., 2005, Lazaridis, 2005
and references therein for history of explorations
and descriptions) which is of hydrothermal origin
according to the fluid inclusion study of calcite
spars (Vaxevanopoulos and Melfos, 2010). In addition, the cave-pattern based on its morphometry
(passage length: 2 Km; cave area: 0,00933 Km2;
cave polygon field: 0,01562 Km2) also shows a
geometry comparable to those of hypogene origin, with a V1score equal to -18.91 (for estimation method see Lazaridis, 2009). The Kagiali
Cave is located in Didimoteicho town (Fig. 1)

and the cave of Koufovouno (Fig. 1,2) at the homonymous village, very close to Didimoteicho,
already being recorded and described by Ioannou (1970). Close to this cave there is a limestone
quarry, where a small cave and cave passages are
found and are discussed in this study (Fig.3). In
these small cavities as well as in the Kagiali Cave,
phreatic calcite spars were found. In the broader
area of Avantas village, north of Alexandroupolis
city, there is an old limestone quarry. In this quarry a small pothole was found as well as some destroyed vertical passages mostly filled with clastic
sediments (Fig.4A). In the area of Strimni village
there are three caves (Fig. 4), mostly horizontally
developed at the steep slopes of the In-Dere valley
(Merdenisianos, 1978). These caves are also of
archaeological interest (Merdenisianos, 1978 and
references therein). The speleogenetic process
that is related to the morphology of these caves
in Evros is interpreted as hypogene. A number of
caves is found also in Samothraki island (Fig. 1,5)
with a similar geologic setting and they are also
described here.

2. Morphology of Evros caves

Cave-pattern: The caves studied here are
mostly of small size, from few square meters to
almost 1000 m2 (Koufovouno Cave). The decoration inside the caves is rather poor in number and
variation of speleothems. There are many abruptly terminating passages (see ground-plans of Fig.
1 and Fig. 4D). Koufovouno Cave, which is the
largest one (V1score=-14.55; passage length:
0.163 Km; cave area: 0,001 Km2; cave polygon
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Figure 1. Sketch-map of Greece (left): 1. Didimoteicho; 2. Koufovouno; 3. Avantas; 4. Strimni; 5. Samothraki
Island. Ground-plans (right) of Kagiali Cave in Didimoteicho and the Koufovouno Cave.

field: 0,0019 Km2) exhibits hypogene cave patterns.
Cave ceiling dissolution forms: The cave ceiling commonly presents characteristic dissolution
forms like cupolas, when there is not extensive
breakdown morphology or speleothems (Fig. 2A,
3C, 4B). The cupolas found on the cave-ceiling
of Evros caves are up to few meters in diameter.
Some isolated chambers found are related with
the cupola morphology. When small chambers or
almost vertical passages are found, like those in
Koufovouno (Fig. 3) and Avantas (Fig. 4) limestone quarries, the side-walls are sculptured by
mega-scallops. Some chambers in the caves are
also completely of cupola morphology and may
be interconnected to each other. In Kagiali Cave in
Didimoteicho their orientation is strongly related
to the rock structure. The entrance of this cave is a
characteristic example of a series of small cupolas
along a fissure (Fig. 1A,C). The entire passage is
also developed along this discontinuity. Furthermore, pendants, like anastomotic ones, are found
on the cave ceiling of the Kagiali Cave (Fig. 1H).
Large pendants are observed also in Strimni caves
(Fig. 4F). Flat ceilings are mostly charaectristic
for Samothraki island caves (Fig. 5G,H).
Cave floor forms: The cave floor is commonly covered by sediments and only in Kagiali
42

Cave such dissolution forms are found. These are
feeder-like forms that are found exactly below the
cupolas formed on the ceiling of the entrance passage (Fig. 1F). The rest cave area is covered with
sediments that obscure any observation.
Side-walls dissolution forms: Small wall pockets (Fig. 1B) that upwards are ended to a flat ceiling regardless of geological structure found in the
Kagiali Cave side-walls resembling the ”Kempe
facets” (Laügdecke of Kempe et al., 1975; corrosion bevels of Ford and Williams 2007). Furthermore mega-scallops are found in vertically developed passages in Avantas and Koufovouno caves.
Partitions were observed in the Kagiali Cave (Fig.
1G) and in the Strimni caves (Fig. 4C).

3. Morphology of caves in Samothraki

The caves are located NNE of Chora, the major town of Samothraki Island and they are developed in the nummulitic limestones. Their length
reaches up to twenty meters and they are expended horizontally at an altidute of 240 m a.s.l. The
cave entrances are located at the NW steep slope
of the limestone. Towards the E-SE side the passages are abruptly terminating. In the largest passages partitions are found. In general the passages
are of elliptical shape in cross-section, although
more circular or triangular passages were also observed. The cave-ceiling tends to be flat in many
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Figure 2. Kagiali Cave morphology (Didimoteicho). A. Cupolas at the ceiling of the entrance passage; B. Wallpocket by dissolution; C. Cupolas on ceiling along structural discontinuities; D. Side-wall dissolution forms; E.
Feeder on the cave-floor; G. Partition in the central chamber of the cave; H. Pendants on the cave-ceiling.

places. There are many small tubes at the sidewalls and rarely bedrock bridges and ridges occur in the cave passages. The caves are in general
poorly decorated. Other small cavities are found
in the valley north of Chora with similar morphology but of smaller dimensions.

4. Conclusions

The studied cave patterns of Evros region
show a hypogene origin and are strongly differentiated from caves that are developed by forced

flow along a pressure head, and mostly resembling
those that are developed by convection water bodies. Summarizing the meso-scale morphology
includes cupolas, feeders, pendants, partitions,
mega-scallops, “laugdecken” and “faceten”. The
entire morphology is similar in all the caves studied here and in accordance with the cave-patterns
of the caves in ground-plan. These dissolution
forms are related to phreatic conditions and in particular artesian flow and convecting water bodies.
Vadose dissolution forms are absent and the poor
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Figure 3. Morphology of caves in Koufovouno Quarry. A. Small cavity with cupola morphology and mostly
vertical development; B. Vertical phreatic passage with mega-scallops (upward view); C. Spongework ceiling
dissolution.

Figure 4. Morphology of Avantas and Strimni caves. A. Phreatic cavities with vertical development in the
limestone quarry of Avantas; B. Ceiling dissolution forms “cupolas” in a cave of In-Dere Valley in Strimni; C.
Strimni cave: dissolution form with partition-like bedrock remnants; D. Strimni cave: passage morphology and
blind passage (left); E. Strimni cave: pendant
44
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Figure 5. Morphology of Samothraki Island caves. A. Location of caves in google earth image; B. NE-SW view
of the limestone where the caves are located; C. Cave-entrance and passage morphology; D. Cave-entrance and
passage morphology; E. Cave-passage with a bedrock bridge; F. Cave-passage with bedrock ridge; G. Flat ceiling and triangular cave passage; H. Cave-passage with flat ceiling; I. Bedrock bridge in a cave-passage.

decoration reveals the minimum karstification in
the vadose zone. Although the caves studied here
are scattered in a wide area, associated with the
nummulitic limestones, they are probably, under
similar hydrogeologic setting resulting in hypogene speleogenesis. For the caves of Samothraki
Island the speleogenesis is interpreted as phreatic.
The flat ceiling is the result of convecting waters
and thus they are of a possible hypogene origin.
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Title: A Study by GPR (Ground Renetration Radar) for Exploration of New Underground
Cavities in the Reion of the cave Duhlata, Bulgaria
Duhlata cave is the longest (18 km in length) cave in Bulgaria, located in Bosnek karst area. Its 8
underground rivers flow is several times less than the surface springs flow, and probably more underground rivers and cave galleries are still undiscovered. For many years in Pepeliankata cave, located
nearby, have been made attempts to discover its lower levels and to penetrate in new cave galleries and
underground rivers that also stems from the same springs. Ground Penetrating Radar is used, for the
first time in Bulgaria, to locate new cave entrances and galleries close to the surface, nearby Peleiankata
Cave. Several possible new cave entrances and a cave room were located after analyzing results from
the GPR’s radagrams.

1. Въведение

Пещерата Духлата се намира в Боснешкия
карстов район, в южните части на планината
Витоша. Тя е най-дългата пещера в България
- 18 км (към края на 2013 г.). Развита е в скали
на триаса (карн, с възраст 228 – 238 милиона
години), принадлежащи към Русиновделската
свита (доломити), част от Искърската карбо-

натна група. Пещерата Духлата e най-сложната лабиринтна пещерна система в България,
разположена условно на 8 етажа, със 7 подземни реки и 8 входа на повърхноста. Подземните
реки в пещерата се подхранват от многбройни
губилища в коритото на река Струма, намиращи се източно от Духлата, губещите се води,
след като се влеят в основната подземна река в

Фигура 1. Карта на пещерата Духлата с основните подземни реки в масива и зона на изследване с GPR
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Фигура 2. Разположение на пещерата
Пепелянката в масива и зоната на изследване с
GPR основните подземни реки в масива и зона на
изследване с GPR

Духлата (Голямата река) преминават подземно
около 1200 метра ,по права линия, и излизат
на повъхността през Горния и Долния извор
в с. Боснек. Интересен е факта, че дебита на
изворите в селото надхвърля значително сумарния дебит на подземните реки в Духлата,
което дава основание да се предположи, че по
течението си към изворите подземната река
взема притоци, респективно там можа да се
очакват огромни неизвестни, все още неоткрити подземни кухини, които са част от системата Духлата. През 2011 г. група от Клуб Екстрем
проникна 160 метра навътре в Горния Извор и
25 м в Долния Извор като по този начин доказа
наличието на голяма пещерна система зад изворите, със сложна хидроложка динамика (Русев, 2011). Целта е да се проникне от изворите
в колектора на подземните води зад крайния
сифон на Голямата река в пещерата Духлата, и
да се изследват неизвестните подземни притоци/реки и пещерни галерии, които по приблизителни оценки надхвърлят дори дължината
на самата пещера Духлата. Изследването на
изворите продължава.
Друг възможен подход за проникване в
тази неизвестна и огромна пещерна система,
част от Духлата, е да се открият предполагаемите пътища на неизвестните подземни реки,
които се вливат зад крайния сифон в Духлата и
да се проникне в тях (Фигура 1.)
Пещерата Пепелянката се намира в маси48

ва на Духлата и представлява естествена част
от нея, съдейки по разположението на галериите й (Slavova, et. al. 2013) (Фигура 2.). Тя се
намира на по-голяма надморска височина от
основните галерии в Духлата и опитите да се
проникне в долните й нива засега остават неуспешни. Пещерата е разположена в успоредна
пукнатина на основните направления в Духлата, където се развиват Новите Части, Губилището, Тронните зали и др., с прилежащите им
реки (Фигура 1.). Най-вероятно в неизвестните долни етажи на Пепелянката протича също
подземна река/реки, която проследявайки посоката на основната пукнатина, би трябвало да
се свърже с основния колектор след крайния
сифон в Духлата.
Наличието на губилища в коритото на
река Струма срещу входа на Пеплянката, както
и десетина характерни отвора със силно въздушно течение, намиращи се в близост до шосето за с. Чуйпетлово, локализирани от Клуб
Екстрем през последните години, говорят за
наличието на долни етажи и нива под пещерата Пеплянката с активна подземна река/реки.
Точното локализиране на тези неизвестни подземни кухини и откриването на достъп до тях
от повърхноста с помощта на преки геофизични измервания е темата на настоящата работа.

2. Методи

Геофизичните методи са широкo използвани за локализирането на подземни кухини.
Към тях спадат следните различни техники: сеизмични отражения и рефракции, гравиметрия,
електрическа резистивна томография, магнитни методи, GPR електромагнитни методи. Тези
методи позволяват заснемането на големи площи за малко време и достоверни резултати.

Фигура 3. Съставни части на използвания GPR
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Фигура 4. GNSS, и Mala Object Mapper софтуер

GPR (Ground Penetrating Radar) представлява електромагнитен пулсово рефлекторен
метод базиран на физически принцип подобен
на сеизмичното отражение. Той представлява
геофизична техника за плитки изследвания
с висока резолюция и точност. Този метод
се използва от 1960 г. с термина Radio Echo
Sounding (RES) за определяне дебелината на
леда в полярните области (Waite and Schmidt,
1961). За пръв път е приложен от Stern (Stern,
1929, 1930) в Австрия за определяне дебелината на ледници. Същноста на метода се базира
на електромагнитни импулси, които се излъчват от повърхноста към земята и последващо
засичане на част от тази енергия, която се отразява от границата на пластове, кухини, заровени обекти и други аномалии. Директните и
отразени амплитуди на силата на електричното поле се записват като функция на времето.
Отражението и дифракциите на електромагнитните вълни настъпват на границите между обекти с различни електрични свойства
(Blindow, et. al. 2007). За излъчване и приемане
на сигналите се използват широко честотни диполни антени. Честотите, които се използват за
геофизични и инженерни изследвания, са между 10 и 1000 MHz, като за подробно тестване
на материали на плитки дълбочини са подходящи и по-високо честотни антени. Високата
импулсна честота на излъчване и приемане

Фигура 5. Радаграма със засечени неизвестни
подземни зали, ReflexW софтуер

Фигура 6. Засечени различни подземни галерии
с GPR

позволяват измерванията да бъдат извършвани
по протежението на профили, като получените резултати са в реално време и може да се
интерпретират веднага на полето за изледване
под формата на т.н. радаграми, изобразени на
монитор. Методът е недеструктивен, с висока
хоризонтална и вертикална точност, и резултати на момента, както и допълнителни след
последваща обработка.
За настоящото изследване е използван

Фигура 7. Използване на анализ Migration
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GPR Mala X3M със защитена 250 Mhz антена (MALÅ X3M System, 2010) (Фигура 3). С
подобна конфигурация, при идеални условия,
максималната дълбочина на проникване на сигнала е до 22 метра. Стойноста за ускорението
на разпространение на вълната във варовици
е приета за 0.12 m/ns, което е типичната стойност за тези видове скали (Davis, et. al., 1989),
(A-CUBED 1983), (Ulriksen, 1982). Стъпката
на хоризонтално измерване е през 10 см.
В последствие към радара е прикрепен
GNSS приемник от висок клас Trimble Pro 6H
с дециметрова точност в реално време (Серия
Trimble Pro, 2013), като с негова помощ не се
налага да се трасира мрежа, а резултатите се
получават със своите координати и тректория
на движение на заснемането, което улеснява
бързината, точноста и анализа на получените
резултати (Фигура 4)
За настройки на GPR, събиране на данни
и първоначален анализ е използван Mala XV11
Monitor (MALÅ XV Monitor, 2010).

4. Резултати

Първоначално ориентировъчно са заснети
няколко профила по 50 м. по протежение на
шосето за с. Чуйпетлово в района непосредствено под пещерата Пепелянката, при което
са засечени няколко интересни подземни обекта включително и подземна зала с широчина
10 м., на дълбочина 6.5 м. под самото шосе
(Фигура 5)
В тази зона, с приблизителна дължина 50
м. и ширина 8 м. (сумарно около 300 м2) е направено измерване с помощта на GPR и GNSS.
Получените резултати са анализирани с помощта на специализиран софтуер Mala Ground
Vision, Mala Object Mapper (MALÅ Object
Mapper, 2012) и ReflexW (Sandmeier, 2012), с
използване на следните филтри: Autogain, DC
Adjustments, FIR, Migration и др (Aitken et. al.,
2005). Използвани са маркери, отбелязващи
различните дълбочини на обектите, извършен
е анализ и разчитане на данните (Фигура 6).
Резултатите в последствие са обработени и с т.н. анализ Migration (Yilmaz, 1987),
(Bancroft, 1998), който дава като резултат реална интерпретация на геометрията и разположението на изследваните обекти (Фигура 7)
Измерванията са извършени и повторени
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в няколко последователни дни като достоверността и съвпадението на получените резултати е близка до 100%.

5. Дискусия

В резултат на измерванията с GPR са установени еднозначно наличието на големи
подземни кухини в изследвания район, което
подсказва разположението не само на една основна галерия разположена в ниските части
на пукнатината, в която във височина е разположена пещера Пепелянката, а множество
най-малко от 3 основни галерии, респективно
реки, (по аналог на разположението на пукнатини-реки в Духлата), намиращи се в района
между Пепелянката и „Дупката при Асфалта“,
намираща се на около 80 м. в югозападна посока. Очевидно тук се развива голяма неизвестна
пещерна система. Тези кухини са стари губилища на р. Струма, някой от тях с големи размери, които представляват началото на основни нови галерии, част от системата Духлата,
успоредни на основните пукнатини в пещерата. Основното направление на тези неизвестни
пукнатини/кухини води в интересната неизвестна зона зад последния сифон в пещерата
Духлата и вероятно част от разликата в дебита
между изворите и подземните реки в пещерата
Духлата идва именно от тук. Тези кухини са се
съхранили в дълбочина в масива независимо от
взривяването при строежа на шосето. Вероятно при взривните работи някои от кухините са
били пресечени, но удобно са „погребани“ при
прекарването на шосето. Интересно наблюдение е, че няколко големи цепнатини в пътната настилка съвпадат с наличието на засечени
кухини отдолу с GPR, които са се образували
най-вероятно в следствие от неравномерното
напрежение в материала при тектонични движения и използването на шосето.
Отчитайки структурата, посоката и разположението на основните пукнатини в пещерата Духлата и съпоставяйки ги с получените резултати от измерването с GPR, предполагаме
наличието на десетки километри неизследвани подземни галерии с няколко подземни реки,
започващи именно от зоната на изследване с
GPR. Проникването в тези неизвестни пещерни галерии предстои.
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6. Заключение

За пръв път в България е проведено GPR
изследване с цел откриване на нови естествени подземни кухини. Боснешкият карстов район е изключително подходящ за имзервания
с GPR, съчетаващ в себе си слабо наклонени
пластове на скалния масив, нацепеност и наличие на големи карстови кухини в близост до
повърхноста. По приблизителна оценка едва
около 20% от подземния карст в района е проучен и изследван. Откриването на нови входове
към неизвестните пещерни системи в района
изключително се улеснява с използването на
съвременни геофизични методи и по-специално с използването на GPR.
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ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ В ПЕЩЕРА ЖИВАТА ВОДА,
БОСНЕШКИ КАРСТОВ РАЙОН
Таня Славова1, Атанас Русев1, Аспарух Камбуров1

Bulgarian Geoinformation Company,168 Tsar Boris III Blvd., Sofia, Bulgaria, office@trimbul.com

1

For the current investigation it is chosen Zhivata voda cave in Bosnek karst region, Pernik municipality. Some initial GNSS measurements are made in order to establish reference points for the traverse
at the cave entrance. Inside the cave it is used a total station to record the location of cave walls, ceiling and floor. The recorded data is downloaded into a program to calculate the exact coordinates of all
points. This information is of importance both for building a spatial map of the cave and as a step for
future investigations.

1. Въведение

Пещерата Живата Вода се намира на северoзападната граница на Боснешкия карстов
район и представлява хоризонтална, моноканална пещера с дължина около 200 метра.
Морфологично, тя е по-стара част от локална,
в хидроложки смисъл, карстова система съставена от още две самостоятелни пещери Дълбоката и Водната (извор), през които протича
подземна река, водеща началото си от губилище на повърхостта, недалеч от Дълбоката.
Този пещерен комплекс е образуван в
скали на триаса (спат-аниз, с възраст 247-242
милиона години), принадлежащи към Боснекската свита (доломити), част от Искърската
карбонатна група.
Пещерата Живата Вода е избрана за предстоящите изследвания, защото е една от малкото пещери в района, чийто привходни части

Фигура 1. Контролно измерване пред входа на
пещерата „Живата вода“ с ГНСС приемник Trimble GeoExplorer 7X.
52

Фигура 2. Схема на точките от РГО

са големи по обем и се развиват близо до повърхността.

2. Създаване на работна геодезическа основа

В първия етап от геодезическите измервания, в района в близост до входа на пещерата е
създадена работна геодезическа основа (РГО),
имаща следните основни цели:
• привързване на затворения полигонов
ход и заснетите по полярен метод подробни
точки към действащата в момента държавна
координатна система БГС2005;
• осигуряване на възможност за последващо вертикално пренасяне на характерни
подробни точки от пода, тавана и стените на
пещерата върху терена над нея чрез тотална
станция или ГНСС;
Работната геодезическа основа е изградена
чрез 3 опорни точки, стабилизирани с метални
пирони. Избраните места – на открито, извън
обсега на горската маса – позволиха прилагане на високоточни ГНСС методи. За целта във
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Вектор

Тип решение

Хор. точност [m]

Верт. точност [m]

Посочен ъгъл

Разстояние [m]

Превишение [m]

VRS – Станция 3

Фиксирано

0.008

0.020

8°46’34”

10.200

48.436

VRS – Станция 2

Фиксирано

0.004

0.010

36°41’54”

17.470

50.112

VRS – Станция 1

Фиксирано

0.004

0.007

189°18’43”

45.883

22.794

Таблица 1. Геометрия и оценки на точността (1s) на векторите към виртуалната референтна станция

всяка точка бяха извършени статични ГНСС
измервания с двучестотен приемник Trimble
GeoExplorer 7X. Използвани са сигнали от
ГНСС системите GPS и ГЛОНАСС. Поради
липса на мобилен интернет в района на пещерата, резултатите са получени чрез последваща
обработка на суровите фазови измервания с помощта на виртуална референтна станция (VRS)
от мрежовия доставчик NAVITEQ. Използван е
софтуерът Trimble Business Center 2.40, резултатите от което са дадени в Табл. 1 и 2.

3. Измервания в пещерата

За картиране на пещера Живата вода е използван уред за прецизни ъглово-дължинни
измервания с оглед на планираните конкретТочка

Y [m]

X [m]

h [m]

VRS

680946.748

4710482.702

1126.000

Станция 1

680940.503

4710437.246

1148.794

Станция 2

680956.821

4710496.976

1176.112

Станция 3

680948.042

4710492.820

1174.436

Табл. 2. Координатен регистър на точките от
РГО в система WGS84, проекция UTM 34 N,
елипсоидни височини.

ни и бъдещи изследователски мероприятия.
Избрана е тотална станция TCR303 на швейцарския производител Leica (фиг. 3). Освен
работа с призма между полигоновите точки,
инструментът позволява и безрефлекторн измервания, което е съществено за конкретното
изследване.
Обхватът в първия случай е над 1000 м, а
при втория – до 80 м. Допълнително удобство
е превключването между режимите на насочване с нишковия кръст на зрителната тръба и
червения показалец на лазера.
Прецизните измервания налагат въвеждане
на корекционни стойности във връзка с атмосферните условия. Използвани са специализирани уреди за определяне стойностите на температурата на въздуха и атмосферното налягане.
С инструмента са извършени измервания
пред входа на пещерата за привързване на полигоновите точки към предварително създа-

дената с ГНСС приемника РГО. За целта инструментът е поставен върху една от точките с
известни координати, след което полигоновият
ход е развит в самата пещера. Всяка следваща
станция е съобразена с условията на видимост
между нея и предходната, както и характерните особености на пещерата, които да бъдат заснети. Пред входа на пещерата са извършени
две станционирания на инструмента, а броят
им в нея е 6.
Полигоновият ход с дължина 67 м е затворен в точката пред входа на пещерата, което
дава възможност за контрол на извършените
измервания. Полигоновите точки не са стабилизирани с трайни знаци, а са маркирани само
за конкретното изследване, така че да не се извършват нарушения на средата.
От 4 станции са измерени 344 подробни
точки, които да апроксимират пещерното тяло.
Критерий за тяхната плътност е влиянието на
тяло с минимални размери, което би оказало
въздействие при наземни гравиметрични измервания (Chico, 1964).

4. Обработка на данните и създаване
на 3D модел
Данните от измерванията с тоталната
станция са обработени с българския софтуер
TPLAN по метода на най-малките квадрати

Фигура 3. Измервания с тотална станция Leica
TCR303 в пещерата
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(МНМК). Като дадени са приети две от измерените с ГНСС приемника точки, определени
с най-висока точност. В среда на TPLAN те
са въведени след трансформация от БГС 2005
към КС 1970 и Балтийска височинна система
с официалния софтуер на Агенцията по геодезия и кадастър BGTrans.
Максималната средна квадратна грешка
по положение е 9.8 мм, а по височина – 41.5
мм. Краен резултат са координатите на полигоновите и подробните точки в координатна система 1970 и височини в Балтийска височинна
система.
Чрез извършените измервания на наклонено разстояние, хоризонтален и зенитен ъгъл
и използването на тригонометрични зависимости, интегрирани в софтуера за обработка на
данните, са определени тримерните координати на станциите от полигоновия ход и подробните точки.
Пространствените координати участват в
създаването на тримерен пещерен модел в среда на AutoCAD Civil 3D. Продуктът е използван
за изчертаване на триъгълен нерегулярен модел
(т. нар. TIN), върховете на чиито триъгълници
са измерените подробни точки (фиг. 4).

5. Заключение

За целите на изследването са използвани
прецизни съвременни уреди и специализиран
софтуер. Измерванията в пещера Живата вода
са извършени с висока точност, съобразно установените практики и изисквания в областта
на геодезията и особеностите при картирането

Фигура 4. Създаване на TIN модел в среда
на AutoCAD Civil
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в пещери. Данните са обработени и са получение плановите координати и височини на полигоновите и подробни точки, като в такъв вид
те са подходящи за по-нататъшно приложение
за различни цели.
В среда на CAD софтуер данните участват
в съставянето на тримерен модел, апроксимиращ пещерното тяло. Създаването на такъв
модел е от съществено значение за определяне на нейните геометрични характеристики
като дължина, обем, проходимост на галериите и размери на залите. Заснетите характерни
особености са важен фактор за определяне на
перспективни направления, близост до повърхността и развитие на пещерата в дълбочина.
Извършеното картиране е част от по-мащабен проект, свързан с локализирането на
неизвестни пещери с помощта на геофизични
методи. Точността на измерванията, тяхната
обработка и определяне пространственото положение на тялото са съобразени с решаването
на задачи от теорията на земния потенциал в
областта на геодезията и гравиметричните методи на проучване.
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Заглавие: Пещерите в околностите на българския манастир „Св. Георги Зограф” – Света гора, Атон, Гърция
Abstract: Описват се 3 пещери в околностите на Бълграският православен манастир „Св.Георги Заографски“ намиращ се в Света Гора, полуостров Атон, Гърцияe: Пещерата на Св. Козма
и пещерата на Св. Пимен Зографски както и пещерата при скита 12-те Апстоли, изследвани в
рамките на първата международна експедиция по проекта „Пещерите на Света гора“ проведена
под патронажа на Евро-спелео – проектитете на Европейската федерация по спелеология.

Introduction

The Mount Athos (Greece, Halkidiki Peninsula) occupies an area of 2,886 sq. km in the Northern Greece close to the city of Thessaloniki. The
area presents a terrain of different forms. There
is a mildly wavy row of hills in the central part
of the peninsula with gradually increasing altitude
(between 450 and 990 m, before climbing to an
altitude of 2,033 m – the summit of Mount Athos)
to the southeast. The relief consists of deep, steep
traverse gullies alternating with steeper folds.
The area belongs to the Serbo-Macedonian
Massif, a large basement massif within the Internal Hellenides. (Fig. 1). The south-east part
of the Mount Athos peninsula is built by finegrained banded biotite gneisses and magmatites.
The southern tip of the peninsula, which also
comprises Mount Athos itself, is built by limestone, marble and low-grade metamorphic rocks.
The northern part and the majority of the western
shore of the Mount Athos peninsula are composed
of highly deformed rocks belonging to a tectonic
me´lange, named the Athos-Volvi-Suture Zone.
The rock-types in this me´lange range from metasediments, marbles and gneisses to amphibolites,
eclogites and peridotites.
Mount Athos or Agion Oros (“The Holly
Mountain”) is a place dedicated to monasticism,
to austere asketism and deep contemplation.
Among the greenery and the impassable gorges,
perched in the most unexpected positions, are the

Fig.1 General geology of Athos Peninsula
(after Himmerkus et. all., 2011).

monumental walls of 20 monasteries and numerous huts, where hermits spend theirs days in solitude and contemplation.

The caves in Mt. Athos

The caves of the Athos Mt. are not systematically explored from native or foreign cave explorers and speleologists. There are no any publication (maps, descriptions, etc.) under the caves of
Mt. Athos, except these of some hermits, used for
religious purposes! The caves of Athos are not declared as natural habitats!
That is why the international team of cave
explorers decided to organise a long term project
under the patronage of ESP of European Speleo55
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logical Federation for complex speleological and
karstological exploration of Mount Athos, named
“Exploration of the caves of Mount Athos as an
integral part of the natural, cultural and historical
heritage of Mount Athos”.

General data for first project studies

The first stage of the international project
“Study of the caves of Mount Athos (Mount Athos)
– Greece” ended on 26 July 2011. It was initiated
by the Bulgarian side and held under the patronage, with financial and material support of the
European Federation of Speleology. The project
team consisted of Zhalov A. - Head, V. Gyorev
(Bulgaria), L. Makrostergios, J. Lazaridis, I. Agapov, S. Kaminski (Russia), D. Tomic (Serbia), T.
Tuluchan (Romania). The group worked on the
area between 15 – 22 July. In this period were surveyed the areas of the monasteries Zograf, Kostamonit, Diohar, Xenophon, and Pantocrator and
skits “Kafrsokalivion”, Little St.Anna, St. Anna
and New Skiti.
During the event were identified and mapped
(according to preliminary data, information obtained on site and as a result of the search) about
41 underground sites. They can be divided into
three main categories - caves associated with the
lives of Saints (St. Kozma St. Pimen Zografski;
St. Maksim; St. Gerasim), cave chapels, cavescells, usual and sea caves and artificial caves (water catchments and reservoirs).

The exploration in the vicinity of the
Bulgarian monastery

The Bulgarian Monastery “St. George the
Zograf” or Zograf Monastery is situated in the
North West part of the peninsula 4.6 km far from
the Zograf Harbor (Arsana Zografou) in the
Aegean Sea.
From geological point of view the monastery
is located on the only zone, covered by karstificated rocks in the North part of peninsula. It is 11
km long and average 2 km wide (Fig. 1).
The rock complex consist Triassic recrystallized limestones-marbles. According to the legend, it is found in the late 9th or early 10th C. A.
D. by three Bulgarians from Ohrid and is traditionally inhabited by Bulgarian monks. The earliest written evidence of the monastery’s existence
dates back from the year 980. During the Middle
Ages, the monastery was generously supported by
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the Bulgarian rulers, such as Ivan Asen II and Ivan
Alexander, since it was a matter of pride for the
Bulgarian Orthodox Church to maintain a monastery on Athos.
Here is place to pay attention on the reason
of the existence of so called Monk Republic, 20
monasteries, hermitages, cells, etc. in Mt, Athos.
This is a projection of the Hesychasm (from
Greek: ησυχασμός, from ησυχία, peace, quiet, privacy) – a mystical movement in Orthodox Christianity, that to intense prayer and reflection, so the
believer can achieve union with God. Hesychasm
spreaded in the late XIII and early XIV century
on Mount Athos and other cloisters in Asia Minor
and the Balkans. The term comes from the Greek
word “hesychia” which means “peace” or “silence”. In the XIV century, in contrast to previous
centuries, hesychasm became widespread monastic practice, but soon afterwards and teaching that
aims to restore the broken relationship between
man and God.
Most of the monks in Athos and other places
used hermitages as a type of monasteries. Typically it has a room, or at least a dedicated space for
religious devotion, very basic sleeping quarters
and a domestic range, suitable for the ascetic way
of living of the inhabitant. Depending on the work
of the hermit, premises such as a studio, workshop or chapel may be attached or sited in proximity. Traditionally, hermitages have been located
in caves and huts, often in the desert or woods,
sometimes abutting monastery buildings of a cenobite community when there was an exchange of
labor and provisions.
In principle the saint’s life or passionals, are
the best written sources, consisting information
for caves as a places associated with the religious
practice.
In our case before the expedition, we had in
hands the passionals of the St. Cosmas and Venerable Pimen - the Bulgarians of the Zographou
Monastery. Let me to introduce you briefly with
their activity:
Saint Cosmas, Hermit of Zographou was a
Bulgarian. In his youth he avoided entering into
marriage, and secretly left his parents’ home for
Mount Athos. On Athos, St. Cosmas was accepted
in the Zographou monastery. He was a solitary and
a wonder-worker, living in asceticism in a cave
near the monastery of Zographou, and was the
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greatest ascetic and wonder-worker of that monastery. The Mother of God appeared to him several times. The cell in which Cosmas lived in silent
asceticism and wrestled with demons remains to
this day to the north-west of the monastery. He
died in old age, on 22 September 1323, and, after
a hard life, he entered into the joy of his Lord.
[2] Saint Reverend Pimen Zografski was
born in the town Sredets now Sofia, Bulgaria.
The young Pimen grew and was educated in the
home of their parents in holiness and purity. After
that, he took the road to Athos and having arrived
there, walked all the monasteries and remained
in Zograph monastery among his brothers - Bulgarians. Later he left the monastery and visited
the deserted place far from the so-called “the old
monastery”. There he lived in one little cave. The
saint goes fifteen years in his little dwelling in the
cave of St. Cosmas. When the Reverend was 55
years old, he got back in his homeland and died in
old age on 3 November 1610.
The location of cave of St. Cosmas, like all
caves in Athos, is connected with the activity of
the saints in different periods of their life. All these
caves are well known, but they are not surveyed
and described as natural (in some cases artificial)
underground objects.
The Saint Cosmas cave (Fig. 3&4) is situated
approx. 1.130 m west–northwest from the Zografou Monastery in a cliff. It is reachable from the
path from Zograpou to Hilendar (now Serbian)
Monastery, from which there is a marked cross-

Fig. 2 Location of the caves of Zografou Monastery

Fig.3 The map of “St.Cosmas” Cave

road in the left. The walk between Zografou and
the cave takes 30 – 40 min. The cave has 2 entrances, both located at 7 m high from the foot of
the cliff. The entry is accessible from the eastern
entrance, where a stone-worked stair had been
built. The antechamber is rectangular (2.5x2.8
m) with high 2.6 m. It seems that the natural cave
was shaped by cutting in order to have its current
form. The walls and the ceiling are plastered up
and whitewashed. The floor is wooden. The first
part (1.5 m) of the south side of the entrance is
hedged by a stone wall
On the right and left side of the antechamber there are two cupboards, digged into the wall
(0.2 m deep). On the end of the left side, there is
a door which leads to the next room of the cave,
which is natural. It occupies 21.5 sq. m.
The floor is covered with clay and soil. In
the South of the chamber there is a second entrance of the cave (2.9 m wide and 3.4 m high) it
is hedged with stone wall – 0.5 m high and 0.4 m
wide. In the northern wall there is hole, covered
by stone works (with probable function to be depot). On the left (west) side of the chamber there
57

Balkan Speleological Conference “Sofia’2014”

Fig.6 The entrance of “St.Pimens” Cave

Fig.4 The entrance of “St.Cosmas” Cave

Fig.5 Map of “St.Pimens” Cave
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is a digging, covered by boards. The total length
of the cave is 20.23 m. Surface ~30 m2.
The next cave we found was not labeled
in Athos officially as the Cave of Saint Pimen
Zografski. In the detailed passional of the Saint,
the place where he had lived, is located “close to
the old monastery” and close to the Cave of St.
Cosmas. Studying the place, we have found the
ruins of the old monastery and close to them one
niche with obvious evidences of dwelling. Having
in mind the above and the passional, we decided
to name the “cave” – The Cave of Saint Pimen,
what is more, that some monks from Zografou
Mon. told us that such cave exists.
This cave is located in the upper part of the
same cliff, about 100 – 200 m eastern from the St.
Cosmas Cave. The entrance is 7 m wide and 1.82
m high. The length of the niche is 3 m.
In front of the entrance there is a soil embankment, caused by a collapse from above that coves
about 1/3 of its profile (Fig. 5&6).
On its east side, the niche is closed with stone
work. The ceiling and the wall are plastered up
and whitewashed – a solid evidence of the cave
socialization. In the foot of the frontal wall there
are two rock cut grounds. The crash from the
above caused a partial filling in of the surface of
the bottom with soil and stone. It is most likely
that in the past the entrance was hedged with a
wall, which has been destroyed later. In the floor
there are some pottery fragments. Probably –
Middle Ages. In the same place lie different parts
of furniture – probably cupboard, wardrobe, shelf.
Obviously the cave seems to be inhabited for a
long period, because St. Pimen or the unknown
hermit, provide themselves with some facilities.
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Fig. 7 Map of the Cave “12 Apostles”

At about 800 m (in strait line) S – SW from
the Zographou monastery, is situated a Hermitage
“The 12-th Apostles”. (Fig. 7)
The hermitage belongs to the monastery, but
nowadays is not inhabited. North form the hermitage building, up from the river gulch, there is a
cliff. It is reachable after difficult climbing on the
slope. The entrance is hardly visible in spite its
dimensions – 4.8 m wide and 4.2 m high, because
it is covered by bushes. The entrance is bared of
the external wall of the first stone house, which is
built in the cave. The house is not symmetric. Its
length is between 3.4 – 2.8 m and wide 2.4 m and
high 1.6 m. The surface is 3.75 m2. The walls are
~0.5 wide. The roof of is made of wooden beams
covered with slates. The “room” is not plastered
up and without windows.
Inside there is another house. Its surface is
bigger ~7.20 m2.
It seems that the “room” was the more important living place of the hermit. It has a window
and was plastered inside and outside. There is a
special niche for icon in the western wall of the
house. Straight form the external side of the win-

dow in the east wall of the cave, there is a rock-cut
window.
In the floor there are some pottery fragments
(Fig. 8) which can be dated back to Middle Ages.
The total length of the hermitage is 9.60 m.
In the same cliff there is another cave, which
we did not explore, because of different difficulties and lack of time.
Some very interesting data for the caves in
the vicinity of the monastery “St. George Zograf
is found in a document from 11th C. A.D. The
document is among the earliest known mediaeval manuscripts, which use caves as geographical
marks for setting the boundaries of monastery estates. The document relates to the border dispute
between the two Athos monasteries - Celina and
Ivanitsa in 1049, which subsequently merged with
Zograf monastery.
The dispute is resolved with the participation of experts, who issued a charter agreement,
which defines the border between the two Christian monasteries (May 8, 1049). The original is
not preserved. It is assumed that along with other
documents, he was handed to the Patriarchate of
Constantinople, five centuries later, at the time of
Patriarch Teolit (1586), who was supposed to rule
any monastery border dispute. The original charter is dated back to 11th C. A.D. and its transcript
in Slavonic translation of the 16th C. A.D. is kept
in Zograph monastery. The copy of the charter
was published by Prof. Yordan Ivanov in 1931,
wher are mentioned two caves, which are still not
localized and for sure will be a subject of further
research.
It should be pointed, that the present study
of caves around Zograph monastery still covers

Fig.8 Pottery fragments from “St.12 Apostoles Cave”
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a mush lesser area from the whole region, covered with limestone rocks on the northwest coast
of Mount Athos. More detailed study of this area
could positively lead to discovery of many new
karst objects
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Title: “A Plan for Historical-Archaeological Parks in Madara, Preslav, Pliska and Tarnovo”
(Bulgaria) by Rafail Popov from 1936 (based on materials from the Scientific Archive of the
Bulgarian Academy of Sciences)
Резюме: Настоящата работа разглежда документ, който описва един частично реализиран
проект на изтъкнатия български изследовател в областта на археологията и палеонтологията Рафаил Попов (1876 – 1940 г.) - „План за историко-археологическите паркове в Мадара, Преслав,
Плиска и Търново“ от 1936 г., съхраняван в Научния архив на БАН. Това е един от първите
известни успешни опити за представяне на знакови обекти на археологическото наследство в
България в природния им контекст (включително и в карстови райони) от първата половина на
20 век. Тогава археологическите ценности се утвърждават като основен eлемент от националната
ни култура, а тяхното изучаване и съхраняване играе ключова роля в общия модел на опазване на
културното наследство в България, разбиран и като важна част от защитата на националната ни
идентичност.
Abstract: The present work looks at a document, which describes one partially realized project of
the famous Bulgarian researcher in the field of archaeology and palaeonthology Rafail Popov (1876
– 1940) – “Plan for Historical-Archaeological Parks in Madara, Preslav, Pliska and Tarnovo” (1936),
preserved in the Scientifc Archive of the Bulgarian Academy of Sciences. This is one of the first known
successful attempts to present some important sites of the archaeological heritage in Bulgaria in its natural context (including karst regions) from the first half of 20th c. At that time the archaeological values
are seen as main elements of our national culture, which study and preservation play key role in the
general model for protection of the cultural heritage in Bulgaria, understood also as an important part of
the protection of our national identity.

1. Въведение

Рафаил Попов (1876 – 1940 г.) е изследовател с многостранен принос в областта на
археологията и палеонтологията, признат за
един от родоначалниците на праисторическите и спелеоложките проучвания в България
от края на 19 и началото на 20 век (Николов,
Аладжова). Това е времето, когато започва
първоначалното проучване на пещерите у нас
и се натрупва предимно емпиричен материал,
въз основа на който се правят и първите теоретични изследвания в областта. На перото на
Рафаил Попов принадлежат и първите известни систематични опити за представяне на културното археологическо наследство, запазено
и експонирано в контекст със средата, в която е
създадено – природна, историческа, социална.
Тогава археологическите ценности се утвърждават като основен елемент от българската

култура, чието изучаване и съхраняване играе
ключова роля в общия модел на опазване на
културното наследство, разбиран и като важна
част от защитата на националната ни идентичност (Стаменова 2012: 13).
Настоящата работа разглежда един проект на Рафаил Попов за социализиране на
знакови за българската история и култура археологически обекти в природния им контекст
(включително и в карстови райони), завършен
през 1936 г., който е частично коментиран и
в предишни публикации (Стаменова 2001 и
2012: 66-67). Тук е представен пълния текст
на оригиналния документ, озаглавен „План за
историко-археологическите паркове в Мадара,
Преслав, Плиска и Търново“, съхраняван в Научния архив на БАН (личен фонд на Р. Попов
- ф. 128к, а.е. 11, л. 1-3).
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2. Изложение на съдържанието на
документа

„План за историко-археологическите паркове в Мадара, Преслав, Плиска и Търново“ на
Р. Попов е напечатан на пишеща машина със
син цвят двустранно върху три листа остаряла жълтеникава хартия с размери 34/21 см със
следи от прегъване и разкъсване. Лист 2 е откъснат в долния край, на гърба му има кратък
ръкописен текст, изписан с черно мастило, със
зачертавания и поправки.
Документът е структуриран в два раздела: „Историко-археологически парк Цар Борис III в Мадара“ и „Какво предстои да се
направи в двете пещери при Дряновския манастир“. По-долу следва текстът – спазени са
главните букви и подчертавания в оригинала
и са представени илюстративно някои негови
части (фиг. 1 и 2):
ПЛАН ЗА ИСТОРИКО - АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПАРКОВЕ В МАДАРА, ПРЕСЛАВ,
ПЛИСКА И ТЪРНОВО.
ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК
ЦАР БОРИС III В МАДАРА
От 1924 год. Народния археологически
музей започна проучванията в Мадара. Отриха
се следните старини.
I. Останки от дворец от епохата на Омортага.
II. Басеин, от същото време, в който вероятно се извършвали религиозни обряди.
III. Останки от църкви и жилища.
Множество предмети от домашния бит, и
военни снаряжения от каменната , тракийска,
римска, българска епохи, включително такива
от турското владичество.
IV. Военна крепост, най-добре запазена до
сега в България.
Паралелно с проучванията, които трябва
да продължат, върви и уредбата на парка.
До сега в това отношение е направено
следното:
I. Откритите неподвижни старини са почистени и закрепени.
II. Прокарани са в парка алеи за посетителите.
III. Местата, дето няма старини се засадиха
с горска растителност, а близо около старините
се засадиха и засаждат декоративни растения.
62

Фигура 1. „План за историко-археологическите
паркове в Мадара, Преслав, Плиска и Търново” факсимиле на заглавната страница (НА-БАН, ф.
128к, а.е.11, л. 1 - лице)

IV. В голямата пещера и около нея се урежда ботаническа градина, в която се разсаждат
по-редки тревисти и храстови растения, характерни за околността на Мадара.
V. Направи се, солидно каменно помещение, за местен музей, в който ще се подредят
по епохи откритите до сега подвижни старини.
Предстои да се направи.
I. В парка ще се направи голяма релиефна карта на България с граници от епохата на
Омортага.
II. Ще се направят модели и планове на
по-важните открити неподвижни старини
/Дворец, крепост, църкви, жилища и пр./,
които ще се изложат в местния музей.
III. Ще се представят в картини /естествена величина/ гражданското и военното облекло от епохата на Омортага, до колкото това ще
позволят досегашните проучвания.
IV. В Музея или в парка ще бъдат изложени бюстовете на хановете от I-то българско
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царство с датите на тяхното царуване.
V. По алеите на парка ще се изложат надписи с най-важните исторически събития през
I - то Българско царство:
а. Преминаването на българите през Дунава.
б. Основаването на I-то Българско царство.
в. Разцвет на Българската държава.
г. Законодателството и смъртта на Крума.
д. Похода на Крума към Византия.
е. Победите на Крума.ж. Смъртта на Омортага.
з. Царуването на Борис II (възможна е
грешка при напечатването, вероятно
става дума за Борис I – б. а.) и Симеон.
VI. Върху колони и върху скалите да [се]
издълбаят исторически надписи на най-важните събития от освобождението ни в духа
на Мадарския надпис.
VII. До крепостта над скалите да се издигне от блокове грамаден лъв, който да символизира националната и военна мощ на България.
VIII. Да се издаде популярна книга за Мадара, която по език и цена да бъде достъпна за
широката маса.
IX. В грамадната пещера да се издигне колона със следния надпис: (липсва текст – б. а.)
СРЕДСТВА
Паркът в Мадара, както и другите в проекта, да се уреждат с минимални средства, без да
се ангажира държавата с големи такива.
Направеното до сега в Мадара е извършено благодарение на средствата, дадени от Негово Величество и съдействието, което е дал
Шуменския гарнизон, трудоваците, Министерството на стопанството и незначителните
парични средства дадени от музея и малките
доходи които получава парка /трева, картички,
частни пожертвования/.
Паркът се урежда с оглед след време да
има доходи и по този начин сам да се издържа
и да не ангажирва държавни средства.
Проектирани доходи:
Суми от сено
Суми от плодни дървета.
Суми от входни такси в музея и пещерата
и пр.

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПАРКА
С този парк се гони следната цел: Да се
подържат, закрепват и държат в ред неподвижните старини и когато посетителите от детето
до старика обходят парка и музея и разгледат
старините, непринудено да се запознаят с историческото минало на този край и черпи от
него поука, а чужденците, които ежегодно посещават Мадара, да си отидат с убеждението,
че България е страна, която тачи паметниците
на своето минало, обича това минало, живее
с него и черпи поука от него, а такава страна
трябва да има по-завидна участ.
Ръкописен текст с поправки и зачертавания:
– Музейно помещение
– Картина галерия
Бюджета. Пазител на старините в Мадара, Преслав и Абоба и [същият] уредник на музеите при разкопките.

Фигура 2. „План за историко-археологическите
паркове в Мадара, Преслав, Плиска и Търново“
- факсимиле на страницата за пещерите край
Дряновския манастир (НА-БАН, ф. 128к,
а.е.11, л. 3 - лице)
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КАКВО ПРЕДСТОИ ДА СЕ НАПРАВИ
В ДВЕТЕ ПЕЩЕРИ ПРИ
ДРЯНОВСКИЯ МАНАСТИР.
В МАЛКАТА ПЕЩЕРА
1. Да се поставят матови лампи по тавана
и стените, за сега само в централната част, достъпните места.
2. Редките обекти /сталактити, сталагмити, драперии, колонади, корита и пр./ да се
оградят с парапети.
3. Тия обекти да се осветят от скрити лампи разноцветни.
4. Да се маркират входовете, по които
трябва да се ходи.
5. Да се отводнят някои места, като се направят канафки за отичане на водата.
6. Места разкаляни от капеща от тавана
вода да се постелят с камъни.
7. Да се разчистят затрупаните входове , за
да бъдат лесно проходими.
8. Да се направят стъпала на стръмните
места и мостове, дето се укаже нужда.
9. На опасните за ходене места да се поставят парапети.
10. Да се направят на сухи места седалища
за отпочиване.
ПЕЩЕРЕН МУЗЕЙ В
ХАНДЪШКАТА ПЕЩЕРА
/предстои да се направи/
1. Входът на пещерата да се огради на височина 2 м.
2. Да се разчисти и подравни и, след като
се направят разкопки, и да се превърне в пещерен музей.
3. В него да се изложат :
а/. Най-характерните обекти, резултат от
хидрохимическите процеси, ставали в Оряховските пещери. / фосфоритни, калцитни образования и пр./.
б/. образци от разни видове пещерни почви и скали /дилувиална глина, хумус, брекча,
конгломерат, пясъци, окстена (?) брекча и пр./.
в/. Характерни културни останки от живота на пещерния човек /оръдия, оръжия, накити
и пр./ подредени по епохи.
г/. Останки от храната на пещерния човек,
/кости, зъби и челюсти от ония животни, които
той е употребявал за храна./
д/. Да се направят модели на всички жи64

вотни, които са живели в пещерата и извън
нея, и с които животни пещерния човек се е
хранил и водил борба /пещерна мечка, хиена,
тур, елен, пещерен вълк и пр./
е/. Да се представи с модели едно пещерно
семейство, като се изтъкне облеклото, оръжията, накитите, всекидневните занятия и пр. С
това да се даде картината от живота на нашите
прадеди, живели из пещерите около Дряново.
ж/. Да се напечата кратък пътеводител,
който ще обясни всичко изложено в музея.
УПРАВА
Грижите върху подържане и стопанисване на пещерите да се възложат по решение на
Народния музей на туристическото дружество
в Дряново. То, обаче, ще има грижата да посочи лице, което познава пещерното дело и което ще бъде като уредник. Ще бъде необходим
пазач. По всички въпроси, засягащи подържането и стопанисването на пещерите да се
изработи устав, който трябва да се удобри от
Министерството на Народното просвещение,
тъй като всички пещери в България са обявени
за народни старини.

3. Заключение

Благодарение на целенасочените усилия
на своя автор (Рафаил Попов тогава е директор
на Народния музей и председател на Българското пещерно дружество) този проект за един
от първите български музеи in situ и първообраз на археологически и природен резерват е
реализиран частично още през 30-те години
на 20 век (Загоров 1940). По-голямата част от
него остава само на хартия. Има сведения и за
съвременен опит за осъществяване на застъпени в тогавашния план на Рафаил Попов идеи за
социализация на природен и археологически
обект: този опит е направен от туристическото
дружество „Бачо Киро“ – гр. Дряново и се отнася до пещерата „Андъка“ край Дряновския
манастир „Св. Архангел Михаил“, където се
предвижда и създаване на музей на място. Въпреки че този проект по различни причини не
е осъществен, самото му разработване доказва,
че и днес, след повече от 70 години след създаването му от Р. Попов, неговите постановки не
са загубили своето значение. Представеният
тук „План за историко-археологическите паркове в Мадара, Преслав, Плиска и Търново“
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на Рафаил Попов показва още и че равнището
на теоретичните познания и практически опит
в сферата на опазването на археологическото
наследство от първата половина на 20 век заслужава внимание и сега. Немалко от изложените в този документ идеи за социализирането
на археологическите ценности продължават да
са актуални. Сред тях се откроява разбирането, че именно опазването на археологическото
наследство има голямо значение за съхраняването на националната ни идентичност сред
други култури и в съвременния глобализиран
свят – то е не само връзката с далечното ни минало, но в него може да се открие и надежда за
нашето по-добро бъдеще.
Според някои съвременни изследователи
днес човешкото разбиране за сигурност найобщо включва „и културния интегритет, а несигурността – заплахата за идентичността и за
ценностното ни отношение към света“ (Мичев
2012: 37). Респективно, дейностите по адекватното опазване на археологическото наследство основателно могат да се интерпретират и
като дейности, насочени към съхраняването на
нашата културна идентичност, което от своя
страна е и част от многостранния и сложен
процес по защитата на националната ни сигурност. И в това отношение Рафаил Попов, както
с разгледания тук програмен документ, така и
с цялостната си дейност по проучване, съхраняване и представяне на археологическите и
природни богатства на България, дава достоен

пример за подражание не само за сегашните,
но и за бъдещите поколения.
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Заглавие: Нови и интересни записи на ММС и пещерна фауна от планината Витоша,
България
The aim of present study is to put on record the preliminary results of a broad-scale study of the
fauna inhabiting caves, the MSS and lower (euedaphic) soil horizons in Vitosha Mt., Bulgaria. The investigation was carried out in the period April 2006 – September 2007 and June – December 2013. During the study 140 species of Arachnida, Crustaceae, Myriapoda, Insecta and Gastropoda were recorded.
Three species are recorded for the first time for the fauna of Balkan Peninsula (Diptera: Triphleba
inaequalis, Megaselia largifrontalis, M. subtumida) and 10 are new for the Bulgarian fauna (Coleoptera:
Choleva macedonica, Rhizophagus perforatus; Diptera: Gymnophora arcuata, Megaselia albocingulata,
M. angusta, M. brevior, M. breviterga, M. posticata, M. ruficornis, Metopina galeata). One hundred
eighteen species are newly reported for the MSS and cave fauna of Vitosha Mt..

Introduction

The superficial, cave and hemiedaphic invertebrate fauna in Vitosha mountain, Bulgaria
has been an object of investigations for the last
50 years already (Beron in presss; Deltshev 1967,
1971; Deltshev et al. 2003, 2011, Langourov
2001; Mahnert 1972; Pandourski 1994, 1997).
In the same time, still very little is known about
invertebrates living in the lower soil layers (so
called euedaphic or endogeic environments) and
especially in the network of fissures and crevices
in the maternal rock below the soil horizon. Thе
latter environment was first defined and described
by Juberthie et al. (1980) as Milieu Souterrain Superficiel (MSS) based on a study carried out in
the region of Moulis in France. This particular
habitat in subsequent publications in English has
been translated as Mesovoid Shallow Substratum
or Superficial Subterranean Compartment, as currently both terms are in use (Culver and Pipan
2009). Juberthie et al. (1980) have shown that
there is an interconnection between the MSS and
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caves proved by the existence of true troglobiоntic
species in both environments (see also Juberthie
& Decu 1994). In a paper illustrating the ways of

Figure 1. Scheme of the underground traps used in the
study (after Deltshev et al. 2011)
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No. Trap No.

Date of
setting

Site description

Trap type &
length of tube

1.

BK-mss1

29.4.2006

Vitosha Mt., above Boyana, Boyanski kamak place, at the bottom of
a 4-5 m deep microcave; dry, alt. 847 m.
N 42º38’26.8” E23º16’32.1”

1 MSS trap; 70 cm

2.

BKmss2&3

30.4.2006

Vitosha Mt., ca. 30-35 m above Boyanski kamak, in a scree in
mixed forest of Fagus silvestris and Carpinus betulus; alt. 847 m.
N 42º38’26.8” E 23º16’32.1”

2 MSS traps; 60 сm

3.

Ya-mss1

13.5.2006

Vitosha Mt., Yarema place; forest of Fagus sylvatica, in a brown
soil, humid, close to a small river, alt. 1363 m;
N 42º30’427 E23º19’100

1 MSS trap; 80 сm

4.

Ya-mss2

27.5.2006

Vitosha Mt., Yarema place; forest of Fagus sylvatica, in a stony,
sandy substrate, humid, alt. 1389 m; N42º 30’289 E23º19’262.

1 MSS trap; 80 сm

5.

ZV-cave

13.8.2013

Vitosha Mt., near Bosnek Village, Zhivata Voda Cave, karst, stony
substrate, clay, alt. 1118 m, N 42.52504° E 23.20249°

5 pitfall traps and
hand collecting

6.

PI-cave

06.6.2013

Vitosha Mt., near Bosnek Village, Popov Izvor Cave, karst, stony
substrate, clay, alt. 910 m, N 42.50275° E 23.15317°

5 pitfall traps and

7.

PI-karst
spring

06.6.2013

Vitosha Mt., near Bosnek Village, Popov Izvor karst spring, stony
substrate in the water, alt. 910 m, N 42.50275° E 23.15317°

hand collecting

8.

PI-mss

06.6.2013

Vitosha Mt., near Bosnek Village, near Popov Izvor Karst spring,
karst, alt. 900 m, N 42.50275° E 23.15317°

2 MSS traps; 70 cm

9.

V-cave

Vitosha Mt., near Bosnek Village, Vreloto Cave, karst, stony
substrate, clay, alt. 910 m, N 42.516772° E 23.158391°

hand collecting

10.

Du-cave

Vitosha Mt., near Bosnek Village, near Duhlata Cave, karst, stony
substrate mixed with clay, alt. 992 m, N 42.49613° E 23.19593°

hand collecting

11.

Dumss1&2

06.6.2013

Vitosha Mt., near Bosnek Village, near Duhlata Cave, karst, stony
substrate mixed with clay, alt. 1006 m, N 42.49613° E 23.19593°

2 MSS traps; 70 cm

12.

Du-mss3

10.06.2006

Vitosha Mt., near Bosnek Village, near Duhlata Cave, karst, stony
substrate mixed with clay, alt. 964 m, N 42.495961°, E 23.196030°

1 MSS trap; 80 cm

13.

Du-mss4

24.06.2006

Vitosha Mt., near Bosnek Village, near Duhlata Cave, karst, stony
substrate, clay, alt. 992 m, N 42.495961°, E 23.196030°

2 MSS trap;
60-70 cm

14.

Ac-mss

06.6.2013

15.

Pe-mss

06.6.2013

Vitosha Mt., near Bosnek Village, near Pepelyankata Cave, karst,
stony substrate, clay, alt. 978 m, N 42.49216° E 23.19485°

2 MSS traps; 70 cm

16.

BCh-mss

06.6.2013

Vitosha Mt., above Bosnek Village, scree on the road to
Chuipetlyovo, in a scree in mixed forest, stony substrate, alt. 1120
m, N 42.49963° E 23.23472°

2 MSS traps; 70 cm

Vitosha Mt., near Bosnek Village, near Academik Cave, karst, stony 2 MSS traps; 70 cm
substrate, clay, alt. 954 m, N 42.492584°, E 23.188142°

Table 1. List of localities.

colonization of caves Juberthie (1983) proposed
that MSS serves as an intermediate step between
litter (tanathostromicolous), soil dwelling (edaphic) and true cave (troglobiontic) invertebrates (a
three-step model of cave colonization). Besides
troglobionts, MSS and euedapic layers are inhabited by invertebrates adapted to live only in these
hypogean environments.
Since the first publication with records on

cave fauna of Vitosha (Deltshev 1967) 41 species are recorded in the caves in the region and
6 of them are typical stygobionts or troglobionts
(Beron in presss). The investigation of the endogean and MSS fauna in Bulgaria and Vitosha
started in 2006 – 2007 and special attention has
been paid so far to the spiders, beetles, centipedes
and millipedes. On other hand, up to now a few
records were published for Vitosha and the cave
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and MSS fauna of the mountain is still poorly investigated. The aim of the present study is to put
on record the preliminary results of a broad-scale
study of the fauna inhabiting caves, the MSS and
lower (euedaphic) soil horizons in Vitosha Mt.,
Bulgaria

Material and Methods

The investigation was carried out in the period April 2006 – September 2007 and June – December 2013. Nineteen traps were set in the following localities in the Vitosha Mts. (Table 1).
The traps were made from PVC pipe with diameter of the whole 8 cm and length of 60 and 80
cm. One hundred and eight holes with diameter 8
mm were drilled on each pipe, at 10 cm distance
from its end. Traps were put into 60 or 80 cm deep
hole dug as deep as the limestone or silicate layer
(see Deltshev et al. 2011 for the more detailed description of the method). All collecting sites, their
exact GPS coordinates and brief description are
given in Table 1.
The collected material were sorted out by
taxonomic groups and identified to a species or
genus level. The paper is a result of complex efforts of different experts. The following invertebrate groups were identified: Araneae (Christo
Deltshev, Stoyan Lazarov), Pseudoscorpiones
(Boyan Petrov), Opiliones (Plamen Mitov), Myriapoda: Chilopoda, Diplopoda (Pavel Stoev),
Isopoda (Stoitse Andreev), Insecta: Coleoptera
(Borislav Guéorguiev, Rostislav Beckchiev, Luigi
Magnano), Diptera (Mario Langourov), Hemiptera: Heteroptera (Nikolay Simov), Hymenoptera (Toshko Ljubomirov, Vera Antonova), Lepidoptera (Stoyan Beshkov), Mollusca: Gastropoda
(Ivailo Dedov, Dilian Georgiev).

Results and Discussion

During the present study 140 species of
Arachnida, Crustaceae, Myriapoda, Insecta and
Gastropoda were recorded (Table 2). One hundred
eighteen species are newly reported for the MSS
and cave fauna of Vitosha Mt.
Up to now the richest fauna is established in
MSS-traps placed near Popov Izvor Cave/Karst
Spring – 12 species of four genera, followed by
those at vicinity of Duhlata Cave – eight species
of three genera.
Hemiptera: Heteroptera
Three species of true bugs from three fami68

lies are recorded. All of them are represented by
single specimens. All the species are collected in
the period after setting of the traps or during the
autumn and winter. Maybe bugs were carried in
lower horizons during traps’ setting or in recent
established traps were penetrated in the still open
spaces between pipes and substrate. This should
be the explanation of the presence of Phymata
crassipes, species associated predominantly with
herbaceous vegetation and of the presence of
some Rhyparochromidae species, penetrated in
MSS during search of place for hibernation. Lack
of bugs during the second year of traps’ exposition (except in the open traps) and lack of fossorial species of Cydnidae give us reason to consider
that the appearance of true bugs in MSS traps is
accidentally and that MSS in Bulgaria is not suitable for them.
Gastropoda
In the course of study the underground fauna
of Vitosha Mountains with MSS traps (4 localities in the southern carbonate parts of the mountains) four species of slugs (Arion fasciatus, A.
silvaticus, Lehmania sp., Tandonia serbica) and
one snails (Oxychilus sp.) were found. All species
were established for the first time from MSS traps
in Bulgaria.
Finding the slugs in MSS soil traps is not surprising. In the autumn, the slugs go deep into the
soil, where they spent winter or die. A. fasciatus is
introduced species, established for Bulgaria at the
end of the last century (Dedov 1998), while the
other slugs are local and typical for malakofaunata of Vitosha Mountains.
For species of the genus Oxychilus we can
say only that they are typical representatives of
troglophillous fauna inhabiting both caves and wet
shady habitats. In most cases, the species of this
genus hunt earthworms in the soil, hollows, under
stones and leaf litter. In most of the species from
this genus pigmentation and eyes are present, the
shell is flat, light, brownish-transparent, that facilitates crawling into tight spaces, between fallen
leaves.
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Table 2. List of recorded edaphicolous and hypogeicolous taxa
Class/ Order/
Family/ Genus

Species & Subspecies

Trap No.

Collection date

Reference

Class Arachnida
Order Araneae
Fam. Agelenidae
1.

Histopona

tranteevi Deltshev, 1978

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

2.

Malthonica

silvestris (L. Koch, 1872)

BK-mss1

30.04-03.06.2006

Deltshev et al. 2011

3.

Tegenaria

domestica (Clerck, 1758)

Ya-mss2

24.09.2006

Deltshev et al. 2011

jurinitschi (Drensky, 1915)

Du-mss4
BK-mss2&3
Ya-mss2

24.06.-26.08.2006
03.06.-25.07.2006
24.09.2006

Deltshev et al. 2011

festivus (C.L. Koch, 1835)

Du-mss4
Ac-mss

24.06.-26.08.2006
06.6.-02.11.2013

Deltshev et al. 2011
Present paper

cicur (Fabricius, 1793)

BK-mss1
BK-mss2&3

30.04-03.06.2006
03.06.-25.07.2006

Deltshev et al. 2011

Fam. Amaurobiidae
4.

Eurocoelotes
Fam. Corinidae

5.

Phrurolithus
Fam. Dictynidae

6.

Cicurina
Fam. Dysderidae

7.

Harpactea

bulgarica
Lazarov & Naumova, 2010

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

8.

Harpactea

deltshevi
Dimitrov & Lazarov, 1999

BK-mss2&3
Ya-mss2
BCh-mss

03.06-25.07.2006
24.09.2006
02.10.-02.11.2013

Deltshev et al. 2011
Deltshev et al. 2011
Present paper

9.

Harpactea

saeva (Herman, 1879)

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

10.

Harpactea

sredgnagora
Dimitrov & Lazarov, 1999

Du-mss4
BKmss2&3Acmss

24.06.-26.08.2006
03.06.-25.07.2006
06.6.-02.11.2013

Lazarov, 2007
Deltshev et al. 2011
Present paper

11.

Dysdera

longirostris Doblika, 1853

Du-mss4
Du-mss1&2

24.06-03.12.2006
06.6.-02.10.2013

Deltshev et al. 2011
Present paper

Fam. Gnaphosidae
12.

Zelotes

caucasius (L. Koch, 1866)

Ac-mss

06.6.-02.11.2013

Present paper

13.

Zelotes

erebeus (Thorell, 1871)

BCh-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

14.

Zelotes

gracilis (Canestrini, 1868)

Ac-mss

06.6.-02.11.2013

Present paper

Zelotes

oblongus (C. L. Koch, 1833)

Ac-mss

06.6.-02.11.2013

Present paper

montana (Blackwall, 1841)

Pe-mss

02.10.-02.11.2013

Present paper

BK-mss2&3

30.04-03.06.2006

Deltshev et al. 2011

15.

Fam. Hahniidae
16.

Hahnia
Fam. Linyphiidae

17.

Centromerus

acutidentatus Deltshev, 2005

18.

Centromerus

cavernarum (L. Koch, 1872)

BK-mss2&3

30.04-03.06.2006

Deltshev et al. 2011

19.

Centromerus

lakatnikensis
(Drensky, 1931)

BK-mss2&3
Du-mss3

30.04-03.06.2006
24.06.-03.12.2006

Deltshev et al. 2011

20.

Diplostyla

concolor (Wider, 1834)

Du-mss3
PI-mss
BCh-mss

24.06.-03.12.2006
06.6.-02.10.2013
06.6.-02.10.2013

Deltshev et al. 2011
Present paper

21.

Lepthyphantes

centromeroides
Kulczyński, 1914

BCh-mss
PI-mss
PI-cave

06.6.-02.10.2013
06.6.-02.10.2013
02.10.-02.11.2013

Present paper
Deltchev, Lazarov,
Petrov, 2003
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22.

Lepthyphantes

leprosus (Ohiert, 1865)

BK-mss2&3
Du-mss3
BCh-mss

26.08-03.12..2006
24.06.-03.12.2006
06.6.-02.10.2013

Deltshev et al. 2011
Deltshev et al. 2011
Present paper

23.

Palliduphantes

alutacius (Simon, 1884)

BK-mss2&3
Ya-mss2

30.04-03.06.2006
24.09.2006

Deltshev et al. 2011

24.

Palliduphantes

istrianus (Kulczyński 1914)

BK-mss2&3
Du-mss4

26.08-03.12..2006
26.08.2006

Deltshev et al. 2011

25.

Porrhomma

convexum (Westring, 1851)

Du-mss4
Du-mss3

06.05.-04.06.2006
03.06.-27.07.2006

Deltshev et al. 2011

Fam. Liocranidae
26.

Agroeca

cuprea Menge, 1873

Du-mss3
Ac-mss

24.06.-03.12.2006
06.6.-02.11.2013

Deltshev et al. 2011
Present paper

27.

Agroeca

rupicola (Walckenaer, 1830)

Ac-mss

06.6.-02.11.2013

Present paper

28.

Apostenus

fuscus Westring, 1851

BK-mss2&3

30.04-03.06.2006

Deltshev et al. 2011

Sagana

rutilans Thorell, 1875

BK-mss2&3

30.04-03.06.2006

Deltshev et al. 2011

trabalis (Clerck, 1758)

BCh-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

cellulanus (Clerck, 1758)

Du-mss4
Du-cave
ZV-cave
BCh-mss
V-cave

26.08.-03.12.2006
15.11.2013
06.6.-02.10.2013

Deltshev et al. 2011
Beron, in press
Present paper Present
paper Deltchev,
Lazarov, Petrov, 2003

forskali (Torell, 1871)

Ac-cave
Ac-mss

15.11.2013
06.6.-02.11.2013

Present paper

mirabilis (Clerck, 1758)

ZV-cave

15.11.2013

Present paper

menardi (Latreille, 1804)

ZV-cave
Du-cave

06.6.2013

Present paper Beron,
in press

29.

Fam. Lycosidae
30.

Alopecosa
Fam. Nesticidae

31.

Nesticus

Fam. Pholcidae
32.

Hoplopholcus
Fam. Pisauridae

33.

Pisaura
Fam. Tetragnatidae

34.

Meta
Fam. Theridiidae

35.

Episinus

truncatus Latreille, 1809

Du-mss1&2

06.6.-02.10.2013

Present paper

36.

Pholcomma

gibbum (Westring, 1851)

Du-mss1&2
Ac-mss
BCh-mss

06.6.-02.10.2013
06.6.-02.11.2013
06.6.-02.10.2013

Present paper

Order
Pseudoscorpiones
Fam. Neobisiidae
37.

Neobisium

fuscimanum
(C.L. Koch, 1843)

BK-mss2&3

25.07.2006

Present paper

38.

Neobisium

sp.

BK-mss2&3

25.07.2006

Present paper

sp.

Du-mss4

26.08.2006

Present paper

hexasticha Brandt, 1833

BK-mss2&3

03.06.2006
03.06.-25.07.2006

Present paper

Class Diplopoda
Order Polyxenida
Fam. Polyxenidae
39.

Polyxenus
Order Glomerida
Fam. Glomeridae

40.

Glomeris
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Order Julida
Fam. Julidae
41.

Cylindroiulus

boleti (C.L. Koch, 1847)

BK-mss2&3

30.04.-03.06.2006
03.06.-25.07.2006

Present paper

42.

Cylindroiulus

luridus (C.L. Koch, 1847)

Ya-mss1

24.09.2006

Present paper

43.

Unciger

sp.

BK-mss2&3

30.04.-03.06.2006

Present paper

44.

Pachyiulus

hungaricus (Karsch, 1881)

BK-mss2&3

30.04.-03.06.2006

Present paper

cf. complanatus
(Linnaeus, 1761)

BK-mss2&3

30.04.-03.06.2006

Present paper

microcephalus (Lucas, 1846) Du-mss1&2

06.6.-02.11.2013

Present paper. New
for fauna of Vitosha.

Order Polydesmida
Fam. Polydesmidae
45.

Polydesmus
Class Chilopoda
Order
Geophilomorpha
Fam.
Dignathodontidae

46.

Dignathodon
Order
Lithobiomorpha
Fam. Lithobiidae

47.

Eupolybothrus
(Mesobothrus)

transsylvanicus
(Latzel, 1882)

Du-mss4

26.08.2006

Present paper

48.

Eupolybothrus
(Leptopolybothrus)

tridentinus (Fanzago, 1874)

BK-mss2&3
BCh-mss
PI-mss

30.04.-03.06.2006
02.10.-02.11.2013
02.10.-02.11.2013

Present paper

49.

Lithobius

nigripalpis L. Koch, 1867

Du-mss4
PI-mss

25.07.-26.08.2006
02.10.-02.11.2013

Present paper

50.

Harpolithobius

dentatus (Matic, 1957)

BK-mss2&3

03.06.-25.07.2006

Present paper

parisi (Donovan, 1810)

Du-mss4

25.07.-26.08.2006

Present paper

vulgare (Latreille, 1804)

Du-mss4

25.07.-26.08.2006

Present paper

Order
Scolopendromorpha
Fam. Cryptopidae
51.

Cryptops
Class Malacostraca
Order Isopoda
Fam.
Armadillidiidae

52.

Armadillidium
Class Insecta
Order Coleoptera
Fam. Carabidae

53.

Abax (Abacopercus) carinatus carinatus
(Duftschmid, 1812)

BK-mss2&3
PI-mss

30.4.-3.06.2006
02.10.-02.11.2013
06.6.-02.10.2013

Present paper

54.

Aptinus

bombarda (Illiger, 1800)

BK-mss1
BK-mss2&3

3.06.-25.07.2006
30.04.-3.06.2006

Present paper

55.

Bembidion
(Peryphanes)

dalmatinum dalmatinum
Dejean, 1831

BCh-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

56.

Blemus

discus discus
(Fabricius, 1792)

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

72

Балканската спелеоложка конференция „София’2014“
57.

Cychrus

semigranosus balcanicus
Hopffgarten, 1881

BCh-mss

06.6.-02.10.2013
02.10.-02.11.2013

Present paper

58.

Laemostenus
(Pristonychus)

cimmerius weiratheri
J. Müller, 1932

Du-mss1&2
Pe-mss
PI-mss
Ac-mss

02.10.-02.11.2013
02.10.-02.11.2013
06.6.-02.10.2013
06.6.-02.11.2013

Present paper

59.

Laemostenus
(Pristonychus)

terricola (Herbst, 1784)

BK-mss1
Du-mss4

3.06.-25.07.2006
26.08.-3.12.2006

Present paper

60.

Leistus
(Pogonophorus)

rufomarginatus
(Duftschmid, 1812)

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

61.

Molops

piceus bulgaricus
Maran, 1938

BK-mss2&3

5.11.2006-6.06.2007

Present paper

62.

Pterostichus
(Petrophilus)

melanarius melanarius
(Illiger, 1798)

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

63.

Pterostichus
(Platysma)

niger (Schaller, 1783)

BK-mss1

3.06.-25.07.2006.

Present paper

64.

Tapinopterus

balcanicus Ganglbauer, 1891 BK-mss1
BK-mss2&3

3.06.-25.07.2006
30.04.-3.06.2006

Present paper

65.

Trechus

austriacus Dejan, 1831

Du-mss3
Pe-mss
PI-mss
Ac-mss

24.06.-3.12.2006
02.10.-02.11.2013
06.6.-02.10.2013
02.10.-02.11.2013
06.6.-02.11.2013

Present paper

66.

Trechus

irenis Csiki, 1912

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

Fam. Cholevidae
67.

Catops

chrysomeloides
(Panzer, 1798)

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

68.

Catops

fuliginosus Erichson, 1837

Du-mss4
PI-mss
ZV-cave

26.08.-3.12.2006
06.6.-02.10.2013
02.10.-02.11.2013
13.8.-15.11.2013

Present paper

69.

Catops

neglectus Kraatz, 1852

BK-mss2&3

5.11.2006-6.06.2007

Present paper

70.

Catops

picipes (Fabricius, 1792)

PI-mss

02.10.-02.11.2013

Present paper

71.

Choleva (Choleva)

agilis (Illiger, 1798)

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

72.

Choleva (Choleva)

angustata (Fabricius, 1781)

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

73.

Choleva (Choleva)

glauca Britten, 1918

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

74.

Choleva (Choleva)

macedonica Karaman, 1954

PI-mss

02.10.-02.11.2013

Present paper New
for the country.

75.

Choleva (Choleva)

oblonga oblonga
Latreille, 1807

PI-mss

02.10.-02.11.2013

Present paper

76.

Choleva (Choleva)

reitteri Petri, 1915

PI-mss

02.10.-02.11.2013

Present paper

77.

Nargus

badius (Sturm, 1839)

Ya-mss1
PI-mss

16.04.-15.07.2007
06.6.-02.10.2013

Present paper

78.

Nargus
(Demorchus)

sp.

Du-mss4

26.08.-3.12.2006

Present paper

80.

Ptomaphagus
(Ptomaphagus)

sericatus (Chaudoir, 1845)

PI-mss

06.6.-02.10.2013
02.10.-02.11.2013

Present paper

81.

Sciodrepoides

watsoni watsoni
(Spence, 1815)

BK-mss2&3

30.04.-3.06.2006

Present paper

79.

Fam. Staphylinidae:
Pselaphinae
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82.

Bryaxis

dalmatinus (Reitter, 1881)

Ac-mss

83.

Bryaxis

nodicornis Aubé, 1833

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

84.

Bryaxis

roumaniae Raffray, 1904

Bch-mss
PI-mss

02.10.-02.11.2013
06.6.-02.10.2013

Present paper

85.

Bythinus

sp.

PI-mss

06.6.-02.10.2013
02.10.-02.11.2013

Present paper

perforatus Erichson 1845

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper.
New for the country.

surinamensis
(Linnaeus, 1758)

PI-mss
Bch-mss

06.6.-02.10.2013
06.6.-02.10.2013

Present paper

06.6.-02.11.2013

Present paper.
New for fauna of
Vitosha.

Fam. Monotomidae
86.

Rhizophagus
(Rhizophagus)
Fam. Silvanidae

87.

Oryzaephilus
Fam. Curculionidae

88.

Otiorhynchus (s.str.) balcanicus Stierlin, 1861

Du-mss4

26.07-26.08.2006

Present paper

89.

Otiorhynchus (s.str.) bisulcatus (Fabricius, 1781)

Du-mss4

26.07-26.08.2006

Present paper

90.

Otiorhynchus (s.str.) coarctatus Stierlin, 1861

Du-mss4

26.07.2006

Present paper

91.

Otiorhynchus (s.str.) corneolus Weise, 1906

Du-mss3
Du-mss4

24.06.-3.12.2006
26.07-26.08.2006
4-16.06.2007

Present paper

92.

Otiorhynchus (s.str.) crataegi Germar, 1824

Du-mss4

26.07.2006

Present paper

93.

Otiorhynchus (s.str.) juglandis Apfelbeck, 1895

Du-mss4

26.07.2006
26.08.2006

Present paper

Order Diptera
Fam. Phoridae
94.

Diplonevra

florescens (Turton, 1801)

PI-mss
BCh-mss

06.6-02.10.2013
06.6-02.10.2013

Present paper

95.

Diplonevra

funebris (Meigen, 1830)

Ac-mss

06.6.-02.11.2013

Present paper

96.

Triphleba

antricola (Schmitz, 1918)

Du-cave
Du-mss1&2
PI-cave
PI-mss
ZV-cave
BK-mss1

25.8.-05.9.1967
06.6.-02.11.2013
02.10.-02.11.2013
06.6.-02.11.2013
02.10.-02.11.2013
06.6-02.10.2013
13.8.-15.11.2013
30.4.-03.6.2006

Hazelton, 1970
Present paper

97.

Triphleba

distinguenda (Strobl, 1892)

PI-mss

06.6-02.10.2013

Present paper

98.

Triphleba

hyalinata (Meigen, 1830)

Du-mss3

18.4-16.6.2007

Present paper

99.

Triphleba

inaequalis Schmitz, 1943

PI-mss

02.10.-02.11.2013

Present paper.
New for the Balkan
Peninsula.

100.

Triphleba

papillata (Wingate, 1906)

Du-mss3

18.4-16.6.2007

Present paper

101.

Gymnophora

arcuata (Meigen, 1830)

Ac-mss
PI-mss

06.6.-02.11.2013
06.6-02.10.2013

Present paper.
New for the country.

102.

Gymnophora

integralis Schmitz, 1920

PI-mss

02.10.-02.11.2013

Present paper

103.

Megaselia

albocingulata (Strobl, 1906)

Du-mss1&2

06.6.-02.10.2013

Present paper.
New for the country.

104.

Megaselia

angusta (Wood, 1909)

Du-mss4
Ac-mss
BCh-mss

18.4-16.6.2007
06.6.-02.11.2013
02.10.-02.11.2013

Present paper.
New for the country.
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105.

Megaselia

brevior (Schmitz, 1924)

Ac-mss

06.6.-02.11.2013

Present paper.
New for the country.

106.

Megaselia

breviterga (Lundbeck, 1920)

PI-mss
ZV-cave

06.6-02.10.2013
13.8.-15.11.2013

Present paper.
New for the country.

107.

Megaselia

largifrontalis Schmitz, 1939

PI-mss

06.6-02.10.2013

Present paper.
New for the Balkan
Peninsula.

108.

Megaselia

pleuralis (Wood, 1909)

Ac-mss
PI-cave
PI-mss

06.6.-02.11.2013
06.6-02.10.2013
06.6-02.10.2013

Present paper

109.

Megaselia

posticata (Strobl, 1898)

Du-mss4
PI-mss

18.4-16.6.2007
06.6-02.10.2013

Present paper.
New for the country.

110.

Megaselia

pusilla (Meigen, 1830)

ZV-cave

27.11.2002

Present paper

111.

Megaselia

ruficornis (Meigen, 1830)

BCh-mss

06.6-02.10.2013

Present paper.
New for the country.

112.

Megaselia

scalaris (Loew, 1866)

PI-mss

06.6-02.10.2013
02.10.-02.11.2013

Present paper

113.

Megaselia

subtumida (Wood, 1909)

PI-mss

02.10.-02.11.2013

Present paper.
New for the Balkan
Peninsula.

114.

Megaselia

tenebricola Schmitz, 1934

Du-mss1&2
BCh-mss

02.10.-02.11.2013
06.6.-02.10.2013

Present paper.

115.

Megaselia

spp.

Ac-mss
PI-cave
PI-mss

06.6.-02.11.2013
06.6-02.10.2013
06.6-02.10.2013
02.10.-02.11.2013

Present paper

116.

Metopina

galeata (Haliday, 1833)

Du-mss1&2

06.6.-02.10.2013

Present paper
New for the country.

Order Hymenopterа
Fam. Formicidae
117.

Aphaenogaster

subterranea (Latreille, 1798) Du-mss1&2
Du-mss3

02.10.-02.11.2013
10.06.-24.06.2006

Present paper

118.

Formica

cinerea Mayr, 1853

Du-mss1&2

06.6.-02.10.2013

Present paper

119.

Lasius

niger (Linnaeus, 1758)

Du-mss1&2

06.6.-02.10.2013

Present paper

120.

Lasius

alienus Förster, 1850

Bch-mss
Du-mss3

02.10.-02.11.2013
10.06.-24.06.2006

Present paper

121.

Lasius

brunneus (Latreille, 1798)

PI-mss

06.6-02.10.2013

Present paper

122.

Lasius

fuliginosus (Latreille, 1798)

PI-mss

06.6-02.10.2013

Present paper

123.

Myrmecina

graminicola (Latreille, 1802) Du-mss1&2

06.6.-02.10.2013

Present paper

124.

Plagiolepis

pygmaea pygmaea
(Latreille, 1798)

Du-mss3

10.06-24.06.2006

Present paper

125.

Plagiolepis

tauricus Santschi, 1920

Du-mss3

10.06.-24.06.2006

Present paper

126.

Ponera

coarctata (Latreille, 1802)

Du-mss1&2

06.6.-02.10.2013
02.10.-02.11.2013

Present paper

127.

Solenopsis

fugax (Latreille, 1798)

Du-mss1&2
Du-mss3
Pe-mss
PI-mss

06.6.-02.10.2013
10.06.-24.06.2006
02.10.-02.11.2013
02.10.-02.11.2013

Present paper

128.

Stenamma

debile (Förster, 1850)

PI-mss

02.10.-02.11.2013

Present paper

129.

Tetramorium

sp.

Du-mss1&2
Pe-mss

06.6.-02.10.2013
02.10.-02.11.2013

Present paper

Order Hemiptera
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Fam. Reduviidae
130.

Phymata

crassipes (Fabricius, 1775)

Du-mss3

10.06.-24.06.2006

Present paper

contractus
(Herrich-Schaeffer, 1835)

Pe-mss

02.10.-02.11.2013

Present paper

homalonotus Fieber, 1851

Du-mss1&2

06.6.-02.10.2013

Present paper

sp.

Bch-mss

02.10.-02.11.2013

Present paper

io (Linnaeus, 1758)

ZV-cave

15.8.2013

Present paper

Fam.
Rhyparochromidae
131.

Taphropeltus
Fam. Pentatomidae

132.

Sciocoris
(Aposciocoris)
Order Lepidoptera
Fam. Psychidae

133.

Dachlica
Fam. Nymphalidae

134.

Inachis
Class Mollusca
Order Pulmonata
Fam. Arionidae

135.

Arion

fasciatus (Nilsson, 1823)

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

136.

Arion

silvaticus Lohmander, 1937

PI-mss

06.6.-02.10.2013

Present paper

sp.

Bch-mss

02.10.-02.11.2013

Present paper

serbica (Wagner, 1931)

Du-mss1&2

06.6.-02.10.2013

Present paper

sp.

Bch-mss
Du-mss1&2
Pe-mss
PI-mss

02.10.-02.11.2013
06.6.-02.10.2013
02.10.-02.11.2013
06.6.-02.10.2013
02.10.-02.11.2013

Present paper

angeltsekovi
Gloer & Georgiev 2009

PI-karst
spring

02.11.2013

Present paper

Fam. Limacidae
137.

Lehmania
Fam. Milacidae

138.

Tandonia
Fam. Oxychilidae

139.

Oxychilus

Order
Neotaenioglossa
Fam. Hydrobiidae
140.

Grossuana

Perreau M, 2004. Leiodidae. In: I Löbl and A
Smetana (Eds.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2: Hydrophiloidea - Histeroidea - Staphylinoidea. Stenstrup: Apollo Books, 133-203.
Schmitz H, 1919. Die Phoridenfauna der von
Dr. Karl Absolon 1908-1918 besuchten mittelund sudost-europaischen Hohlen. Tijdschr. Ent.,
61, 232-241.
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Schmitz H, 1934. Phoridae. In Leruth R, Exploration biologique des cavernes de la Belgique
et du Limburg hollandais. XVe contribution. Natuurh. Maandbl., 23 (2 & 3), 24, 32-33.
Szymczakowski W, 1976. Remarques sur la
taxonomie et la distribution des Catopidae (Coleoptera) paléartiques. Acta Zoologica Cracoviensia, 21(4), 45-71.
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ПРИЛЕПИТЕ (MAMMALIA: CHIROPTERA) В
ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“, БЪЛГАРИЯ
Иван Пандурски

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, бул. Цар Освободител №1, 1000 София, България, pandourski12@gmail.com

Ivan Pandourski

Institute of biodiversity and ecosystem research – BAS, 1, Tsar Osvoboditel Blvd. 1000 Sofia, Bulgaria,
pandourski12@gmail.com

Title: Bats (Mammalia: Chiroptera) in the Natural Park “Zlatni pjasatzi”, Bulgaria
Natural park “Zlatni pjasatzi” covers 13,2 km2 along the Northern Bulgarian Black sea coast. The
presence of different favourable habitats and underground roosts for bats determines their high species
richness – 16 bat species are registered till now. The results and conclusions presented in the article
are based on one-year field study and all available data in specialized reports. The data about bat composition and bat activity in different habitats are collected mainly using bat detectors, mistnetting and
direct observation of individuals in underground roosts. The artificial gallery near the southern border
of the Park is a shelter for about of 400 individuals of Schreiber’s bat (Miniopterus schreibersii) during the autumnal migration period. Permanent inhabitants of artificial galleries in the Natural park are
Rhinolophid species and the dominant species over the wetlands is the Common pipistrelle (Pipistrellus
pipistrellus).

І. Въведение

Независимо от малката си площ (13,2
км2), Природен парк „Златни пясъци“ предоставя изключително благоприятни условия
за съществуването на многобройно и разнообразно прилепно съобщество. Съчетанието на
скалисти терени и стара горска растителност,
подземни местообитания и влажни зони, определя богатството от видове прилепи, намиращи тук убежище както през размножителния
период, така и по време на зимуване и миграции. Като част от Националната мрежа от защитени територии „Натура 2000“, територията
на парка изцяло се припокрива със Защитена зона по Директивата за местообитанията
BG0000118 „Златни пясъци“. Предмет на опазване тук са два вида, предимно пещерообитаващи подковоноси прилепи: малък подковонос
(Rhinolophus hipposideros) и южен подковонос
(Rhinolophus euryale). Тяхното присъствие е
свързано с изкуствените подземни галерии в
близост до южната граница на Парка, подземията в м. „Катакомбите“, скалните цепнатини
и ниши в масива Перчемлията и Бялата стена.

ІІ. Литературен обзор и предходни
проучвания
Прилепите в Природния парк са били

обект на ограничен брой проучвания, като в
научната литература напълно липсват публикации относно техния видов състав, разпространение и сезонна динамика.
През 2005 г. (Траянов, 2005) е публикувана популярна брошура, в която за територията
на Парка се съобщават 13 вида прилепи. Авторът не дава убедителни доказателства за присъствието на посочените видове, част от които
са редки за територията на страната и чието
установяване изисква прилагането на специфични методи, надхвърлящи възможностите
на „трансектния метод“, цитиран в брошурата.
До този момент споменатите, преди 2005 г., видове могат да бъдат считани само като потенциално обитаващи територията.
За пръв път по повод изработването на
Плана за управление на Природен парк „Златни пясъци“, Пандурски (2006) провежда реални теренни проучвания за установяване на
видовия състав на прилепната фауна. В резултат на това проучване се съобщават пет вида:
Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros),
Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii), Ръждив вечерник (Nyctalus noctula) и Пещерен
дългокрил (Miniopterus schreibersii). За пръв
път е документирано наличието на транзитна
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Фиг. 1. Основни типове местообитания, благоприятни за прилепите на територията
на ПП „Златни пясъци“.

мигририща колония от вида пещерен дългокрил, намираща убежище в изкуствените галерии до южната граница на Парка. До сега това
е и единствената известна подземна колония
на вида на територията на област Варна. Този
видов състав, еднакво представен както от пещеролюбиви видове, така и от видове, предпочитащи горски местообитания, отразява богатството от подземни убежища, съчетано с добре
запазена горска растителност.
Последното задълбочено теренно проучване на прилепите е проведено от Борисов
(2009) през периода юли 2008 г. до октомври
2009 г. Авторът обобщава резултатите в доклад
за нуждите на Дирекцията на Природния парк,
като установява 12 вида прилепи.

ІІІ. Обхват на проучването и използвани методи

Обхванати са основните типове природни
местообитания (фиг. 1) от значение за прилепите, а именно:
- Горски местообитания: особено благоприятни за видовете от родове Pipistrellus,
Eptesicus, Nyctalus и Myotis;
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- Скални местообитания: особено благоприятни за видове от родове Rhinolophus и
Pipistrellus;
- Подземни местообитания: особено благоприятни за видове от родовете Miniopterus,
Rhinolophus, Myotis;
- Влажни зони: особено благоприятно
ловно местообитания за почти всички видове прилепи, установени на територията на
Парка.
Получените до този момент резултати се основават на 5 теренни проучвания с общо 10 полеви дни: 25 – 26 септември 2012 г. – проучвания
в горски местообитания, характерни за територията на Парка; 4 февруари 2013 г. – проучване
на подземни местобитания; 19 – 20 май 2013 г.
– проучвания в горски и скални местообитания,
влажни зони; 7 – 9 юни 2013 г. – проучвания в
горски, скални и подземни местообитания,
влажни зони; 23 – 24 юли 2013 г. – проучвания в
горски и подземни местообитания.
При полевата работа са използвани следните основни методи: 1) Пряко наблюдение на
прилепите в подземни местообитания, фотодокументиране и преброяване на индивидите;
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Фиг. 2. Сонограма на ехолокационни звуци на Големия подковонос (Rhinolophus ferrumequinum),
регистрирани на входа на изкуствените галерии.

2) Улов с орнитологични мрежи на входа на
изкуствената галерия до южната граница на
ПП и видово определяне на уловените екземпляри по морфометрични белези; 3) Регистрация и анализ на издаваните от прилепите ехолокационни и социални ултразвуци. Методът
е неинвазивен и на практика животните не се
безпокоят по никакъв начин. Използвани са
ултразвукови детектори тип “Pettersson D 240
х” и “Pettersson D 240” заедно със записващо
устройство модел “Transcend MP 860”. С цел
сравняемост на резултатите, записите са осъществявани и в автоматичния режим на детектора с интревали на записите от 0,1 секунда и
1,7 секунди. В пунктове с ниска активност на
прилепите, записите се провеждат в ръчен режим с цел максимално пълно регистриране на
присъстващите видове. По време на трансектите и точковите наблюдения, едновременно
със записа на звуците е осъществяван и запис
на GPS координатите на трансекта (точката)
(GPS устройство eTrex Legend).
Получените компютърни сонограми от
записите на ехолокационни звуци на прилепи
(Фиг. 2) са анализирани с помощта на специализирана софтуерна програма BatSound 3.1
for Windows. За целите на видовото определяне, освен характерната форма на сонограмата
на ехолокационните звуци на прилепите, бяха
измервани следните звукови параметри: честота с максимална енергия на звука; максимална
и минимална честота на звука; продължител-

ност на звука; интервал между издаваните последователно звуци.

ІV. Резултати
ІV.1. Видов състав

Можем да считаме, че досега на територията на ПП „Златни пясъци“ (Пандурски,
2006; Борисов, 2009 и настоящото проучване)
са регистрирани 16 вида прилепи, като два от
тях бяха установени за пръв път през 2013 г.
Регистрирани са ултразвуци с характеристики,
отговарящи на повече от един вид, като в този
случай е направен критичен анализ на възможността тези видове да се срещат реално в територията на ПП „Златни пясъци“:
•	Малък подковонос – Rhinolophus
hipposideros (Bechstein, 1800);
•	Голям подковонос – Rhinolophus
ferrumequinum (Schreber, 1774);
•	Южен подковонос – Rhinolophus
euryale (Blasius, 1853);
•	Кафяво прилепче – Pipistrellus
pipistrellus (Schreber, 1774);
•	Малко кафяво прилепче – Pipistrellus
pygmaeus (Leach, 1825);
•	Прилепче на Натузий – Pipistrellus
nathusii (Keyserling et Blasius, 1839);
•	Средиземноморско
прилепче
–
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817); регистрирани видовоспецифични ултразвуци;
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Фиг. 3. Един от входовете на изкуствените галерии до южната граница на парка и група от зимуващи
подковоноси прилепи.

•	Голям нощник – Myotis myotis
(Borkhausen, 1797): установен от Борисов (2009), който счита неговото
присъствие за случайно;
•	Воден нощник – Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817);
•	Трицветен нощник – Myotis emarginatus
(Geoffroy, 1806): Борисов (2009) наблюдава размножителна колония от
около 150 женски. Регистрирани са и
видовоспецифични ултразвуци.
•	Алкатоев нощник – Myotis alcathoe von
Helversen & Heller, 2001; регистрирани видовоспецифични ултразвуци;
•	Бехщайнов нощник Myotis bechsteinii
(Kuhl, 1817) – установен еднократно
от Борисов (2009);
•	Пещерен дългокрил – Miniopterus
schreibersii (Kuhl, 1817);
•	Сив дългоух прилеп – Plecotus
austriacus (Fischer, 1829);
•	Ръждив вечерник – Nyctalus noctula
(Schreber, 1774);
•	Полунощен прилеп – Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774).

ІV.2. Значение на подземните галерии

През различните периоди на историческата епоха, а именно колонизация на черноморското крайбрежие, развитие на селищата,
утвърждаване на християнството, османското
робство и до наши дни, скалите и нишите в
района на ПП „Златни пясъци“ са използвани
и дообработвани от човека за различни нужди. Наред с историческата ценност, която тези
обекти притежават, не по-малко е и значението
им за поддържане на редки и ценни елементи
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на биоразнообразието на територията на Парка. Освен добре проучените и документирани
Аладжа манастир и местността „Катакомбите“,
непосредствено до южната граница на Природния парк се намират няколко свързани помежду си подземни галерии, с обща дължина
около 150 м и отварящи се към повърхността
с три входа (фиг. 3.). Галериите са хоризонтални, с височина от 1 м до около 2,5 м, изсечени в плътна варовикова скала. Често от двете
им страни са изградени от основата до свода
каменни стени от масивни обработени блокове, вероятно за да се спести тяхното изнасяне
навън. На места стените са частично срутени.
Наблюдават се участъци със стъпаловидно изсечена форма на скалата, вероятно резултат от
отделяне на масивни скални блокове.
Това е уникално подземно местообитание
с особено важно значение за многобройна и
единствената досега регистриранана популация на мигриращи прилепи от вида Пещерен
дългокрил (Miniopterus schreibersii) в област
Варна. Числеността на този вид през есенния миграционен период надхвърля 400 екземпляра. Високата относителна влажност
на въздуха в подземията (около 80 %), както и почти постоянната температура (около
10 – 140 С) са добра предпоставка тук да се
заселят още три вида от семейството на Подковоносите прилепи (фиг. 3) (Голям подковонос – Rhinolophus ferrumequinum, Малък подковонос – Rhinolophus hipposideros и Южен
подковонос – Rhinolophus еuryale и два вида
от семейството на Гладконосите (Голям нощник – Myotis myotis и Воден нощник – Myotis
daubentonii). Входните части на галериите редовно се посещават от още няколко горски и
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Вид

Относителна
активност
(%)

Кафяво прилепче – Pipistrellus
pipistrellus

58,48 %

Малко кафяво прилепче – Pipistrellus
pygmaeus

1,89 %

Прилепче на Натузий – Pipistrellus
nathusii/
Средиземноморско прилепче –
Pipistrellus kuhlii

29,65 %

Воден нощник – Myotis daubentonii

6,54 %

Пещерен дългокрил – Miniopterus
schreibersii

0,34 %

Трицветен нощник – Myotis emarginatus/
Алкатоев нощник – Myotis alcathoe

2,12 %

Сив дългоух прилеп – Plecotus austriacus

0,06 %

Полунощен прилеп – Eptesicus serotinus

0,9 %

Таблица 1. Видов състав и относителна
активност на прилепите (%) над водни площи.

мигриращи видове, като Сивия дългоух прилеп (Plecotis austriacus), Полунощния прилеп
(Eptesicus serotinus). Натузиевото прилепче
(Pipistrellus nathusii), Ръждивия вечерник
(Nyctalus noctula) и др.

ІV. 3. Хабитатно разпределение

Направено е сравнение на видовия състав
и активността на прилепите в два от основните типове местообитания, а именно: ловно
Вид

Относителна
активност
(%)

Кафяво прилепче – Pipistrellus
pipistrellus

5,26 %

Прилепче на Натузий – Pipistrellus
nathusii/
Средиземноморско прилепче –
Pipistrellus kuhlii

9,60 %

Полунощен прилеп – Eptesicus serotinus

16,7 %

Воден нощник – Myotis daubentonii

14,8 %

Сив дългоух прилеп – Plecotus austriacus

6,65 %

Малък подковонос – Rhinolophus
hipposideros

42,4 %

Голям подковонос – Rhinolophus
ferrumequinum

4,6 %

Таблица 2. Видов състав и относителна
активност на прилепите (%) край входа на
изкуствена галерия

местообитание над водните площи на блато
и на входа на изкуствена галерия до южната граница на ПП. Общо в двата пункта бяха
установени 11 вида прилепа с 2390 ехолокационни звука (1744 ехолокационни звука над
водната площ и 646 ехолокационни звука на
входа на изкуствена галерия). Активността на
всеки вид е представена в проценти на видовоспецифичните ехолокационни звука спрямо
общия брой такива в съответното местообитание (таблица 1, 2).
Доминиращ вид над водните площи е
Кафявото прилепче (Pipistrellus pipistrellus),
следвано от близкородствените Прилепче на
Натузий – Pipistrellus nathusii и Средиземноморско прилепче – Pipistrellus kuhlii. Имайки
предвид особеностите в биологията на двата
последни вида, най-вероятно високата активност над водната площ се дължи на Прилепчето на Натузий.
Доминиращ вид в скално местообитание
(до входа на изкуствената галерия) е малкия
подковонос (Rhinolophus hipposideros), който
е постоянен обитател на подземната галерия и
ловува в близост до скални формации, следван
от полунощния прилеп (Eptesicus serotinus).

V. Заключение

Независимо от малката си площ от едва
13,2 км2, в Природен парк „Златни пясъци“ се
срещат над 48% от видовете прилепи, обитаващи територията на България.
Това относително голямо видово богатство се дължи на разнообразните убежища за
прилепите, а именно: горски масиви, влажни
зони (временни или постоянни блата), скални
масиви и ниши в сарматските варовици, както и подземните изкуствени местообитания.
Важно значение за присъствие на пешерообитаващи видове прилепи има изкуствената
галерия с дължина над 150 метра, прокопана
в южната граница на парка. Тук е установена
засега и единствената колония на вида пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii) на територията на област Варна, регистрирана през
есенния миграционен период с численост от
около 400 екземпляра.
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ЗНАЧЕНИЕ НА МАЛКИТЕ ПЕЩЕРИ ЗА ОПАЗВАНЕТО
НА ПЕЩЕРОЛЮБИВИТЕ ВИДОВЕ ПРИЛЕПИ
Хелиана Дундарова1,2 Вълко Бисерков1 и Константин Стоичков2
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Title: The importance of the small caves for the protection of cave dwelling bats
In Bulgaria there are recognized 33 species of bats, and all they are protected. Thirteen of the
known species are subject to mandatory monitoring. On the Bulgarian territory is carried out winter
monitoring of 26 caves. In the winter time of 2012 - 2013 was done monitoring of cave dwelling bats
in caves in seven caves which are outside the objects of the monitoring system. All they are located in
Western Balkan Mountains. The determinate number of specimens found in them gives us the reason to
suppose that the additionally collected information for the populations of some cave dwelling spices is
very important for the full and entire evaluation of the state of these bats and gives additional data to the
information collected from the monitoring system. That is why the information from the members of the
cavers community for existence of bats in all caves which are out the monitoring system will be very
important. Sending such information the caving clubs will support the bat observation in Bulgaria.

Въведение

От 35 европейски вида прилепи 33 се срещат в България. Прилепите са защитени от
редица международни и национални нормативни документи - Бернската конвенция (ДБ
23/1995), Директивата за хабитатите 92/43,
Споразумението за опазването на популациите на европейските прилепите – EUROBATS
(2000, 2003) и Закона за биологичното разнообразие (ДБ 77/2002). Прилепите са включени
и в Червената книга на Република България
(Biserkov, 2011 ).

Значението на пещерите като местообитания на прилепи при провеждане
на мониторинг за консервационни цели

Буреш (1925) за първи път пише за значението на пещерите в България като убежище за
многочислените прилепни колонии, след което
Берон (1964 б) публикува списък с 27 прилепно значими пещери. След този период започва
задълбочено изследване на прилепите и прилепно значимите местообитания в карстовите
райони (Pandurska 1993, 1999, 2003, Beshkov
et al. 1994, Pandurska, Beshkov 1998a, 1998b,
Pandurska et al. 1999, Иванова 2001, 2005).
По-късно Иванова (2005) въвежда понятието подземни местообитания на прилепите с което се означават подземните убежища

в които прилепите се размножават, почиват и
хибернират. Такива убежища могат да бъдат с
естествен произход (пещери, кухини и цепки)
и с изкуствен произход (галерии, бункери и тунели) От гледна точка на зимният мониторинг,
тези убежища имат огромно природозащитно
значение.
На територията на страната се извършва зимен мониторинг в 26 пещери и минни
галерии, (Петров, 2008): 1. Парниците, общ.
Луковит; 2. Нанин камък, общ. Никопол; 3.
Седларската, общ. Червен Бряг; 4. Деветашката пещера, общ. Ловеч; 5. Мандрата, общ.
Ловеч; 6. Моровица, общ. Тетевен; 7. Лястовицата, общ. Тетевен; 8. Голяма водна Микренска пещера (Мандрата), общ. Угърчин; 9. Орлова чука, общ. Две могили; 10. Гъбарника,
общ. Иваново; 11. Зоровица, общ. Иваново;
12. Еменска пещера, общ. Велико Търново; 13.
Пролазката (Дервенската) пещера, общ. Търговище; 14. Бисерна (Зандана), гр. Шумен; 15.
Понора, общ. Враца; 16. Сухи печ, Гара Орешец; 17. Дяволското гърло, общ. Девин; 18.
Гаргина дупка, общ. Асеновград; 19. Иванова вода, общ. Асеновград; 20. Голашка минна
галерия, общ. Костенец; 21. Военен бункер,
Кресненски пролом; 22. Шаралийската пещера, общ. Струмяни; 23. Яараса-ини (Прилепна
пещера), общ. Кърджали; 24. Айна-ини, общ.
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Методи

Зимното преброяване беше извършен в
периода януари - февруари 2012 г. и декември
2013 г., като бяха посетени общо 7 пещери в
Западна Стара планина. Посетените пещери
са: 1. Темната дупка, с. Карлуково; 2. Феникса, гара Лакатник; 3. Елата, с. Зимевица; 4.
Душника, гр. Искрец; 5. Черепишката пещера,
с. Черепиш; 6. Кална мътница, с. Главаци и 7.
Темната дупка, с.Беренде извор. Прилепите
бяха преброени по единично или беше направена снимка с цифров фотоапарат на колониите и после преброени на компютър като всеки
индивид се бележи цветово.

Резултати и дискусия

При настоящото проучване в седемте пещери бяха установени 4 вида прилепи:
• Rhinolophus ferumequinum (Голям подковонос).
• Rhinolophus hipposideros (Малък подковонос).
• Myotis capaccinii (Дългопръст нощник).
• Myotis myotis/blythi.
Резултатите са представени в таблица1.
За пещеролюбивите видове прилепи пещерите са задължителен елемент от тяхното местообитание. В големите пещери у нас обитават
колонии от стотици и дори хиляди екземпляри.
За това върху тези пещери е фокусирано вни84

Темна дупка

12

14

Феникса

10

10

Елата

25

50

10

Душника

2

20

1

пещера

Черепишката

Myotis myotis/ blythii

Rhinolophus hipposideros

вид

Rhinolophus ferumequinum

Крумовград; 25. Карангил, общ. Крумовград
и 26. Южна абразионна пещера (Маслен нос),
(Петров 2008).
Обект на мониторинга са всички видове
прилепи, но според директивата на EUROBATS
13 вида са задължителни: 1. Miniopterus
schreibersii (Дългокрил прилеп), 2. Myotis
capaccinii (Дългопръст нощник), 3. Myotis
myotis (Голям нощник), 4. Myotis emarginatus
(Трицветен нощник), 5. Myotis blythii (Остроух
нощник), 6. Myotis bechsteinii (Дългоух нощник), 7. Rhinolophus еuryale (Южен подковонос), 8. Rhinolophus blasii (Средиземноморски
подковонос), 9. Rhinolophus ferumequinum (Голям подковонос), 10. Rhinolophus hipposideros
(Малък подковонос), 11. Rhinolophus mehelyi
(Подковонос на Мехели), 12. Eptesicus serotinus
(Полунощен прилеп) и 13. Nyctalus noctula
(Ръждив вечерник), от които 9 са приоритетни
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (Петров, 2008).

Myotis capaccinii
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12

Кална мътница

65

23

2

Темната дупка, с. Беренде извор

30

82

3

Таблица 1 Резултати от зимното преброяване
в периода 2012-2013 г.

манието на природозащитниците и чрез тяхното опазване се стремим да опазим и пещеролюбивите видове прилепи. Чрез включването
на големите пещери в Натура 2000 се осигуряват предпоставки за опазване на основната
част от популациите на целевите видове, както
и за функционалната и пространствена кохерентност (свързаност) на екологичната мрежа.
Докато по отношение опазване на числеността на ядрото на популацията, подхода с
големите пещери дава отлични резултати, то
за осигуряване на кохерентността на екологичната мрежа задачата е по-сложна.
За осигуряване на благоприятно природозащитно състояние на видовете все по-голямо
внимание се обръща на функционална и пространствена свързаност на екологичната мрежа,
което е залегнало и в европейските нормативни документи, като Чл. 10 от Директивата за
хабитатите.
Специален казус са обширните карстови
райони, с голямо количество малки пещери и
ограничен брой големи пещери, особено когато разстоянието между големите пещери е
много по-голямо от ловната територия на обитаващите я видове. В такава територия ролята
на малките пещери за поддържане плътността
на популацията и за укрепване границата на
ареала на вида значително нараства.
Съществуването на такива райони в нашата страна са обективна предпоставка да пре-
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осмислим значението на малките пещери при
опазването на пещерните видове прилепи.
Числеността на прилепите в тези пещери
вероятно варира през различните години. За
да имаме по-точна преценка за значението на
тези пещери са необходими по-дълги редици
от данни. Въпреки това и на базата на тези
данни е ясно, че е необходимо да бъдат взети
мерки за опазването на тези локални популации. Пещерните видове прилепи са силно уязвима група по отношение на антропогенното
влияние върху техните местообитания. Конкретни причини за изчезването на даден вид
или силното намаляване на числеността му
може да бъде: паленето на огън пред пещерите, влизането с факли, използване на пещерите
за сметища, влизането в пещерите на хора без
необходимите знания и култура за опазването
на прилепите, които изискват да не се вдига
шум и да не се осветяват директно прилепите,
особено по време на хибернация. В пещерите:
Елата, Черепишката, Кална мътница и Темната
дупка, с. Беренде извор трябва да се забрани
проникването през зимните месеци за да се
опазят локалните популации. Необходимо е
на входовете на пещерите да се поставят информационни табели, на които да са указани
сроковете през които пещерата не трябва да се
посещава. Трябва да има препратка и към интернет сайт, на които да има по-детайлна информация.
Предлагаме спелеологичните дружества и
групата за защита на прилепите към Природонаучния музей – БАН да обсъдят възможността за разработване и изпълнение на програма
за проучване значението на малките пещери
за осигуряване функционалната и пространствената кохерентност на екологичната мрежа.
Като приоритетни райони за тази програма
трябва да се набележат именно подходящите
местообитания за пещеролюбиви видове прилепи, които са отдалечени от големите пещери и същевременно са гранични територии за
тези видове.

Заключение

За изясняване значението на малките пещери за опазването на пещеролюбивите видове прилепи ценна помощ може да бъде информацията получена от участниците в пещерните

клубове. За целта е необходимо да се разработи система за събиране на информация с необходимото качество, при спазване на изискванията за опазване на прилепите и техните
местообитания в съответствие с действащото
в България природозащитно законодателство.
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Title: Intergrated model for cave protection in Bulgaria
After a in depth study of the legislation of the Republic of Bulgaria, the authors consider that an
integrated approach to the protection and management of the cave systems in Bulgaria is only achievable action and should not cause resistance by the state administration, as well as by citizens including
representatives of the speleological community in Bulgaria . Suggested measures create two basic levels
of protection in the following areas:
• Distribution of groundwater in karst regions, and the formation of underground water bodies.
• Coherence, interaction, delicacy and uniqueness of underground ecosystems.
While reviewing the distribution of the explored caves in the Bulgarian karst regions the authors
suggest that after the implementation of the proposed measures, more than 95% of the caves will fall
under the protection of the laws, which are part of this study. Moreover, to all caves will be implemented
special measures for management, when they are considered as part of the territory of the state. Entrusting the management and conservation of the caves as part of the obligations of the Basin Directorates
and the Regional Inspectorates of Environment and Water, will make the actions associated with caves
in Bulgaria affordable. It will provide, also, many new opportunities for the community of speleologists
to execute additional control measures. A very important outcome would arise, as a result of the implementation of the proposed complex measures, namely, changes in the public perception of the cave
explorers and their role in cave protection and conservation.

Въведение

Географското положение и геоложкия
строеж на българските земи са причината страната ни да е богата на карст и пещери. Макар и
изучаването на пещерите у нас да започва много късно (Жалов 2000; Попов 1940а), нуждата
от тяхното опазване от унищожаване, както и
съхраняването им като материално, а и в някои
случаи историческо или духовно наследство е
сред приоритетите на първите изследователи
на българските пещери (Шкорпил и Шкорпил
1900; Буреш 1930; Попов 1939, 1940 а, 1940б).
Това е отразено и в първите и изцяло съобразени със световните тенденции природозащитни актове на Третата българска държава

– Наредба-закон за защита на родната природа и Правилник за прилагането й. В член 1 от
споменатия закон пещерите са включени към
категорията природни паметници, която подлежи на защита. Процедурата за обявяването
а пещери за природни паметници е максимално опростена. Предложението се прави от заинтересовани и компетентни институти или
ведомства и се утвърждава от Министъра на
земеделието и държавните имоти. Категоризирането като природен паметник не изменя
собствеността и владението, но създава режим
за опазване и ограничава ползването, особено
ако то е в противоречие със духа на закона и
мерките предвидени в него и съпътстващият
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го правилник. По отношение на опазването пещерите се разглеждат като цялостен природен
феномен, но от друга страна могат да бъдат
опазвани и като местообитания на редки животни и растения, исторически места или места съхраняващи археологически находки. В
забранителния режим за дейности предвиден
в Правилника (чл. 3) пещерите са включени с
конкретен текст (чл. 3, § 12), въпреки, че за тях
важат и забраните споменати и в другите параграфи.
Всички останали дейности в защитените от Наредбата-закон за защита на родната
природа пещери подлежат на разрешителен
режим и се определят от плановете за тяхното стопанисване. Допуска се прилагането на
някои от мерките в закона да се осъществяват
директно от обикновени граждани членуващи
в доброволни сдружения като туристическите
дружества.
През 1960 гореспоменатият закон е отменен от Указът за защита на родната природа,
който през 1967 е заменен от Закона за защита
на природата. Подобно на Наредбата-закон за
защита на родната природа и тези два законови
акта предвиждат по значимите карстови обекти, пещери, и извори да бъдат поставени под
особена защита и да имат статута на защитени природни обекти. В духа на властващата
от 1944 г. до 1989 г. комунистическата идеология и режим, прилагането на закона е изцяло
в приоритетите на държавата. Законът за защита на природата е валиден до 2002 година,
когато действието му е прекратено. След 1998
г. и приемането на Закона за защитените територии, всички защитени пещери получават
статут на природни забележителности, което
намалява в някои случаи строгостта на защитните мерки. Така в България биват подложени
под режим на защита 129 пещери, карстови
райони и карстови извори. Пещерите попадат под действието на Закона за биологичното
разнообразие, доколкото те в някои случаи се
явяват местообитание на животни и растения
включени в приложенията на закона. Пещерите, в които има археологически обекти попадат
и под действието на Закона за паметниците на
културата като под защита като археологически резерват е поставена една пещера – Орлова чука.
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Макар и към настоящия момент защитата
на пещерите да изглежда уредена от законодателството, това не е така. Поради естествената
подземна свързаност на карстовите форми в
определен район, обусловена от съвместното
действие на всички протичащи в карста естествени физични и химични процеси, опазването
на пещерите и карста трябва да се разглежда
като комплексен процес и трябва да включва
мерки за опазване на всички компоненти на
една пещера, а не само отделни части. Като такива компоненти могат да бъдат определени:
• Характеристиката на подземните пластове в които една пещера се развива и произтичащите от това характеристики на един карстов
район: (1) Свързаност, напр. на повърхностни
хабитати и екосистеми, физически отдалечени една от друга, на населени места и водни
тела, които се развиват в рамките на един карстов район; (2) Форма и посока на развитие на
подземните галерии (морфология); (3) Видове
скали в които пещерните галерии са се формирали – варовик, мрамор, доломит, гипс и
др.; (4) Процеси на формиране на подземните
пещерни системи – окарстяване (разтваряне и
отлагане на калиев карбонат от протичащата
вода); тектонични действия; действия на минерални води и на горещи земни маси и др.
• Протичане на подземните води и формиране на подземни водни тела, като подземни
реки, езера, синтрови вани и др.
• Климатични характеристики на подземните галерии;
• Специфични и често уникални за световното природно наследство екосистеми с огромно обществено и научно значение.
• Профил на културно – историческото минало на региона в който една пещера се развива;
• Религиозна и култова значимост;
• Естетическа важност на пещерата за
местното население, а в някой конкретни случаи и за цялата общност.
Като се вземат предвид тези основни компоненти и характеристики на пещерите, те
трябва да се разглеждат като една цялостна
система. За да се избегнат непълнотите в българското законодателство през 2004 г. в съответствие с Директива 92/43 на ЕС, Споразумението за защита на европейските прилепи
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(ЕUROBATS), по което България е страна, и
по препоръка 26/93 на ЕК, Министерството на
околната среда и водите възложи на колектив
на Българската федерация по спелеология да
разработи проект за Закон за пещерите. Целта
на проектозакона бе да се постави опазването
на пещерите в България пред всякакви други
интереси. Макар и да бе само опит да се интерпретират някои добри европейски закони и да
се приспособят към българската реалност, и да
имаше противопоставяне на мнения от членове на пещерното движение и природозащитници, поради опасения от ограничаване на възможностите им за изследване и проникване в
пещери, проектозакона бе посрещнат добре от
българските пещерняци. Въпреки че създаването на този проекта закон мина под мотото –
Лошият закон е за предпочитане пред липсата
на закон той бе приет от Министерския съвет
и депозиран в 39-тото Народно събрание. След
което проектът беше внесен за разглеждане
и от 40-ото Народно събрание и бе приет на
първо четене от Комисията по околната среда
и водите. Като резултат разглеждането на проектозаконът беше системно забавяно, въпреки
различни по брой опити, петиции и медийни
изяви с цел той да бъде отново разгледан. Един
от основните мотиви на комисията на опазване на околната среда и водите към Народното
събрание на Република България и до настоящият момент е свързан със създаването на
цели нови звена в държавната администрация,
които да бъдат насочени към управлението и
опазването на пещерите. Предвид общоевропейските политики на децентрализация на
държавната администрация и нейното намаляване, към настоящият момент проектозаконът
за пещерите се явява неприемлив за държавата. Тук е моментът да се отбележи, един много важен извод от този опит за прокарване на
законодателна инициатива, а именно, че във
всяка една държава има множество механизми
за предотвратяване приемането на конфликтни
или неясни законодателни предложения. Примерът за проектозаконът за пещерите е само
един от тях.

Каква е ситуацията в момента и какви са перспективите?

След фрапиращото нарушаване на приро-

дозащитното законодателство в България при
снимането на филм в Деветашката пещера
през 2011 г., причинените щети и изключително силния обществен отзвук проблема с опазването на пещерите и приемането на специализиран закон за пещерите излезе отново на
дневен ред. След множество разговори, държавата в лицето на МОСВ (на съвместна среща с
община Ловеч проведена на 13.02.2012 г.) отново потвърди отказа да подкрепи приемането
на подобен закон с мотива, че няма ресурс за
неговото прилагане и той би бил неефективен.
На този етап връщането към пряко участие на
заинтересованите граждани в лицето на българските пещерняци в прилагането на закона
(в духа на отменената Наредба-закон за защита на родната природа) изглежда невъзможно
поради затихващите функции на Българската федерация по спелеология, съставящите я
клубове и отлива от пещерното движения като
цяло. Практически българските пещерняци
нямат мотивация, капацитет и ресурс да се
справят с подобна задача. При тази ситуация
перспективата да бъде приет Закон за пещерите става все по-малко реална, дори и при силна
и добре направена разяснителна обществена
кампания.

Какво все още може да се направи?

Предвид гореизложените изводи, един от
може би най-работещите модели за опазване
на пещерите в България би бил приобщаването им към другите природни елементи, които
подлежат на защита, посредством комплексна
законодателна инициатива, която да вмени допълнителни задължения за вече изградената
държавна администрация. В повечето европейски държави опазването и защитата на пещерите като цяло и като отделни компоненти
на околната среда и културно историческото
наследство не е поверена на отделен закон, а
разпределена равномерно в законодателството
на отделната страна. Първоначалния анализ
показва, че освен споменатите по-горе Закон
за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие и Закон за културното наследство могат да се идентифицират още
следните закони като подходящи за включване
на текстове касаещи опазването на пещерите:
Това са Законът за водите, Закон на опазва89
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не на околната среда, Закон за устройства
на територията, Закон за горите, Закон за
подземните богатства, Закон за туризма, Закон за управление на отпадъците.

Резултати и дискусия

Специализирани оси на взаимодействие
между Закона за водите, Закона за защитените територии, Закона за биологичното
разнообразие и Закона за устройство на територията (Фигура 1).
В следствие на системен анализ на серия
от закони, както бе споменато по-горе бяха
идентифицирани две основни оси на взаимодействие, които на първоначалния етап на изследването показаха, че биха поставили под
защита повече от 70% от откритите пещери,
както и цели карстови региони.
Като оси на защита могат да бъдат дефинирани:
• Разпространението на подземните води в
карстови региони, както и формиране на подземни водни тела.
• Свързаност, деликатност и уникалност
на подземните екосистеми.
На основата на тези две оси за опазване на
пещерите в България бяха направени серия от
проучвания, изводи и препоръки.

Закон за водите

Макар и да звучи парадоксално на пръв
поглед, доколкото подземната среда за живот
е много специфична и уязвима, законът който би могъл за бъде основа на опазването на
пещерите е Законът за водите. Никой не може
да отрече, че водата се явява основният движещ елемент в карстообразуващите процеси
и практически придвижването на подземни
води, най-често е основната връзка между пещерите в даден карстов район. Като резултат
от работата по подготовката на Рамковата директивата за водите (2000/60/ЕО) българското
законодателство бе частично синхронизирано
и бе приет специализиран Закон за водите. В
рамките на директивата обаче има няколко
ясни дефиниции, които остават недобре транспонирани в българското законодателство, а
именно:
• Чл. 2, т. 10 „Повърхностен воден обект“
означава отделен и значителен елемент от повърхностни води, като езеро, язовир, поток,
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река или канал, част от поток, река или канал,
преходни води или разширение на крайбрежни
води.
• Чл. 2, т. 11 „Водоносен хоризонт“ означава подповърхностен слой или слоеве от скали или други геоложки пластове с достатъчна
порьозност и пропускливост, така че да позволява достатъчен поток на подземните води или
водочерпене на достатъчни количества подземни води.
• Чл. 2, т. 12 „Подземен воден обект“ означава отделно ниво на подземните води във
водоносния хоризонт или хоризонти.
От гореизложените три дефиниции става
ясно, че Рамковата директива за водите, прави
ясна разлика между мерките на управление на
повърхности и подземни води, още на ниво дефиниция. В Закона за водите обаче, дефиницията на подземен воден обект е неясна, тъй като
е обединена в една обща дефиниция за воден
обект:
• § 1, ал. 1, т. 34. (нова - ДВ, бр. 65 от 2006
г., в сила от 11.08.2006 г.) „воден обект“ е постоянно или временно съсредоточаване на води
със съответни граници, обем и воден режим в
земните недра и в естествено или изкуствено
създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи;
Липсата на яснота в дефинициите, които
не определят ясно място на пещерите и карстовите региони в България е една от основните причини повечето пещери, които имат
водоносен хоризонт да не се разглеждат като
отделни елементи за опазване и управление и
не са въведени, като част от административното задължение на четирите басейнови дирекции – Дунавски район, Черноморски район,
Източнобеломорски и Западнобеломорски
район. Също така някой от пещерите, които
представляват важни, а също и стратегически
подземни водни обекти на конкретни региони,
не са взети под внимание, като отделни елементи в нито един от плановете на управление
на речните басейни в България. Само някой от
тях спадат към националната система за мониторинг на подземните води, която се управлява
от Изпълнителната агенция по околна среда.
В случай, че пещерите бъдат определени като
отделни подземни водни обекти, това би дало
възможност към тях да се прилагат всички

Балканската спелеоложка конференция „София’2014“

мерки за опазване, които са предвидени в закона за водите, като една не малка част биха могли да бъдат определени, като зони за защита
на водите.
Въпреки неразглеждането на пещерите и
карстовите райони, като райони със специфично наличие и движение на подземни води, самият закон предвижда необходимите мерки за
опазване на подземните води, които биха дали
възможност една не малка част от пещерите
в България да попаднат под защита и по този
начин на бъдат опазвани за продължителен период от време.
Подобни мерки се разглеждат или могат да
бъдат приложени на основа на следните части
от Закона за водите:
• В чл. 2, ал. 1 на закона се разглеждат
всички насоки в които трябва да бъдат предприемани действия, като през 2010 г. (ДВ, бр.
61) беше въведена един нов елемент, а именно предотвратяване или намаляване на вредното въздействие на водите върху човешкия
живот, здраве, околната среда, културното
наследство и стопанската дейност (чл. 2, ал.
1, т.7).
• В чл. 2, ал. 2 се заглеждат също така основните задачи, които закона трябва да изпълни, за да може да бъде оказано максимално
широко и интегрирано въздействие при управлението и опазването на водите, като т. 1 и 5
могат да имат специален акцент върху карстовите райони и пещерите, но не ги назовава, а
именно:
• Чл. 2, ал. 2, т. 1: предотвратяване
влошаването, както и опазване и подобряване състоянието на водните
екосистеми, на пряко зависимите от
тях сухоземни екосистеми и влажни
зони;
• Чл. 2, ал. 2, т. 5: осигуряване на непрекъснато намаляване на замърсяването на подземните води и предотвратяване на замърсяването им.
Някой от конкретните мерки, които биват
прилагани за опазване на подземните води могат изцяло да бъдат прилагани и за карстовите
райони и пещерите. Такива мерки са:
• Чл. 116, ал. 2, т. 3 формиране на зони за
защита на водите.
• Комплексния забранителен режим за

опазване на подземните води, както е описан в
чл. 118а, ал. 1 и 2, като допълнителните изключения, които за предвидени за инжектиране на
природен и нефтен газ, както и реинжектиране
на води получени в резултат на проучвания,
трябва да бъде разгледано допълнително, като
бъде разработен специализиран забранителен
режим, за инжектиране във варовикови каверни.
• Формулиране на специализиран праг на
замърсяване, за карстови подземни води в плановете на управление на речните басейни, на
основание чл. 118б от закона за водите, като се
вземат всички специфични характеристики на
карстовия район.
• Формулиране на забранителен режим
за водовземане от пещери и карстови райони
и организиране на специализиран режим, на
основание на чл. 118в. Специално внимание
следва да се обърне на т. 3, (в) от същия член,
където се разглежда въздействието на подземното водно тяло върху сухоземните екосистеми. Тук може да се добави допълнителна формулировка, като бъдат добавени и подземни
екосистеми открити в карстови райони, пещери, а също и уникална интерстициална фауна.
Последното би дало възможност за по-ефективно управление и опазване на карстовите и
прибрежните региони в страната.
• В чл. 119, 119а, 119б се определят мерките за опазване от замърсяване на водите определени за питейно-битови нужди. Чл. 119а, т.5
и чл. 119б дават възможност всяка една пещера
определена като подземен воден обект да бъде
защитавана също с мерките предвиждани от
Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а така
също да бъдат предвиждани специализирани
мерки за опазване в съответните заповеди,
планове за управление, планове за действие
и съответни да бъдат подготвяни специализирани оценки за въздействие върху околната
среда, както е предвидено от ЗЗТ, а също така
да бъдат прилагани и специализирани мерки,
предвидени в плановете за управление на Националната екологична мрежа Натура 2000.
• Чл. 120 предвижда емисионни норми за
замърсяване при заустване на отпадъчни води,
като тези формулировки са в основата на серия
от мерки за прилагане на плановете за упра91
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вление на речните басейни.
Всички тези предвидени мерки биха дали
възможност за опазване на подземните води и
пещерите и карстовите райони като едно цяло.
При тези промени не бива да се допуска в закона и прилежащите наредби и подзаконови актове, да се разглеждат само пещерите с големи
подземни реки и езера (популярно наричани
водни пещери). Те се подхранват от повърхността през други пещери и пропасти, в които
водите са повече само в периодите на валежни
максимуми. В периодите на маловодие обаче
тези пещери също имат своята роля и са неразривно свързани с подземните реки и езера като
ги подхранват с кондензационни води, които
на пръв поглед изглеждат незабележими.

Препоръки за промени:

• Смятаме, че ако в Закона за водите бъдат
представени ясно дефиниции за подземен воден обект и пещерните системи в карстови райони бъдат разгледани като галерии преминаващи през различни пластове, които формират
подземни водни обекти, една не малка част от
пещерите биха попаднали под защитата на закона за водите, като зони за защита на водите.
• Формиране на специализирана наредба
на основание чл. 116, ал. 2, т. 3 на Министерството на околната среда и водите за опазване
на значими водни обекти, намиращи се в карстови райони и конкретни пещери, като зони
за защита на водите. В една такава наредба,
задължително трябва да се вземе предвид комплексността на карстовите райони, свързаността между пещерите и морфологията на пещерните галерии. В допълнение към една такава
наредба, която касае подземните водни обекти,
трябва да се вземе под внимание, че всички
пещери за публична държавна собственост и
формулировката на чл. 6 от закона за водите не
би била приложима, а именно: Водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения на територията на страната могат да бъдат собственост на държавата, на
общините, на физически и юридически лица.
• Въвеждането на карстовите райони и пещерите, като специализирани зони за опазване на подземни води, може да бъде направено
също и чрез интегриране на конкретни формулировки, на основата на направените пред92

ложения в тази разработка в Наредба №1 от
10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
• Изменяне на чл. 118в, т. 3 (в) като след
сухоземни следва да се добави и подземни и
след екосистеми, да се добави следния текст
„включително тези в карстовите райони в
страната, конкретни пещери и интерстициалната фауна на крайморските брегове“. Този
описателен елемент може да бъде включен и
подзаконов акт, а не в самия закон, но е от особено значение да има дефиниция за подземна
екосистема. Новият текст на чл. 118в, т. 3 (в)
следва да е: увреждане на сухоземни и подземни екосистеми, включително тези в карстовите райони в страната, конкретни пещери и
интерстициалната фауна на крайморските
брегове зависещи пряко от подземното водно
тяло.
В допълнение накрая, трябва да добавим,
че опазването на която и да е природна територия е невъзможно без създаването на необходимия за това информационен масив и кадастър.
Създаването и поддържането на отделна такава система изисква средства и административен капацитет, осигуряването на които на този
етап е невъзможно, както бе споменато по-горе. Много по-лесно е привързването на тази
информация към съществуваща и действаща
към момента национална информационна система. Така към съществуващия вече и работещ
кадастър на повърхностните водни тела би
могло да се добави такъв за подземните водни
тела и прилежащия им водосбор. След посочените по-горе предложения за промени в Закона
за водите, смятаме че това би включило повече
от 95% от откритите и картографирани пещери
в България.

Закон за защитените територии

Следвайки контекста на предлаганите
промени в Закона за водите не можем да пропуснем и няколко належащи промени, които
трябва да настъпят и в Закона за защитените
територии. Както беше споменато вече, един
от основните проблеми при обявяването на
една защитена територии и формулирането
на границите й само на основа, данни от повърхностно заснемане, като част от националния кадастър. За да може една природна те-
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ритория, която се развива в карстов район да
бъде по-добре опазвана, трябва задължително
да се вземе предвид свързаността на съществуващите подземни галерии и въздействието,
което оказват пещерите в един регион върху
сухоземните екосистеми, а така също и върху
човешкото здраве.
Разглеждането на пещерите, като системи от галерии, формирани често в няколко
геоложки пласта, образувани от протичането
на водата под въздействието на гравитационни сили, в които се образуват уникални ендемични екосистеми, също така много често
съхраняват реликтни видове изчезнали от хабитатите на повърхността, прави пещерите и
карстовите райони зони с особено значение за
обществото.
В това отношение, биха могли да бъдат
направени няколко свързани една с друга промени в Закона за защитените територии с цел,
към защитата на съответната зона да бъдат добавени и съществуващите подземни галерии и
развити екосистеми в тях. Това разбира се, би
оказало влияние на всички проучвания в конкретния регион, както и при провеждането на
оценки за въздействие върху околната среща и
оценки за съвместимост на националната екологична мрежа Натура 2000.

Препоръки за промени:

• В § 1, т. 3 формулировката за водни площи да бъде допълнена, като освен повърхностните водни площи, като част от поземления
фонд, горските територии и континенталния
шелф, да бъдат разгледани и подземните водни
площи и формираните подземни водни тела.
Тук предлагаме една формулировка, която би
могла да бъде използвана в полза на опазване
на пещерите и карстовите райони:
Да се добави след „залети с вода“ следния текст: а така също и подземни водни тела
и галерии със сезонни заливане, каквито са
карстовите и псевдокарстовите територии,
в това число и пещерите. Така новия текст на
В § 1, т. 3 би следвало да е: „Водни площи“
са територии от поземления фонд, горските
територии и континенталния шелф, залети
с вода, а така също и подземни водни тела и
галерии със сезонни заливане, каквито са карстовите и псевдокарстовите територии, в

това число и пещерите.
Една подобна промяна би дала възможност на Закона за защитените територии, съвместно със закона за водите и закона за биологичното разнообразие да разглежда карстовите
райони и пещерите като водни площи с постоянна и периодична заливност, които формират
подземни водни тела, осигуряват оток на води,
към конкретни водни басейни и притежава
специфична подземни екосистеми. При така
направени промени, всички разпоредби за защита предвидени в чл. 6, ал.1; чл. 21, т. 9; чл.
36, ал. 4; чл. 38, ал. 2; чл. 42, ал.3; чл. 50 и чл.
52, който определя контрола и стопанисването
на защитените територии; чл. 74, който касае
финансирането на природозащитни дейности
и чл. 79, който касае административните мерки, които държавата би следвало да предприеме при констатирани нарушения, както и всички други законови и подзаконови разпоредби.
Като цяло тези промени биха дали възможност пещерите и техните галерии да бъдат
разглеждани, като публична държавна собственост, като се има предвид, че според чл.
18, ал. 1 на Конституцията на Република България пещерите не се разглеждат като изключителна държавна собственост, а така също
и да представи специализирани мерки за
опазване на подземните води, като част от
Европейската стратегия за адаптация към
климатичните промени.
• Необходима е и една допълнителна промяна, която би дала възможност предлагания
режим за третиране на пещерите като подземни водни площи, а именно промяна в чл. 23,
ал. 1 от ЗЗТ, където думата „пещери“ да бъде
заменена с „пещерни галерии“. В допълнения към предлагания по-горе режим, това би
дало възможност пещери и карстови райони с
доказана ендемични екосистеми да бъдат защитавани и управлявани като строги или поддържани резервати, както и плановете за управление на националните, природните паркове
и защитените по Натура 2000 зони, да се предвиждат специализирани марки за опазване на
екосистемите.

Закон за устройство на територията

Изложените до момента предложения за
изграждане на нов режим на управление на
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пещерите, като водни площи би придало ново
значение и на формулировките в Закона за устройство на територията, по-специално чл.8, т.
4, според който пещерите ще попаднат в специален режим на планиране при изготвяне на
подробни устройствени планове на урбанизирани, земеделски, горски, защитени и нарушени територии, както и територии заети от
води и водни обекти. Това би придало съвсем
ново естество на пещерите, а именно една неделима част от управлението на територията на Република България.

Закон за биологичното разнообразие

Макар и да изглежда изместен на заден
план, Законът за биологичното разнообразие
има своята водеща роля в опазването на пещерите. Неблагоустроените пещери, както и подводни и частично подводните морски пещери,
са местообитания, които по силата на ДИРЕКТИВА 92/43/ЕО са обект на опазване в защитените зони по смисъла на този закон и част от
европейската екологична мрежа Натура 2000.
Тази роля е отразена в чл. 6, ал. 1 т. 1 на закона,
и в произтичащото от нея приложение № 1.
Слабост в прилагането по отношение пещерите на Закона за биологичното разнообразие е липсата на адекватно разбиране за това
че всички карстови обекти в един район са
практически свързани по между си. Най-често
на картния материал на защитените зони се нанася само входа на пещерата, като се забравя,

че в много случаи тя се развива далеч извън
неговите граници. Това значително затруднява
бъдещото опазване като дава нереална представа за границите на това местообитание.
Това може да се отстрани лесно в случай на
прилагане на настоящия режим за управлението и опазване на пещерите като водни площи
с постоянни и сезонна активност, формиращи
подземни водни тела, а така също и при изготвянето на бъдещите планове за управление на
защитените зони н Националната екологична
мрежа Натура 2000.
Въпреки това няколко задължителни изисквания трябва да бъдат въведени във възможно
най-кратки срокове.

Предложения за промени:

В чл. 30, ал. 3, т. 3, думата „пещери“, да
бъде заменена с „Входове на пещери и пещерни галерии“.
Това ще даде възможност пещерите да бъдат взимани под внимание във своята цялост,
а не само като отделен елемент на ландшафта
или само техните входове.
Трябва да се има предвид, че много пещери се използват от много от защитените видове за убежище, размножаване, при миграция и
за презимуване, така че всеки карстов район и
комплексите от пещери в него трябва да бъдат
разглеждани според тяхната свързаност с цел
прилагане на максимално ефективни мерки.

Фигура 1. Интегриран модел за опазване на пещерите в България
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Закон за културното наследство

Много от българските пещери са били обитавани от нашите предци. Въпреки това само
една пещера в България има статут на защитен
обект по силата на Закона за паметниците на
културата (пещерата „Орлова чука“, общ. Две
могили, област Русе). В тази връзка една промяна в закона за културното наследство, изискваща археологическо проучване при всяко
едно инвестиционно намерение или действия,
засягащи целостта на земните пластове в българските пещери би предотвратило загубата
на движими и недвижими културни ценности с национално и световно значение.
Подходът към пещерите с данни или с
предположения за наличие на археологически
находки като към археологически обект на
недвижимото културно наследство, на основание на чл. 6 от закона би предотвратил и
иманярските набези, давайки възможност на
компетентните органи за реакция. В този случай голяма роля биха имали и самите пещерняци като изследователи на пещерите и които
според регулациите на чл. 57 от закона биха
могли да участват в издирване и изучаване на
недвижими културни ценности, с изключение
на археологическите. За последните отново
биха били полезни, като информацията своевременно подадена от тях би могла да бъде
основа за включването на отделни български
пещери в Автоматизирана информационна
система „Археологическа карта на България“,
която се съхранява в НАИМ при БАН, НИНКН
и в Министерството на културата (чл. 155 от
настоящия закон)

Заключение

След детайлното проучване на законодателството на Република България авторите
смятат, че интегрирания подход за опазване
на пещерите в България е изцяло постижим
и не би следвало да предизвика съпротива от
страна на държавната администрация, както
и от страна на гражданите в това число и на
представителите на общността от спелеолози
в България. Предлаганите мерки, създават две
основни нива на защита по следните оси:
• Разпространението на подземните води в
карстови региони, както и формиране на подземни водни тела.

• Свързаност, деликатност и уникалност
на подземните екосистеми.
При прегледа на разпределението на пещерите по карстови райони в България бихме
могли да направим следното предположение,
че в следствие на прилагането на тези комплексни мерки, повечето от 95% от пещерите
ще попаднат под защита от някой от гореизложените закони, а към всички пещери ще
бъдат приложени специализирани мерки за
управление, като елемент от територията на
държавата.
Възлагането на управлението и опазването на пещерите, като част от изключителните
задължения за басейновите дирекции и регионалните инспекции по околна среда и води,
ще направи действията свързани с пещерите в
България по достъпни и ще даде много нови
възможности на общността от спелеолози да
оказват допълнителен контрол.
В допълнение към това е и много важният
резултат, който би се породил в следствие на
прилагането на предлаганите комплексни мерки, а именно - промените във възприемането от
обществото на изследователите на пещерите –
спелеолозите и на тяхната роля в опазването
на пещерите. Системната работа за промяна на
обществените нагласи към изследователите:
от авантюристични натури, към откриватели
и пазители на едно от основните човешки
права – правото на вода, би следвало да се
превърне в основна цел на хората които изследват подемните територии.
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Заглавие: Опазване на карстовите пещери в Косово
Kosovo is located in the central part of the Balkan Peninsula, with the surface of 10.908 km2, and
with over 2 million inhabitants. It has a favorable geographical position and is located at important
transversal and longitudinal roads of the Balkan Peninsula. The geological structure, relief, climatic
conditions, hydrography and biological diversity are special features of the territory of Kosovo.
From geological characteristics, Kosovo is a very specific area. It is characterized by a distinguished
diversity of geological formations. It starts from the old crystalline rocks of Paleozoic up to Quaternary
rocks, including various types of sedimentary and magmatic rocks and metamorphic rocks that are less
prevalent. Karst terrains in Kosovo are built from karstified limestone of Triassic and Cretasic ages and
of Paleozoic marble. These terrains include an area of 1.300 km2 or 11 % of Kosovo's territory. There are
created numerous surface and underground karstic forms of relief, where caves are the most important.
Caves in Kosovo are quite common, but very few of them are researched and opened for visitors. The
largest number of caves is found in the massifs of Bjeshket e Nemuna Mountains, Sharr Mountains,
Zatriq Mountains, Drenica Mountains and along the downstream of the Mirusha River. Among the most
important caves in Kosovo are: Cave in Gadime, Grand Canyon Cave, Cave in Radavc, Cave in Panorc,
Cave in Dush, Peshterri Cave in Zatriq, etc. Among the most important caves in Kosovo that are known
to the general public is the Cave in Gadime, which due to the aragonite crystals of various shapes and
sizes is considered as a rare cave in the world. Caves in Kosovo are distinguished with numerous stalactites and stalagmites, characterized with columns and lunette decorations. These ornaments in different
shapes and sizes with astonishing colors are present in most of Kosovo caves. Kosovo caves are distinguished also, for the rich fauna (especially on bats and insects) but still not sufficiently researched.
Cave protection in Kosovo is regulated by the Kosovo Law of Nature Protection (Nr; 03/L-233).
So far, five caves have been taken into legal protection in Kosovo: Cave in Gadime, Cave in Radavc,
Cave in Gllanasellë, Cave in Baicë and Cave in Kishnarekë. Several Initiatives and proposals are made
for taking under legal protection the following caves: Grand Canyon Cave, Cave in Pjetershticë, Cave
in Panorc, Bozhuri Cave, Cave in Lladroviq etc.
Key words: Kosovo, karst, cave, protection, Gadime, etc.
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EFFICIENT HYDROGEN PEROXIDE CONCENTRATION AGAINST
LAMPENFLORA (MOSSES) IN ALI – SADDR CAVE
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Ali-Sadr water cave is a unique natural phenomenon, which attracts millions of visitors every year
(more 15 thousand per day). It was artificially illuminated to attract tourists about 40 years ago. The new
conditions have provided the necessary elements such as light; moisture and temperature to growing
some organisms (lampenflora). Among them were identified mosses as dominant organism and caused
problems to the stalagmites of the cave. Therefore different concentrates of Hydrogen peroxide (H2O2)
solution (12.5%, 15%, 20%, 25% and 30%) were examined to control of it. Analyzed date indicated that
over 20% concentrations were effective for control of mosses but the 20% was the most appropriate
concentration in economic aspect.

1. Introduction

Ghar Ali-Sadr currently is one of the 10 most
important show caves of the world. The sustainable management, protection, and future development of Ghar Ali-Sadr both as touristic and
scientific object needs a well-founded knowledge
on the cave system itself as a basis of future decisions and geological engineering. It was illuminated to attract visitors since 40 years ago. In this
cave like others the artificial lighting was installed
to attract visitors. The lampenflora are grown at
illuminated rocky surfaces, sediments, and stalagmite, especially around lamps (Mulec & Kosi,
2009). The dominant lampenflora groups of Alisar
cave is mosses and can develop in low nutrition
situation of natural caves by artificial light energy,
and the CO2 from visitor’s breath, as well as the
natural high humidity of the cave atmosphere, are
ideal conditions for the lampenflora development
(Ragone et al. 2005). Therefore in order to conservation of visitors attractive natural resource the
population mosses should be control, so to achieve
suitable dosage of hydrogen peroxide were used
different concentrates against on the mosses of the
Ali-Sadr in 2013.

20%, 25% and 30%) were selected and treated in
Random block design in 4 repetitions. The solutions were repeated three times a month period in
2013.

3. Result and discussion

The dominant lampenfloras of the Ali-Sadr
cave was moss, Eucladium verticillatum (Brid.)
Bruch & Schimp (Pottiaceae) (A – E) and unfortunately grown in high population in the illuminated areas of the cave. This study showed that
over 20% concentrations of Hydrogen peroxide
(H2O2) solution (20%, 25% and 30%) have affected on the mosses and provided favorable control,
and sprayed areas have been become yellow and
then dried. To evaluation effects of the different
treatments were sampled from sprayed areas. The
sample size was 1 square meter.
According to our observations the dosages

2. Material & Method

The rocky surfaces, sediments, and stalagmite which have been grown mosses (Fig. 1),
were chosen as treatment places, Ali-Sadr cave
(35°18'N 48°18'E), Hamedan province, Western
Iran. In this study five different Hydrogen peroxide solution (H2O2) concentrations (12.5%, 15%,
98
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higher than 20% were suitable solution in control
of the mosses (Tables 1, 2). The 20% solution was
the most appropriate concentration in economic
aspect and less this amount was not provided
enough control while Faimon et al. (2003) was
determined 15% solution of Hydrogen peroxide
as the threshold hydrogen peroxide concentration
to control of lampenflora. The 20% solution of
Hydrogen peroxide does not have any adverse effects on the natural cave biota and speleothems. A
bio speleological survey has been done in the cave
before starting these tests. The investigations have
concerned the identification of the animal species
living in the cave and identified an Amphipod
(Gammarus alisadriensis sp. nov.) as a new species from fresh water of the cave.
Table 1. Analysis of variance of percentage of yellowed mosses in different Hydrogen peroxide (H2O2)
consecrations
S. C.

df

SS

MS

F

>F(a)Pr

Treat

4

3.498

0.875

25.50

0.0001

Block

3

0.125

0.031

0.91

0.465

Error

16

0.591

0.037

Total

23

4.214

0.943
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Table 2: The mean percentage of yellowed mosses in
Class

Mean percentage of
yellowed mosses

H2O2 consecrations

B

0.50133

12.5%

B

0.55267

15%

A

0.93867

20%

A

0.95533

25%

A

1

30%

P<0.05 level (Duncan’s test)
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Title: Hydrogeological setting and regime of the karst spring at the village Krachimir, West
Balkan
The main purposes of this investigation are clarificatrion of hydrogeological and speleological setting at the spring Krachimirsko/Stakevsko vrelo, as well specific quantitative and qualitative variationes
of the karst water. The region under investgation occupies western part of the Balkan mountain and
represents a strip of the Salashka syncline north flank built up of Jurassic limestone. Karst water is recharged by precipitation but most likely temporarly or regularly to be fed by rivers. The spring is located
at the lowest part of the limestone outcropping. During the high waters karst water is also outflowing
through a cave located close to the spring. Diving research in the cave carried out during 2011 proved
the presence of caverns filled with large underground water quantities. The spring Krachimirsko vrelo
has been included in the national network for groundwater regime monitoring since 1959. The discharge
and water temperature are measured once a month. Spring flow rate ranges from 7.50 to 1500 l/s as the
prevaling values are below 200 l/s. Water temperature is more stable indicator during the discussed period and is changing in a narrow range - between 10 to 12.6oC. Groundwater is typically of Ca-HCO3 type
as in most cases the total mineralization is ranging between 300 to 500 mg/l, and pH – between 6.7 to
7.5. Good correlations have been found only between total mineralization and hardness and between total mineralization and HCO3. The calculated saturation indexes (SI) of groundwater in respect to calcite
show that in most cases water is unsaturated. The saturation index is positive only for 4 of 28 samples.
Based on the hydrochemical analysis of water samples taken under different conditions (incl. regime of
recharge) is possible to get a rough estimation of the groundwater movement conditions - whether water
flows through conduits or a diffused type aquifer. The low values of the variation coefficient obtained
for the basic hydrochemical parameters (HCO-3 and Ca2+) are associated with water-rock interaction (in
this case limestone) and are typical for the Krachimirsko vrelo. These results indicate that the studied
object belongs to the type of springs which drain a common saturated zone. Low mean values of the
rest hydrochemical parameters define the high values of variance coefficient. This also applies to the
saturation index in respect to calcite as the prevailing values are negative but close to zero. The obtained
results show that the Krachimirsko vrelo spring drains high karstified, fully water- saturated zone. The
large water volume is the reason for a relatively low variation of hydrogeological and hydrochemical
characteristics during the recharge periods. Discharge variations are due to the total increase of karst
water levels in the massif. It is also confirmed by the insignificant variations of water temperature. The
calculated equilibrium indexes in respect to calcite show that groundwater has a potential to dissolve
carbonate rocks, which means that the karstification processes are active. The water exchange is more
intense as opposed to springs in other areas of the country, draining saturated zone.

Въведение

Планинските райони на Северозападна
България представляват интересен обект за
изследване по отношение на карста и карстовите подземни води. В тях се непрекъснато се
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откриват нови пещери и галерии. Настоящото
изследване е насочено към карстовия извор
Крачимирско (Стакевско) врело и пещерата
свързана с него. Основната цел е изясняването
на хидрогеоложките и спелеоложки условия в
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преобладаващи височини 800 – 1000 м. Тук е
и най-високия връх в района – Ведерник 1124
м. Този рид се пресича от няколко реки, спускащи се от главното било на Стара планина:
Салашка, Пробойница, Стакевска, Върбовска
и др. (фиг. 2). Основното подхранване на карстовите води е от валежи, а дренирането се
осъществява от редица карстови извори (Антонов, Данчев, 1980).
Фигура 1. Разпространение на окарстяващите
се скали в източната част на Салашката
синклинала и извора Крачимилско Врело

района на този извор и спецификата в изменението на количествените и качествените параметри на излизащите от него карстови води.

Регионална характеристика на карста и карстовите води

Районът на изследването, съгласно предложеното от В.Попов (1970, 1976) райониране,
се отнася към 202 – Салашки карстов район, а
в хидрогеоложко – към Карстов басейн в Салашката синклинала (Антонов, Данчев, 1980).
В този райов, по данни посочени в http://hinko.
org/bgcaves/ са картирани 137 пещери и пропасти. Районът заема най-западните части на
Стара планина. В геоложко отношение карстът
е привързан към карбонатните скали на Западнобалканската карбонатна свита (Хайдутов,
ред., 1995), която в района е представена от
варовиците на Гинска, Гложенска и Яворецка
свити (Николов, Сапунов, 1970). Те оформят
ивица с генерална запад-източна посока между
границата ни със Сърбия и гр.Монтана, представляваща северното бедро на Салашката
синклинала (Фиг. 1). Наклонът на пластовете
е на юг от 10 до 30о.
От север и юг варовиковата ивица е ограничена най-вече от некарбонатни скали – съответно юрски аргилити и алевролити и
долнокредни глинести варовици и мергели.
Карбонатната ивица заема ясно изразен рид с

Фигура 2. Схематичен профил през западната
част на карбонатния рид

Характеристика на изворния комплекс

Изворът Крачимирско врело е разположен
в най-ниската зона на разкритие на карбонатните скали, в западния бряг на р. Стакевска,
в местността Зелени дол. Геоложките, хидрогеоложките и геоморфоложките условия дават
основание да се предполага, че подземният водосбор на извора е многократно по-голям от
повърхностния и, вероятно, достига западно
от Салашка река. В подхранването му участват валежите, както от карбонатните, така и от
прилежащи некарбонатни скали. Възможно е
да има и временно или постоянно речно подхранване, включително от р. Салашка.
При ниски води изворът излиза разсредоточено между камъните пред входа на пещерата „Крачимирско врело“ и се събира в поток,
вливащ се в Стакевска река. През влажни сезони води излизат и от входа на пещерата, която
се явява съставна част от изворния комплекс.
Според Берон и др. (2009) първи изследвания
в пещерата са проведени от СПК „Академик“
София през 1965 г. Проучвания и картировки
на пещерните галерии са извършени през 1969
г. от ПК „Еделвайс“. По-подробно и точно пе-

Фигура 3. Карта на пещерата Крачимирско Врело
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Фигура 4. Запис на информация от III - то
гмуркане в сифона.

щерата е прекартирана от пещерняци от Белоградчик през 1985 г., като съгласно данните от
тях сумарната дължина на галериите и е 333 м
(фиг. 3). Изследванията на района се подновяват през 2010 и 2011 г. от спелеоклуб „Хеликтит“ – София (Иванов, Иванова, 2010). Привходните части на пещерата имат лабиринтен
характер, като още от входа започва галерия с
подземно езеро в нея. По наводнената галерия
се стига до сифон и праг с височина 14 м, който води до горен етаж на пещерата. През горня етаж се стига, след спускане, до финалните
обводнени части на пещерата, представляващи
също сифон.

Леководолазни проучвания на пещерата

Леководолазните проучвания се проведо-

Фигура 5. Част от карта на пещера Крачимирско
врело с резултати от леководолазните проучвания

102

ха в периода 22 – 24 септември 2011 г. по време на експедиция на пещерен клуб „Хеликтит“
София. Гмурканията (4 на брой) се извършиха от Ив.Алексиев и са описани подробно на
http://www.helictit.info /?act=articles&id=13182
556373523 (фиг. 4). Целта им бе да се проникне и изследват наводнените части на пещерата. Гмуркането се осъществи в първият сифон,
намиращ се на около 250 м от входа на пещерата, под началото на сухите части. Входът му
представлява голяма арка на дясната стена на
пещерното езеро, като горният и ръб е на дълбочина 5.40 – 5.60 м. При нивото на водата в
момента на гмуркането, дъното на езерото, от
което се влиза в сифона е на около 7 до 8 м. В
дълбочина езерото се стеснява, което затруднява гмуркането и създава предпоставки за
размътване. Сифонът е много широк и преминава в голямо подземно езеро, което позволява
бързо плуване. Преминаването му се осъществява за около 2 – 3 минути. През него може да
се достигне и до сифона в края на пещерата, но
наводнените галерии продължават и с големи
размери на запад-северозапад (фиг. 5).

Режимни наблюдения на извора

Изворът Крачимирско врело е включен в
националната мрежа за наблюдение на режима на подземните води от НИМХ – БАН под
№124I2 (стар № 341). Наблюденията са започнали през 1959 г. и продължават досега, като
веднъж месечно се измерват дебит и температура на водата. В началните години на наблюдение 1 – 2 пъти годишно са взимани и водни
проби. Съгласно измерванията, дебитът на извора се изменя от 9 до 1500 l/s – средно 165 l/s
(фиг. 6). При наше посещение на извора на 27
септември 2013 г. беше измерено най-малкото
регистрирано досега водно количество – 7.5
l/s.
Статистическата обработка на данните показва, че преобладават дебити под 200 l/s (фиг.

Фигура 6. Изменение на дебита на извора в период
1959-2012 г.

Балканската спелеоложка конференция „София’2014“

Фигура 7. Хистограма на разпределение на
водните количества в l/s

7). Установява се, че много високи дебити се
наблюдават сравнително по-рядко. Така например за целия период по-високи от 1 м3/s дебити
на извора са установени само 5 пъти при общо
640 измервания. От кривата на обезпеченост
(фиг. 8), се установява, че в 95% от случаите
водните количества са под 500 l/s, 90% – под
400 l/s, 85% под 300 l/s. Получените резултати показват, че с изключение на ограничени
периоди с по-високи дебити, измененията на
водните количества са в по-тесни граници, т.
е. дебитите са относително по-стабилни, отколкото на други типични карстови извори в
страната.
При направения анализ на влиянието на
валежите върху водните количества се установява, че през лятно-есенния период валежи
дори над 30 мм не променя съществено дебита на извора. Това също показва буферната
роля на водонаситената зона. Високите водни
количества обикновено са свързани с пролетното пълноводие, при съчетание на няколко
дневни валежи и снеготопене. Така например
най-продължителният период с аномално ви-

Фигура 8. Крива на обезпеченост на водните
количества

Фигура 9. Валежи и дебити на извора в периода
април -юни 1954 г.

соки дебити (от 900 до 1200 l/s) е установен
през януари - април 1963 г. С настъпването на
лятото (през месец юни) водните количества
постепенно намаляват до 50 l/s (фиг. 9), независимо, че няма съществено прекъсване на
валежите. Вероятно това се дължи на важната роля на снежното подхранване от високите
части на Стара планина, поддържащо покачването на водното ниво на наситената зона в
карста и нейното постепенно оттичане, както
и повишаване на евапотранспирацията с увеличаване на температура на въздуха. Имайки
предвид хидрогеоложките условия и установените съществени обеми вода в карстовите
кухини, може да се твърди, че колебанията на
водните количества се предизвикват от промени във водните нива на наситената зона, а не
на така наречения „бърз отток“.
Температурата на водите е много по-постоянен показател. За наблюдавания период тя
се изменя в относително тесни граници – от 10
до 12,6оС. През различните години диапазона
на изменение е от 0,5 до 2оС, като преобладаващи са стойности от 0,8 до 1,2оС (в 60% от
годините). Сравнително слабо променящата се
температура също показва ролята наситената
зона и дава основание да се предполага, че в
нея има натрупани значително по-големи обеми вода, от тези на постъпващите подхранващи води.
Химичен състав и активност на карстовите процеси
През месец септември 2013 г. бе измерено рН на водата излизаща от извора – 7.31,
както и нейната електропроводност – 160 μs/
cm. Изтичащото водно количество бе около
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Фиг.10. Зависимост между дебита и общата
минерализация на водите от извора

Фиг.12. Зависимост между индекса на насищане
спрямо калцит и дебита на извора

7.5 l/s с температура 11.1оС. Съгласно направеният анализ на взета тогава проба водата е
с обща минерализация 310 mg/l, хидрогенкарбонатна - калциева. От останалите йони над 5
eq % са магнезия – 8 eq % и сулфатите – 7 eq
%. Не се установяват повишени концентрации
на показатели за замърсяване на подземните
води. Съдържанието на нитрати е 8,4 mg/l (3,6
eq%). Направен е и анализ на публикуваните
данни за химичния състав на водите в миналото (Хидрогеоложките годишници за периода
1959 – 1979 г.). Установи се, че стойностите на
общата минерализация в повечето случаи се
изменят от 300 до 500 mg/l, а на рН от 6.7 до
7.5. Потърсени са зависимости между основните хидрохимични характеристики, както и
влиянието на дебита на извора (фиг. 10).
От графиката се установява, че няма ясна
корелационна зависимост, т.е. водното количество не се отразява на сумата на йоните във
водата на извора. Същото се отнася и за всеки от макрокомпонентите. Както и при други
карстови извори, основна роля за нарастване
на общата минерализация са съдържанието на
хидрогенкарбонатите и общата твърдост (кали-

циеви + магнезиеви йони) (фиг. 11.) Връзката
между тях е с висок коефициент на корелация,
за разлика от останалите макрокомпоненти.
Пресметнати са индексите на равновесност (SI) на водите спрямо калцит (основният
минерал изграждащ водовместващите скали),
като съгласно Garrels, Christ (1965), Thrailkill
(1976, 1977): SI = десетичен логаритъм от произведение от активностите на йоните, повдигнати на степен съответните стехиометрични
коефициенти отнесени към произведението на
разтворимост на калцита.
SI =lg[(аCa2+ x а CO32-)/SPCaCO3];
аCa2+ и аCO32- са активности на калциевите и карбонатните йони във водата, SPCaCO3 –
произведението на разтворимост на калциевия
карбонат. Утаяване на калцит се наблюдава
при SI > 0, а разтваряне при SI < 0.
Определянето на индекса на насищане
по съществуващи данни от химични анализи
на води е извършено с помощта на софтуера
VISUAL MINTEQ. Установи се, че в повечето случаи водите са ненаситени по отношение
на калцит – от 28 проби само в 4 стойностите
на индекса на равновесност са положителни.

Фиг.11. Зависимост съдържанията на
хидрогенкарбонати и калций плюс магнезий от
общата минерализация.

Фиг.13. Зависимост между индекса на насищане
спрямо калцит и рН
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Най-висока стойност – 0,3 е установена на при
последното пробовзимане – през месец септември 2013 г., при минимално измерения дебит на извора 7.50 l/s. Следващата по величана
стойност е 11 септември 1962 г. – пак при доста
нисък дебит 23.0 l/s . Останалите две стойности са близки до 0, т. е. водите са почти в равновесно състояние. Независимо от това, често
има случаи, при които дори при ниски дебити
водите също са ненаситени по отношение на
калцит, но при високи стойности на водните
количества, те винаги са ненаситени (фиг. 12).
Това е установено и за други извори в Западна
Стара планина (Machkova et. al., 1995, Eftimi,
Benderev, 2007) .
Бе проверено, кои от хидрохимичните показатели дават пряко отражение върху стойностите на индекса на насищане и се установи,
че най-съществено значение имат стойностите
на водородния показател (рН) – фиг.13.
Използвайки резултатите от химичните
анализи на води, взети при различни условия
на подхранване, може да се направят приблизителни оценки за характера на движение на
подземните води - дали то се осъществява по
изолирани канали или в общ водоносен хоризонт (Shuster, White, 1971; Jacobson, Langmuir,
1974; Scanlon, Thrailkill, 1987). Като основен
показател се използва коефициентът на вариация, като най-представителни са стойностите
за показателите участващи във взаимодействието вода-карбонатна скала. Методът е приложен в България за Искрецките извори (Eftimi,
Benderev, 2007), като получените резултати са
сравнени с 2 извора в САЩ: Рок (Rock spring),
дрениращ карстов район с движение на води по
Рок
извор,
САЩ

Извор
Томсън,
САЩ

Искрецки
извор

Крачимирско
врело

Ca2+

25.5

6.4

11.7

13

Mg2+

27.6

2.0

30.0

49

HCO3-

28.6

2.7

14.2

16

SO42-

12.7

17.8

43.7

49

Cl-

17.7

29.0

24.4

42

NO3-

32.0

19.9

46.7

142

pH

1.7

SI калцит 18.7

0.6

1.6

3,7

16.1

35.5

99

Таблица 1. Коефициенти на вариация на някои
хидрохичмични показатели на Крачимирско врело
и други извори (Jacobson, Langmuir, 1974, Eftimi,
Benderev, 2007)

изолирани канали и Томсън (Thomson Spring),
дрениращ общ водоносен хоризонт (дифузен
тип) (табл. 2).
За Крачимирското врело са характерни
сравнително ниски стойности за коефициента
на вариация за основните хидрохимични показатели (хидрогенкарбонати и калциеви йони)
свързани с взаимодействието вода карбонатна
– скала (в случая варовик) При сравнение на
получените резултати с еталонните извори в
САЩ и Искрецкия извор се вижда, че това е
характерно за извори дрениращи водонаситена
зона. Високите стойности на коефициента на
вариация за останалите показатели се дължат
на ниските им средни стойности. Това се отнася и за индекса на равновесност по отношение
на калцит, чиито преобладаващи стойности,
макар и отрицателни, са близки до нула.

Заключение

Получените резултати от проведените
леководолазни изследвания и анализ на съществуващата геоложка и хидрогеоложка информация, както и данните от провежданите
режимни наблюдения на дебит, температура
и химичен състав на водите показват, че извор Крачимирско врело дренира много добре
окарстена напълно водонаситена зона, оформена във ивица от горноюрско-долнокредни
варовици. Големите обеми вода под местния
ерозионен базис се явяват буфер за влиянието на промените в условията на подхранване
върху режима на хидрогеоложките и хидрохимични характеристики на извора. Промените
на водните количества на изворите са свързани
с общото покачване на нивото на карстовите
подземни води в нситената зона. Това се потвърждава и от несъществените промени на
температурата на водата. Химичният състав
на подземните води се формира главно от контакта на подземната вода и водовместващите
варовици. Основните йони, имащи най-важно
значение за формиране на общата минерализация и електропроводността на водите са калция и хидрогенкарбоната. Поради отсъствие
на доломити, магнезиевите йони имат подчинено значение и количеството им, както и за
останалите макрокомпоненти зависи от случайни, моментни фактори. Изчислените индекси на равновесност на водите по отношение
към калцит, главния минерал, изграждащ варовиковия масив, показват, че преобладаващи са
отрицателните стойности, които са близки до
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нула. Това показва, че водите имат потенциал
за разтваряне на карбонатни скали, т.е процесите на карстообразуване са активни. Отрицателните стойности на коефициентите на насищане са и показател, че за разлика от извори в
други райони на страната, дрениращи наситени зони, тук водообмена е по-интензивен.
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Title: The Analysis of the factors, influencing the development of the Karst systems and the
flow of the underground waters in the Karlukovo Karst sub-region
The Karlukovo karst sub-region, part of the Kameno Pole – Karlukovo region (Popov, 1970) is
one of the most interesting and best studied with respect to speleology regions in Bulgaria. In spite of
the large number of already studied caves, the region affords an opportunity for new discoveries. The
explorations in the last years and the discovery of new parts of the biggest cave system in the region –
Bankovitsa – hold out hopes for the speleologists but at the same time pose a number of questions. The
main point before the researchers is what are the prospects for continuation of the system and what is
the direction of the underground water transport in the region.
This paper is an attempt for a preliminary scientifically grounded answer to this question, and represents the results of the analysis of the geomorphological and tectonic factors in the region influencing
the underground water transport, and respectively, karsting development and directions of cave drifts.
The tectonic analysis spreads over a large territory comprising almost the entire Iskar-Vit lowering,
while most of the explorations are concentrated into the region of the Karlukovo syncline. The crosssectional and longitudinal profiles indicate that in the syncline lowerings the maximum thickness of the
limestones in the Kaylaka formation where the main karsting is being developed, may reach 500-600 m.
The slope of the seams is towards the central parts of the synclines and determines to a great extent the
general direction of the karsting development.
The geomorphological analysis of the relief forms in the Karlukovo sub-region allows the main dividing surface water shed to be determined and its impact on the karsting development to be outlined.
The hydrodynamic analysis is based on data from the studied caves in the Karlukovo karst subregion and the reached maximum depths in them for which underground water has been found. This
data allows a conditional hydrodynamic map to be drawn up allowing the most probable directions of
the karst underground water transport to be determined.
As a result of the analyses, a preliminary answer to the question of the most probable directions
of the karsting development in the Karlukovo karst sub-region is given as well as directions for future
investigations.

1. Въведение

Един от най-интересните в спелеоложко
отношение райони в България е Карлуковският карстов подрайон, част от Каменополско
– Карлуковския район (Попов, 1970). Уникалността му се обуславя от изключителното
разнообразие на карстови форми, голяма част
от които са обявени за природни забележителности. Карстовите подземни води в района са
един от основните източници за водоснабдяване на населените места.
Районът е един от най-изследваните от
българските спелеолози, като предоставя въз-

можност за нови и нови открития. Направените в последните години проучвания и откриването на нови части на най-голямата пещерна
система в района – „Банковица“ – дават много
надежди на спелеолозите, но поставят и множество въпроси.
Основният нъпрос, стоящ пред изследователите, е какви са перспективите за продължаване на системата и накъде се движат подземните води. Настоящият доклад се опитва да
даде предварителен обоснован отговор на този
въпрос, като представя резултатите от анализа
на геоморфоложките и тектонските фактори
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Фиг. 1. Местоположения на проучвания район

в района, влияещи върху движението на подземните води, съответно върху развитието и
направлението на пещерните галерии.

2. Кратка географска и геоложка характеристика

Изследванията обхващат почти цялото Искърско – Витско понижение, в участъка източно от р. Искър до р. Сопотска, десен приток на
Вит, като основна част от тях са съсредоточени в областта между реките Искър и Панега
и по-точно в Карлуковския карстов подрайон
(Попов, 1970), в която е развита системата на
пещерата Банковица (Фиг. 1). Тази територия
заема централната част на Предбалкана, което
обуславя релефа като хълмисто-предпланински, изменящ се в посока югозапад-североизток в хълмисто-равнинен. Централните била
се отличават с къси и сравнително полегати
склонове (Йорданова, Дончев, 1997). Главните
вододели между реките Вит и Панега, Искър и
Панега са разлати, с малки наклони към главните течения. Надморските височини се изменят от 90 m в северозападната част на района
при гр. Червен бряг до около 500 м, югоизточно от гр. Угърчин.
Развитието на карста в цялото Искърско –
Витско понижение е свързано с мощните пластове от кампан - маастрихтски варовици, предимно от Кайлъшката свита, представени от
кремави „кариерни варовици“ с високо карбонатно съдържание, достигащо до 98%. Средната дебелина на варовиците от Кайлъшката
свита е над 250 м, като в шарнирите на синклиналите могат да надминат 500 м (Джуранов
и кол., 1993; Цанков и кол., 1994). Подложката
на Кайлъшката свита е изградена от седимен108

тите на Мездренска свита (долен маастрихт) с
голямо съдържание на силициево вещество и
кремъчни конкреции във варовиците, Кунинска свита (долен маастрихт) – главно глинести варовици. С кампанска възраст са Дърманската, Румянцевската и Новаченската свити, а
с възраст горен сантон - Каленската свита. За
обща подложка на горнокредните отложения
служат аптските наслаги - мергели и пясъчници от Романската свита. В централните части
на понижението варовиците са покрити с отложения на ипреса и лютеса (Старопатишка,
Луковитска, Угърчинска свити), представени
от глини, пясъци, мергели и пясъчници с дебелина до 100 метра (Фиг. 2). Кватернерната
почвена покривка в района е основно от глини с високо съдържание на прахова фракция.
Дебелината й достига максимално 15 – 20 м,
като най-голяма е в понижените части на терена (Бендерев, Любенов, 1994).
В тектонско отношение районът е разположен в Предбалканската тектонска зона, на
границата между Северния и Южния предбалкан и между западната и централната му част.
Тези граници са фиксирани по големи разломни структури, много от които се пресичат в
близост. Кредните отложения формират почти
успоредни сравнително плитки синклинални и
невисоки антиклинални гънки с приблизително направление запад - изток (Минчев, Пиронков, 1959/60). По-големи разломи, преминаващи през района и определящи неговия блоков
строеж са Провъртенишки и Луковитски, с направление югозапад - североизток.

3. Meтодика

Анализ на тектонските условия и влиянието им върху развитието на окарстяването
За установяване на развитието на окарстяването беше анализирана голяма територия,
обхващаща почти цялото Искърско – Витско
понижение. Целта на анализа е да се установят
основните направления на затъване на осите на
синклиналите, което да даде представа за възможните посоки на движение на подземните
води и развитие на окарстяването. За изясняване на този проблем бяха направени геоложки разрези, базирани на посоката и наклона на
пластовете от варовици на Кайлъщката свита и
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на долулежащите свити (Фиг. 3).
Посоките на потъване на пластовете и направленията на междупластовите повърхнини
вероятно имат водеща роля за генералната посока на развитие на окарстяването. Пещерите,
разположени северно от оста на Карлуковската синклинала („Банковица“, „Черни връх“) са
развити основно в направления северозапад
– югоизток, към центъра на синклиналата,
следвайки до голяма степен наклона на плас-

товете. Каверните, разположени по южното
бедро на синклиналата (пещери „Дълбоката“,
„Стублешка яма“) се развиват основно в посока север североизток, следвайки също наклона на пластовете. Каверните, разположени в
централната част на синклиналата се развиват
главно на запад или на изток, вероятно по оста
на синклиналата (Фиг. 4).
Анализът на направленията на галериите
на пещерата Банковица от съставената карта

Фиг. 3. Напречен разрез 2а през Карлуковската синклинала и пещера „Банковица“
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Фиг. 4. Генерални направления на развитие на
каверните спрямо оста на синклиналата. 2, 2а, 3
– Профилни линии.
– Посоки на развитие на пещерите.

→

(Петров, Ж., К. Стоичков, 2012) показва пряката връзка с тектонската напуканост, както с направленията и наклоните на междупластовите
повърхнини и пукнатини (Фиг. 5). Предишни
изследвания (Шанов, 1983, 1986; Въчев, 1994,
Иванов, 1999) установяват също така близка
връзка между направленията на тектонската
напуканост, посоките на галериите и разломите в района.
Основните изводи от направения анализ
са следните:
1 .Целият изследван район попада в западната част на Искърско-Витското понижение, върху което са наложени плитки
синклинали и антиклинали с приблизи-

телно направление на осите запад – изток.
2. Изготвените напречни и надлъжни
профили показват, че в синклиналните
понижения максималната дебелина на
скалите от Кайлъшката вита, в които се
развива основното окарстяване, може да
достигне 500 – 600 м. Това се доказва и
от дълбоките структурни сондажи, направени при геоложката картировка на
България (Цанков и кол., 1994).
3. Осите на синклиналите затъват приблизително на изток, към централната, найдълбока част на Искърско-Витското понижение, разположена около р. Вит.
4. Наклонът на пластовете към шарнирите
на синклиналите до голяма степен определя генералната посока на движение
на подземните води и на развитието на
окарстяването в района към понижените части на синклиналите.
5. Основните разломи влияещи върху формирането на карста в Карлуковския подрайон са с приблизително направление
северозапад – югоизток. Главните системи тектонски пукнатини са субпаралелни или субперпендикулярни на тези
разломи и определят конкретните посоки на развитие на пещерните галерии.

Фиг. 5. Сравнение на направленията на галериите, пукнатините и междупластовите повърхнини
при пещерата "Банковица". Стрелките на структурната диаграма показват възможните посоки на
движение на подземните води.
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Фиг. 6. Местоположение на главните водни
пещери и карстови извори в Карлуковския
подрайон спрямо главния повърхностен вододел и
направления на повърхностните води (1 – линия
на главния вододел)

Анализ на влиянието на релефа, надморската височина и отдалечеността от ерозионния базис върху развитието на окарстяването
Анализът на релефните форми в Карлуковския подрайон позволи да бъдат определен основния повърхностен вододел (Фиг. 6) и
ясно да се открои неговото влияние върху развитието на окарстяването.
Сравнени са направленията и дълбочините на основните галерии, в зависимост от
разположението им спрямо повърхностните
вододели и отдалечеността от местните ерозионни базиси – р. Искър и р. Панега. Направено
е сравнение на надморските височини на входовете на каверните с посоките и дълбочината
на развитие на галериите.
Основните изводи от направения анализ
са следните:
1. Повърхностният вододел в района може
да се проследи приблизително на север
от кръстовището между Румянцево –
Карлуково, Беленци – Петревене. Повърхностните води, източно от тази линия се оттичат на изток съм р. Панега.
Водите, западно от нея се оттичат към
р. Искър.
2. Пещерите, чиито входове са разположени на по-високи коти се развиват
обикновено на едно ниво, разположено
на сравнително неголяма дълбочина от
терена (до 20 – 30 м) Привходната част
е вертикална, след което следва единич-

на хоризонтална галерия, най-често завършваща със сифон.
3. Вероятно това са сравнително по-млади каверни, които се развиват главно от
навлизащите повърхностни води през
входовете им след обилни валежи и снеготопене. Обикновено са разположени
по дъната на долини, служещи като основни отточни канали на големи водосбори. В по-сухи периоди по дъната им
протичат кондензационни води и води,
„отцеждащи" се от почвената покривка
над окарстените скали. Към този тип се
отнасят „Стублешка яма“, „Шаманската“ и „Скравеника“.
4. Пещерите, разположени на по-ниски
коти и по-близо до ерозионния базис са
по-дълбоки, като при тях могат да се установят два или повече етажа, свързани
с вертикални части, говорещи за по-голяма възраст и вероятно за протичане
на по-големи количества вода. Такива
пещери са „Банковица“, „Задъненка“,
„Голямата вода“, „Черни връх“.
5. Наклонът на релефа към местния ерозионен базис определя в голяма степен
посоката на развитие на пещерите, особено на тези, разположени на по-високи
коти и на оттичане на водите в тях.
Хидродинамичен анализ
За основа на този анализ послужиха изследваните пещери в Карлуковския карстов
подрайон и достигнатите максимални дълбочини в тях, при които са установени подземни
води. Основните предпоставки, при които е
направен анализът са следните:
-достигнатите нива на подземни води (сифони) е възможно да са „висящи“, т. е. задържали се води в понижени части;
-възможно е под тези достигнати нива да
съществуват други потоци от подземни
води;
-под местните ерозионни базиси (р. Искър
и р. Панега) също е развито окарстяване,
доказано от проучвателни хидрогеоложки
сондажи (Бендерев, Любенов, 1994), като
в тези части каверните са изцяло запълнени с вода (водонаситена зона).
Приетите предпоставки позволиха да бъде
съставена условна хидродинамична карта, да111
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ваща възможност, независимо от възможните
неточности, да бъдат определени най-вероятните посоки на движение на карстовите
подземни води, респективно на развитие на
окарстяването (Фиг. 7).
Сравняването на възможните посоки на
движение на подземните води с направленията
и дълбочините на галериите на водните пещери в района дават възможност да бъдат направени следните изводи:
1. Основното подхранване на карстовите подземни води в цялото Искърско
– Витско понижение е от инфлуация
(директно поглъщане) и инфилтрация
на повърхностни води, а също така и от
долулежащи водни тела в зони с висок
напор и нарушения на долния водоупор
(Бояджиев, 1964; Бендерев и кол, 1994).
2. Движението на водите в зоната на аерация се определя от направленията на
пукнатините и междупластовите повърхнини, като е насочено към местните ерозионни базиси.
3. Движението на водите в горната част
на наситената зона, вероятно е от централните към периферните части на Искърско-Витското понижение (от зоните
на подхранване към зоните на дрениране), а в най-дълбоките части обратно
– от периферията към центъра, според
наклоните на осите на синклиналите.
Дренирането вероятно е преди всичко
подземно, в други водни тела. Горните
части на тези води, в зоната с интензивен водообмен, се дренират чрез извори
или директно в коритата на реките Искър, Панега, Вит и някои техни притоци.
4. Като цяло окарстяването в района, достъпно за изследване (влизане на спелеолози) се развива в зоната на аерация,
приблизително до нивата на местните
ерозионни базиси. На по-големи дълбочини от дъната на реките, в наситената
зона, характеризираща се с по-бавен водообмен, вероятно също има окарстяване (доказано от проучвателни сондажи
при проучването на ресурсите от подземни води в района), но то е недостъпно за изследване със стандартните спе112

леоложки методи.
5. Сравняването на достигнатите най-дълбоки нива на подземните води в изследваните пещери от Карлуковския подрайн, някои от които почти достигащи
водонаситената зона, показва, че посоките им на движение в долната част на
зоната на аерация, вероятно са насочени
към местните ерозионни базиси, като
формират условен подземен вододел с
посока север – юг, съвпадащ приблизително с повърхностния вододел.
6. Най-голяма вероятност за дрениране
на водите, западно от вододела (пещери „Задъненка“, „Банковица“, „Черни
връх“, „Голямата вода“, „Стублешка
яма“) е в изворите по десния бряг на р.
Искър или субфлувиално, чрез извори,
разположени по дъното на реката. Практически невъзможно е водата от тях да
достигне до р. Панега, поради нейните
по-високи коти.
7. Голяма е вероятността в тази част на района да съществува обща, сравнително
дълбоко (на около 0 до 20 м над р. Искър) разположена система на карстови
кухини и движение на подземни води,
развиваща се приблизително по следния ред, според котите на дъната: „Стублешка яма“ – „Голямата вода“ – долните
части на „Банковица“ – долните части
на „Задъненка“ – река Искър. Водосборът на тази система е много голям и
през периоди на пълноводие в нея веро-

Фиг. 7. Хидродинамична карта и възможни посоки
на движение на подземните води
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ятно протичат големи количества вода.
Друг по-слабо развит, но вероятен клон
на тази система, са водите идващи от
по-високите части на северното бедро
на Карлуковската синклинала, които са
с по-малки количества, поради по-малкия повърхностен водосбор и са установени само в пропастта „Черни връх“.
8. Най-високо разположените части (повече от 80 – 100 м над р. Искър) на пещерите, развити западно от вододела
са с най-големи размери и вероятно
най-стари, като се развиват в посоки,
доминирани от системите тектонски и
междупластови повърхнини. В средните по височина нива на пещерите (около
50 – 60 м над р. Искър) могат да се формират водни потоци, които да се движат
в различни посоки, доминирани отново
от пукнатините, но в крайна сметка през
вертикални или наклонени пукнатини
(някои от които може би достъпни за изследване) навлизат в по-дълбоката зона
и се оттичат в р. Искър.
9. Пещерите, разположени източно от вододела („Шаманската“, „Скравеник“)
по всяка вероятност се дренират в р.
Панега, формирайки обща водоносна и
карстова система, разположена на сравнително неголеми дълбочини (до 30 –
50 м) от терена. Вероятно причина за
това е по-малкият водосбор, в равнение
с районите, разположени западно от повърхностния и подземния вододел.

4. Резултати и обсъждане

За изясняване на възможностите за развитие на окарстяването в Карлуковския подрайон бяха направени анализи на тектонските
и геоморфоложките фактори, влияещи върху
окарстяването и движението на подземните
води. Анализът обхвана цялото Искърско –
Витско понижение, като имаше за цел да се
извърши проверка на хипотезата за развитие
на окарстяването и за движение на подземните
води към най-дълбоките части на понижението. Получените резултати дават някои отговори на въпросите за развитие на окарстяването
и за направленията на движение на подземните
води, но поради недостатъчната информация

може да се считат за предварителни. Основните заключения, които могат да се направят в
резултат на изследването са следните:
1. Окарстяването, достъпно за изследване
е развито основно в зоната на аерация.
2. Повърхностният релеф и площта на повърхностните водосбори са от основно
значение за дълбочината на окарстяване, за етажността и дължината на галериите.
3. В Карлуковския подрайон направлението на развитие на окарстяването и посоките на движение на подземните води
в зоната на аерация се определят преди
всичко от релефа, близостта до местните ерозионни базиси (р. Искър и р. Панега), както и от направленията и наклоните на пукнтините и междупластовите
повърхнини.
4. Във водонаситената зона, под ерозионните базиси, движението на водите се
определя от подхранването с повърхностни води и предимно от наклона на
пластовете, като в горната част на наситената зона, вероятно е от централните
към периферните части на ИскърскоВитското понижение (от зоните на подхранване към зоните на дрениране), а в
най-дълбоките части обратно – от периферията към центъра, според наклоните
на осите на синклиналите.
5. Във водонаситената зона също е развито окарстяване, но то е недостъпно за
проучване със стандартните спелеоложки методи.
6. Пещерите, разположени западно от
повърхностния и подземния вододел в
района, чиито входове са на по-ниски
коти, вероятно формират голяма обща
многоетажна система, развита до нивото на р. Искър, чиито води се оттичат в
реката. Предпоставка за нейното формиране е и големият повърхностен водосбор, позволяващ големи количества
води да навлязат в масив в периоди на
пълноводие. Практически не съществува възможност водите от тях да се оттичат в посока към р. Панега или, поради
нейните по-високи коти.
7. Пещерите, източно от вододела са по113
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малки, по-слабо развити и вероятно помлади, като водите от тях се оттичат на
изток, към река Панега. Техният водосбор е по-малък и водните количества,
преминаващи през галериите в периоди
на пълноводие са по-малки.

Заключение

Направените анализи са опит за предварителен обоснован отоговор на въпросите, касаещи движението на подземните води и развитието на окарстяването в Карлуковския карстов
подрайон.
В резултат на изследванията може да се
твърди с висока степен на достоверност, че
окарстяването в района е пряко зависимо от
надморската височина, релефа и отдалечеността от местните ерозионни базиси. От изключително голямо значение е площта на повърхностните водосбори.
Твърде голяма е вероятността пещерите,
разположени западно от повърхностния вододел в района да формират обща система, чиито
води се дренират в р. Искър. Практически невъзможно е движение на водите от тази система на изток, към р. Панега.
Движение на водите и окарстяване в направление към центъра на Искърско-Витското
понижение (на изток) е вероятно да съществува в дълбоката водонаситена зона под реките,
но проникването в тези части ще бъде изключитело трудно със съвременните спелеоложки
методи.
Пещерите, развити източно от вододела се
развиват на изток, като водите от тях се дренират в р. Панега. Те вероятно са по-млади и са
сравнително по-малки, поради по-малката на
площ на поврхностния водосбор.
За потвърждение или отхвърляне на направените изводи е необходимо да се направят
масови индикаторни опити, обхващащи всички водни пещери, разположени западно от вододела и източно от него.
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Title: Variability of spring discharge in Southwestern Bulgaria and its relation with North
Atlantic Oscillation.
Long-term observations of the spring flows in Southwestern Bulgaria showed their considerable
variability during decades. On the other hand, previous research has identified the North Atlantic Oscillation (NAO) as one of the dominant atmospheric factor responsible for the temporal evolution of
precipitation and temperature in the Southern Europe. During the positive phase of NAO, the negative
precipitation anomalies occur over the Southern Europe (Wibig, 1999). López-Moreno et al. (2011)
demonstrated (for the 1950–2006 period) that the NAO exerted marked control over precipitation in
the Balkan Peninsula. The correlation was high and statistically significant. Winter precipitation was
negatively correlated with the NAO index over the most of the Mediterranean basin. Some researchers
stress on the non-stationarity of this relation that may change over time (Rodó et al., 1997; Goodess and
Jones, 2002). For the Iberian Peninsula, Trigo et al. (2004) have assessed the impact of NAO on winter
precipitation and river flow regimes. Their results showed a high correlation of January-to-March river
flow with the December to February (DJF) NAO index (from -0.76 to -0.79).
For Bulgaria, Nikolova (2004) showed that winter precipitation in Bulgaria was significantly correlated with the NAO. Alexandrov et al. (2004) investigated the relation between NAO (DJFM) and the
winter precipitation in Southeastern Bulgaria and Northwestern Turkey. For Bulgaria they reported high
correlation (-0.54 for Elhovo and -0.43 for Svilengrad). Brown and Petkova (2007) found that thick
snowcover in Bulgarian mountains is related to the negarive NAO (DJF). They stated that the relation
between the atmospheric circulation and snowcover in Bulgaria is more complicated in comparison with
the continental regions of the North America and Eurasia.
The aim of the study is to investigate the relation between the winter NAO and the discharge of
karst spring Jazo and Kjoshka from Pirin Mountain (Southwestern Bulgaria). Pirin Mountain marks a
transition between the Mediterranean and temperate climate zones. The variability of the spring discharge for Jazo and Kjoshka for the period 1960-2005 was compared to the winter NAO index (December to March average) of Jones et al. (1997). The highest correlation coefficient was obtained for
the value of the NAO index averaged on three or four consecutive years (r = -0.71 for Kjoshka and r =
-0.63 for Jazo). The results are presented both in table and in figures where the data on springflows are
normalized. The obtained relationships mark an important tendency. Of course, the climate is under influence of numerous factors, and NAO is one of them. Therefore, there is no straightforward relationship
between climate indices and local weather patterns, as pointed out Stenseth et al. (2003). Nevertheless,
the derived results are important for water management in the region.

1. Въведение

Дългогодишните наблюдения на извори в
Юго-западна България са показали значителна
изменчивост на оттока им през годините, свързани с колебания на валежите и температура
на въздуха (Orehova & Bojilova, 2001, 2008;
Dimitrov и др., 2001).
Същевременно предишни изследвания

свидетелстват за добра връзка между индекса NAO (Северо-Атлантическа Осцилация)
и колебанията на валежите, температура на
въздуха и оттока на реките за Южна Европа
и Средиземноморието, както и за България.
Известно е, че по време на положителна фаза
на индекса NAO се наблюдават отрицателни
аномалии на валежите в Южна Европа (Wibig,
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1999). López-Moreno и др. (2011) са показали (за периода 1950–2006), че индексът NAO
оказва съществен контрол върху зимните валежите на Балканския полуостров и Средиземноморски басейн. Бяха получени високи
и статистически значими отрицателни коефициенти на корелация (r). Някои изследвания
(Rodó et al., 1997; Goodess and Jones, 2002) са
показали нестационарност на тази корелация,
която може да бъде по-силна или по-слаба през
различни периоди.
За Пиренейския полуостров бе установена
значителна корелация между индекса NAO и
оттока на реките. Така, Trigo и др. (2004) са получили за периода 1973-1998 коефициенти на
корелация между индекса NAO (DJF) и речния
отток (от януари до март) в интервала от -0.76
до -0.79.
За речен басейн в Западна Турция Türkoğlu
и др. (2006) са отбелязали значително намаление след 1985 г. на сезонните и годишните
стойности на валежите и оттока свързани с положителните значения на индекса NAO. Тази
връзка е по-силна през зимните и пролетните
сезони.
За България Nikolova (2004) установява
статистически значими корелационни коефициенти между индекса NAO (DJFM) и измененията на валежите за месеците януари, февруари и март. Alexandrov и др. (2004) изследват
връзка между индекса NAO (DJFM) и зимните
валежи в Юго-източна България и получават
значения r = -0.54 за Елхово и -0.43 за Свиленград.
Brown и Petkova (2007) са установили, че
годините с дебелата снежна покривка в българските планини са свързани с отрицателни
стойности на индекса NAO (DJF), които благоприятстват обилни зимни валежи в областта
на Средиземноморието и Балканите. Те са отбелязали многообразие от въздействия, формиращи климата на България, която се намира
на кръстопът между Средиземноморско и умерено-континентално влияние, на периферията
на главните възли на влияние върху характера на циркулация в Северното полукълбо. Те
подчертават също така, че връзката между атмосферната циркулация и снежната покривка
в България е по-сложна в сравнение с тази в
континенталните региони на Евразия и Северна Америка.
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Целта на настоящето изследване е търсене
на връзка между индекса NAO (DJFM) и оттока на карстовите извори Язо и Кьошка в Югозападна България.
Периодичното намаляване на валежите и
водните ресурси оказва неблагоприятно въздействие върху водоснабдяването, работата на
ВЕЦ, както и допълнителен натиск върху околната среда. Затова установяването на връзка
между индекса NAO и оттока на реките и изворите има практическо значение. Имайки предвид инерционността („паметта“) на карстовата
система, аномалиите на оттока могат да бъдат
в определена степен предсказани.

2. Климат, релеф и води

Районът на изследването (Фиг. 1) е разположен във високите части на Северен Пирин, в
поречието на р. Места (Юго-западна България).
За карстовата част на Северен Пирин (главното
било на планината и северно от него) са характерни стръмни склонове със сипеи и срутища в
подножието им.
Юго-Западна България се намира на границата между умерено-континенталната климатична зона и тази със Средиземноморско
влияние и представлява мозайка от планини и
равнини. Климатът тук е под влияние, както на
топли въздушни маси идващи от Егейско море,
така и на западни ветрове. Максимумът на валежите тук е между март и юни, като резултат
от преноса на влажни въздушни маси от Атлантическия океан, типичен през пролетта. Минимумът на валежите е през февруари и от август
до ноември, затова дефицитът на влага е типичен през късното лято (Grunewald и др. 2009).

Фигура 1. Карстови извори Язо и Кьошка в Югозападна България
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Климатът във високите части на Пирин
планина е типично планински, а в подножието
– в Разложката котловина – той е със средиземноморско влияние. За района на изследването са представителни метеостанциите: хижа
Вихрен (1970 м) и Банско (936 м). Годишната
валежна сума за станция Банско най-често е в
границите 500 – 700 мм. За планината типичните стойности са между 700 и 1000 мм, които
могат да стинат до 1300 mm за северните склонове и върхове. Пирин планина е покрита със
сняг повече от 6 месеца годишно (Grunewald и
др. 2009).
Отрицателните температури при ст. Банско се задържат средно 60 дни в годината, а
при х. Вихрен – около 130 дни. Карстовата
част на планината е разположена главно във
водосбора на р. Места и в нея почти отсъстват
повърхностни води. Почти цялото количество
валежни води, които падат в този район веднага се губят, за да се появят в основата на планината като извори. Само при поройни валежи
има временен отток по долините на суходолията. Някои реки като Бъндерица и Бяла река
започващи извън този район, с навлизането си
в мраморите губят част от водите си. Малки
поточета и рекички се образуват през лятото и
есента от снежниците и много бързо се губят
в някоя пукнатина или карстова форма. Обикновено те са със силно променлив дебит, като
някои от тях текат само през деня. Съществуват и такива потоци, които текат и се губят под
снежниците, без да излизат на повърхността.
С разтапянето на снежниците изчезват и тези
води. (Бакалов и др., 2002).

3. Геоложка и хидрогеоложка характеристика

Пирин планина представлява хорст и е
изградена от магмени и метаморфни скали.
Северните й части са формирани от докамбрийските метаморфни скали на Родопската
надгрупа (мрамори, гнайси и гнайсошисти),
както и от магмени скали и гранитоиди с различна възраст. Геоложкият строеж и структурно-тектонската характеристика на Пирин са
описани подробно от Бакалов и др. (2002).
Карстовият дял на Пирин е изграден от
мраморите на Добростанската свита (протерозой), които са със значителна дебелина – около

1000 м. Мраморите на места са прослоени от
гнайси, шисти и амфиболити.
В района са развити няколко структурни
комплекса и разновъзрастни гънкови структури. Късноалпийския строеж на областта се
характеризира с разломно-блокови движения.
Пределската разломна зона (с ширина от 0.5
до 3 км) отделя Пиринския хорст от Разложкия
грабен. В източната част на изледвания район
по долините на реките Бъндерица и Демяница, са установени разломи с меридионално направление.
Тектонската обработка на масива спомага
за проникването на повърхностни и валежни води в карбонатните скали и съответно до
окарстяването им. Образувани са предимно
вертикални пещери (Бакалов и др., 2002).
Геоложки и структурно-тектонски предпоставки за формирането на карста са описани подробно от Бакалов и др. (2002). Подземните води са формирани в мраморите на
Добростанската свита, които са блоково разломени и значително окарстени. Долен водоупор
са гнайсите на Луковишката свита. В северна
посока мраморите са покрити от пролувиалните наслаги, а под тях в участъка при изворите дрениращи басейна е тектонския контакт
на мраморите с относително водоупорните
плиоценски материали, запълващи Разложкия
грабен. Подхранването на карстовите подземни води се осъществява от валежите в зоната
на разкритие на мраморите. Освен от валежи,
карстовите подземни води получават подхранване и от речния отток, формиран в обсега на
некарбонатните скали.
Ненапорният карстов поток, формиран в
басейна, се движи от юг на север – северозапад към Разложката котловина, като излиза на
повърхността по няколко паралелни разлома,
отделящи мраморите от плиоцена, или през
пролувия. Най-големите карстови извори дрениращи басейна са Язо, Кьошка и Калугерица.
Изворът Язо се появява на надморска височина 941.3 м, а Кьошка – 912.93 м.
При сравнение на границите на колебание на дебитите на изворите Язо и Кьошка се
вижда, че двата извора са с приблизително еднакъв максимален дебит, но извор Кьошка се
характеризира с по-нисък среден и минимален
дебит, т.е. при него колебанията на водните ко117

Balkan Speleological Conference “Sofia’2014”

личества са много по-високи. Той се характеризира и с относително по-ниски температури.
Може да се направи извод, че този извор дренира горната част на наситената зона и зоната
на колебание на водното ниво, а Язо характеризира относително по-ниската част от тези
зони. Независимо от посочените разлики двата
извора дренират едни и същи води, макар и на
различно хипсометрично ниво.
Максималните водни количества са в началото на летния период (юни – юли), когато
има интензивно топене на снежната покривка
във високите части на планината, а също и в
дъждовния период на годината. Минималните
водни количества са през периода февруари април, когато съществена част от водосбора
на извора е замръзнала и снежната покривка
е неразтопена, поради което подхранването на
подземните води е практически прекратено
(Бакалов и др., 2002).

4. Meтодика

Северо-Атлантическата Осцилация бе
призната преди почти 90 години, но получи
широко разпространение в последващите десетилетия (Trigo и др. 2004), когато се установи нейната връзка с климата през зимата в Северното полукълбо (например, Hurrell, 1995).
Индексът NAO (основан на разликата между
средното налягане на морското равнище между Азорите и Исландия) характеризира съотношението между Исландския минимум и субтропичния максимум и е свързан със силата на
западните ветрове. NAO осъществява контрол
върху валежите и пътищата на западните ветрове в Западна Европа и Средиземноморието.
Така, при положителни стойности на индекса
NAO зимните ветрове са по –силни от обичайните, а влажните въздушни маси пресичащи
Атлантическия океан "избират» по-северен
маршрут, при което в Южна Европа става посухо. Напротив, по време на отрицателни фази
на индекса NAO ветровете донасят влажен
въздух в Средиземноморската област.
Индексът „winter NAO (DJFM)“ се отнася
към месеците декември, януари, февруари и
март и се нарича „зимен индекс NAO“. Значенията на индекса са публикувани (http://www.
cru.uea.ac.uk/cru/data/nao/ ; http://www.cru.uea.
ac.uk/~timo/datapages/naoi.htm ). Тук бе използ118

ван т.н. зимен индекс NAO (от декември до
януари) предложен от Jones et al. (1997) и основан на дългосрочни инструментални измервания в Гибралтар и Рейкявик. Впоследствие
индексът бе продължен от Osborn (2006).
Известно е, че една част от колебанията на
валежите, температурата на въздуха и оттока
на реките, може да е свързана с колебанията на
индекса NAO. Затова измененията на годишния отток на карстовите извори Язо и Кьошка
сравнихме с индекса NAO (DJFM). Потърсен
бе коефициент на корелация между тях.

5. Резултати и дискусия
5.1. Използвани данни

Изворите Язо и Кьошка дрениращи Разложкия карстов басейн са включени в националната хидрогеоложка мрежа и се наблюдават
от НИМХ - БАН. Водните стоежи и температурата на водата се измерват ежедневно, а дебитите – ежемесечно. Ежедневните стойности на
изворния отток се получават с използване на
ключови криви.
За целите на изследването бяха използвани следните данни: отток на карстовите извори Язо и Кьошка за периода от началото на
редовните наблюдения до 2012 г. и значения на
индекса NAO (DJFM) за период (1960 – 2005).

5.2. Получени резултати и дискусия

Потърсена е връзка между индекса winter
NAO (DJFM) и годишния отток на карстовите
извори Язо и Кьошка в Юго-западна България.
Значението на коефициента на корелация за
съответните години не е много високо, вероятно поради влиянието на предишни години.
Затова оттокът на изворите бе сравнен с осреднено значение на NAO за същата година и за
една или две предишни години.
Най-високото значение на коефициента на
корелация е получено за осреднено значение
на индекса за три или четири последователни години, обозначени като NAO-3 и NAO-4
(виж Таблица 1). Получените резултати са
представени и на Фиг. 2 и 3. Данните за оттока на изворите са нормализирани: x=(q-Q)/s,
където q е оттокът за определена година, Q и
s – съответно среден отток и стандартно отклонение за референтен период (1961-1990).
Те показват значително влияние на NAO върху

Балканската спелеоложка конференция „София’2014“

оттока на изворите в Юго-западна България,
но еднозначна връзка не съществува. Явно, изследваните процеси са многофакторни. Действително, Stenseth и др. (2003) предпазват изследователите не-климатолози: не винаги има
пряка връзка между климатичните индекси и
локалния климат.
Таблица 1. Коефициенти на корелация между
индекса NAO за няколко години и оттока на
извори Кьошка и Язо.
Брой
години

Кьошка
19622012

Кьошка
19622010

Язо
19592012

Язо
-19592009

1

-0.539

-0.556

-0.340

-0.393

2

-0.608

-0.671

-0.415

-0.545

3

-0.615

-0.700

-0.440

-0.595

4

-0.625

-0.689

-0.502

-0.626

6. Заключение

Получените резултати показват че NAO
оказва значително влияние върху колебанията на валежите, температурата на въздуха и
оттока на изворите в Юго-западна България.
Високите положителни стойности на индекса
NAO (DJFM) обикновено водят до намаляване
на валежите и водните ресурси в района. Изворите Язо и Кьошка са добър представител
на тези колебания, поради големия водосбор и

Фигура 2. Сравнение на оттока на извор Кьошка
с индекса NAO за три последователни години
(NAO-3).

Фигура 3. Сравнение на оттока на извор Язо с
индекса NAO за четири последователни години
(NAO-34).

карстовия характер на водовместващите скали.
Същевременно NAO не е единствен прогнозен
параметър и са необходими повече изследвания по този въпрос.
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Други теми
Other topics
INTERNATIONAL PROGRAMME FOR CAVE RESEARCH (IPCR) OF THE
INTERNATIONAL UNION OF SPELEOLOGY (UIS)
Yavor Shopov1, 2

President of the UIS Commission on Physical Chemistry and Hydrogeology of Karst
University Centre for Space Research & Technologies, Sofia University, James Bourchier 5,
Sofia 1164, Bulgaria,
e-mail: YYShopov@Phys.uni-sofia.bg
1

2

Accordingly to the resolution taken at the official meeting of the UIS Commission on Physical
Chemistry and Hydrogeology of Karst* on 25th
July 2013, latter approved on 28th July 2013 by
the UIS General Assembly during the 16-th International Congress of Speleology in Brno, Commission started a New International Programme
for Cave Research (IPCR). It aims to establish a
link between studies of the local climate, ground
waters infiltration through the bedrock, karst hydrogeology and hydrochemistry, cave climate,
cave microbiology, speleothem fabrics and quality of the speleothem records and to produce new
results obtainable only by application of all these
studies on the same cave. So far there are no any
published complete studies on this topic and this
project will expand our knowledge about karst
processes. Therefore it is very prospective and
requires large collaboration of cave and karst researchers worldwide. So far it has 61 participants
from 28 countries (Australia, Austria, Belgium,
Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Czech
republic, Egypt, France, Germany, Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq, Italy, Luxembourg,
Portugal, Puerto Rico, Romania, Slovenia, South
Africa, Spain, Switzerland, UK, USA), from 5
continents, but this collaboration expands extremely rapidly.
We are asking all speleologists to help to improve our knowledge in this neglected and not
sufficiently well developed field. It is timely effort, because recently raised high international
demand for such knowledge. It is produced by the
great interest in the Global Change studies, but the
*
UIS Commission on Physical Chemistry and Hydrogeology of Karst is the largest commission of UIS. It has 134
members from 40 countries around the World.

best records of the Climate Change are obtained
from speleothems. Therefore many main stream
scientists (outside the speleological community)
are very keen to study speleothem archives of
the Global Change. Resulting recent exponential
growth of paleoclimatic studies of speleothems
from non- speleologists produce major problems
of speleothem preservation, which requires urgent
actions, because this endangers speleothems from
over sampling and became main issue for caves
protection. This project will reduce dramatically
the amount of unnecessary sampling of speleothems by establishing non-destructive criteria
for the potential of any speleothem to produce reliable speleothem records.
This project will find which climatic regions
produce only porous or altered speleothems, which
can not be used for measurements of reliable paleoclimatic records. It will establish proper criteria
for the potential of any speleothem for obtaining
of high quality speleothem records. These criteria
will be applied for sampling of speleothems. This
will raise significantly the quality and reliability
of the obtained speleothem records.
This programme will be made in collaboration with the Cave Minerals and Cave Microbiology commissions and with the department of
Cave Protection and Management of UIS. Its execution requires large scale collaboration of cave
researchers and climatologists from all karst regions worldwide. So WE CALL FOR CO-OPERATION OF SCIENTISTS AND CAVERS
FROM ALL COUNTRIES AND FIELDS OF
KARST AND CAVE RESEARCH in order to
improve our understanding of the processes of
precipitation of speleothems and their impact on
speleothem structure and speleothem records.
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Please send this information to your colleagues or friends from the speleological community who may be interested in such kind of activity.
Anybody interested to collaborate in this
large scale international effort should write to
yyshopov@gmail.com or yyshopov@ phys.unisofia.bg to become member of the research team
and to receive details regarding the research plan.
All cave researchers and caver are invited to participate in the programme.
Project background. Laszlo Jakucs (1977)
demonstrated in his book: Morphogenetics of
karst regions: variants of karst evolution, John
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Willey & Sons, 283 p. that karst waters hydrochemistry and karst denudation processes are
strongly affected (even ruled) by the local climate
due to different plants communities and amounts
of biogenic products (organic acids and soil CO2)
in different climatic regions. Although his and following studies on climatic impact on karst processes considered only 5 climatic zones and did
not studied secondary calcite precipitation in speleothems. Far more precise climatic subdivision
is necessary to achieve goals of this programme.
IPCR must study also the microbiological impact
on speleothem deposition, which has been neglected.
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INTERNATIONAL PROGRAMME FOR TECHNIQUES FOR REMOTE
LOCATION OF CAVES (RLC) OF
THE INTERNATIONAL UNION OF SPELEOLOGY (UIS)
Yavor Shopov1, 2

President of the UIS Commission on Physical Chemistry and Hydrogeology of Karst
University Centre for Space Research & Technologies, Sofia University, James Bourchier 5, Sofia 1164,
Bulgaria, e-mail: YYShopov@Phys.uni-sofia.bg
1

2

Accordingly to the resolution taken at the official meeting of the UIS Commission on Physical
Chemistry and Hydrogeology of Karst* on 25th
July 2013, latter approved on 28th July 2013 by
the UIS General Assembly during the 16-th International Congress of Speleology in Brno, Commission started a New International Program on
Techniques for Remote Location of Caves (RLC)
using thermal vision and UV-imaging techniques.
This project aims to locate new unknown
caves and caves in hardly accessible regions like
Afghanistan, Pakistan or tepui in Venezuela and
will be extremely helpful to expand cave exploration in new regions. This way science will help for
development of the cave explorations.
This program will consist of the following
stages:
1.To optimize techniques on the surface and
to do calibration of it on mapped caves.
2.To put observational instruments on airplanes and helicopters to locate caves from
the sky.

* UIS Commission on Physical Chemistry and Hydrogeol-

3.To put observational instruments on microsatellites.
4.To propose to NASA to use this techniques
for location of caves on Mars.
Stages 3 and 4 looks unrealistic, but the president of the Commission is head of a space research
centre, which intends to build new microsatellites
with such instruments and have all the necessary
contacts to complete it.
These new Commission activities will create
much better links between scientific and caving
activities of UIS.
Please send this information to your colleagues or friends from the speleological community who may be interested in such kind of activity.
Anybody interested to collaborate in this
large scale international effort should write to
yyshopov@gmail.com or yyshopov@phys.unisofia.bg to become member of the research team
and to receive details regarding the research plan.
All cave researchers and caver are invited to participate in the program.

ogy of Karst is the largest commission of UIS. It has 134
members from 40 countries around the World.
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