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СБОРНИК  ЛЕКЦИИ – II  ЧАСТ 

 

КАРСТ И КАРСТООБРАЗУВАНЕ 

 

При проникване в пещерите и пропастите не може да не се забележи тяхното голямо 

разнообразие по размери, форми, образувания, води и наслаги. На какво се дължи това, защо и 

как те са се образували? Отговорите на тези въпрос» са от значение за всеки пещерняк. Позна-

вайки процесите на образуване на пещерите той ще знае къде и как да търси нови пещери, 

както и продължения в известни такива. Ще може да си обясни особеностите на подземния 

релеф и ще избере най-правилния начин за преодоляването им. Ще може да предвиди 

вероятните опасности от наводнения и срутвания. Не на последно място ще знае последиците 

от замърсяването на пещерите, пропастите и водите в тях. 

Почти всички пещери и пропасти са образувани в така наречените карстов райони. Но 

какво е това „ карст" ? Терминът идва от немското произношение на славянското название на 

платото Крас в Словения. Ето как пионерите в изследването на карста и пещерите в България, 

братята Херман и Карел Шкорпил го описват: 

„В северозападната част на Балканския  полуостров се простира една възвишеност   

наречена   Краж. Тя минава между Истрия и Крайна, като образуве водораздела на реките 

Сава и долините, които се спущат към Адриатическо море. Възвишеността се състои от 

варовик с камениста повърхност, на нея се срещат пропасти, фуниевидни  вдлъбнатини, 

котловинни  долини, а  под  нея   пещери подземни реки. Реките текат надземно после се 

изгубват в понорни пропасти пукнатини и след едно късо или по-дълго подземно течение 

излизат във вид н големи извори". 

Подобни райони има и в нашата страна. Ако се поразходим из Врачанския Балкан, 

Понор планина, из отделни райони на Пирин и Родопите, в по-голяма част от Централния 

Предбалкан и на много други места в България, ще видим стръмна варовикови склонове, 

образувани по долините на реките и деретата, а в заравнените части между тях, често с малко 

растителност и почви, разядена каменни полета с фуниевидни ями и понижения в околния 

релеф. От дъното на някои от тях започват пропасти. Тук почти няма реки и потоци, а когато 

ги има, те бързо изчезват под земята. По склоновете на долините има входове на пещери, a.в 

най-ниските части - буйни извори с променящ се дебит. 

Всички подобни райони се наричат карстови и са обект на изследване на различни 

дялове на геологията. 

 

1.ОБЩИ ПОНЯТИЯ ОТ ГЕОЛОГИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ НАУКИ 

Геологията е комплекс от различни науки, изучаващи строежа, процесите i явленията, 

както и историята на развитие на най-горната част на земното кълбо неговата кора 

(литосферата). Без познаването на някои основни геоложки понятш не може да се даде 

отговор на това, как са се образували карстът и пещерите него. 

1.1. Минерали и скали 

Земната кора е изградена от различни видове минерали и скали. Те са обект на 

изследване на геохимията , кристалографията, минералогията, петрографията, литологията, 

седиментологията. 

Минерал е природно образувано химично съединение или елемент, притежаващ 

сравнително устойчиви свойства и строеж. Основни белези на минералите са: 

-химичният състав може да бъде изразен с една химична формула, 

-минералите с общ произход са склонни да образуват агрегати, т.е. скали, 

-за повечето от тях е характерен кристален строеж (атомите и молекулите на всеки 

минерал са подредени по строго определен начин, наречен кристална рещетка, което е 

причина за различните форми на минералите). Съществуват минерали, които при един и същи 

състав се различават по типа на кристалната решетка. Така например чистият въглерод се 

среща като мек графит и изключително твърдия диамант. Калциевият карбонат също образува 
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2 минерала: единият е калцит, а другият - арагонит , разликата между които е в кристалната 

решетка - подреждането на атомите. 

Известни са над 3500 минерала, обединени в зависимост от химичния си състав и 

свойства в различни групи - самородни елементи, сулфиди, халогениди, окиси и хидроокиси, 

силикати, сулфати, карбонати и др. Най-разпространени в земната кора са силикатните 

минерали. По-важни представители от тях са амфиболите, пироксените, фелдшпатите - 

ортоклаз, плагиоклази. Като самородни елементи са намирани сяра, графит, сребро, злато. 

Типични представители на халогенидите е халита (каменната сол); на окисите - кварц, 

лимонит, хематит; на сулфатите - гипс, анхидрит; на карбонатите - калцит, арагонит, доломит. 

Скалите представляват съвкупност от минерални зърна. Те са образувани най-често от 

различни видове минерали, но се срещат и такива в които преобладава основно един минерал. 

Примери за такива скали са: варовикът и мраморът -изградени от минерала калцит, доломитът 

- от доломит. 

В земната кора има голямо разнообразие от скали. Според произхода си те биват: 

Магмени скали 

Това са скали, които са се образували вследствие на застиване на магма. Това може да става 

както и в дълбочина, така и на повърхността, при изригване на вулкани. Преобладаващи 

минерали в тях са силикатните : кварц, ортоклаз, плагиоклази, амфиболи, пироксени и др. . 

Независимо от еднаквия си минерален състав скалите образувани на повърхността и в 

дълбочина се различават. Образуваните в дълбочина скали (интрузивни) се характеризират 

най-често с това, че минералите, които ги изграждат образуват приблизително еднакви по 

размери зърна. При вулканските (ефузивни) скали, които са застинали на повърхността, се 

забелязват едри добре оформени кристали на минералите, които кристализират при най-

високи температури, заобиколени от не добре оформени кристали на останалите минерали и 

аморфна маса от вулканско стъкло. Според процентното съдържание на основните 

скалообразуващи минерали се различават различни типове скали (табл. 1) 

 

Таблица 1. По-важни магмени скали 

Основен   минера-

лен състав 
 

Кварц,  ортоклаз, 

натриев    плагиок-
лаз, малко амфи-

боли и пироксени 

 

Плагиоклази, орто-

клаз,   кварц, до 1/4 
амфиболи и пиро-

ксени 

 

Плагиоклази,     от 

1/4 до 1/2 амфиболи            
и пироксени 

 

Калциев     

плагио- клаз   и   
изобилие на    

пироксени и 

амфи-боли, 
оливин 

 

Образувани     при 

застиване          на 

магма в дълбочина 

 

ГРАНИТ 

 

СИЕНИТ 

 

ДИОРИТ 

 

ГАБРО 

 

Образувани     при 

застиване на лава 
при повърхността 

 

РИОЛИТ 

 

ТРАХИТ 

 

АНДЕЗИТ 

 

БАЗАЛТ 

 

Средно   съдържа-
ние на SiO2 

 

 
72%                                                                                                                               

42%                                                                                                                                                    

основни                                                                                                                   

кисели 

Цвят 

 

светли                                                                                                              тъмнии 

 
 

При застиването на някои лави с по голям вискозитет, главно базалтови, тях е възможно да се 

образуват при течението им и при отделянето на газове каверни със значителни размери. Те са 

известни под името „вулкански пещери". Такива са открити на Канарските, Великденските, 

Хавайските острови. 

Утаечни (седиментни) скали  

Тази   група  скали  се  характеризира  с   голямо   разнообразие. Според произхода си те 

могат да бъдат (табл.2 
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 А. Механично утаени.                                                                                              

Това са скалите,  които са се образували вследствие  разрушаване  на съществуващите 

скали, транспортирането на получения материал, отлагането му последващото уплътняване. 

Тъй като изходната скала, степента на разрушаване начина   и   разстоянието   на   

транспортиране,   обстановката   на   отлагане продължителност и степен на уплътнение са 

различни, то и образуваните като резултат скали се отличават. Според големината на 

изграждащите ги частици и зависимост от това дали са уплътнени или не, скалите се поделят 

на няколко сновни вида, като съществуват и преходни разновидности дължащи се това, че 

често изграждащите скалата зърна са нееднородни по размер. 

 

Таблица 2. По-важни видове седиментни скали 

Група по 

условия на 

образуване 

 

Наименование 

 

Минерален състав 

 

Размер, мм 

 

Несвързани 

 

Свързани 

 

Споени 

 
Механично 

утаени скали 

 

>200 

 

Валуни 

 

 

 

Конгломерат 

 

Късове от 

различни скали 

 

2-20 

 

Чакъл 

 

 

 

Брекча 

 0.1-2 

 

Пясък 

 

 

 

Пясъчник 

 0.1-0.005 

 

Прах 

 

Льос 

 

Алевролит 

 < 0.005 

 

 Глина 

 

 

Аргилит 

 

глинести 

минерали 

 

Преходни 

 

Мергел 

 

 

 

 

 

глинести 

минерали, калцит 

 Химично утаени 

 

Варовик 

 

калцит 

 Доломит 

 

доломит 

Гипс 

 

гипс 

 Биогенни 

 

Черупчест варовик 

 

калцит 

 Бигор 

 

калцит 

 Кремък (флинт) 

 

опал (SiO2) 

 Вулканогенно-

седиментогенни 

 

Вулкански туфи и туфити 

 

споени вулкански 

късове и пепел 

  

 

Б. Химично утаени. 

Тук се отнасят скалите, които се образуват вследствие на утаяване на минерали, 

получени при химични реакции в морската вода и солени езера. Това най-често става при 

процеси на изпарение и увеличаване на разтворените вещества във. Към тази група се отнасят 

някои видове варовици, доломити, гипс, каменна сол и други. 

В. Преходни. 

Образувани са от едновременното утаяване на късове от първични скали и химични 

съединения. 

Г. Биогенно утаени. 

Към тях се отнасят скали, образувани вследствие на утаяване на органичен материал. 

Такива са черупките на някои морски организми, кораловите рифове, растенията. Най-често 

срещаните органогенни скали са варовиците. Те са образувани от черупки и скелети на морски 

животни, обитаващи моретата, като фораминифери, морски гъби, таралежи, корали, миди, 

животни, които не съществуват сега (брахиоподи, амонити, белемнити) и други. След 

загиването на организмите, останките им падат на дъното и се натрупват, а при покриването 

им от дебел слой по-нови утайки, те се уплътняват и спояват. Така се образуват черупчестите 

варовици. Колкото уплътняването им и е по-голямо и е продължавало по-дълго, толкова 

отделните черупки личат по-малко. В крайбрежните части, в зоната на прибоя, черупките се 

натрошават и там се образуват, така наречените детритусни варовици. Рифовите варовици се 

образуват там, където е имало коралови рифове. Друг вид органогенни скали са 
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диатомитите, образувани от кремъчни скелети на микроорганизми, наречени диатомеи. 

 

Д. Вулканогенно-седиментогенни скали.  

Вулканските изригвания често са съпроводени с изхвърлянето на пепел и вулкански  

бомби (нажежени късове скали), които могат да образуват дебели пластове. След 

уплътняването си те се наричат туфи. Ако отлагането им е станало във воден басейн и е 

съпроводено с утаяване и на други скали, те се наричат туфити.  

В повечето случаи утаечните скали се характеризират с наличие на слоистост, т. е. в тях 

се забелязват слоеве, no-които се вижда как е ставало на утаяването. Причина за това е 

редуване на материал с различен размер на зърната или прекъсване в процеса на утаяване. При 

утаяването на седиментните скали се оформят пластове. Пластът е геоложко тяло, състоящо 

се от един вид скали ограничени от успоредни повърхности, като пространственото му 

разпространение е значително по-голямо от дебелината му. Пластовете могат да са с различи 

дебелина, в зависимост от условията на образуване и имат много важно значени при изучаване 

на земната кора. 

Метаморфни (променени) скали 

Тези скали се образуват при изменението на магмени и седиментни скалий вследствие 

въздействието на висока температура и налягане. Условия за това се създават, когато поради 

движение на земната кора скалите потъват в по-дълбоки слоеве или когато магмата се издига 

по слаби зони към повърхността на земята При тези процеси всяка магмена или утаечна скала 

скала, в зависимост от минералния си състав, се превръща в съответната метаморфна скала 

(табл.З). Скалите метаморфозират и при силово (динамично) въздействие, предизвикани от 

движенията на земната кора. 

 

Таблица 3. По-важни метаморфни скали 

Изходни скали 

 

Метаморфни скали 

 

Главни минерали 

 

кисели магмени скали 

(гранити), пясъчници 

 

Гнайси 

 

Кварц, фелдшпати, слюди 

 
средни   и   основни   

магмени скали, мергели, 

глини 

 

Шисти 

 

Кварц, слюда, амфибол, 

талк 

 

варовици 

 

Мрамори 

 

Калцит 

 кварцови пясъчници 

 

Кварцити 

 

Кварц 

 основни магмени скали 

 

Серпентинити 

 

Серпентин 

  

 

 

1.2. Възраст на скалите 

Наред с видовете скали в земната кора, от значение е тяхната възраст реда на 

образуването им. Най-старите скали от земната кора имат приблизителна възраст 3.8 

милиарда години. Тя е определена чрез използване на така наречените геохроноложки методи, 

базиращи се на радиоактивния разпад на някои елементи. Чрез тези методи се определя 

абсолютната възраст на скалите. 

В геологията много по-широко се използва относителната възраст. Тя се определя от  

последователността на напластяване, намерените вкаменелости от по-рано живели растения и 

животни в скалите, внедряването на магмени скали и т.н. За целта е създадена специална 

хроностратиграфска скала (табл.4), която се дели на 4 основни подразделения, наречени ери. 

Всяка ера се разделя на периоди, епохи и др. Всяка единица има свое име и на нея 

съответстват скали, образувани за това време. 
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Таблица 4, Хроностратиграфска скала 

ЕРА 

 

ЕПОХА 

 

ПЕРИОД 

 

Продължителност, 

милиони години 

 

НЕОЗОЙ 

 

Кватернер 

 

Холоцен Плейстоцен 

 

1 

 

Терциер 

 

Неоген 

 

Плиоцен 

 

10 

 Миоцен 

 

15 

 
Палеоген 

 

Олигоцен 

 

15 

 Еоцен 

 

20 

 Палеоцен 

 

30 

 

МЕЗОЗОЙ 

 

Креда 

 

 

Горна 

 

60 

 Долна 

 

Юра 

 

Горна 

 

45 

 Средна 
 Долна 
 

Триас 

 

Горен 

 

55 

 Среден 
 Долен 
 

ПАЛЕОЗОЙ 

 

Перм 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

45 

 Карбон 
 

80 
 Девон 

 

50 

 Силур 

 

40 

 Ордовик 

 

60 

 Камбрий 

 

100 

 ДОКАМБРИЙ 

 

 

 

3200 

  

1.3. Нарушения в земната кора 

След образуването си скалите са подложени на редица процеси, които нарушават 

тяхното положение и цялост. Най-важни от тях са така наречените тектонски процеси, 

изучавани от тектониката и структурната геология. Те се дължат на движения на земната кора. 

Могат да бъдат както плавни и постепенни, така резки и внезапни и могат да имат различна 

посока. Най-типичен пример за плавни движения са така наречените колебателни движения, 

които довеждат до общо издигане или потъване на скалите. Свидетелство за това са 

разположените над нивото на морето пластове с вкаменелости от морски организми в тях. 

Такива процеси протичат и сега. Тези движения обикновено обхващат големи площи, 

понякога цели континенти. 

Друг тип тектонски движения са тези, при които става промяна на първоначалното про-

странствено положение на скалите. Те довеждат до образуването на така наречените 

тектонски структури. В зависимост от това дали скалите само са се огънали или разкъсали, 

различаваме гънкови и разривни структури (често се срещат съчетание на нагъване и 

разломяване). 

Гънковите структури се образуват вследствие на пластични деформации скалите. Най-

простата структура от този тип е моноклиналата (фиг. 1 а). Тя образува  при  нееднакво  

издигане  на  различни  участъци  на  земната  кора представлява пластове, наклонени в една 

посока. Флексурата е аналогична моноклиналата, но участъкът с наклонени пластове е много 

по-къс и е разположен между 2 участъка с хоризонтални пластове (фиг. 1 б). 
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Фиг. 1.   а) моноклинала            б) флексура 

Огънати   нагоре   пластове   във   вид   на   обърнато   корито   се   нарича антиклинала, а 

от вдлъбнати - синклинала (фиг. 2). 

                    

Фиг. 2.         Антиклинала - А;     Синклинала - S 

Често в природата се наблйздават редуване от антиклинални и синклинални гънки 

успоредни една на друга, аналогично на нагънато парче плат. Това са така наречените 

нагънати системи, които най-често са свързани с планинските вериги. 

Когато силите, които са - действали на скалите са били по-интензивни или скалите са 

били по крехки, тогава се получава нарушаване на целостта им. Обикновено това се изразява в 

образуването на пукнатини с голяма дължина! пресичащи дебели слоеве от скали. Те се 

наричат разломи, а частите от двете им страни - блокове. Според положението си в 

пространството те могат да вертикални или наклонени. Обикновено разломяването е свързано 

и с разместване на блоковете един спрямо друг (фиг. 3) 

                

Фиг. 3.     Елементи на разсед 

f - повърхнина на скъсване и хлъзгане;а - амплитуда на разседа; 1 - висящ блок; 2 - лежащ 

блок; 3 - маркиращ пласт 

 

При наклонена разломна повърхнина блокът, който се намира под нея се нарича лежащ, 

а над нея висящ. Разстоянието, на което са се преместили блоковете един спрямо друг се 

нарича амплитуда. Когато висящият блок се намира по-ниско от лежащия, тогава тази 

структура се нарича разсад, а ако е над него - възсед. При хоризонтално разместване на 

блоковете се образува отсед. В природата се срещат и комбинирани структури: разсед - отсед 

и възсед - отсед, когато движението на блоковете един спрямо друг не е било строго 

хоризонтално или вертикално. Когато разломната повърхнина е близка до хоризонтална и 

висящият блок се е придвижил върху лежащия се говори за навлак. Като пример може да се 

посочи гранитния блок на връх Ботев, който е навлечен върху по-млади варовици. Ако един 

блок е пропаднал между два други, то такава структура се нарича грабен, а ако е издигнат - 

хорст (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Видове разломни структури 

а) разсед;   б) възсед;   в) отсед;   г) грабен;  д) хорст 

 

У нас типични грабени са долините на реките Струма и Места, а намиращата се между 

тях планина Пирин е хорст. Това са най-простите тектонски структури, но в природата те 

обикновенно се срещат в съчетания една с друга. Това е особено характерно за планините, 

защото те маркират местата подложени на интензивна тектонска преработка. 

Движенията в земната кора, наред с оформянето на тектонските структури довежда до 

образуването на тектонски пукнатини. Често това са групи от успоредни пукнатини, които се 

пресичат помежду си. Тези групи се наричат пукнатинни системи и по разположението им в 

пространството може да се съди за посоките на силите, които са ги образували. Според това, 

какво е разстоянието между стените на пукнатините, те могат да бъдат отворени в различна 

степен или затворени. Някои от отворените пукнатини могат да бъдат запълнени с глина, 

пясък, калцит, кварц или други минерали. 

Освен тектонските пукнатини съществуват и такива с друг произход. Още при 

бразуването на скалите се появяват пукнатини вследствие изсъхване утайките, натиска на 

отложилите се по-нови седименти върху тях, изстиване магма (първични пукнатини). Други 

пукнатини се образуват при изветрянето на скалите, вследствие на промените на 

температурите на въздуха и скалите действието на водата, вятъра и растенията (пукнатини на 

изветряне). Тези пукнатини засягат основно най-горната част на скалните масиви, като често 

там се достига до пълно раздробяване на скалите, докато в дълбочина те са съвсем здрави. 

Пукнатини се образуват и при по-стръмни склонове, успоредно на тях. Това са таке 

наречените гравитационни пукнатини. 

1.4. Води в земната кора 

Освен скали в земната кора съществуват и така наречените подземни води. Те са обект 

на изследване на хидрогеологията. 

Водите в земната кора се натрупват и се движат в скали, които позволяват това. В тези 

скали трябва да има пространства, които да са свързани помежду си по тях да се движат 

подземните води. В зависимост от това, какви са тези пространства се различават три типа 

подземни води: 

- порови води - в порите между различните зърна на несвързаните скали (пясъци, 

чакъли), 

- пукнатинни води - в пукнатините на водонеразтвориите споени скали (пясъчници, 

гранити и др.), 

- пукнатинно-карстови и карстови - в пукнатините и каналите на карстообразуващи 

скали (варовици, доломити, мрамори, гипс и др.). 

Скали, в които няма свързани свободни пространства и през тях не могат да преминават 

води. Такива са повечето здрави не напукани скали, глините, мергелите. Те се наричат водоне-

2 
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пропускливи. 

Но от къде идва тази вода в скалите? Основното и количество попада под земята от 

повърхността. След валеж или топене на снегове, част от водата се изпарява, друга се оттича 

по повърхността, а трета се просмуква по пукнатините порите в скалите надолу, под земята. 

Този процес се нарича инфилтрация. Водите започват да запълват свързаните празнини в 

скалите и образуват водоносни хоризонти. Те обикновено са ограничени от 

водонепропускливи скали -водоупори. Когато в един водоносен хоризонт могат да се отделят 

две части долна - наситена с вода и горна, в която празнините са с въздух, той се нарича 

безнапорен. Горната граница на водоносния пласт се бележи от подземното водно ниво, 

означавано често като статично или свободно водно ниво. То всъщност представлява горната 

граница на наситената зона (фиг. 5). 

Фиг. 5. Безнапорен водоносен пласт 

1 - земна повърхност;  

2 - зона на аерация;  

3 - свободно водно ниво;  

4 - водонаситена зона;  

5 - долен водоупор 

 

Най-често статичното водно ниво е с 

някакъв наклон. Той се дължи на това, че водите 

от тази зона се оттичат до места, където 

повърхностния релеф се понежава и пресича 

водното ниво. Тези места се наричат зона на 

дрениране и са свързани с така наречения 

ерозионен базис, т.е. базата, от която се развива ерозия и разрушаването на склоновете и към 

който се оттичат и повърхностните води. Ерозионният базис може да бъде местен, отнасящ се 

за сравнително малък район, напр. речна долина или регионален, обхващащ голям район. 

Например за водите от Северна България регионален ерозионен базис е р.Дунав. За Източна 

България - Черно море, за Южна България - Бяло море. Дренирането най-често става от 

извори. Един от най-големите извори в България е „Глава Панега" покрай гр.Златна Панега. 

Доказано е, че през него се изливат част от водите на р.Вит, които се навлизат под земята при 

с. Гложене, 12.5 км от извора. Над водното ниво се разполага зоната на    аерация. В тази зона 

празнините на скалите съдържат въздух, водна пара. Периодично при снеготопене и 

продължителни валежи в зоната се появяват подземни води. Те се натрупват в участъци над 

относително по-слабо проницаеми пластове или достигат свободното водно ниво. Тези  води в 

зоната на аерация се означават като временни. 

Ако водоносният хоризонт е разположен между два водоупора и под ерозионния базис, той е 

изцяло водонаситен и се нарича напорен. Налягането на водата във водоносния хоризонт е по-

голямо от атмосферното, поради което при пробиването на горния водоупор (примерно със 

сондаж) водното ниво се покачва и се установява над водоносния хоризонт. Пример за извори 

от напорни води са Девненските извори с общ дебит около 3500л/сек. Те дренират по 

тектонсн напукана зона напорните води от дълбоко залягащия горноюрско-долнокреден 

карстов водоносен хоризонт. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КАРСТ И ОСНОВНИ УСЛОВИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕТО МУ  

 

Определение: В най-широк смисъл под карст се разбира съвкупност от процеси 

явления,  които довеждат до образуването на характерни земни форми  (кари,; въртопи, 

валози, слепи долини, суходолия, пропасти, пещери). 

2.1. фактори на карстовия процес 

Установено е, че местности с такива форми съществуват не където и да е, а в места, 

където има строго определени условия за това. Основните от тях са: 

Наличие на скали, които могат да се окарстяват 
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Към тях  се отнасят скалите,  който са  изградени главно от минерали разтворими във 

вода или влизащи в реакция с нея. Най-важните от тях са: 

Варовик. Това е най-често срещаната скала подаваща се на окарстяване както  у  нас,   

така  и  по-света.   Основен  скалообразуващ  минерал  в   нея калцита(СаСО3).Според   

произхода си, степента на уплътнение, наличие неразтворими примеси те се характеризират с 

голямо разнообразие, което дав отражение и на степента на окарстяването им. Така например 

с увеличение примесите в тях, разтварянето на варовиците намалява. У нас на около 23% 

територията на страната се разкриват варовици. Най-много те са в Стара планина където 

възрастта им е предимно триаска и горноЬрска, и по-малко горнокредна. Предбалкана    най-

много са горнокредните и долнокредните, а по-малн горноюрските. В Дунавската равнина са 

разпространени варовици с миоценска долнокредна възраст. В Южна България (без Рила, Ро-

допи и Пирин) има главн триаски скали. 

Доломитите са седиментни   скали, изградени главно от минерала доломит 

(CaMg(CO3)2) Названието им произлиза от едноименните планини в Север Италия. Външно 

почти не се различава от варовиците, но са по-трудно разтворими от тях и по-слабо се под-

дават на окарстяване. Често се срещат и преходни разновидности между доломит и варовик, 

например доломитизиран варовик и вар доломит. В България доломити има сред триаски 

варовици, най-често в Стара планина (гара Лакатник) и Краището. 

Мрамор. Тъй като той се образува от промяната на варовици и доломити и е изграден от 

същите минерали като тях, разтворимостта му също е близка до тяхната. В България мрамори 

са разпространени в Пирин, Родопите и Странджа. 

Гипс. Гипсът е изграден от минералите гипс (CaSO4.2H2O) и анхидрит (CaSO4). Той е 

много по-добре разтворим от варовика. У нас гипс има в района на село Кошава, Видинско, но 

е разположен на дълбочина около 300 метра под повърхността. В гипсовите пластове в 

Подолието (Украйна) са се образували едни от най-дългите пещери в света: Оптимистическая 

- над 150 км, Озерная - около 110 км, Золушка - над 80 км и други големи пещери. 

Каменна сол. Изградена е от минерала халит (NaCI). В солните пластове също се обра-

зуват пещери, които обаче бързо се разрушават поради неустойчивостта и силната разтвори-

мост на каменната сол. Пещери в сол са открити в Русия - Урал, в Средна Азия и др. У нас 

няма пещери в камена сол. Единственото солно находище при Провадия е на дълбочина не 

позволяваща образуване на пещери в него. 

Възможност за преминаване на вода през окарстявашите се скали. 

Ако една скала е здрава и плътна, то водата не би могла да влезе навътре в нея и да я 

разтвори. На окарстяване ще се подложи само повърхността и. Водопропускливостта на 

скалите се определя от празнините в тях, а именно от порите, пукнатините, междупластовите 

повърхности. Във всяка скала има пори и шупли, които са се образували още при отлагането 

й, но след уплътняването им от отгоре утаени скали те намаляват по размери и количесто, за 

да станат незабележими с просто око. Колкото по-дълго продължава този процес, толкова 

уплътняването е по-силно, за да достигне обемът на порите до 1 - 2 % от обема на скалата. По-

младите скали най-често са с по-висока порестост. Като пример могат да се посочат черуп-

честите варовици с миоценска възраст, изграждащи част от северното ни крайбрежие при нос 

Калиакра, Яйлата, село Тюленово. Там си личат отделните парчета от черупки и празнините 

между тях. Но в повечето случаи за окарстяващите скали порите не са от голямо значение за 

окарстяването им, поради малките им размери и, че често не са свързани помежду си. Най-

важни за движение на води в скалите са пукнатините и то тектонските, защото те обикновено 

пресичат по няколко пласта и позволяват на водата да навлезе навътре в масива. Водата пред-

почита да премине през по-отворените пукнатини или през места, където пукнатините се пре-

сичат или пресичат повърхнини на напластяване. Другите видове пукнатини имат значение 

основно за приповърхностното окарстяване. 

Наличие на движеша се вода. 

Всеизвестен е фактът, че водата се стича винаги от горе надолу под действие на гравита-

цията. Конкретните условия на движение в карстовия масив се определят от геоложките, тек-

тонските и геоморфоложките му особености. В карстовите водоносни хоризонти могат да се 
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отделят същите зони както в другия но съществуват специфични зони и особености, които 

имат голямо значение за развитието на карстовия процес и образуването на карстови форми 

(фиг. 6) 

 

Фиг. 6. Зоналност на карстов 

водоносен хоризонт 

I - зона на аерация;  

II - зона на сезонни колебания;  

III - зона на пълно 

водонасищане;  

1 - „висящи" води;  

2 -локален водоупор;  

3 - най-високо ниво на 

подземните води при 

пълноводие;  

4 - свободно водно ниво;  

5 - месте ерозионен базис (река);  

А, Б, В, Г - временни извори; Д - постоянен извор 

Зоната на аерация в карстовия масив, в зависимост от релефа, понякога в планините 

достига   дебелина над 1000 м. Движението на водите в тази зона низходящо до вертикално и 

често с висока скорост. Поради това значение механичното  въздействие  на  водата  върху 

скалата.  В тази зона се  развие предимно вертикалните части на пещерите. 

В много карстови водоносни хоризонти може да се отдели зона на сезони колебания - 

обхваща интервала от най-ниските нива на подземните води до високите, формиращи се в 

сезони на пълноводие. Кухините, намиращи се в та зона се запълват с вода, когато нивата на 

подземните води се повишат вследст топене на снеговете, дъждове и други. Движението на 

водите в тази зона е как вертикално в периодите на ниски нива, така и хоризонтално при 

високи нива на подземните води. Тук се формират както хоризонтални, така и вертикални 

части пещерите. 

В зоната на пълно водонасищане всички кухини са запълнени с вода, посоката й на 

движение е предимно хоризонтална към мястото на дрениране. Скоростта е ниска и 

химичното разтваряне преобладава над механичното. В тази зона се формират предимно 

хоризонтални части на пещерите. 

Важно е да се отбележи, че в пещерите намиращи се в зоната на аерация задържат 

„висящи" води (езера, локви, дори и сифони), които нямат връзка с  водонаситената зона. 

Разположението на зоните на движение на подземните води в карстовия масив зависи от 

местния ерозионен базис. Понякога вследствие на тектонски движения на земната кора, 

местният ерозионен базис може да се издигне, като в резултат на това се издигат и нивата на 

подземните води и се формира нова по-висока зона на водонасищане, която обхваща част от 

съществуващата зона на аерация. В други случаи поради удълбаване на местния ерозионен 

базис, нивата на подземните води спадат и формираните хоризонтални галерии в зоната на 

пълно водонасищане попадат в зоната на аерация. По този начин се образуват етажите на 

пещерите, а отворите на много пещери, които са били извори, остават високо над нивото на 

местния ерозионен базис в карстовия масив. 

Водата да притежава разтваряща способност. 

За разтварянето на варовиците, доломитите и мраморите - най-често разпространените 

окарстяващи се скали, от основно значение е съдържанието на въглероден диоксид 

(въглероден двуокис) - СО2 в нея. 

Въглеродният диоксид заедно с водата образува слабата въглена киселина, която действа 

химично на карбонатните скали. 

СО2    +    Н2О     =    Н2СО3 

въглероден диоксид           вода въглена киселина 
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Въглеродният диоксид постъпва във водата главно от атмосферата. Съдържанието му в 

нея е около 0.04%. Той се образува от дишането на живите организми, от разлагане на 

органично вещество, при вулканска дейност и др. 

2.2.Същност на карстовия процес 

Основните видове взаимодействие на подземните води с водоразтворимите скали са два 

- химично разтваряне (корозия) и механично разрушаване (ерозия). 

Разтварянето е процес на разрушение на кристалната решетка при съприкосновението на 

водата с минерала. Интензивността на разтварянето зависи от химичния състав на минералите 

и водата. Разтварянето на гипса и камената сол става директно от водата. Не е така с 

карбонатните скали. Те се разтварят много слабо в чиста вода. Присъствието на въглероден 

диоксид увеличава значително процеса на разтварянето на карбонатните скали. То е сложен 

процес, който в най-общ вид може да се изрази с уравнението: 

СаС03  +  Н20  + С02   =   Са(НСО3)2 

варовик      хидроген карбонат 

Образувалото се съединение хидроген карбонат (кисел калциев карбонат) е добре 

разтворимо във вода и се изнася от нея, като по този начин започва разширение на 

пукнатините, по които тече водата. Реакцията е обратима, т.е. при определени условия тя 

може да протича в обратна посока. Такова въздействие може да се получи от завихрянето на 

водата при движението й, при напускането на пукнатините в масива, където тя е под 

повишено налягане и газовете не могат да се отделят и др. Вследствие на това, разтворимият 

хидроген карбонат отново се 

превръща в почти неразтворимия калцит и се отделя въглероден диоксид. По този начин се 

образуват така наречените вторични образувания – сталагмити, сталактити, синтри и т.н. 

Благодарение главно на този процес става образуването на пещерите и пропастите, както и на 

специфичния повърхностен карстов релеф. От уравнението се вижда, че посоката и скоростта 

на протичане на реакцията основно зависят от въглеродния диоксид, чиято концентрация е 

най-променлива и се влияе от температурата, налягането и присъствието му във въздуха над 

водата. При химичното разтваряне на скалите водата постепенно се насища с 

хидрогенкарбонатни йони. Въглеродният двуокис намалява, влизайки във взаимодействие с 

карбонатните йони на калцита. Това довежда до постепенно намаляване на агресивността на 

водата с течение на времето, за което тя изминава пътя си в карстовия масив. На места обаче, 

където два потока подземни води т 

карстовия масив се сливат, общото количество на свободния СО2 в тях се увеличава, т.е. то се 

равнява на сумарното количество СО2, който е останал в несвързано състояние в двата или 

повече водни потока, които се сливат. Вследствие това нарастване на количеството на СО2, в 

мястото на сливане, нараства рязко и агресивността на водата и тя започва по-активно да 

разтваря калцита. Това явление се нарича корозия на смесването (фиг. 7) и на него се дължи 

рязкото разширяване на обемите на пещерите в местата, където се сливат или са се сливали 

водни потоци. 
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Физично-механичното въздействие на водата върху скалите, посредством носените от 

водата механични частици, се нарича ерозия. Ерозията е главно за сметка на абразивното 

действие на носените частици, при което те откъртват микроскопични късчета от околната 

скала и водата ги отнася, разрушавайки по този начин скалите. Първоначално, движейки се по 

пукнатините, водата се стреми да ги вдълбае надолу (дълбочинна ерозия). Успоредно с това се 

проявява и страничното разширяване на пукнатините или странична ерозия. Подобно 

въздействие се наблюдава и в коритата на повърхностните реки, независимо в какви скали те 

са се формирали. Подземната ерозия, например в пещерните галерии, се нарича еворзия. 

Въпреки всичко, макар и рядко в терени изградени от неокарстяващи се скали се наблю-

дават форми, наподобяващи карстови. Те се дължат на процеси, различаващи се от 

класическия карстов процес (суфозия, абразия, гравитационни процеси и др.) Такива явления 

са доста редки и са наречени псевдокарстови явления. 

 

Алексей Бендерев  

Ивайло Иванов 

 

 

КАРСТОВИ ФОРМИ, ВИДОВЕ И ОБРАЗУВАНЕ 

Алексей Жалов 

 

Вече е известно, че kapcmoo6paзyвaнeтo се дължи на свойството на кapбoнaтнитe cкaли 

да се разтварят от водата. 

Валежите от дъжд и сняг, кoитo попадат върху вapoвикoвитe терени въздействат xими-

чески (корозионно) върху скалитe и разтварят повърхността им. Водата прониква в 

пукнатините и процесът на тяхното разширяване чрез разтваряне продължава. Повърхността 

на варовиците е изложена на постоянното въздействие на климатичните фактори, (резки 

смени на температурата, валежи, вятър и т.н), в резултат от кoeтo тя се разрушава и 

механически (ерозия). В дълбочина процесът на механично разтваряне на cкaлuтe продължава 

под въздействието на съдържащите се във водните разтвори механични частици. 

В резултат на посочените въздействия на повърхността на варовиците и надолу в 

недрата им се образуват различни по големина и размери, предимно вдлъбнати релефни 

форми и кухини, коитo наричаме кapcтoвu. 

От гледна тoчka на тяхното местоположение,на повърхността или под нея,т се 

подразделят на два вида - повърхностни и подземни. 

Повърхностни карстови форми 
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В значителна част от карстовите райони варовиците или другите пещерообразуващи 

cкaлu са оголени, тоест над тях няма почвена noкрuвкa. Пpu това повърхността на cкaлuтe е 

подложена на химичните и физическите въздействия на климатичните фактори и в най-голяма 

степен на атмосферните води. Разрушителният ефект е най-значителен по хода на 

съществуващите по-малки или пo-големи пyкnaтини - тaka започва образуването на кapu. 

Кари - Те са най-мaлкuтe повърхностни кapcтoвu форми. Представляват система от 

всечени в ckaлнатa повъръхност бразди . Повърхността на варовитите скали е  осеяна с 

множество микpo-пyкнатини, кoитo водата разширява (при замръзване или разтваряне), при 

кoemo те се уголемяват и образуват пo-големи пyкнaтuнu. Водата се стича по ckaлнama 

повърхност, струи между пукнатините и издълбава в тях тесни и дълбоки паралелни жлебове 

(улеи), чиято дълбочина може да достигне да няколко метра.  Улеите са разделени помежду си 

от остри гребени (ребра). Когато cкaлнaтa повърхност е набраздена от множество взаимно 

пресичащи се пyкнaтини, продължителното окapстяванe води до образуването на отделни 

кaрни блokoвe и късове. Карите престават да съществуват при запълване на жлебовете им с 

глини, кaмъчeтa и дpyги материали. 

Терени с голямо площтно разпространение на кapu се наричат кapнu полета . Най-

представителни за страната са кapнитеe полета кpaй селата Карлуково и Каменно поле, Понор 

и Пирин планина. 

Карите представляват интерес за спелеоложките проучвания, тъй кaтo от тях водят нача-

лото си пропасти или след къси хоризонтални кaнaли могат да ни въведат в пещери. 

Илюстрация за това са много от пропастите във Bpaчaнcкaта планина, Пирин, Карлуковския и 

Ягодинския кapcтoв райони. 

Въртопи - Въртопите са повърхностни вдлъбнатини, кoитo погледнати отгоре имат 

кpъглa или елипсовидна форма с различен диаметър. Тяхното пространствено изображение 

може да бъде отнесено към фигурите на: обърнатия кoнyc, цилиндъра, полусферата или 

тяхната комбинация и от тази гледна тoчкa могат да бъдат ксласифицирани на фуниеобразни, 

цилиндрични, с плocкo дъно или асиметрични. В повечето случаи дълбочината на въртопите е 

пo-голяма от техните дължина и широчина(диаметър). 

Въртопът е негативна форма, 

която в най-голяма степен 

благоприятства механичното раз-

рушаване (ерозията) на 

кapcтooбpaзyвaщитe cкaлu. Той 

води началото си от пукнатините, 

позволяващи на ерозията да 

действа в дълбочина и съответно 

да образува кyxини, способни да 

погълнат твърдите остатъци от 

разтварянето     

Тези процеси са xapaктepни преди   вcичкo за районите, където кapcтoo6paзyвaщитe cкaли са 

силно нaпyкaн и се наблюдават по дължината на пукнатините, в сводестите части на антикли-

налите и връзките (шарнирите) им със синклиналите или над вече образуваните естествени 

кухини. С други думи, местоположението на въртопите се определя главно от тектонски 

фактори. Въртопите могат се образуват само, aкo cкaлaтa е податлива на въздействието на 

ерозионните сили (агенти) - слънце, студ, води и сняг и др. В някои райони еволюцията на 

въртопите води да промяна на релефа - уголемявайки или сливайки се един с друг те 

образуват по мащабни негативни форми ( валози (ували), слепи долини и др.) Зараждането и 

по-нататъшното образуване на въртопите протича на няколкo фази и е възможно при 

наличието на две наобходими условия: 

1.Предварително съществуваща пyкнaтинa 

2. Податливи на разрушаване cкaлни повърхности, позволяващи странична ерозия.  

Фазите на образуване се следните: 

- подготвителна фаза - разширяване на пyкнaтинитe (1) 
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- повърхностно хлътване (2) 

- странична ерозия (3) 

- блокиране пътя на 

протичащите надолу води 

(4) 

- отпушване на 

въртопа u aктивизиpанe 

дейността на протичащите 

води (образуването му) (5) 

Във всички фази на 

своето образуване въртопът 

провежда в една или друга 

степен атмосферните 

(дъждовни, снежни) води. 

През предпоследната фаза в 

следствие на запушване на 

отводнителните пyкнaтини, 

въртопите се затлачват и 

образуват временни или 

постоянни кapcтoви блата 

или езера. По-xapaктepни у 

нас са блатата кpaй 

с.Карлуково и Дeвeтaшкoтo 

плато. 

В последната си фаза 

на образуване въртопите 

могат да поглъщат 

периодичи образуващи се 

(при интензивни валежи) 

или постоянно течащи 

(повърхностни peки и 

потоци) води. 

В последните два 

случая въртопът се нарича 

периодичен, pecпeктивнo 

постоянен понор. В 

спелеоложката пpaкикa 

понорите са проходими 

въртопи, чрез кoитo пpяко 

може да се достигне до 

подземната кyxинa - пропаст или пещера. От тeopитичecка гледна тoчкa това не е задължи-

телно, всъщност значителна част от понорите остават непроходими от спелеолозите и най-

често биват наричани губилища. Типичен случай за това са дестките губилищата в Понор 

планина, от където тя носи името си. 

Валози (ували) - те представляват удължени или елипсовидни негативни форми с 

голяма площ, кoитo са образувани вследствие на съединяването на два, три или повече 

въртопа. Имат диаметър от няколко стотин метра до 2-3 км и дълбочина до 120 м. В повечето 

случаи имат полегати до стръмни склонове и равни дъна. Haй-щирoко разпространение на 

въртопи и валози у нас се среща в Понор планина, Врачанската планина, около с.Карлукво,  в 

пpeд6aлкaнa, с.Добростан - Poдoпитe, кpaй гр.Котел, Деветашкото и Шyмeнcкoтo плато и т.н. 

Сляпа долина - типична за кapcтoвитe райони. По външен вид прилича на o6икнoвeнa 

речна долина, но за paзликa от нея е затворена от единия си кpaй. По нея протичат peки, 

водещи началото си от нeкapcтoв район. При навлизанета си във вapoвикoви терени peкитe 
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изцяло губят водите си в губилища (понори), кaквито могат да бъдат и входовете на пещери 

или пропасти. У нас слепи долини са наблюдават в северната част на Понор планина, 

Софийско, kpau с.Дружево в южната част на Bpaчaнскaтa планина, kpau с.Гинци в 

Бepкoвcкaтa планина и други кapcтoви райони. 

Полусляпа долина - долина в кapcтoв район, по чиято надлъжна ос са обособени две 

нива с праг помежду им. Долината е отворена и в двата си kpaя. При маловодие peкaтa губи 

водите си в подоножието на прага (понора). При вucoки води, кoгaто губилището не може да 

поеме цялото водно количество, peкaтa прелива прага и протича по горното ниво на долината. 

Суха долина (суходолие) - Карстова долина по която няма видимо повърхностно 

протичане на peки. Има от полегат  до стръмен склон, равно дъно с очертани губилища. По 

суходолието протичат peки само при обилни валежи и снеготопене. У нас типични суходолия 

се наблюдават в Добруджа и Лудогорието, кpaй с.Карлуково (Задънен дол и Бaнкoвишки дол), 

кpaй с. Бракьовци, Понор планина, Софииско и др. 

Каньон (Ждрело) - Това е тясна и дълбoкa речна долина със много стръмни вepтикaлни 

склонове. Образуват се в резулатат на интензивното издигане на масивите и съпътстващото го 

бързо всичане на peкитe във вapoвикoвите ckaлu. Haй-xapaктepни за България са 

Триградското и Бyйнoвcкoтo ждрела в Родопите, ждрелото на р.Ерма-Пернишко, кaньoнът на 

р.Ръчене между с.Реселец и Каменно поле; кaньонa на р. Heгoвaнкa кpaй с. Емен, Tъpнoвcкo и 

др. 

 

Подземни кapcтoви форми 

До дyk бяха изброени основните видими на повърхността и xapaктepни за кapcтoвитe 

райони релефни форми, кouтo нapeкoxмe повърхностни кapcтoви форми. Повърхностните 

форми в една или друга степен са пpякo свързана с подземните кapcтoви форми, защото 

именно чрез тях става проникването на атмосферните и повърхностно течащите води в 

дълбочина. 

Кои са определящите фактори за образуването на подземни кapстoви форми (кyxини), и 

кoитo направляват създаването на пещерите и формират техния облик. 

Основните фaктopи са следните: 

1. Географското разположение на варовиковия масив - то определя климата, pecпeктивно 

количеството на валежите и движението на повърхностните и подземните води, почвената и 

растителната пoкpивкa. 

2. Литоложките особености на кap6oнaтнитe cкaли - те могат да изграждат много и 

малко нaпyкaни блoкoвe или обратното, тънки и силно нaпyкaни пластове с прослойки от пo-

слабо разтворими ckaли. Според случая можем да имаме пещери, кoитo представляват 

система от кaнaли или обратното система от пукнатини. 

3. Гeoлoжкaтa cтpyктypa на кapcтoвия масив - дали попада в синкслинала, антиклинала и 

т.н, къде и кaк са разоположени водонепропускливите пластове, обуславящи движението на 

подземните води и вследствие на това - образуването на пещери. 

4.Тeктoнcкитe нарушения - наличието на разломи и пyннaтини, разседи и други, които 

имат особено важна роля. 

В резултат от влиянието на изброените фактори започва образуването на различни по 

форма,  линейни и обемни размери, и положение подземни кyxини. 

Пропасти 

Образуването на кoитo и да е било кapcтoви форми води  ( Фиг .1)началото си от една 

или повече nyкнатини. Пoпaдайки върху кap6oнaтнa повърхност водите се пpocмyквaт пo 

пyкнaтинитe и химично и механично ги разширяват. Пукнатините се разширяват основно в 

двe пocoки – странично (латерално) при кoeo водата отнема част от повърхността на стените и 

дълбочинно, при кoeтo се рушат предимно кpaйните им долни (при вертикални пyкnaтини) 

или странични(при хоризонтални пyкнaтини) чacти. Taкa в повечето случаи става 

образуването на пропастите.  

Пpaктичecки по-голямата част от тях започват своето интензивно образуване, след 

отпушването на въртопите, кoeтo позволява цялостно и бързо оттичане на водите от 
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повърхността в дълбочина. Сечението на пропастите е пряко свързано с броят и взаимното 

разположение на пyкнaтитеe, пo кoитo е започнало тяхното образуване. Пропастите 

образувани по една основна пукнатина и тези, кoитo водят началото си от взаимно пресичащи 

се пукнатини имат различни сечения фиг. 1 (а, б, в). С течение на времето, под дей-

ствиетонаводата, пукнатините се превръщат в кладенци с овално или заоблено сечение и 

съответната цилиндрична форма. 

Пропасти могат да се образуват и когато разтварянето на cкaлитe се упражнява отдолу – 

нагоре. B тези случаи 

се наблюдава посте-

пенно изтъняване на 

свода на пещерната 

галерия, кoeтo в 

кpaйнa смeткa 

пpeдизвиквa срутване 

и възникване на 

естествен отвор. 

Обикновено 

образуваните по този начин пропасти приемат формата на камбана. (фиг.2)                                 

Пещерни галерии - Образуват се при относително хоризонтално движение на  

попадналите под земята води, в резултат на химичното и физическото разрушаване на| 

cкaлитe. От гледна moчka на условията на образуване галериите могат да бъдат разделени на 

два основни типа: галерии образувани в зоната на насищане и галерии: образувани в зоната на 

свободно движение на кapcтoвитe води. 

Да разгледаме начина и характерните особености на образуване на галериите в двете 

зони. 

Галериите в зоната на насищане, в повечето случаи ще бъдат шиpoки и 

ниcки и в зависимост от начина на движение на подземните води и тяхната cкopocт ще 

еволюират по различен начин: (фиг. З, 4) 

1. При ниcкa cкopocт на протичане галерията е подложена на корозия само откъм свода. 

По дъното се натрупват наслаги (седименти), кoитo в отделни случаи биват мexaничecки 

издълбани или отнесени от водата. 

2. Когато водата е изпълнила изцяло пукнатинатa или кaнaлa и се движи бързо. Тогава се 

извършва корозия по цялото сечение на кaнaлa и той придобива предимно тръбовидна форма. 
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Поради голямата cкopocт на движение не се образуват наслаги. 

                                                                                            

 

Галерии в зоната на свободно движение 

Разтварянето на cкaлитe е процес, кoйтo не престава. Размерите на пукнатините и 

кaнaлитe се убеличават, кoeтo убеличава кoличecтвoтo и cкopocттa на преминаващите през 

тях води. Водното ниво на масива се понижава и зоната на насищане се превръща в зона на 

свободно днижение на кapcтoвитe води. Тази промяна на водния режим води и до промяна на 

морфологията на галериите 

Необходимо е да се знае, че галерии се образуват и в зоните на кoнтaктa между кapбонатни 
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и нeкapбoнатни cкaли (фиг. 5) или на границите на свързване на варовици с различна възраст 

и разтворимост. (Фиг 6.)    

Има пещери, чиито галерии са разположени една над друга (на етажи). Най-старите т.е 

най-високоразположените галерии са били отводнени и осушени вследствие на издигането на 

масива,      

всичане на речните легла и понижаване на нивото на кapcтoвитe води в масива. Водите 

образуващи пещерата започват да се движат на пo-ниcкo ниво, с кoeтo се премества и 

процесът на пo-нататъчно кapcтoo6paзyвaнe. По този начин е възможно пещерните галерии да 

се етажират на няколко нива. Най-представителни многоетажни пещери за нашата страна са: 

Духлата, c.Bocнek, Витоша - 7 етажа и Ягодинската пещера- 4 етажа. 

Зали- Изследването на образуването на залите или кapcтoвитe кyxини с големи размери 

често пъти представлява трудност. Използаните кpитepии за обозначаване на тези кyxини 

зависят от изследователя и разбира се от пропорциите между залата и цялата пещерна 

система. Въпреки всичко във кapcтoвитe райони съществуват големи, а в някои страни дори 

гигантски кyxини kamo: 

Най-голямата пещерна зала в България е входната зала на Деветашкатаа пещера, чиято 

дължина е 359 м има площ 20 300 м3 и обем 632 548 м3. 

Образуването на зали е породено от различни причини: - разтваряне и механично 

разрушаване - разтваряне и срутване - разтваряне на пресечните тoчки на тeктoнcкитe 

пyкнaтини (фиг. 7) Залите в пещерата Орлова чyka , с. Пепелина, Pyceнcкo са типичен пример 

за образуване на зали в пересчните тoчки на пyкнaтини. 
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Развитието на залите е свързано с действието на водите циpкyлиpaщи в кapcтoвия масив, 

разположението на големите пукнатини u тектонски нарушения, механичните въздействия, 

които 

водата упраннява преди вcичкo в близост до сводовете на галериите.  

 

  

Развитието на кapcтoвия процес под земята предизвиква взаимното свързване на 

пещерните галерии, пропастите и залите в една цялостна пещера или кapcтoвa система. Kaквo 

следва да се разбира под понятието кapcтoвa система? 

Това е съвкупността от пукнатини, канали, галерии и други подземни кyxини в един 

масив, koитo абсорбират повърхностните води и създават условия за движението им до 

изворите. 

 

Еволюция на кapcтa 

До тyк бяха разгледани явленията, кoитo променят външния и вътрешен вид на 

кapcтoвия масив, и кoитo стоят в основата на образуването на пещерите . 

Фактически съвкупността от всички тези явления ние наричаме карст. 

Карстът има своето развитие, чиито механизъм следва да се знае. 

Основният и най-ефективен фактор за образуването на карста e ьимическото разтваряне 

на пещерообразуващите cкaли. Ho еволюцията на касрта зависи и от други фaктopи: 

- механичната ерозия 

- запълването с наслаги 

- циментацията 

- срутванията 

Механичната ерозия - за paзликa от корозията тя има разрушаваща, но не и образуваща 

роля. Тя е ограничена във времето (при интезивни валежи и снеготопене и в пространството, 

защото въздейства предимно в определени части на образуващата се пещера (входната част, 

стесненията, завои на протичащите водни потоци и др.) 

Наслаги -Те играят значителна роля в еволюцията на карста и при  функционирането на 

една карстова система, а в много случаи създават и трудности на спелеолозите. Образуват при 

отлагането на механично разтворени в кapcтoвитe води химично неразтворими материали- 

пясъци, глини, кaмънu от нeкap6oнaтни cкaли. От сгледна тoчкa на местоположението се 

наблюдават два остновни вида: 

Наслагвания разположени до отворите на кyxинитe. Създават трудности на 

спелелолога, но практически не влияят на функционирането на кapcтoвaтa система. 

Наслагвания в дълбочина на пещерите - могат да повлияят силно върху развитието на 

кapcтoвия процес. В повечето случаи образуват почвени и глинени сифони, затварят пътя към 

подлежащи галерии, частично или изцяло запълват галерии и т.н. 

Циментация (Калциране)- Получава се като резулат от отлагането на разтворения във 

водата кaлциeв кapбoнaт- образуване на различни видове пещерни образувания. Може да 

доведе до цялостно и сравнително бързо затваряне на кaнaлитe и вече образуваните галерии. 

Срутвания (Блокажи) - Заемат важно място в cтpyктypaтa на подземния кapcт. 

Получават се кaтo следствие от увеличение на сечението на галериите и кaтo резултат от 

различни въздействия .Те могат да бъдат: ерозия във входните части на пещерите, механични 

въздействия на протичащите води върху стените и сводовете, съвременни нагъвателни 

движения на земната кopa и др. Има случаи на срутване при рязко отводняване на запълнени с 

вода галерии (сифони). При това се нарушава равновесието, кoeтo водното налягане 

упражнява върху стените на галериите и може да последва срутване. 
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От гледна тoчкa на вcичкo кaзано дo тyк, еволюцията на кapcтa протича през четири 

основни етапа (фази) – пyкнaтинeн,  kaнaлeн, натечен и блokaжнo-циментационен. Aкo 

разгледаме особеностите на развитие на кapcтa във вcяka отделна фази непременно ще 

стигнем до логичното заключение, че големите пещерни следва да се образуват предимно в 

кaнaлния стадий или в зоната на сезонното колебание на подземните води. 

Другото важно заключение е, че спелеологът трябва да познава морфологията на кapcтa 

защото това би му позволило да проследи еволюцията на кapcтoвитe форми и съответно да 

прецени кaкви са тeopитичecкитe шансове за развитие на пещерите и кaкви да бъдат начините 

исредствата за проникване в тях. 

 

Вторични подземни карстови форми (Пещерни образувания) 

Когато спелеологът прониква в пещерите той не трябва да има усещането, че е на чуждо 

място. Не бива да бъде и само обикновен съзерцател на заобикалящия го подземен свят, а да 

се опита да разбере, защо и как той е сътворен. Едва тогава пещерният изследовател ще 

престане да възприема нещата около себе си сляпо, а напротив, опознавайки тяхната същнот 

ще може да ги оцени и опише както подобава - вярно и точно. 

Може би най-впечатляващото, будещо интерес и възхищение явление на подземния 

карст са пещерните образувания или вторичните карстови форми. Те определят естетическата 

красота на пещерите, в много случаи тяхната природна и научна стойност, и същевременно са 

един от критериите за сравнителни характеристики между тях. Ето защо настоящия материал 

има за цел да запознае читателя с най-често срещаните видове вторични подземнц карстови 

форми и основните принципи на тяхното образуване. 

Използвана терминология 

Естеството на работата изисква внасянето на предварителна яснота по въпроса какъв 

смисълът и значението на някои от основните термини, които автора е използвал при 

изготвянето й, което със сигурност ще улесни четящите. 

Използвана терминология от областта на кристалографията 

Кристали (от гръцки kristallos-застиващ от студа) - преди всичко еднородни твърди 

тела, които се самоизграждат с плоски стени в резултат на закономерно триразмерно 

подреждат на молекули, атоми и йони. В някои случаи кристалите могат да бъдат оградени 

със заоблени стени. (И. Костов,1963, с. 15) 

Кристални агрегати - група от кристали. Образува се когато при кристализацията на 
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дадено вещество, към един негов кристал се прикрепят други подобни кристали.Натрупването 

/агрегирането/ е правилно и неправилно, като в първият случай се образува т.н. кристален 

щок, във втория кристална група. (И. Костов, 1963, с.152) 

Кристални срастъци - закономерно ориентирани един спрямо друг отделни кристали 

при група от два или повече кристала. (И. Костов, 

1963, с. 152) 

Минерали (от rp.minera - руда)- природни тела с 

определен химичен състав и физично свойства. 

Образувани в резултат на процеси протичащи в 

недрата на земята или на повърхността й. 

Калцит (от гръцки kalkos - вар) калциев 

карбонат (СаСО ) - минерал представляващ калциева 

сол на въглената киселина. Химичния състав на чистия 

калцит е 56,03% калц. окис (СаО) и 43,97% въглероден 

двуокис (СО ) Среща се обикновено като безцветни, 

прозрачни или бели кристали като понякога може да 

бъде оцветен от примеси в жълто 

кафеникаво(Ре),синкаво (Co), зеленикаво (Zn), 

черно(Мn) и др. За калцитът е присъщ полиморфизмът 

(rp.poli - много и morphe - форма) т. е. Многоформен - 

явление при което едно и също вещество в завсимост 

от условията може да съществува в повече от една 

кристал форма. Полиморфните форми се различават 

по стоеж на кристалните решетки и по физични си 

свойства. Калциевият карбонат се среща в природата и 

като минерала арагонит. Той основна съставна част на 

варовиците и мраморите. 

Арагонит (по наименованието на испанската 

провинция Арагон, където е открит за първи път) - има 

един и същ химичен състав с калцитът, но се 

различава от него по кристална форма и физически 

свойства ( по-високо относително тегло, по-голяма 

твърдост,по-слаба цепителност). В изграждането на 

минерала могат да вземат участие и елементите 

стронций (Sr) и олово (Рb). Арагонитът се разпознава 

от калцита като проби от него се стрият на прах се 

поставят в епруветка с воден разтвор на кобалтов 

нитрат. След това се нагрява докат течността заври. 

Бързата поява на лилаво оцветяване показва.че 

изследваният кристал е от арагон докато калцитния 

прашец за дълго остава бял и при продължително загряване придобива бледосиньо 

оцветяване. 

Синтър (от фр. sintre - варовит) - вторично преотложен Са СО3 . От тук всички форми 

образувани в следствие вторично преотлагане се наричат синтрови.  

Разтваряне - сложен физикохимичен равновесен процес, който протича спонтанно, 

когато едно разтворимо в даден разтворител вещество е в контакт с разтворителя. Твърдите 

вещества се разтварят в резултат от разграждането на кристалните им решетки. Преминалите 

в разтвора частици, като се удрят в повърхността на още неразтвореното вещество, могат 

отново да се задържат към него, т. е. да се извърши процес на кристализация. В този случай 

протичат едновременно два противоположни процеса - разтваряне и кристализация. Когато 

скоростите на двата процеса се изравнят, в разтвора се установява динамично равновесие. 

Според отстоянието на системата от равновесното състояние при дадена температура 

разтворите биват: ненаситени (могат да разтварят още вещество), наситени (не могат да 
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разтварят още вещество т.е. достигнато е равновесие,) 

преситени (неравновесни, следователно нестабилни 

системи). Преситените разтвори съдържат по-голямо 

количество вещество, отколкото се съдържа в 

съответния наситен разтвор при дадена температура. 

Капилярна вода - вода, която се образува и 

движи в скалните пори по капилярен път. 

Капилярните свойства на порите са предопределени от 

техните минимални размери 

 

Пещерни образувания - основни видове и 

начини на образуването им 

Вторичните подземни карстови форми започват обра-

зуването си след като приключи активният стадий на 

развитие на пещерите. Краят на този процес бележи 

началото на следващия етап на пещеро образуване, 

наречен натечен. Общият принцип на образуване на 

вторичните форми се основава на процесите разтваря-

не и кристализация на разтвори.Тези процеси имат 

следният механизъм: Природните води попадат на 

повърхността на карстовия масив и започват да про-

смукват през неговата пукнатинна мрежа. Както вече е 

известно преминавайки през атмосферата и почвено-

делувиалната скална покривка съдържанието на води-

те се обогатява с СО2 и тя се превръща в слаба въглена 

киселина. В това си състояние тя влиза в реакция с 

калцита в следствие на което се образува наситен 

разтвор на кисел калциев карбонат.Когато разтвора 

достигне тавана на пещерната галерия той попада в 

нови термодинамични условия.Тогава част от съдър-

жащият се течността СО2излита, разтвора  става преситен и на мястото където се е появила 

водата се отлага твърд калциев карбонат т.е. се образува кристален калцит. Активността на 

процеса зависи преди всичко от количеството на разтворения във водата СО2 

От гледна точка на водните условия за формиране пещерните образувания се разделятна 

два типа-образувани от капилярна или капеща вода и такива, които са образувани от свободно 

течаща вода. 

В зависимост от местоположението на образуванията по профила на пещерата те могат 

да се разделят условно в три групи: образувания по тавана (свода); образувания по стените и 

образувания по пода на галериите. 

 

Образувания по тавана на пещерите 

Сталактити - от rp.stalactos-капещ 

Представляват висящи от тавана.а в някои случаи и от стените образувания,чийто растеж 

започва от различни по големина пукнатини в скалата. В зависимост от формата на 

пукнатината 
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количеството на капещата вода и честота на капане сталиктитите придобиват различна 

форма и размери. Най- често срещани са конусовидните и цевичните сталактити. 

Конусовидни сталактити започват растежа си от малки кристалчета израснали около 

пукнатината.Тези образувания растат надолу като оформят все по-удължаващ се конус. 

Водата облива стените на сталактита отвън, поради, което по голямата част от разтвореното 

вещество се отлага в основата им. Сходен начин на образуване имат и сталактитите с 

мечовидна и вретеновия форма. 

Интересни по форма, но пo-рядко срещащи се са т. н. луковични /сферични/ сталактит 

Имат форма наподобяваща луковица /откъдето идва и наименованието им/, от чийто долен 

край често пъти израства тънка цевичка. Образуването им води началото си от скална пора с 

цилиндрично сечение с минимален приток на вода. Това води до дълго задържане на капките, 

при което по тяхната повърхност кристализира тънка ципа от калциев карбонат. В последств 

водата прониква между кристалчетата на ципата, намокря външността на образуванието и 

така то започва да расте встрани. 

Цевичните сталактити имат различна форма и начин на образуване. Те представляват 

висящи, дълги и тесни тръбички със стени, еднакво дебели по цялата им дължина. В повечето 

случаи са прозрачни, а понякога и снежнобели. Израстването им започва от пора или 

пукнатина. Първите капки, които се появяват там, само навлажняват скалата наоколо.Те се 

разливат встрани, задържат се дълго време и се откъсват, едва когато количеството вода се 

увеличи толкова, че силите на тежестта надделеят над силата на сцепление със скалата. 

Докато капките нарастват цялата им повърхност е в съприкосновение с пещерната атмосфера, 

при което част от СО2 , който се съдържа в разтвора излита и се създават условия за отлагане 

на твърд калциев карбонат върху повърхността на скалата. Около пората се образува ореол от 

влага и тънка калцитна обвивка състояща се от множество кристалчета.Така постепенно около 

мястото на откъсване на капката се образува едно конично удебеляване. Постепенно неговият 

край приема цилиндрична форма, с което започва и образуването на същинския цевичен 

сталактит. 

Аномални сталактити 

Даже и минималните промени в условията в пещерите - температура, влажност, съдържание 

на СО2 във въздушната среда и т. н. предизвикват отклонения от нормалния растеж на 

образуванията. Такива образувания се наричат аномални. Ярък пример в това отношение са т. 
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нар. анемолити, което представлява изкривени в дадена посока сталактити. Това явление се 

обяснява с наличието на сравнително силно въздушно течение, което измества 

кристализацията в посока на въздушния поток. Отклонение от нормалния растеж се 

наблюдава и при запушването на водопроводящата тръбичка на цевичния сталактит. Тогава 

вследствие на покачването на водния стълб в тръбичката се появява странична микро 

пукнатина и сталактите сменят посоката си на образуване. В пещерите се наблюдават и други 

аномални вторични карстови форми. 

Интеграциионни форми 

При едновременното нарастване на голям брой сталактити по дължината на едни и 

същи, съседни или пресичащи се пукнатини в продължение на 

времето те могат да се слеят в общи групи като образуват т. н. 

завеси и драперии.  

Образувания по стените 

Те се формират предимно от води изтичащи по пукнатини (в 

повечето случаи хоризонтални) в стените на галериите. В един от 

тези случаи водата се стича по наклонената плоскост на стените и 

достигне ли до скална козирка започва да капе образувайки 

драперии или поредица от конусовидни сталактити. В 

последствие, последните могат да се съединят един с друг и да 

схема на образуване на барабани образуват плътна завеса наречена 

барабан. 

 

Схема на образуване на барабан 

 

 

Образувания по пода 

Сталагмити (от гр. stalagmos - капещ) 

Това са вторични карстови форми нарастващи нагоре от пещерния под. Образуват се от 

капеща от свода вода наситена с кисел калциев карбо-

нат. Първоначално, под силата на тежестта си капките 

започват да разрушават механично повърхността 

върху, която падат. В зависимост от здравината на 

повърхността рано или късно в нея се образува малка, 

обикновено с конична форма ямичка - наречена 

егутационна или егутачна (от лат.диПа - капка). В 

последствие по дъното и стените на ямичката започва 

процеса на отлагане на калцитни кристали. Най-напред 

те я облицоват, сякаш там е поставен напръстник и 

след това изцяло я запълват, като оформят основата 

или зародиша на бъдещия сталагмит. Едва тогава той 

започва да израства над повърхността на пода. В някои 

случаи сталагмитите се образуват направо от пода, без 

да образуват егутачни ямички. 

В зависимост от количеството и скоростта на 

капещата вода се образуват сталактити с различна 

форма и големина. Тук могат да бъдат разгледани три 

основни случая: 

1. При бързо капеща почти течаща вода - се образуват куполни или куполовидни стала-

ктити. Обикновено те имат малка височина и относително голям диаметър. По време на 

полета си капещата вода губи част от разтворения СО2 и достигна пода като преситен 

разтвор.Той се разпръсква и разлива встрани, като първоначално разрушава част от 

повърхността, след което отлага калцитно вещество върху нея. 

В този случай.образуването на сталактити от водоснабдяващата пукнатина е рядкост 
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2. При по-малък приток на капеща вода-се образуват конусовидни сталатмити. 

Те имат конична основа с почти цилиндрично продължение, относително голям диамет 

и често пъти достигат значителна височина. На мястото, откъдето идва образуващия разтвор 

израстват сравнително малки сталактити. 

3. При минимален приток на вода, на големи интервали от време (“бавни капки") - се 

образуват т. н. тополки. Те са имат един и същ диаметър по цялото си протежение и различна 

височина. Не се срещат често у нас. Особено интересни са тополките в пропаст 13 край 

c.Зверино, Елата при с.Зимевица, пещерата „13 века България", край гр.Трявна, Снежанка  

Юбилейна край гр. Пещера. 

Сталактони (от rp.stalagma - капка) Образувания във вид на колони, които най - често се 

получават при срастване на връхните части на срещулежащи сталактит и сталагмит. 

Дължината им варира от няколко сантиметра до няколко метра, като могат да достигнат 

дебелина над 1 м. в диаметър. Типични български пещери с големи сталактони са: Леденика 

край Враца, Съева дупка при с.Брестница, Духлата и Врелото във Витоша и др. 

Образувания формирани от свободно течаща и стояща вода.  

Образуват се при протичане на карстови води по подовете и слабо наклонените стени на 

пещерните галерии и в следствие на отлагане на калцитно вещество върху съответните скални 

повърхности. Различават се три вида - образувани от капеща от свода вода и формирани от те-

чащи подземни потоци и реки и образувани в безотточни пещерни езера. 

Типичен представител на първия вид са 

синтровите джобчета, а по-големите от тях 

синтрови панички. Върху неравностите на 

скалата се създават центрове на кристализация 

около, които постепенно се образуват тънки 

вертикални прегради, зад които започва да се 

събира вода т. е зад тях възникват езерца с 

миниатюрни размери. Височината на 

преградите варира от няколко мм до 4-5 см, а 

широчината на езерцата не е по-голяма от 5-6 

см. Най-характерните форми от втория вид са 

синтровите езера - представляват различни по 

площ и обем водни басейни образувани в 

следствие на естествено преграждане на течащи  подземни  води.   Височината  на преградите 

е над 40-50 см, но може да достигне и над 3 м. при дебелина от 20-100 см и повече. Образуват 

се по познатия начин като формата им зависи от 

скороста, респективно от водния поток. 

При по-висока скорост на потока, водата 

се сблъсква с ръба на синтровата преграда и се 

завихря. На мястото на сблъсъка се създават най 

- благоприятни условия за кристализация. Пре-

градата започва да нараства навътре т. е срещу 

течението като след време приема формата на 

своеобразна калцитна коса. Синтрови езера има 

в много български пещери, но такива с особено 

големи размери се наблюдават в големите водни 

пещери край с.Крушуна, Деветашката пещера, 

Парниците край с. Бежаново и др. 

Образувания в безотточни езера 

Безотточните пещерни езера имат 

различен произход. Те могат да се образуват от постоянно капещи или периодично навлизащи 

/при обилни валежи, снеготопене и н. т. /атмосферни води попаднали в естествени хлътвания 

по пода на пещерите.В пещерните езера се създават условия за образуването на няколко вида 

своеобразни вторични подземни карстови форми. 

Схема на образуване на  

синтрови прегради 
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Пещерна юфка- представлява тънки, крехки люспи от преотложено калцитно вещество. 

Образуването и започва в езерата и в резултат на изпарение. При това водният разтвор се 

пренасища и по неговата повърхност се образува финна, твърда ципа от сраснали калцитни 

кристалчета. След пълното осушаване на езерото (изпарение на водата) калцитните кори 

остават на дъното му - където могат да се видят под формата на множество разпръснати и 

разтрошени люспи. 

Езерни кори - представляват 

твърди, относително здрави и 

наподобяващи козирки калцитни кори, 

които са разположени по периферията на 

езерата.Израстват от брега навътре на 

водната повърхност. При осушаване на 

езерата бележат водното ниво при което 

са се образували, 

Свещници- представляват 

сталагмити съставени от две части. 

Долната е с относително по-голяма 

дебелина и има равна връхна част с овална 

форма. Върху нея се издига горната част 

на образуванието, която е по-издължена и със значително по-малък диаметър. Наподобяват 

свещници-от където идва и наименованието им. формират се по два начина: върху основата на 

сталактити попаднали сред по-късно образувани езера и под водата на съществуващи басейни. 

Пещерни бисери - калцитни образувания с различна форма и големината. Биват с 

правилна форма (сферични, бъбрековидни, дисковидни и лещовидни) и с неправилна, където 

имат загладени ръбове и стени. Според големината се делят на две групи - до 2 мм - оолити и 

с диаметър над 2 мм - пизолити. Могат да достигнат и размери над 30 мм. Образуват се в 

условията на преситени течащи (в синтрови панички и езерца) и капещи (в егутачни ямички) 

води. И в двата случая зараждането на бисера започва от малки механични частици, които 

служат за център на поетапна, послойна кристализация. В този смисъл, при разрязването на 

един бисер се наблюдава, че той се състои от ядро покрито (завито) от множество вписани 

една във друга калцитни обвивки (ивици). Бисери се срещат в много български пещери, от 

които по-известни са находища има в Ягодинската, Духлата, Шаралийската, Градешница и др. 

 

1. Сталактит   2. Цевичен 3. Луковичен    4. Аномален     5. Конусовиден       6. Сталагмит 

7. Купулен       8. Тополки 9. Палмовиден      10. Сталактон - колона     11. Синтров щит 
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12. Синтров барабан 13. Синтров водопад      14. Хеликтити 

 

 

Образувания по пода, стените и тавана на пещерите 

 

Кристални агрегати и срастъци - представляват големи групи от кристали образуващи 

различни по форма и големина вторични образувания. Имат формата на игли, дървесни 

клонки, 

храсти, цветя и т. н. Големината им да варира от 1-2 мм до повече от 15 см, като в някой 

пещери (напр. в Югоизточна Азия или САЩ) са известни образувания с дължина над 1 м. 

Образуват се от калцит и по-често от неговата полиморфна форма арагонит. По тази причина, 

обикновено спелеолозите наричат всички кристални агрегати арагонитови. Едни от най-бога-

тите находища на кристални агрегати в България са пещерите Духлата, Врелото във Витоша и 

Шаралийската в Пирин планина. 

Дендрити (от rp.dendros-дърво) – това са единични или групи от поликристални образу-

вания с пъпковидна или дървовидна форма. Израстват обикновено по стените на галериите. 

Образуват се при разпръскването на капещите от свода води в следете на отлагане СаСо  от 

пренаситения   воден разтвор. Типичен пример за дендрити кристалографска гледна точка са 

„ледените цветя" образувани зиме по прозорците. 

Хеликтити (отrp.helios-слънце) - Представляват от прозрачни до бели на цвят влакна с 

различна дебелина. Могат да наподобяват къдрици, спирали, осморки и да приемат най-

различни геометрични форми. Израстват във всички възможни посоки.Дебелината им варира 

0.5 до 1-2 мм, а дължината от няколко мм до 10-15 см. Хеликтитите се образуват от капилярни 

води движещи се в скалните микропукнатини и пори. Веднага след изхода на разтворите в 

пещерните кухини около пукнатините започва безразборно отлагане на калцитни кристалчета. 

В последствие от тях започва израстването на хеликтитен монокристал. Нарастването на 

кристала се осъществява, чрез разтвора преминаващ през капилярно каналче намиращо се в 

центъра на хеликтитната нишка. Неговата сложна пространствена ориентация е в зависимост 

от редица случайни фактори-силата на тежестта, слабите въздушни течения, температурните 

разлики и ориентацията на поликристалите. Във всички случаи тя може да се обясни с общата 

склонност на всички естествени процеси да протичат в посока, която е енергетично по-

изгодна. Едни от най-значимите находища на хеликтити в страната са пещерите Духлата, 

Врелото, Шаралийската и др. 

Пещерно мляко (Лунно мляко) - Представлява пастообразно (кашообразно) отложение 

с бял цвят върху подадавана и стените на пещерите. Пещерното мляко е изградено от видими 

под електронен микроскоп монокристали.иглици и плочести кристални пластинки от един от 

минералите калцит, доломит хидромагнезит или хънтит. За образуването на пещерното мляко 

няма единна теория. Възможно е то да се образува по различни начини в зависимост от 

конкретните микро климатични условия в пещерите и от характера на разтворите. Пещерното 

мляко се наблюдава в редица български пещери, като от тях най-представителни са Водопада, 

край с. Крушуна, Духлата край Боснек, Шаралийската при с.Илинденци, Магурата и др. 

Леопардова кожа - представлява кафяви мозаечно разположени глинести петна по 

тавана и стените на пещерите, които наподобяват леопардова кожа. Образуват се от наситени 

с механични (предимно глинести) частици капилярни води. Под налягането на водния стълб 

разтворените вещества се изцеждат през порите на скалната повърхност.Успоредно с това 

водата се изпарява и по хода на микро пукнатините се образуват глинести отложения. 

Ледени образувания 

Известно е, че в привходните части на пещерите съществуват различни по дължина 

зони, в които температурата и относителната влажност на въздуха се изменят в зависимост от 

външните промени. При ниски външни температури възникват въздушни течения с посока от 

вътрешността към входа на пещерата.При това достигайки входните части по-топлият 

пещерен въздух се охлажда, кондензира по свода и започва да капе. При отрицателни 

температури по тавана и пода започва нарастването на ледени сталактити, сталагмити и 
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сталактони. Посоченият начин на образуване е характерен за пещерите с по-интензивен 

въздухообмен. У нас са известни множество пещери, в които сезонно се наблйздават ледени 

образувания. По известни от тях са Леденика, Враца; Ледницата край с. Гела, Иванова вода, с. 

Добростан, Ледниците край с. Карлуково и с. Брестница, Голямата Балабанова, с. Комщица и 

др. 

При наклонените и вертикалните пещери образуването на лед е обусловено от други 

причини. 

При тях обикновено проветряването е слабо, което създава условия за дългото 

задържане на проникналия отвън студен въздух, неговото напластяване и съответно 

постепенно охлаждане на скалите в привходните части, а и по-навътре. При това попадналият 

там, през зимните месеци сняг се задържа в продължение на месеци, а в редица случаи и 

години. Успоредно с това при повишаването на външните температури връхната част на снега 

започва да се топи и той претърпява няколко стадии на метаморфоза, последната от които се 

нарича фирнован сняг има зърнеста структура и много голяма плътност. По-нататък чрез т. 

на топящо превръщане от фирнования сняг се образува пещерния лед. Единствените пещери 

пропасти в страната,които целогодишно задържат фирн и лед се намират в пирински циркуси 

Каменитица, Бански суходол и Баюви дупки. В някой от тях се образуват ледниц които 

достигат до повече от 15 м. дълбочина. 
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КАРСТА И ПЕЩЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

А.Жалов 

 

Карстът в България заема 22,7% от територията на страната и е развит върху различни 

по възраст, дебелина и напуканост карбонатни скали(варовици, доломити и мрамори). 

Във връзка с неговото по-пълно изучаване, в периода 1968-1978 г. ст.н.с. Вл.Попов 

работи върху географското райониране на пещерите и на тази основа състави карта на 

пещерните райони в България. Имайки предвид морфоложките и геоложките фактори, и 

съществуващото физикогеографско райониране на страната авторът раздели страната на: 

области, райони и под райони. В този смисъл територията ни е поделена на следните 4 

физикогеографски области и райони: на Дунавската равнина с 8 района, Старопланинска с 19, 

Преходна (Средногорско-Тракийска) с 10 и Рило-Родопска с 13 района. 

Всеки един от тях има своите специфичен геоложки, литоложки, структурни и хидрогео-

ложки особености, които предопределят развитието на повърхностният и подземен карст. 

Един кратък преглед на разпространението и разпределението на карста и пещерите у 

нас би помогнал на всеки интересуващ се спелеолог да добие една добра обща представа за 

тяхното богатството и многообразие. Същевременно това ще улесни спелеолозите в 

желанието им да проникнат в повече и по-интересни пещери и пропасти или да откриват и 

проучват нови непознати райони и обекти. Ето защо ще пристъпим към последователното 

представяне на карстовите области и райони и по-значимите пещери и пропасти в тях. 

Карст в Дунавската хълмиста равнина 
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Карстът на нейната територия е типично равнинен. Той е свързан с разпространението 

на различни по възраст варовици, като около 75% от площа им е покрита с льос и наслаги. 

Окарстените скали се разкриват предимно по долинните склонове и скалните откоси на реките 

и отвесните брегове на северното Черноморие в участъка между носовете Калиакра и Шабла. 

Както беше казано тя е подразделена на 8 района: 

Най-западният от тях 101 или т.нар. (Кулско-Белослатински) обхваща територията 

между р.Тополовец от Запад (3) до .Вит на Изток (И) и Предбалкана от Юг (Ю). По-големите 

пещери в него са Въркан при с.Дружба (807 м.) Башовишки печ при гара Орешец( от която са 

картирани само 1298 м, от известните около 4 км.); Седларката (1040 м) и Гинината при с. 

Садовец (501 м). 

Между реките Вит и Янтра се намира следващият 102 или Плевенско-Никополският 

пещерен район. Най-голямо разпространение в него имат кредните и сарматските варовици. 

По-интересните пещери тук се намират по коньоновидните долини на реките 

Тученица, Чернернялка и Петърница, а именно: Киров въртоп (776 м) при с.Бохот ; 

Аладжанската, ( 1083 м.) и Хайдушката при с. Горталово (438 м.). 

Следва карстовият район на Ломовете 103. Той обхваща площта около р.Русенски Лом и 

притоците му Бели, Черни, Малки и Банински Лом). Тук пещерите са образувани в отвесните 

склонове на речните долини и основно са привързани към селата: Бесарбово, Красен, 

Иваново, Нисово, Писанец, Сеново, Червен, Табачка и Пепелина.Край последното от тях 

намира най-дългата пещера в района: Орлова чука,която е и втората по дължина в страната( 

13 437 м.) и системата Ал.Блажев (-1200 м.) .Темната дупка, с.Широково е с дължина (878 м.), 

а Кулина дупка,с.Кривня(326 м). 

Аспаруховско-Дуловският пещерен район 104-ти е сравнително малък. По-голямата част 

от пещерите в него са привързани към слоновете на множеството суходолия прорязващи 

терена. По-големите пещери там са:Стоянова дупка,с.Руйно(357 м.) и Догоулите при 

с.Топчии(305 м.) 

Следващият -105 (Източнодобруджански) пещерен район включва главно 

добруджанските суходолия на Суха река, Гьоренско дере и Шабленско дере. Тук са известни 

над 350, сравнително малки пещери. Към него спадат и множеството карстово-абразионни 

пещери в скалните откоси на черморския бряг между носовете Калиакра и Шабла, сред които 

най-известна е Тюленовата (107 м). 

106-ти район обхваща платата Войводско и Стана,където са известни само 3 п-ри. 

По-интересен разположеният, по на Ю, 107-ми или Шуменски карстов район в обхвата, 

на който са платата Шуменско и Фисек. Най-забележителни тук са пещерата Зандана( 2220 м.) 

и пропастта Тайните понори (дълб,-115 м. и дълж.1283 м.) 

Карстовата област завършва с Провадийският пещерен район (108), който обхваща 

Провадийското и Роякското плата с многобройните им, не по-дълги от 70 м.пещери. 

Карст в Старопланинската област 

Той обхваща 20% от територията и е развит в разновъзрастови варовици изграждащи 

Пребалкана и Старопланинската верига. Геоложките, хидрогеоложките, тектонските и 

климатични условия тук са предпоставили образуването на най-дълбоките (19 от 53 -те по-

дълбоки от 100 м.пропасти у нас), а и основната част от най-дългите пещери в България.(46 от 

62-те пещери по дълги от 1 км). Областта е разделена на следните 19 района. 

201 -ви, Белоградчишки район включваш ридовете Връшка чука, Рабишка могила, 

Вереница и Пъстрината и билото на Широка планина, изградени от триаски, юрски и кредни 

варовици. Най-дългите пещери тук са Магурата, с.Рабиша (2 500 м.), Водни печ,(1300 м) и 

Сифона при с. Долни Лом(568 м.), Мишин камък,с.Г.Лука(695 м.), а най-дълбоки Плешовска 

дупка, с.Превала (-102 м.), Мартин -11, с.Върбово (-89 м.) и Неприветливата, гр.Белоградчик 

(80м.) 

В 202-ри Салашки пещерен район най-голяма е пещерате Рушковица,с .Стакевци (450 

м.) 

Следващият 203-ти (Врачански пещерен район) изцяло обхваща Врачанската планина, 

планината Козница и част от южните предхълмия на ридовете Милин Камък и Веслец. 
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Образуването на карета е свързано основно с разпространението на юрски и кредни варовици, 

които имат значителна дебелина. За тук са известни повече от 500 пещери о пропасти, между 

които са едни от най- дълбоките и дългите в страната. Като само във врачанския подрайон са 

намират 250 пещери между, които пропастите: Барките 14(-356 м.); Беляр(-282 м.) и Барките 

18 (-178 м.)над гр. Враца; Пукоя, с.Паволче (-178 м.); Яворец(-147 м.) и Панчови грамади(-

104) край с.Зверино и Хайдушката, с.Бистрец (-108 м.) като същевременно със своята дължина 

Барките 14 (2 600 м.) и Беляр (2 560 м.) са и в списъка на най-дългите пещери в у нас. В него 

попадат и пещерите Тошова дупка,с.Стояново(1302 м.), Мижишница(885 м.) и водните 

пещери- Соколската,с.Лютаджик(815 м.), Черния извор при Мътнишкия манастир (546 м.), 

Гърдьова дупка, с.Згориград (510 м). Достойно място големите водни пещери в България 

заемат тези разположени в Чиренския : карстов подрайон край едноименното с. Чирен се 

намират- Понора (3 172 м.); и Младеновата пропаст( 1 723 м.). В обсега на Врачанския 

подрайон попадат и  пещерите край гара .Черепиш, които са значително по-малки по размери, 

но за сметка на това са повече от 130 на брой. Най-дълга от всички тях е Черепишката 

(Студената) пещера  (623 м.). 

В състава на района влиза и Лакатнишкия подрайон с всеобщо известната Темна дупка 

край г.Лакатник(4 500 м.) и по-малките, но не и без известни Козарска пещера(709 м.) и 

Ръжишка пещера (316 м.). 

Понорският карстов район (104). 

Обхваща изцяло Понор планина и Ю склонове на Берковска планина.На територията му 

са разпространени основно варовици и доломити с триаска възраст и горноюрски варовици. В 

района са проучени над 140 пещери и пропасти, като особено внимание заслужават: В Понор 

планина- Водната пещера, с.Церово(3 264 м.), която е каптирана за питейно водоснабдяване, 

пещерата Маяница край същото село (1 419 м.); Душника, с.Искрец(876 м); една от най-

трудните пропасти у нас Каците, с.Зимевица (-220 м., дълж.2 560 м.); Колкина дупка (-75 м.). 

Южно от Понора, в пределите на Малка Софийска планина края с. Дреново се намира 

интересната пещера Голямата темнота(-106 м. и дълж. 2000 м.) Значително по-големи са 

пещерите и пропастите намиращи се в Ю склон на Берковската планина между реките Гинска 

и Злидолска. Сред скалният комплекс "Заскоко" край с.Гинци се намира Кривата пещ (1462 

м.), а над нея на платото Голямата (4 800 м.) и Малката (-125 м) Балабанови пещери, Радолова 

яма(-88) Югоизточно от тях, в землището на с.Губеш са добре известните пропастни пещери 

Тизоин(-320 м.дъж.З 599 м.) и Сагуарото в Билин дол (-135 м. и дълж.2 217 м.). 

В следващия Безденски пещерен район (205) върху една площ от 288 км2 има добре 

развит повърхностен карст, но известните пещери не са повече от 30, като най-голямата от тях 

е Темната дупка,с. Беренде (493 м.). 

Значително по-голям по площ, а и наличие на повърхностни и подземни карстови форми 

е Каменополско-Карлуковския район (206). Той е разположен между поречията на реките 

Скът и Панега и е изцяло изграден от дебели до 120 м., кредни варовици. 

В района са проучени около 600 пещери и пропасти, като по-големи от тях са: Байов 

комин (2 196 м.)и Драшанската пещера(693 м) при едноименното село; Старата продъннка 

(553 м.) и Поповата(530 м.) при с.Габаре; Голямата вода (-104 м. дълж.612 м.), Задъненка(1150 

м.), Банковица(689 м.); Стубленска яма(-72 м., дълж.562 м) ЕС-20(-94 м.) и Типченица (-78 м.) 

всичките около с.Карлуково. 

Панежкият пещерен район (207) се простира между поречията на реките Вит, Панега, 

Батулска и Ябланишка. Той е изграден в дебели до 450 м. варовици. Тук са известни няколко 

големи пещери и пропасти: Моровица, (-105 и дълж.З 250 м.) и Партизанската (-107 м.) край 

с.Гложене; Бездънният пчелин (-105 м.), Ясенски облик (-104) и Нановица (-101 м.) край 

гр.Ябланица, Водната пещера,с.Липница,Ботевградско (1010 м.). Край с Златна Панега се 

намира и единият от трите най-големи карстови извори в България - Глава панега ,чийто 

максимален дебит достига 20 000 I/sec. 

Драганово-Бежановски район (208) 

В него преобладават водните пещери като най-големи са : Парниците(2 500 м.) и 

Гергицовата (408 м.) при с.Бежаново; Седларката, с.Садовец (1070 м.), Скокъ, с.Драгана (723 
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м.). 

Васильовски пещерен район (209) 

Той обхваща главно едноименната планина и рида Лественица. Пещерите там са 

образувани предимно в триаски и юрски варовици. Най-дълга тук е известната изворна 

пещера Рушовата, с. Градешница(830 м.) В района са проучени две дълбоки пропасти: Малия 

соват, (-140 м.) и Стотака (-100 м.) край с.Брязово,Тетевенско, Джебин трап, Глогово(-88 м.). 

Тук се намира и известния карстов извор и пещерата Топля край с.Г.Желязна(286 м.) 

Горновитско-Черноосъмският район (210) 

Обхваща основно Ю склон на Троянската планина. Пещерите тук са образувани основно 

в триаски варовици и доломити с дебелина 300-330 м. Те съперничат по дълбочина и дължина 

на пещерите във Врачанския район. Най-известните от тях са:Райчова дупка- пещерата с най-

голяма денивелация в страната (-377 и дълж.ЗЗЗЗ м.); Малката яма(-232 и дълж. 1101 м.); 

Борова дупка(-156 м.); Птича дупка(-108 м. и дълж.652 м.); Куманица(-104 и дълж. 1656 м.); 

Голямата гьрловина(-100) и Върлата(1110 м.) всичките в землището на с.Черни Осъм. В 

източната периферия на района се намира пещерата водната пещера Духалото(Трона) край 

гр.Априлци(1040 м.). 

Ловешки пещерен район (211) 

Той обхваща част от Ловчанските и Микренските височини изградени предимно от 

ургонски варовици. Най-известните пещери в района са Сопотската,с.Сопот (1225 м.)и 

Голямата (1921 м.) и Малката( 1295 м.) Микренски пещери, с.Микре. 

Деветашки пещерен район (212) 

Той обхваща изцяло Деветашкото плато. Има площ от около 360 km2 , върху която се 

наблюдават почти всички видове повърхностни и подземни проявления на карста-въртопи, 

валози, карстови блата, пропасти и пешери. Сред последните са и едни от най-големите водни 

пещери в страната:Поповата(Бонинската)(4530 м.); Водопада( 1995 м.), Урушка маара(1600 

м.), Горник(1074 м.) при с.Крушуна; В Деветашката пещера,с. Деветаки (2 442 м.) се намира и 

най-голямата пещерна зала в България с размери дълж. 360 и вис.51, площ 21 дка. и 

приблизителен обем 650 хил.мЗ. В района са изследвани и няколко други по-големи пещери: 

Черната пещ,с.Горско Сливово(741 м.), Футьовската, с.Кърпачево(700 м.), Бръшлянската, 

с.Александрово(608 м.), Мандрата, с.Чавдарци (450 м.) и пропастта Кънчова върпина (-100 м.и 

дълж.425 м.) и не без известната пропаст Благова яма край г.Етрополе(-130 м.) 

Беляковско-Арбанашки район (213) 

От окарствяващите се скали в района най-голямо разпространение имат аптско-

ургонските варовици. В източната си част района е процепен от каньона де р.Янтра и от И и 3 

са се образували Арбанашкото и Беляковското плато, които изобилстват на пещери. Най-

известни обаче, са пещерите край с.Емен: Русе(-100 и дълж.З 306 м.), Еменската(3 113 м.), 

Бамбаловата (2 923 м.), Троана(2 750 м.) и Юбилейна.Следващата по дължина пещера в 

района е Генчова дупка,с.Малък Чифлик(740 м.) Итерес представлява и Мусинската изворна 

пещера,с.Мусина(382 м.). 

Стражанско-Дебелдялски район (214) 

Обхваща периферните части на двете карстови плата, от които идва името му. 

Респективно е разделен на два подрайона - Страженски изграден от аптско-ургонски варовици 

и Дебелдялски, където преобладават палеогенски тъмносиви до гълъбовосиви варовици. Най-

внушителните пещери в първия от изброените подрайони се намират край Дряновският 

манастир:Андъка(4000 м.) и Бачо Киро(3 500 м.). Следват Мачанов трап,с.3дравковец( 1921 

м.) и Извора(Падалото),с.Янтра(1400 м.) Първенството в Делебдялския район държи Марина 

дупка,с.Генчевци(2 392 м.) 

Шипченско-Габровски район (215) 

Отделни части от Шипченската и Тревненската планини, където преобладават 

средноюрските варовици. Тук са проучени не по-малко от 40 пещери и пропасти със 

сравнително малки размери. 

Твърдишки район (216) 

Обхваща изцяло Елено-Твърдишката планина и предбалканската и част. От 
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окарстяващите се скали преобладават триаските доломити и варовици (с дебелина 80-100 м.)и 

no-рядко кредните варовици( дебелина 150-350 м.).Тук са проучени около 30 пещери и 

пропасти, като по-големи от тях са:Мъгливият сняг (-146 м. и дълж. 2 568 м.) и Пчена(152 м.) 

край гр.Твърдица; Долната мааза,с.Бяла(280 м.). 

Котленски район (217) 

Обхваща изцяло Котленската планина, където най-голямо разпространение имат 

кредните варовици. Тук геоложките и тектонски условия са благоприятствали за 

интензивното развитие на значителен брой пещери и най-вече големи пропасти. 

Те са съсредоточени в три основни подрайона: Кипиловският, където е третата по 

дълбочина пропаст в България-Ямата(-350 м.); "Зеленич", в който се намира пещерата 

Приказна(4 728 м.) и пропастите Луцифер(-130 с дълж.З 200 м.), Кървавата локва(-140 м.), 

Билерника (-87 м.) и Голямата Хумба (-94 м.) и подрайон "Злостен" с прочутата пропастна 

пещера Ледника(-242 м.с дълж. 1367 м.) и пропастите Мъгливата(-220 м.), Ужасът на 

иманярите(-158 м.), Академик (-140 м.) и интересната пещера-губилище Субатта(460 м.). В 

прехода между двата последни подрайона, край самия гр.Котел блика Котленският карстов 

извор с дебит (50-2500 I/sec), зад който има много интересна водно-сифонна пещера . В И-

ЮИ-точната част на района около селата Медвен и Ябланово има множество други по-малки, 

но не и безинтересни пещери и пропасти. 

Преславски район (219) 

Обхваща по-голявата част от Преславската планина. Върху окарстената му площ са 

развити предимно повърхностните карстови форми и сравнително малко пещери, от които 

най-голяма е Дервенската,с.Пролаз (446 м.) 

Аспаруховско-Дебелецки район (219) 

Тук са известни не по-малко от 48 пещери, сред които най-дълга е Козята,с.Партизани 

(223 м.) и най-дълбока Малкият бурун,с.Върбица(-52 м. с дълж.84 м.). 

Карст в Преходната област 

Тя обхваща Средногорско-Тракийската физико-географска област и е поделена е на 

следните 10 района: 

Сливнишки район (301) 

Той е разположен в най 3 част на областта. Карета е развит в отделни ивици и петна в 

планините Еловишка, Завалска, Ездимирска, Стражата, Вискяр, където преобладават 

повърхностните карстови форми-карни полета, въртопи,ждрела. Най-дълга тук е пещерата 

Елевица край същото село, а най-дълбока Пропада(Парамунската)при с.Парамун(-61 м.). 

Треклянско-Земенски район (302) 

Обхваща цялата Земенска планина и отделни части от Конявската, Осоговската и Лисец. 

Малкото известни пещери и пропасти в района (над 20) нямат значителни размери. 

Голобърдско-Боснешки район (303) 

Обхваща изцяло планината Голо Бърдо и част от 3 склон на Витоша(3адвитошки 

навлак). Изграден е главно от силно разломени и напукани варовици и доломити с триаска 

възраст. Скалите са силно окарстени, в резултат на действието на водите на р.Струма и 

валежите. Тук са проучени около 30 пещери и пропасти от които на известни са: най-дългата 

пещера у нас Духлата(17 600 м.),Изворната пещера Врелото(5 280 м.), пропастта ППД(-125 и 

дълж.1020 м.), Академик ( 350 м.). 

Смолски район (304) 

Обхваща С склон на Ихтиманска Средна гора,където има малки петна от триаски 

варовици. Тук са известни няколко малки пещери съсредоточени главно край селата Смолско, 

Голяма Раковица и с.Огняново,Пазарджишко. 

Змеевски район (305) 

Карета тук е разпространен върху отделни петна от триаски варовици на Сърнена 

Средна гора. Пещерите са сравнително малки и са концентрирани около селата Остра могила, 

Змеево, Едрево, Борилово 

Оризово-Чирпански район (306) 

Обхваща две петна от еоценски варовици между г.Чирпан и с.Шишманци които са обща 
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площ 35 км2 .В изтночната им периферия блакат 3 карстови извора: Халка бунар(164 1 /sec.), 

Сатамата и Чирпан Бунар (30-40 1/ sec). Всъщност последният извира от единствената, 

едноименна пещера в района(220 м.). 

Светиилийски район (307) 

Обхваща северният склон на Светийлийските възвишения, където са разпространени 

мраморазирани триаски варовици. Тук е известна единствено пещерата Змеева дупка,с.Баня. 

Сакарски район (308) 

Обхваща Сакар планина. Пещерите тук са образувани в мраморозирани триаски 

варовици.Сред няколкото известни пещери най-известни са тези край с.Мрамор: Бозките (324 

м.) и Дрънчи дупка (145 м.) 

Дервентски район (309) 

Обхваща южните склонове на Дервенските възвишения в местата, където са 

разпространени триаски мраморизирани варовици. По-големи, сред известните тук пещери 

(около 30) са: Керечницата (225 м.) и водната пропаст Дрънчи дупка (-25 м.) край с.Мелница. 

Странджански район (310) 

Обхваща изцяло границите на Странджа планина и разпространените по територията и 

юрски и малмски мрамори и мраморизирани варовици. От общо проучените 77 пещери и 

пропасти по-известни са: Братановата, с.Бръшлян(384 м.), Калето,с.Младежко(301м.); Бъзът 

1(208 м.) и Бъзът 2 (201 м.); Керечица, (224 м.) и Стояновата(150 м.), с Кости. Най-дълбоката 

пропаст на Странджа е Голямата въпа, с.Стоилово (-125 м. и дълж.381 м.), следваща no-

дълбочина е Тънгъръчка дупка,с.Богданово(-74 м.). 

Карст н Рило-Родопската област 

Карстът в областта е свързан предимно с разпространението на мраморите в Западните 

Родопи и Пирин и на отделни места с варовиците. Специфичните геоложки, тектонски, 

хидрогеоложки и климатични условия в Северен Пирин и Западните Родопи са 

благоприятствали за развитието на предимно вертикални и относително по-малко 

хоризонтални пещери. Областта е поделена на 13 пещерни района. 

Влахински район (401 ) 

Обхваща И и СИ-чните склонове на Влахина и Осоговска планини и е сварзан със 

разпространеието на триаските варовици там. Повечето от пещерите в района(около 15 на 

брой) са разположени около селата Станке Лисичково и Г.Лешко,Благоевградско и 

Страдалово, Цървище и Фролош, Кюстендилско. Най-дълга в района е пещерата Бойчова 

скала, с.Ст. Лисичково(165 м.). 

Вихренско-Синанишки район(402) 

Обхваща територията около карстовото било на Северен Пирин от Каменишки връх до 

вр.Вихрен и ЮЗ част на същия дял от вр.Синаница през вр.Шаралия до с.Илинденци, където 

са разпространени мрамори с протерозойска възраст. Пещери се срещат и в подножието на 

Пирин, около карстовите извори Язо и Истока край Разлог и между селата Илинденци и 

Плоски като те са образувани в брекчо-конгломерати с варовикова спойка. Разделен е условно 

на два подрайона Вихренски и Синанишки. Пещерите във Вихренският подрайон са над 100. 

По-големите от тях могат да се групират около следните циркуси: Кутело, където се намира 

най-дълбоката пиринска пропаст Вкхрен(-165 м.); Бански Суходол с пропастите: 20-г. 

Академик(-118 м.) и № 9(-115 м.); Каменитица с пропаст №14(-103 м.); Байови дупки с 

пропастта Челюсница(-104 м.) и добре известната Бъндерица край едноименната хижа(-125 

м.). В Синанишкия подрайон са проучени около 35 пещери и пропасти. Най-известните 

обекти тук са: пропастта Алеко(-130 с дълж. 600 м.) и пещерите Шаралийската (470 м.), 

Римската(293 м.) и Руйковата(120 м.). 

Тешовски район (403) 

Обхваща южните части на Среден и Южен Пирин и планините Славянка и Стъргач, 

където са разпространени мрамори. Тук са известни над 30 пещери и пропасти. Най-дълбока е 

пропастта Гарваница (- 60 м.) под Гоцев връх. 

Дъбрашки район (404) 

Обхваща планинския масив Дъбраш в Западните Родопи и е свързан с 
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разпространението на мраморите там. Своята известност дължи преди всичко на 

Маноиловската пещера,с.Рибново(-115 м. с дълж. 2119 м.). 

Вслинградски район (405) 

Обхваща разпространението на мраморите на ЮИ от Велинград. Най-голямата, от 

няколкото известни пещери тук е триетажната водна пещера Лепеница, гр.Ракитово (1 525 м.) 

Пещерски район (406) 

Обваща С склонове на Баташки рид, Зап.Родопи и Бесапарските ридове, където са и 

разпространени марамори. Сред 22-те проучени тук пещери по-големи са: Водната(1000 м.), 

Новата (825 м.), Юбилейна ( 814 м.), Снежанка(276 м.) всичките край гр.Пещера. 

Добростански район (407) 

Това е най-големият по площ район в Зап.Родопи.Обхваща основно Чернатишкия дял и 

Преспанския дял на планината и е свързан с разпространението на мраморите в тях. 

Характерен е с развитието както на повърхностния(въртопи, валози, слепи долини, скални 

мостове,понори и карстови извори) така и с подземните карстови форми. Тук са проучени над 

200 пещери и пропасти, които са концентрирани предимно около селата Добростан, Мостово, 

Югово, Дряново, Орехово, Забърдо и гр.Лъки. По-големите пещери тук са: 

Гарваница,с.Косово(925 м.), Топчика(727 м.), Хралупа (311 м.) край с.Добростан и Гаргина 

дупка,с.Мостово(534 м.). Сред пропастите по-голям интерес представляват Лисек(-164 м.) и 

Кутелска яма(-88 м.) край с. Дряново; Дружба(-130 м.) и Иванова вода(-112 м.) с.Добростан. 

Едни от най-внушителните карстови феномени тук са скалните мостове (Еркюприи) край 

с.Забърдо и с.Белица. 

Триградски район (408) 

Втори по големина район в областта. Обхваща горното течение на р.Въча и нейните 

притоци. Карстът е формиран в мрамори с дебелина до 1600 м. На територията му се 

наблюдават всички проявления на повърхностния и подземен карст.Като от първите най-

внушителни са карстовите ждрела Триградско, Буйновско, Хайдушки дол. Сред десетките 

пещери и пропасти по големи са: 

Ягодинската(8 501 м.), която е трета по дължина в България и Санчова дупка(888 м.) 

кряй с.Ягодина; Дяволското гърло с внушителният си 60-метров водопад(-89 м. и дълж.480 м.) 

и Харамийската дупка(495 м.) край с.Ягодина; Извора (2480 м.) и Еминова дупка(592 м.) при 

с.Борино; пропастите Дрангалешката(-225 м. с дълж. 1142 м.) и Камбанките(-158 м.) при 

с.Мугла; Ледницата, с.Гела(-108 м. и дълж. 1419 м.); 

Чепеларски район (409) 

Обхваща мраморите около Пампорово, Рожен и на СИ от Чепеларе. Най-голяма тук е 5-

етажната Самурска дупка, край Чепеларе(634 м.) последвана от Мечата дупка,Пампорово(120 

м.) и Роженската пещера(112 м.). 

Смолянски район (410) 

Обхваща мраморите разположени Ю-ЮИ от Смолян. По големи пещери тур са: 

Бориковската(440 м.) , Голубоица (362 м.) Най-дълбока в района е пропастта 

Кладето,с.Полковник Серафимово(-147 м.), която за разлика от останалите пещери тук е 

образувана в брекчо-конгломератни скали. 

Ардински район (411) 

Разположен е между средното течение на р.Арда, р.Върбица, билото на Гюмурджински 

снежник и билото на вр.Каяджик. Карета е свързан с разпространението на отделни ивици и 

петна от мрамори и мроморизирани варовици. Известни са общо 44 пещери и пропасти. От 

тях по-големи са Водната, с.Неделино(203 м.); Гяурхамбар, с.Стоманци(112 м.); 

Водната(Карагук), с. Тютюнче(105 м.). 

Хасковски район (412) 

Обхваща част от Североизточните Родопи-ридовете Чуката и Гората разположени Ю от 

Хасково. Намиращите се там 14 карстови пещери са малки по размери.Образуването им е 

свързано с разпространението на варовиците.Най-голама тук е: 4-входната Маарата, 

с.Мъдреци(114 м.). 

Крумовградски район (413) 
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Обхваща изцяло северните части на рида Мъгленик и прилежащите му Стръмни рид, 

Чран тепе и Сърта, . южните склонове на рида Гората както и част от средното течение на 

р.Арда. Карстът е развит предимно във варовици, но се среща и в малки мраморни лещи. Тук 

са проучени 35 карстови пещери, между които са  най-големите и интересните в Източните 

Родопи: Карангил, с.Широко поле(490 м. и денивелация + 22 м.); Самара (327 м.) и 

Огледалната(157 м.) при с.Рибино; Белополянската,с.Белополяне(140 м.). 

Пещери и повърхностни форми в некарбонатни скали 

На територията на България има и пещери, които са образувани в неокарстяващи се 

скали, съответно при други условия и под действието на различни природни сили. Най-голямо 

разпространение у нас имат вулканските пещери т.е пещери образвуани във вулкански скали 

при първични вулканични процеси или следвулканични явления(Колев,1987). Вулканските 

пещери у нас са свързани с разпространението на лавовите скали основно на територията на 

Източните Родопи, където са познати 77 обекта. Повечето от тях имат малки дължини, но са 

широки и заемат голяма площ. Най-големите вулкански пещери у нас са:Голямата пещера, 

с.Бял кладенец, Хасковско (с дълж.51 м. и площ 126 м2 ), Ехтящата,(дьлж.ЗО м. и площ 128 

м2 ) и Прилепната(дълж.18 м. и площ 193 мЗ ). 

Други пещери са образувани в пясъчници, конгломерати и гнайси: от този клас пещери 

по известни са пещерата Лепенишки печ, с.Пролазница,Белоградчишко(35 м.) образувана в 

триаски червени конгломерати, пещерата Уске, с.Четирци,Кюстендилско(88 м.); Дупката, 

с.Радювене, Врачанско(15 м.) образувани в пясъчници и пещерата край с.Осиково, Гоце-

Делчевско(60 м.) образувана в гнайси и т.н. 

Трябва да се има предвид, че проучването на пещерите и пропастите у нас продължава. 

Продължава откриването и изследването на нови, непознати български пещери, а заедно с 

това се променя картината на тяхното разпределение по карстови области, райони, подрайони 

и селища. Така, че е напълно възможно, скоро някои от посочените данни за броят и 

големината на пещерите да не бъдат актуални. 
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