СБОРНИК ЛЕКЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ III ЧАСТ

Биоспелеология - пещерните растения и животни
Петър Берон
Първите пещерни животни са познати отдавна. Още през 1689 г. Йохан фон Валвазор
съобщава за срещането на протея във водите на Словения. Пак в Словения (Постойна) през
1831 г. е намерен и първият пещерен бръмбар Leptodirus hohenwarti. Науката биоспелеология
(биоспеология) обаче се формира в средата на 19 век и получава особено развитие с трудовете
на Емил Раковица и Рене Жанел. Самият термин "спелеология" е създаден от румънския биолог Емил Раковица, но той отбелязва (1907 г), че спелеологията е проучване на подземната
област ("domaine souterrain"). Подземната среда, или област е широко понятие, което обхваща
водната и сухоземната среда в пещерите, микрокаверните, мрежата от цепнатини, подземните
води, водата между пясъчните частици в реките (хипорейна вода), изкуствените пещери и др.
Микрокаверните, изкопани от разни животни, са населени със специфична "фолеофилна"
фауна, различна от пещерната. Голяма част от подземната област е почвената, или едафична
среда, населена с особена почвена фауна. Някои от нейните видове могат да преминат в
пещерите, често по корени на растения. Почвените животни понякога имат морфологични
особености като тези на троглобионтните (слепи и депигментирани) но те живеят само в
почвената среда, а не в пещерите.
Особена среда, междинна за почвената и пещерната, е т. нар. ППС (подземноповърхностна среда, на френски MSS). Тя се състои от междините между камъните в сипеи,
крайпътни шкарпове и др. В тази среда живеят видове, които не се отличават от пещерните и
могат да бъдат сметнати за такива.
Основният общ фактор на подземния свят е тъмнината. В абисалните части на океана
животните често прибягват до светене (биолуминисценция), за да я преодолеят. В пещерите
светенето е рядкост (Pyrophorus noctilucus в Куба и Lychnocrepis antricola в Малая, но особено
прочутите светещи ларви на комарчето Arachnocampa luminosa в пещерите Вайтомо в Нова
Зеландия). Повечето животни са развили други усетни органи за ориентиране.
В условията на тъмнина не могат да виреят автотрофни (хлорофилсъдържащи) растения,
които в надземната среда са основа за жинота на хетеротрофните животни. Това определя
особения състав на троглобионтната фауна - хищници и тяхните жертви - животните, хранещи
се с гниещи вещества.
Липсата на светлина има и други важни последствия. Много, но не всички, от пещерните
животни са депигментирани-пигментът вече не им е нужен. Специфични са и циклите на
развитие. Почти нямат значение толкова важните за "външната" фауна денонощни ритми.
Съществено значение за физиологията на пещерната фауна има температурата. В
дълбоките части на пещерите тя обикновено е постоянна (варира до 1-2°С)и е близка до
средната годишна температура на местността близо до входа. В тропиците тази температура
често е 25-28°С, в пещерите на Средиземноморието е 12-14°С, в пещерите на Средна Европа е
5 - 9°С. Температурата в българските пещери е най-често 10 - 12°С, no-рядко е по-ниска или
по-висока (зависи от надморската пещера, от формата на пещерата, от големината на входа, от
водните и въздушни течения и от други фактори). На всеки 100 метра изкачване
температурата спада с 0,6-0,8°С. Понякога в пещерите се образува лед, но и в ледените
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пещери има живот, даже някои (Леденика) са особено богати. В някои пещери при особени
обстоятелства се получават много високи температури (41-42°С в горещите пещери на Куба).
Температурата на пещерните води обикновено е малко по-ниска (до 1°С) от тази на въздуха.
В някои пещери се образува въглероден двуокис, който се задържа в ниски и слабо
проветриви части на низходящи пещери. Той може да бъде опасен за пещерняците, но не
оказва видимо влияние върху пещерните животни. Паяци живеят и при концентрация на СО
до 15%.
Особено голямо значение за повечето пещерни животни има атмосферната влажност.
Най-често в пещерите тя е висока и доближава степента на насищане (95-100%). Обикновено
троглобионтите имат тънки покривки на тялото и бързо изсъхват. Затова те избягват сухите
пещери и силното въздушно течение.
Пещерните бактерии. В пещерните води се намират обикновено бактерии, познати от
външната среда. Пещерният въздух е чист и затова пещерите се използуват за лечение на
астма и други дихателни заболявания. Още през 1930 г. обаче унгарският спелеолог Ендрьо
Дудич отбелязва, че в пещерната глина се срещат, заедно с хетеротрофните бактерии, още и
автотрофни, които играят важна роля в обмяната на пещерните животни. Това са
феробактерии (Leptothrix), тиобактерии (Beggiatoa) и нитробактерии. Феробактериите
разлагат железния карбонат. През 1957 г. френският изследовател Комартен описа една
особена феробактерия, която живее в глината и свързва атмосферния азот, под името
Perabacterium spelei Caumartin. Нитробактериите (Nitrosomonas) Nitrosococcus, Nitrobacter)
спомагат за минерализирането на протеините в пещерите.
Пещерните протисти са бактериофаги. Много червеи и дори някои други пещерни
обитатели (нифаргусите и протеите, докато са млади) са глинояди - поглъщат тинята по
дъното на езерата така си доставят хранителни вещества (протисти, бактерии и витамини,
които бактериите произвеждат). Осъществява се ендогенен подземен хранителен цикъл,
независим от външната среда. Той основата за съществуване на много пещерни организми.
Гъбите. Многобройни гъби са отбелязани в подземната среда, но никоя от тях не е чисто
пещерна (с изключение на някои паразити по пещерните насекоми). Мухълът и плесените,
които понякога се образуват върху глината и органичните останки, имат голямо значение като
източник храна за троглобионтите.
Растенията в пещерите. Макар, че първият трактат върху подземните растения е
написан Скополи още през 1772 г., истински пещерни растения не съществуват. Някои висши
растения попаднали в пещерите, израстват етиолирани (удължени и обезцветени) и скоро
умират поради липса на слънчева светлина. Някои мъхове и водорасли обаче се
развиват изобилно прожекторите в осветените пещери и могат да са сериозен проблем.
Затова при обзавеждане туристическите пещери трябва да се използват лампи със студена
светлина.
Пещерните животни. Пещерната фауна е само част от подземната - много поширок понятие, обхващащо и обитателите на микрокаверните, недостъпни за човека. В
европейските пещери живеят главно представители на две групи сухоземни безгръбначни:
тези, които се хранят гниещи вещества (дъждовни червеи, мокрици -изоподи, многоножкидиплоподи, някои бръмбари) хищниците (скрипи, паяци, опилиони, псевдоскорпиони, някои
бръмбари и др.). Особени екологични асоциации образуват живеещите по стените на
пещерите (париетална фауна) и в прилепното гуано (гуанова синузия). В пещерите на
тропиците, с тяхната висока температура (25 - 28°С) намираме животни от групи, които не се
срещат в европейските пещери (хлебарки, ухолези, сколопендри скорпиони, кърлежи аргазиди). Там в гузното биомасата се развива до невиждани в Европа размери. Само
хлебарките могат да достигнат до няколко килограма на квадратен метър.
Протистите. Микроскопичните
едноклетъчни
организми, наричани
протозои,
протисти първаци, се срещат в пещерните води, в гуаното, по гниещите материали и глината.
Досега са описани повече от 180 вида свободноживеещи едноклетъчни, повечето водни. Найчесто се срещат класовете камшичести (Mastigophora) и кореноножки (Rhizopoda, включват
голите и черупчести амеби - разредите Amoebida и Testacea). Установени са и фораминифери
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(разред от клас Heliozoа Пещерните протисти нямат специфични приспособления за живот в
подземната среда. Те се внасят там най-често от подземните води или от човека.
Особена група съставят първаците, които живеят в пещерните животни (паразити) или
тях (епибионти). В много троглобионтни животни са намерени грегарини, а по водните
ракообразни живеят епибионтни инфузории. В България те са изследвани от видния
специалист проф. В Големански.
Водните безгръбначни животни.
Подземните води съставят около 0,3% от всичката вода на земното кълбо. Голяма част
от тях обаче се намират в почната, в системата от пукнатини, в около частиците пясък край
рекике и в други среди, недостъпни за човека. Изследователите на подземната водна фауна
често взимат своите проби от кладенци, извори и други места, където подземните води се
свързват с повъхността Биоспелеологът в тесен смисъл се интересува no-скоро от водната
фауна на достъпните за пещери. В тях се среща малка част от богатата и обширна фауна на
подземните води. Пробите в пещерите се взимат обикновено от подземните реки (тази част от
тях, която протича в тъмнина), езерата, локвите по глината, капещата вода, джобчетата и
синтрите. По-интересна е фауната на реките, които излизат от пещерите, отколкото на реките,
които влизат в тях и вкарват под земята представители на "външната" фауна. .
Основните групи животни, които можем да намерим в пещерните води, са следните:
Протисти. Стотици видове камшичести, ресничести, ризоподи и други протисти са
познати от подземните води, но никой от тях не може да се смята за изключителен обитател
на тези води. По водните стигобионтни ракообразни (Niphargus, Protelsonia, Sphaeromides)
живеят епибионтни ресничести от групите Peritricha и Suctoria.
Гъби (Porifera). Това са предимно морски обитатели, които се срещат рядко в сладките
води и още no-рядко под земята. През 1986 г. обаче от класическия карст беше описана една
гъба от сем. Spongillidae, която нейните откриватели Скет и Великоня смятат за
троглобионтна (стигобионтна)- Eunapis subterraneus.
Хидрозои (Hydrozoa). В пещерите на Динарския карст от Словения до Херцеговина
през 1971 г. Матяшич и Скет описаха единствената троглобионтна хидра Velkovrhia
enigmatica (Athecata, сем. Bougainvilliidae).
Плоски червеи (Plathelminthes). Най-познати в подземните води са планариите
(Turbellaria, разред Tricladida). Бели планарии са наблюдавани често в българските пещери, но
се остават непроучени, главно поради специалните изисквания при събирането. Интерес
представляват и видовете от разред Temnocephalida, които са външни паразити по
ракообразните. Почти всички видове от сем. Scutariellidae живеят под земята в Динарския
карст и в Италия. Не са търсени у нас.
Немертини (Nemertini). Един стигобионтен вид от тези червеи е описан от Херцеговина
(Prostoma herzegovinense).
Кръгли червеи (Nemathelminthes). Повечето нематоди в пещерните води спадат към
родове и видове, познати извън пещерите. Има обаче и чисто пещерни нематоди (от сем.
Desmoscolecidae). Те са познати от пещерите на класическия карст на бивша Югославия и от
Пиренеите и поставят проблеми, тъй като са от морски произход, както и други обитатели на
подземните води.
Прешленести червеи (Annelides). Интерес за биоспелеолога представляват три класа от
този тип: полихетите, олигохетите и пиявиците.
Клас Polychaeta е съставен почти изцяло от морски животни. Два вида са описани от
подземните води на Европа, но не са
намерени в България. Troglochaetus
beranecki е дребен (0,5- 1 mm), свободно
живеещ полихет, познат кладенци и
пещерни води от цала Европа и САЩ.
Известен е от Румъния и може да се
очаква в България. Морският терциерен
р ели кг Manfugia cavatica (сем.
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Serpulidae) също е дребен полихет, но живее в малки калцирани туфи в някои пещери на
Херцеговина. Пещерни полихети са известни и от други страни (Япония, Куба), но найсензационната находка беше намирането на Namanereis beronis локви в една пещера в
джунглите на Нова Гвинея през 1975 г, на 1700 m н.м.в. Род Namanereis е морски и се среща и
в Черно море.
Олигогохетите, към които спадат и дъждовните червеи, имат много представители в
подземните води. Един от най-интересните нашенски представители е големият червей, който
често виждаме по дъното на Жековото езеро в Лакатнишката Темна дупка. Той живее и в
други пещери в България, Македония, Румъния и Словения и се нарича Delaya bureschi
(известен дълго време като Pelodrilus и Haplotaxis). Олигохетите в българските подземни води
са почти неизучени.
Пиявиците (Hirudinea) са редки в подземните води. От разред Gnathobdellida . един вид
(Haemopis caeca) беше описан от пещерата Мовиле в румънска Добруджа, в термални води с t°
= 21°С. Тази сляпа и депигментирана пиявица е едно от многото чудеса на тази пещера, разположена само на 7-8 km от границата с България. В нашите пещери са намерени стигобионтната пиявица Dina absoloni и стигофилната Trochaeta bykowskii.
Молуски. С изключение на Pisidium subterraneum и Congerиa kusceri, в света почти няма
познати стигобионтни миди (Bivalvia). Останалите молуски в подземните води спадат към
клас Gastropoda (охлюви).
Водните охлюви (Mollusca, клас Gastropoda). От стигобионтните охлюви само два
вида от Динарския карст и един от Нова Зеландия спадат към белодробните охлюви (Pulmonata). Почти всички останали са представители на сем. Hydrobiidae от групата Prosobranchia.
Това са дребни охлювчета, които , живеят главно в изворите и по-редко в самите пещери. У
нас са намерени в пещерите 7 вида от родовете Belgrandiella, Pontobelgrandiella, Saxurinator,
Insignia и Cavernisa. Черупките на някои от тях можем да видим в пясъка и по стените на
Пясъчната галерия в пещерата Темната дупка при гара Лакатник. В изворите у нас ще се
намерят
още
много
видове
стигобионтни охлюви.
Пещерните ракообразни
(Crustacea). Представители на
няколко разреда на този клас (според
някои автори подтип) са характерни
обитатели на пещерните води.
Ремипедиите (Remipedia).
Забележителните
обитатели
на
морските пещери на Бахамските
острови бяха открити едва през 1979
г. Смятани за разред или клас (ако
ракообразните са подтип), ремипедиите са едно от най-големите зоологически открития на 20 век.
Всичките 11 досега известни вида са
слепи и депигментирани, дълги са от
9 до 45 mm и живеят в пещерите на
Бахамските о-ви (7), Юкатан (1),
Куба (1), Канарските о-ви (1) и Зап.
Австралия(1) и много стигофилни
мизиди в Португалия, Франция,
Занзибар и др. В нашите пещери
мизиди не са намирани, но не е
изключено да се намерят.
Пещерни ракообразни (клас Crustacea)
1 - Спелеогрифус (Speleogryphus, Spelaeogryphacea) - Южна Африка
Биоспелеолофия
2 - Раче циклопс (Copepoda Cyclopoida)
З, 4 - Термосбени (Thermosbaena, Monodella, Thermosbaenacea)
5 - Мизида (Stygiomysis, Mysidacea)
6 - Черупчесто раче (Cordocythere, Ostracoda)
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Мизидите (Mysidacea). Разредът включва около 800 вида от морски произход, от
които 17 се смятат за стигобионтни (Spelaeomysis от Южна Италия, Мексико, Индия,
Куба), Stygiomysis (Южна Италия, Антилските острови), Antromysis (Юкатан, Куба,
Ямайка), Troglomysis (пещ. Вйетреница в Херцеговина), Heteromysoides (Канарски о-ви)
и Burrimysis (Балеарски острови). Има и много стигофилни мизиди в Португалия, Франция,
Занзибар и др. В нашите пещери мизиди не са намирани, но не е изключено да се намерят.
Остракодите (Ostracoda). Повече от 300 стигобионтни вида са известни в този разред,
или клас. Това са дребни ракообразни с черупки като малки мидички. Те живеят в тинята на
подземните езера. У нас един вид (Pseudocandona eremita) е познат от Темната дупка при
Лакатник.
Циклопсите (Copepoda). Копеподите, смятани сега за подклас, са многобройни (над 10
хиляди) и имат много представители в подземните води. Специалистите ги разделят на 4
разреда, от които в нашите пещерни води са установени 32 вида от разред Cyclopoida, сем.
Cyclopidae, и 22 вида от разред Harpacticoida, сем. Canthocaptidae. Много други видове са
познати от хипорейните и други подземни води. От циклопоидите в пещерните води на
България са намерени 16 стигобионтни вида от родовете Cyclops, Diacyclops, Speocyclops,
Acanthocyclops. От разред Harpacticoida у нас са познати 12 стигобионтни вида от

Батинела (Bathynella, Syncarida)

Пещерен мамарец нифаргус
(Niphargus, Amphipoda)

родовете Elaphoidella, Stygoelaphoidella, Maraenobiotus, Nitocrellopsis, Parastenocahs.
Кладоцерите (Cladocera). Плаващите на подскоци из езерата "водни бълхи" са редки в
подземните води и обикновено са представени от "външни" видове. Някои обаче (Alona
hercegovinae и A. sketi от Динарския карст) са слепи и се смятат за стигобионти.
Мамарците (Amphipoda). Към този многоброен разред (около 6700 вида) спадат
познатите на пещерняците нифаргуси - бели рачета, движещи се настрани. Подземните
мамарци спадат към най-големия подразред Gammaridea, с над 5000 вида. От тях над 700 вида
от 133 рода се смятат за стигобионти. Най-много са в семействата Niphargidae (207 в.),
Crangonycidae (116), Hadziidae (105), Bogidiellidae (80) и др. В българските пещери досега са
намерени 7 стигобионтни вида, всички от род Niphargus. В пещерните реки навлизат и
сивкавите, снабдени с очи, гамаруси (Gammarus). Има, обаче, и стигобионтни гамариди. В
подземните води на съседните страни са намерени и представители на родовете Salentinella,
Ingolfiella, Bogidiella и др. Те не са известни от българските пещери, но не са и търсени много
внимателно.
Водните изоподи (Isopoda). Представителите на седем от осемте подразреда на разред
Isopoda, или мокрици, живеят във водата. Изключение прави само подразред Oniscidea, но и
при него някои видове са водни. Такава е забележителната земноводна мокрица Bureschia
bulgarica от Темната дупка при гара Лакатник. Пещерните водни мокрици у нас спадат към
подразредите Asellota и Cymothoidea. Към нашите пещерни Asellota принадлежат семействата Asellidae (родовете Asellus, Proasellus), Stenasellidae (Protelsonia c два стигобионтни вида
Protelsonia bureschi и Р.lakatnicensis) и Microparasellidae, дребни обитатели на фреатичните
води, понякога се намират в пещерите. В пещерите на Нова Гвинея намерихме морския
реликт Cyathura beroni Andreev, който е представител на сем. Anthuridae. Едни от най-забелеБиоспелеолофия
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жителните и най-едри обитатели на пещерните води у нас са два вида от род Sphaeromides - S.
bureschi и S.polateni. Тези едри, бели обитатели на пещерите край Церово и с. Полатен, Тетевенско, спадат към сем. Cirolanidae (с около 50 подземни вида) и морския подразред
Cymothoidea. В
други
страни (Франция, бивша Югославия) в пещерите има и други
подобни
едри изоподи (Monolistra, Caecosphaeroma), но те принадлежат на сем. Sphaeromatidae от подразред Sphaeromatidea, засега неизвестен у нас.
Пещерни ракообразни изоподи (разред Isopoda)
Десетокраките
раци
(Decapoda). Те се делят на два
подразреда.
Към
първия
(Natantia) спадат (в подземната
среда) семейства свободно
плаващи
скариди
Представители на Atyidae са
родое Typhlatya (Мексико,
Порто Рико, Куба) Troglocaris
(Франция, Динарския карст
Задкавказието).
Прозрачните
скаридки от троглокарис, дълги
1-3 cm, могат да очакват и в
България. Към сем. Palaeminic
се отнасят много стигобионтни
родове.
Palaemonetes,
Troglocubanus, Macrobrachium и
Typhlocaris
(последните,
с
дължина 8-10 cm, са известни
от Палестина, Либия и Южна
Италия). Никое от тези чудеса
на подземната фауна не е попадало досега на изследователите
на българските пещери.
Раците
от
другия
подразред Reptantia пълзят по
дъното на рекоте и езерата.
Както и Natantia, те са с морски
произход. Те се делят на три
групи: Astacura (познатите ни
речни раци), Anomura (раците 5
отшелници)
и
Brachyura
6
(крабовете). "Правите" раци
(Astacoura)
са
най-добре
застъпени
в
пещерите
на
1 - Стеназелус (Stenasellus)
Северна Америка (родовете
2 - Микрохарон (Microcharon)
Orconectes,
Cambarus,
3 - Тифлоциролана (Typhlocirolana)
Procambarus,
4 - Микроцерберус (Microcerberus)
Troglocambarus).B
нашите
5 - Цекосферома (Caecosphaeroma)
пещери понякога навлизат
6-Сферомидес (Sphaeromides)
обикновените речни раци
7 - Монолистра (Monolistra)
(Austropotamobius torrentium). През последно време особено се развиха изследванията върху
пещерните крабове. Малка част от седемте хиляди вида известни на науката крабове живее в
Биоспелеолофия
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сладките води. Първият стигобионтен краб (Typhlopseudotelphusa mocinoi) бе описан от една
пещера ва Чиапас (Мексико) едва през 1953 г. Последваха го много други от семействата
Grapsidae, Gecarcinidae, Goneplacidae, Hymenosomatidae, Potamidae, Gecarcinucidae,
Sundatelphusidae, Hydrotelphusidae, Trichodactylidae, Pseudotelphusidae и др. Почти всички
троглобионтни (стигобионтни) крабове са описани през последните 30 години, благодарение
на интензивното изследване на тропичната пещерна фауна. Те са известни от Малайзия Борнео (8 вида), Филипините (1), Нова Гвинея (2), Нова Британия (1), Тайланд (2), Ямайка (1),
Мексико (4), Гватемала (3), Белиз (1), Южна Америка (4). В българските пещери сладководен
краб е намиран само веднаж (Самара при с. Рибино, Кърджалийско).
Паякообразните (Arachnida). Те са сухоземни животни, но в подземните води са
намерени много представители на водните акари. У нас в пещери те не са събирани, но много
видове са известни от хипорейните и други подземни води.
Насекоми (Insecta). Най-големият
клас в животинското царство е слабо
представен в пещерните води. По
повърхността на пещерните локви и
езера често могат да се видят колемболи,
които живеят върху ципата на
повърхностното напрежение. Те не са
съвсем водни животни, но имат значение
като храна за други обитатели на
пещерните води.
Като
изключим
случайно
въвлечените от реките насекоми, само
два разреда заслужават вниманието на
биоспелеолозите. Големият разред на
бръмбарите (Coleoptera) съдържа някои
семейства, свързани с водната среда. В
някои пещери в Африка, Япония и др.
райони са намерени слепи и полуслепи
водни бръмбари от сем. Dytiscidae). Те
спадат към родовете Siettitia, Morimotoa,
Пещерни ракообразни (клас Crustacea)
Phreatodytes и др. Такива бръмбари
1-Рак троглокамбарус (Troglocambarus,
(Platynectes beroni) откри и нашата
Decapoda), САЩ
експедиция през 1975 г в пещерите на
2 - Мокрица (Isopoda Oniscidea)
Папуа Нова Гвинея. Те бяха описани от
З-Скарида тифлокарис (Typhlocaris,
покойния виден наш биоспелеолог и
Decapoda)-Галилея
познавач на водните бръмбари Васил
Георгиев.
Разредът двукрили (Diptera) включва някои комери от известния род Anopheles, чието
развитие протича изцяло под земята в пещерите на Конго. Най-интересната находка из
областта на пещерната ентомология през последните години е слепият воден скорпион Nера
anophthalma в добруджанската пещера Мовиле (Nepidae, Heteroptera).
Сухоземните безгръбначни животни
Основните групи сухоземни безгръбначни в европейските пещери са:
Червеите (нематоди и дъждовни червеи). Живеят в глината, гузното и гнилото дърво.
Нямат специални приспособления към пещерната среда.
Охлювите (клас Gastropoda). В българските пещери са установени 16 вида сухоземни
охлюви (троглофили и троглоксени), главно от сем. Zonitidae. Към това семейство спадат и
най-интересните видове-л индбергията (Lindbergia uminskii) от Птича дупка и други пещери
на Централния Балкан и балканодискусът (Balcanodiscus frivaldskyanus) от някои пещери в
Източните Родопи. Това са реликтни родове, чиито многобройни роднини живеят в пещерите
на Гърция. Някои охлюви от пещерите на Далмация и Гърция са троглобионти, а в
Биоспелеолофия

7

Задкавказието е намерен и троглобионтен гол охлюв -Troglolestes sokolovi.
Сухоземни мокрици (Разред Isopoda, подразред Oniscidea). Това са единствените
сухоземни ракообразни, които живеят в европейските пещери. В пещерите на тропиците
обаче често се срещат крабове. И у нас веднаж бе намерен полусухоземен краб (в пещерата
Самара при с. Рибино, Кърджалийско), но това е по-скоро изключение.
Сухоземните мокрици, наричани още изоподи, са едни от най-многобройните и важни
обитатели на южноевропейските пещери. Между тях има много троглобионти и ендемични
видове и родове, а се и описват все нови. Те, заедно със стоножките, псевдоскорпионите и
бръмбарите, са и едни от основните индикатори за характеризиране на фауната на отделни
пещери или зоогеографски райони. В българските пещери са открити досега над 44 вида от
които 20 са троглобионти, а 26 вида са ендемични за България (не се срещат другаде).Те са
описани от Карл Ферхьоф, Албер Вандел и от българския специалист Стоице Андреев.
Троглобионти има само в семействата Styloniscidae (Cordioniscus bulgaricus от Бойчовата
пещера при Логодаш, Благоевградско, най-северният представител на това реликтно в Европа
семейство) и Trichoniscidae
(останалите 19 троглобионта).
Повечето видове спадат към
родовете
Trichoniscus
и
Hyloniscus. Особено интересни
са Beroniscus capreolus (ендемит
за
пещерата
Парниците),
Bulgaronethes haplophthalmoides
(ендемичен род и вид за
пещерите
при
Пещера),
Tricyphoniscus
bureschi
(ендемичен род и вид за
пещерите на Стара планина) и
една от малкото земноводни
мокрици Bureschia bulgarica.
Бурешията може да се види по
мокрите стени над Жековото
езеро в лакатнишката Темна
дупка. Тя леко сменя водната и
въздушната среда. Сухоземните
мокрици живеят по глината и
гнилото дърво, лесно се събират
и са важни за биоспелеологията.
Почти всички разреди
паякообразни (Arachnida) се
срещат в пещерите. Изключение
са
само
солпугите.
В
българските пещери почти няма
и скорпиони (рядко попада
обикновеният
Euscorpius
carpathicus), но в пещерите на
Мексико, Куба и други страни
има
слепи
троглобионтни
скорпиони. Дребните бели
палпигради
(Palpigrada)
са
Пещерни паякообразни (клас Arachnida)
1 - Воден акар (Hydracarina)
намирани в някои пещери на
2 - Псевдоскорпион (Neobisium, Pseudoscorpionida)
Западна Стара планина, но
3 - Скорпион (Typhlochactas, Scorpionida)
намирането
им
изисква
4 - Паяк (Telema,Araneida)
предварителна подготовка. От
5 - Сенокосец, или опилион (Buresiolla, Opilionida)
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паякообразните в пещерите най-често се срещат паяците, опилионите и псевдоскорпионите.
Срещат се и някои акари, но те не са характерни обитатели на пещерите.
Псевдоскорпионите (Pseudoscorpionida) са дребни (няколко mm) животни с щипки
като скорпионите, но без "опашка". Те са малобройни в пещерите, но са от особен
биоспелеологичен интерес, тъй като много от тях са троглобионти и ендемити. В българските
пещери са познати 15 вида от родовете Neobisium, Balkanoroncus и Roncus (сем. Neobisiidae) и
много по-дребните хгониуси (род Chthonius, Fam. Chthoniidae). От тях 7 вида са троглобионти,
но от българските пещери има събрани много други, все още неописани, троглобионтни
видове.
Опилионите, или сенокосците (Opilionida) са чести обитатели на пещерите, но от
познатите в българските пещери 20 вида само 4 са троглобионти. Опилионите са три
подразреда. Два от троглобионтите са късокраки и приличат на акари. Те спадат към
подразред Cyphophthalmi. Единият (Sim beschkovi) е намерен от Вл. Бешков в Хайдушката
пещера при с. Девенци, Плевенско. Другият (Tranteeva paradoxa)e единствен представител на
ендемичния за България род Tranteeva, наречен на името на П. Трантеев. Той обитава
Рушовата пещера, Яловица и Топля. Третият троглобионт е представител също на ендемичен
заЛакатнишките пещери род Paralola (P. buresi, сем. Phalangodidae). Той е един от двата
познати в България вида от разпространения главно в тропиците подразред Laniatores.
Четвъртият троглобионт също е характерен за Западна Стара планина и се нарича
Paranemastoma (Buresiolla) bureschi (сем. Nemastomatidae). Друг, троглофилен, вид от същия
род (Paranemastoma radewi), е познат от 100 български пещери. Другите опилиони са
троглоксени.
Паяците (разред Araneida) са представени в българските пещери с около 80 вида
(около една десета от българските паяци), от които само два могат, и то условно да се смятат
за троглобионти. В Гърция, Далмация и други части на Средиземноморието по ред причини
има много повече троглобионти. У нас те са изучени от Пенчо Дренски, но главно от Христо
Делчев, който е публикувал редица нови видове. Над 30 вида спадат към сем. Linyphiidae,
включително и двата троглобионта Centromerus bulgarianus (от 4 пещери) и Troglohyphantes
drenskii (от Сухата дупка при Велинград). Тези дребни паячета (главно от родовете
Centromerus, Porrhomma, Lepthyphantes, Troglohyphantes и Antrohyphantes) могат да се видят
по гнилото дърво, по сталагтитите и покрай стените на пещерите. Много повече се хвърлят на
очи едрите представители на париеталната (стенната) фауна от родовете Tegenaria, Meta и
Nesticus. В пещерите на Западна Стара планина са намерени и два ендемични вида от род
Protoleptoneta (Fam. Leptonetidae).
От четирите класа на стоножките (Myriapoda) често се намират в пещерите скрилите
(Chilopoda) и диплоподите (Diplopoda). Скрилите са хищни, някои представители на сем.
Lithobiidae от разред Lithobiomorpha са троглобионти. Такива у нас са жълтите Lithobius
lakatnicensis, които можем да видим в лакатнишките и някои други пещери. По-рядко се
срещат в европейските пещери видове от другите разреди - тънките и дълги Geophilomorpha и
сколопендрите. (Scolopendromorpha). В европейските пещери не се срещат едрите и опасни
сколопендри, но в пещерите на тропична Америка те са в изобилие. В пещерите на
Балканския полуостров намираме по-дребните сколопендрички от род криптопс (Cryptops).
По стените и таваните на пещерите може да се види един вид от разред Scutigeromorpha дългокраката скутигера (Scutigera coleoptrata), чиито крака лесно се откъсват при хващане. В
пещерите на ЮИ Азия живеят огромни скутигериди, но те не са опасни за човека.
Диплоподите имат по две двойки крака на всяко членче. В пещерите много често се
намират ендемични троглофили и троглобионти, много характерни за дадения район. Една
трета от българските видове диплоподи (над 30 вида) са известни само от пещери. По-често
срещани от пещерняците са следните диплоподи:
сем. Trachysphaeridae (Трахисфериде) - дребни, топчести трахисфери, някои са
троглобионти.
сем. Polydesmidae (Полидезмиде) - плоски стоножки, повечето са троглофили или
троглоксени.
Биоспелеолофия
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сем. Anthroleucosomatidae (Антролеукозоматиде) - В българските пещери се срещат 10
вида
от родовете Bulgarosoma, Stygiosoma, Anamastigona и Bulgardicus, всички троглобионти.
Характерни са белите стоножчици, често срещани в Леденика (Bulgarosoma bureschi) и
Ягодинската пещера (S. meridionale). Ендемични за България са родовете Bulgardicus от
Карлуково и Stygiosoma от Манаиловата пещера.
сем. Schizopetalidae (Схизопеталиде) - три вида от едрите стоножки от род
Balkanopetalum са ендемични за България (В. armatum в Западна Стара планина, В. rhodopinum
и В. beshkovi в Родопите).
сем. Julidae (Юлиде) - от многото видове на семейството характерни за нашите пещери
са родовете Typhloiulus, Serboiulus (троглобионти) и Apfelbeckiella (троглофили).
Насекоми (Insecta). Представители на редица разреди насекоми се срещат в
българските пещери. Някои (Heteroptera, Ephemeroptera, Plecoptera, Megaloptera) са намерени
случайно, най-често въвлечени
от влизащи от вън води.
Редовно се срещат в пещерите
видове от разредите
Collembola, Diplura, Orthoptera,
Coleoptera, Diptera, Trichoptera
и Lepidoptera. Някои цикади и
листни въшки (Homoptera)
живеят по корени на дървета,
които се спускат от таваните на
пещерите. Макар и рядко, в
пещерите се намират и видове
от разредите Thysanura,
Psocoptera и Hymenoptera.
Колемболи (Collembola).
Срещат се почти във всяка
пещера, у нас в пещерите са
познати 49 вида, от които 7 се
смятат (доста условно) за
троглобионти, Те спадат към
родовете Onycychiurus,
Protaphorura (Onychiuridae),
Pseudosinella (Entomobryidae) и
Tomocerus (Tomoceridae).
Диплури (Diplura). В
много пещери се наблюдават
бели насекоми с антени отпред
и дълги нишковидни
придатъци (церки) отзад. Това
са диплурите (у нас 3
троглобионтни вида от род
Plusiocampa) . По-рядко се
намират представители на
Пещерни многоножки и нисши насекоми
друго семейство - Japygidae.
1 - Камподея (Campodea, Diplura)
Троглобионтни япикси са
2 - Стоножка трахисфера (Trachysphaera, Glomerida,
намерени в пещерите на
Diplopoda)
Сардиния, Гърция, Афганистан
3 - Колембола (Pseudo$/ne//a, Collembola)
и Конго. У нас също си струва
4 - Скрипя литобиус (LJthobius, Lithobiomorpha,
да се търсят. В многократно
Chilopoda)
посещаваната туристическа
5-Стоножка (Diplopoda)
Биоспелеолофия
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пещера Кутуки край Атина чак през 1980 г. беше намерен
забележителният нов вид и род Trogljapyx hauseri.
Тизанури (Thysanura). Някои видове от сем. Nicoletiidae
се срещат в пещерите и могат да се смятат за троглобионти. Те
са слепи и депигментирани. Четирите вида от род Cubacubana,
които обитават Антилските острови, са познати само от
пещерите. У нас николецииди не са намерени в пещерите, но не
е изключено да се намерят.
Хлебарки (Dyctioptera). Пещерни
хлебарки от подразред Blattaria, понякога в
огромен брой, се срещат в много тропични
страни, но не и в Европа. Някои (род
Alluaudellina от Африка и Хималаите) са
1
морфологично нестабилни и всред един и
същ вид се наблюдават екземпляри с
различна степен на редукция на крилата и
очите. За истински троглобионти (пълна
липса на очи и крила, много удължени
крака, пълна депигментация) се смятат два
вида от род Spelaeoblatta от Бирма и
Trogloblatella nullarborensis от Австралия.
Три вида от род Loboptera, описани от
2
Пещерни бръмбари (разред Coleoptera)
1,2,3,4 – сем. Cholevidae, подсем.
Leptodirinae Bathysciinae
5,6,7 – Дувалиус, фегомизетес, афенопс
(Duvalius, Pheggomisetes, Aphaenops), сем.
Бегачи (Carabidae, Trechinae)

3
пещери на о. Тенерифе
(Канарски острови) са също
троглобионти.
Правокрили,
или
скакалци (Orthoptera). В
пещерите край западната ни
граница и в Родопите са
намерени представители на
интересните
пещерни
4
скакалци
от
сем.
Raphidophoridae. Засега се смята, че те спадат само
към един вид: Troglophilus neglectus. На юг от
нашата страна, в пещерите на Гърция, са
разпространени много видове от друг род пещерни
скакалци -Dolichopoda, но те у нас не са открити. В
пещерите има и щурчета от род Discoptila. В други
страни (Южна Азия, Мексико, Австралия) живеят
Пещерен щурец (Pheophilacris)
Биоспелеолофия
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и се хранят с други пещерни секоми.
Бръмбари
(Coleoptera). Представителите
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на семействата Cararabidae и Cholevidae са измежду й-забележителните пещерни итатели и не
е чудно, че са описани преди другите групи животни. Първото описано пещерно безгръбначно
е бръмбарът Leptodirus hohenwarti от Постойна 1831 г). Първите безгръбначни съобщени от
пещерите на България, Гърция, Словения и др. страни, са бръмбари.
От многобройните семейства разред Coleoptera (твърдокрили, или бръмбари) само няколко са
пригодени към постоянен живот в пещерите. Най-честите троглобионти дребните кафяви
бръмбарчета сем. Cholevidae (Catopidae), които живеят по гнилото дърво, глината и гуаното. В
европейските пещери троглобионтите спадат почти изцяло към подсемейството Lptodirinae,
по-известно като Bathysciinae. Повечето нашенски видове имат вална форма, но в пещерите по
адриатическото крайбрежие живеят странни дългокраки лептодирине с топчести коремчета
(Leptodirus). В България такава странна форма има само ендемичният род и вид Genestiellina
gueorguievi
от
пещерите
в
Троянско. В нашите пещери са
познати 24 вида от Fam. Catopidae,
от
които
16
от
подРат.
Leptodirinae. Между тях са и
всички
троглобионти
в
семейството, всички ендемични за
България.
Останалите
са
троглофили и троглоксени и
спадат към подРат. Cholevinae
(Catopinae).
Троглобионтиге
спадат към родовете Netolitzkya
(Средния Предбалкан), Hexaurus
(Средна Стара планина), Beronia
(Белоградчик),
Beroniella
(Тетевен), Balcanobius (Етрополе),
Genestiellina (Троянско), Beskovia
(Черепиш), Radevia (Врачанската
планина), Bureschiana (Източни
Родопи), Rhodopiola (Бачково),
Bathiscia (Ягодина) и Tranteeviella
(Тетевенско). Бръмбарите-бегачи
са представени от троглобионти,
троглофили и гуанофили, но
троглобионтите са представени у
нас от подсемейството Trechinae,
и по-специално от родовете
Pheggomisetes (светломразци) и
Duvalius.
Жълтеникавите
полупрозрачни светломразци са
дали импулс на д-р Буреш да
започне през 1922 системното
изследване
на
българската
пещерна фауна. Те са три вида и Пещерни бръмбари (разред Coleoptera)
се срещат в много пещери на 1 - Пселафид (Texamaurops, Pselaphidae), САЩ
Западна Стара планина, почти без 2 - Воден бръмбар (Phreatodytes, Dytiscidae), Япония
да преминават на изток река 3 - нимфа на Leptodirinae
Искър. Има ги в Леденика, 4-ларва на Leptodirinae
пещерите при Лакатник, Гинци, 5, 6 - жизнени цикли на Leptodirinae
Комщица, из Врачанската планина, при Карлуково и др. Родът е практически ендемичен за
България
(намерен
е
и
в
Царибродско).
Дувалиусите
(почти
всички
от
под
род
Paraduvalius)
са
по-дребни
и
по-малобройни.
Те
Биоспелеолофия
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спадат към род, широко представен в
Средиземноморието. У нас се срещат
главно в пещерите на Стара планина и
по-малко в Родопите. Забележителният
троглобионт
Rambousekiella
ledenicensis е описан от пещерата
Леденика през 1925 г. и оттогава почти
не е намиран.. От другите бегачи,
които се срещат в българските пещери,
по-интересни са едрите гуанофилни
видове от род Laemostenus. Някои
троглофилни видове от род Trechus са
чести в пещерите.
От останалите семейства бръмбари
заслужават
внимание
три
дребничките
Pselaphidae,
продълговатите гуанофилни Staphylinidae
и
подземните
хоботници
(Curculionidae). Стафилинидите найчесто са представители на родовете
Atheta (дребни) и Medon и Quedius
(едри). В Северна Африка живеят и
троглобионтни слепи стафилиниди
(Apteranillus, Apteraphaenops), каквито
няма в Европа. Понякога по висящите
от пещерните тавани корени се срещат
слепи подземни хоботници от род
Troglorhychchus (у нас два вида). В
пещерите Бату в Малая живее
светещият
бръмбар
Lychnicrepis
antricola от семейството на светулките
(Lampyridae). Вероятно е в българските
пещери да се намерят и други
троглобионтни бръмбари. Със своя Двукрили насекоми (разред Diptera)
ендемизъм, с особената си биология и 1 • Комар арахнокампа (Arachnocampa,
физиология и с еволюционните си Mycetophilidae)
възможности те представляват голям - Нова Зеландия
2-Безкрила муха алопниксия (Allopnyxia), Италия
интерес за науката.
Дървеници (Heteroptera). Само 3 - Безкрила прилепна муха (Stylidia,
4 вида от този голям (35000 вида) Nycteribiidae)
разред могат да се смятат за 4 - Комар анофелес (Anopheles, Culicidae)
троглобионти. Това са Cavaticovelia 5 - Безкрила муха мормотомия (Mormotomyia),
Кения
aaa и Nesidiolestes ana от Хавайските
острови, Collartida anophthalma от о.Йеро (Канарски острови) и Л/ера anophthalma от пещ.
Мовиле в Северна Добруджа. От познатите до 1977 г 55 вида Heteroptera, намерени в пещери,
35 са спадали към сем. Reduviidae (подсем. Emesinae) и 20 към Cimicidae. Голямата изненада е
било откриването в румънска Добруджа на напълно сляп вид от род Л/ера, който род не живее
под земята.
Хомоптери (Homoptera). В много пещери се срещат дребни цикади (Auchenorhyncha),
някои от които са слепи и с редуцирани крила. Някои видове от род Meenoplus (Meenoplidae)
от пещерите на Канарските острови са троглобионти. У нас по корени на дървета са намерени
цикади от сем. Cixiidae. От Мадагаскар е описан троглобионтен род и вид циксиида
Typhlobrixia namorokensis.
Биоспелеолофия

13

Двукрили (Diptera). По стените на пещерите и по прилепното гуано се срещат
много видове мухи и комарчета от сем. Mycetophilidae, Heleomyzie, Phoridae, Sphaeroceridae,
Muscidae и др. Те са троглоксени или троглофили -гуанофили. По прилепите живеят
паразитни мухи от сем. Nycteribiidae и Streblidae. В някои пещери зимуват в голям брой
комари от род Anopheles. В африканските пещери има анофелеси, целият цикъл на които се
развива под земята. От пещерните двукрили обаче вероятно най-интересни са видовете от род
Arachnocampa (Mycetophilidae). Хиляди ларви на троглофилната Arachnocampa luminosa
висят на светещи нишки в прочутата пещера Вайтомо в Нова Зеландия.
Ручейници (Trichoptera). В пещерите се срещат три рода от тези кафеникави насекоми,
подобни на пеперуди (Stenophylax, Micropterna и Mesophylax). Те стоят обикновено по стените. Ларвите им се развиват във водата извън пещерите. Ручейниците се смятат за редовни
троглоксени.
Пеперуди (Lepidoptera). По стените на пещерите обикновено се наблюдават два вида от
род Triphosa (Geometridae, плоски, разперени и прилепени за стената) и един вид нощенка Scoliopteryx libatrix. Понякога влизат и други видове, но по-характерни са обитаващите в
гузното молци. Повечето от "пещерните" пеперуди са троглоксени.
Гръбначните животни в пещерите.
Пещерни риби
Всички основни класове гръбначни
животни имат представители в пещерната фауна,
но много от тях живеят в тропичните и други
извъневропейски
пещери.
У
нас
найхарактерните пещерни гръбначни са прилепите и
хайдушките гарги.
Рибите. В пещерните води на много страни
на всички континенти (без Европа) са открити
слепи риби, които никога не напускат подземната
среда. Интересен факт е, че в континентът с найбогата и разнообразна пещерна фауна (Европа)
няма нито един вид чисто пещерна риба. В
нашите пещери понякога се виждат риби
(пъстърви, мрени и др.), но те са случайно
навлезли отвън. Забележителни слепи риби
живеят в пещерите и подземните води на
Мексико, САЩ, Бразилия, Куба, южен Китай,
Иран, Ирак, Конго, Мадагаскар и др. страни.
Първата
пещерна
риба
(Amblyopsis spelaeus
от САЩ) е описана
още през 1842 г., но
от Китай и др. всяка
Пещерна птица Гуачаро
(Steatornis caripensis)
Южна Америка

година се описват нови видове.
Земноводните. В българските пещери
може да се види само някоя жаба или дъждовник, потърсили
подслон от лъчите на слънцето. По далматинското крайбрежие на
Словения и Хърватско обаче в пещерните води живее прочутият
пещерен протей (Proteus anguiuinus), първото пещерно животно,
съобщено още през
1689 г. Негови далечни роднини (род
Протей (Proteus anguinus)
Hydromantes
от
Fam. Plethodontidae), но не слепи, обитават
пещерите
на
остров Сардиния. Други представители на
безбелодробните саламандри (Plethodontidae) са чести посетители на пещерите в Мексико и в
Биоспелеолофия
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южната част на САЩ. Около 40 вида
от
това
семейство
посещават
пещерите, много от тях имат
редуцирани очи, а 6 вида от родовете
Typhlotriton,
Gyrinophilus,
Typhlomolge, Eurycea и Haideotriton
се смятат за троглобионти. Жаби,
подобни на нашите дървесници, но
спадащи
главно
към
род
Eleutherodactylus
(Fam.
Leptodactylidae), често живеят в
пещерите на Куба и други пещери на
Новия свят.
Влечугите. Една от причините хората да се боят от пещерите е вярването, че "там има
змии". Това за българските пещери не се отнася - в тях нормално влечуги не живеят, но в
други пещери по входовете е пълно с гущери - гекони, а във вътрешността са се пригодили да
живеят няколко вида змии, В пещерите в Азия един вид смок (Elaphe taeniura) често навлиза
дълбоко, за да лови прилепи. Още по-специализирана е кубинската боа епикратес (Epicrates
angulifer). Десетки от тези големи ендемични змии, които кубинците наричат "маха", могат да
се видят в пещерите на Куба, включително и в горещите пещери на Ориенте, където те ловят
излизащите вечер хиляди прилепи от вида Phyllonycteris poeyi. Някои пещери носят името
"змийски"(Куева де лос Махаес).
Птиците. Измежду десетината хиляди вида птици в света едва 5-6 могат да се смятат за
"пещерни" (можем да ги наречем троглофили).
Най-прочута е "маслената птица ", или гуачаро
(Steatornis caripensis), която е описана от самия
Хумболт от Венецуела и се среща в пещерите на
тропична Южна Америка. Тя образува отделен род
и семейство в разреда на козодоите. Ориентира се в
пещерите посредством "сонар", като издава щракащ
звук с честота 7000 херца (не ултразвук!) и улавя
отразеното от препятствията ехо. Известната
венецуелска пещера "Куева дел Карипе", откъдето
Хумболт е описал през 1799 г странната птица, е от
1949 г. част от Националния парк Александър фон
Хумболт. Преди това индианците са избивали
хиляди от тлъстите малки на гуачаро за добиване
на мазнина, която са използували за храна и за
лампите си.
Други
прочути
пещерни
птици
са
далекоизточните "лястовици" (всъщност бързолети)
салангани (род Соllоса//а). Стотици хиляди, а в
някои пещери на Калимантан даже и милиони от
тези добри летци гнездят по високите тавани и
стени на пещерите в Малайзия, Индонезия, Южен
Китай и други страни. Те също се ориентират не с
ултразвуци, а със "сонар" - слаби щракания с
честота до 5000 херца. Гнездата им са изградени от
застинала слюнка (понякога смесена с водорасли).
Голям подковонос
Местните жители се катерят с невероятна ловкост
(Rhinolophus ferrumequinum)
по стените и по дълги бамбукови прътове,
събират гнездата и ги продават в Китай, където
супата от "лястовичи гнезда" много се цени. Някои други птици също гнездят в пещерите
Биоспелеолофия
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(африкански скорци), а у нас няколко метра навътре от входа могат да се намерят гнезда от
червеногръдка или други птици. В пропастите на България, в Пиренеите и други страни не е
рядкост да се намерят гнезда на хайдушки гарги (Pyrrhocorax graculus). Ямата при с. Лакатник,
Чавките на връх Соколец, Гаргина дупка, пропастта Целикокаве в Албания и пр.
Бозайниците. В европейските пещери се срещат видове от разредите гризачи, хищници и
прилепи. Някои мишки изкопават дупките си или живеят между камъните дълбоко в ещерите,
вкл. и българските. В Мексико е известен плъхът неотома, който е почти изцяло пещерен. Той
не е сляп (в света не са известни троглобионтни бозайници), а из пещерите се ориентира, като
маркира пътя си с капки урина. Големият сънливец, или съсел (Myoxus glis) може да бъде
видян по стените на пропастите или в привходните части на пещерите. Из българските
пещери не е рядкост да видим дупки от лисици или язовци и купчинки с изпражненията
им. В пещерите на Азия са виждани леопарди или дори тигри. Някога и в европейските
пещери са живяли изчезналите днес едри хищници-пещерните мечки, хиени и лъвове. В
Уганда, по склоновете на пл. Елгон, са прочутите Слонови пещери, където слоновете влизат
в търсене на някои минерални соли. В крайморските пещери (и у нас край Камен бряг и
Маслен нос) живеят или са живяли тюлени.
Най-характерните пещерни бозайници са прилепите, Разред Chiroptera се поделя
на два подразреда: едрите плодоядни прилепи, или летящи лисици (Megachiroptera) и
обикновено по-дребните
насекомоядни прилепи
(Microchiroptera). Някои от
плодоядните прилепи живеят и в
пещерите, като често образуват
огромни колонии (Прилепната
пещера, или Гуа Лауа на остров
Бали). Пещерни са и най-близките
до Европа плодоядни прилепи
Rousettus aegyptptiacus, които се
срещат на о. Кипър и в Мала Азия.
Всички европейски прилепи се
отнасят към насекомоядните. В
Европа те са 30 вида, от които 29 са
намерени и в България. Между
тях подчертано пещерни са
големите нощници (Myotis myotis,
M. blythi oxygnathus), пещерните
дългокрили (Miniopterus
chreibersi) и всичките пет вида
подковоноси (род Rhinolophus). В
пещерите често влизат и други
видове прилепи, Голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum)
особено за зимуване (дребни
видове от родовете Myotis,
Pipistrellus, Plecotust Barbastella,
Eptesicus). Някои български
"прилепни пещери" съхраняват едни от последните големи зимуващи или размножителни
колонии на прилепи в Европа. Необходимо е за тях да се полагат особени грижи, да не се
безпокоят прилепите, най-вече през размножителния сезон (юни-юли) и по време на
зимуването. Всички видове прилепи у нас са под закрила на закона, а много от тях са сериозно
застрашени.
В тропичните страни живеят повечето от известните в света около 1000 вида прилепи. В
някои пещери в Мексико и други страни се събират колонии по няколко милиона всяка. Те
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често са съставени от прилепи, спадащи към други семейства, а не към европейските
Rhinolophidae и Vespertilionidae. В пещерите на Мексико и Южна Америка се срещат и вампири (Desmodontidae), които се хранят с кръв и често пренасят бяс.
Събиране и консервиране на пещерни животни.
Пещерна фауна се събира по много начини. Най-елементарният е чрез пряко събиране
при оглеждане на субстрата (камъни, гуано,
гнило дърво, сталагмитови повърхност) и
събиране с меки пинцети, навлажнена
четчица или ексхаустор (стъклен цилиндър с
шлаух и тръбичка за всмукване). Друг
активен начин е като се вземе субстрат
(гуано, детрит) и се екстрахират от него
животните с фуния на Тулгрен - Берлезе.
Почти всички животни се събират в етилов
алкохол с концентрация около 70-75%. Някои
групи (планарии) изискват по-специални
разтвори, напр. течността на Бошан
(пикринова киселина 1 д, алкохол 80% 150 cc,
формалин 40% 60 сc, ледена оцетна 15 cc).
Дъждовните червеи и охлювите се умъртвяват
в пълна с вода епруветка с 5% алкохол, след което се прехвърлят в по-силен алкохол.
Бръмбарите и другите насекоми могат да се събират в епруветки с оцетов етер, за да не се
втвърдят. Има различни методи за събиране на водна пещерна фауна (със сакче, с мрежа на
Цветков, с промиване на тинята и др.). Както водната, така и сухоземната фауна могат да се
събират по-ефикасно с примамки или капани. Използува се развалено месо, бира, сирене или
други органични материали. Те се поставят в специални панички или в пластмасови бутилки,
които се обозначават добре. Когато се поставят капани, на дъното на съда се налива чист
етилен-гликол без миризма или друга фиксираща течност. Капаните трябва да се проверяват
често и след приключване на експеримента на всяка цена се изнасят от пещерата. Оставените
там с месеци и особено изоставените капани могат да нанесат големи поражения на
пещерната фауна и напълно да унищожат фауната на някоя по-малка пещера.
Събраните в епруветки пещерни обитатели се етикетират ВЕДНАГА, като на етикета се
пише с молив името на пещерата, селището, датата на събиране, събирача, евентуално и други
данни (температура, биотоп, място в пещерата). Повече данни се нанасят в бележника, като се
отбелязва номерът на съответната находка. При пренасяне на живи животни се използуват
епруветки или други стъклени съдове, на дъното на които има навлажнена гипсова подложка.
Те се нареждат в термос или друг изотермичен съд. Етикетите се приготвят предварително и
се поставят вътре в епруветката. Разпределянето на материала се прави в лабораторията под
бинокуляр, като се внимава за някои много дребни организми. Троглобионтите са под защита
на закона и затова се събира само необходимият за изследване брой.
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА НАЙ-РАННАТА ИСТОРИЯ НА
ЧОВЕКА, АРХЕОЛОГИЯ И СПЕЛЕОЛОГИЯ
Стефанка Иванова, АИМ-БАН
ВЪВЕДЕНИЕ
Началото на човешката история е един от най-вълнуващите етапи в развитието на
човечеството и буди огромен интерес в съвременния човек.Зората на нашата цивилизация,
най-ранните следи от човешко присъствие на земята, първите стъпки на човека в началото на
дългият път на заселването на планетата вълнуват въображението . От древни времена хората
търсят отговори на въпросите: от къде сме дошли, какво е било преди нас, от къде идва
умението на човешката ръка да направи каменна брадва, да извае склуптура. Защо човекът е
вдигнал очи към светлината на звездите, сътворил прекрасна музика, създал богове, на които
да се се кланя.
АРХЕОЛОГИЯТА е науката, която въз основа на намерените материални следи от дейността на човека, се стреми да даде отговори на въпросите, свързани с най -ранната човешка
история .
ПРАИСТОРИЯТА е науката, която изучава развитието на човещкото общество - от появата на човека - до появата на писмеността. Най-ранният период на праисторията включва
старокаменната епоха - ПАЛЕОЛИТ (от палайос - стар и литос - камък).Началото на
палеолита се отнася към първите следи от появата на човека - преди 3 милиона години и
завършва с края на последното заледяване -10 000 год. ВР.
Това е най-продължителният период в историята на развитието на човешката
цивилизация.. Свързан е с уменето на човека да създава каменни и костни сечива, да ловува,
да лови риба, да създава костени и каменни произведения на изкуството, да рисува върху
стените на пещерите, да използва огъня, да погребва своите мъртви. През палеолита човекът
създава и развива адаптационните си умения, които му позволяват да просъществува и да се
утвърди като една от най-устойчивите форми на живот на Земята.
Изследванията на корените на човешка цивилизация са съпроводени с изключителни
трудности и съществено се различават от методите на изследване на по-късните
праисторически периоди: от една страна тогава възможностите на човека да остави следи от
своето съществуване и дейност са твърде ограничени - не познава керамиката и метала, не
води уседнал живот, няма писменост, не създава стабилни градежи. От друга страна - от този
период ни делят стотици хиляди, понякога и милиони години. Твърде малки са
възможностите незначителните следи от човешко присъствие да оцелеят до днес.
Съвременният човек има обща (а и не винаги реална) представа за обкръжаващата нашия
прародител среда, която е определяла начина му на живот. Поради това достоверната
интерпретация на намерените следи често е невъзможна
Понякога се изказва съмнение за ползата от изучаването на човека в такава далечна
епоха - от тогава всичко коренно е променено. Днес не съществува голяма част от света, който
тогава е заобикалял човека - изчезнали са животните, които е преследвал, горите, тундрата и
степта, в които е живял, не е останало почти нищо от създаденото от неговата ръка. Но
именно в онази далечна епоха са се създали и развили механизмите на адаптация, които днес
определят поведението на човека в заобикалящата го действителност. В основата на найсложните модерни технологии е мотивацията на интелекта, създал първите оръдия от кремък
кост и рог.
НЯКОИ ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ПАЛЕОЛИТНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ
• В търсене на началото
Корените на спора за произхода на човека стигат далеч назад във времето. Хилядолетия
наред човечеството се опитва да разгадае тайната на своя произход. Няма народ в света без
предание за своето начало, отразяващо неукротимата страст за познаване на собствената
история.
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През дълъг период властва библейската теория за създаването на света и човека. Сега
може да изглежда забавно твърдението че светът е създаден за шест дни, но само преди
няколко века , вярата в безгрешността на това твърдение, е всеобща и безрезервна. През 19 век
обаче се натрупват твърде много факти, които изискват обяснение. През 1859 година излиза
знаменитият труд на Ч.Дарвин " За произхода на видовете", в който се доказва твърдението че
съвременният животински и растителен свят има общо родословие с древните животни и
растения. По-късно, през 1871 г, в "Произход на човека" Дарвин убедително доказва, че
процесът на развитие е валиден и за човека , че той е последното, най-високо организирано
звено във веригата на развитие и е в родствени връзки с останалия животински свят. Човекът
и човекоподобните маймуни произхождат от един и същ общ прадед, живял в отдалечен
геологически период. С това се поставя въпросът за "липсващото звено" - общия прародител
на човекоподобните маймуни и човека. Не по-малко спорен е и въпросът за люлката на
човечеството -къде е станало отделянето на човешкия род от общото стъбло: Африка, Азия,
Европа? До днес продължават да се откриват нови изкопаеми форми на рода Хомо и всяко от
тези открития разширява кръга на неизяснените проблеми.
В Европа, още в 1830 г, в близост до град Лиеж, е намерен череп на изкопаем човек, но
допотопността на находката е неприемлива дори за известните специалисти, и е забравена, а
когато години по-късно черепът е реконструиран и публикуван - "голямата битка за
неандерталеца" вече е отшумяла. Във шкафа и без последствия е прибрана и една находка от
1857 г от Гибралтар. Въпросът за неандерталеца се поставя през 1857 година. В каменна
кариера в долината на р.Неандертал, приток на Рейн, са намерени череп и парче от раменна
кост. Техният откривател - учителят Фулрот, ги определя като изкопаеми кости на пратип на
човешкия род. Но авторитетните немски анатоми - едни от най-добрите за времето си
специалисти, отхърлят това твърдение. Важното откритие е забравено за следващите 30
години до намиране на два неандерталски скелета в пещера в Белгия, но вече придружени с
кости на мамут и космат носорог, подкрепящи древната им възраст.И тъкмо започва да се
изгражда системата за развитие на изкопаемите и "загатката на пилтдаунския череп" намерен
през 1912 година в кариера за чакъл в Англия разбунва духовете. Дълбочината, на която са
намерени останките и вида на намерените заедно с тях кости на изкопаеми животни,
определят възрастта на черепа на няколко стотин хиляди години. Находката обръща надолу с
главата всички изградени до тогава представи за изкопаем череп - размерите на мозъка и
формата били сравними с тези на съвременния човек, но формата на челюста - маймунска. До
известна степен е удовлетворено човешкото тщеславие - все пак е по-престижно да имаш
голям череп, и лице на маймуна, а не обратното.Зад пилтдаунската находка застават двама от
най-авторитетните за времето учени. 40 години по-късно се доказва че "пилтдаунската
находка" е фалшификат - челюстта е на маймуна' а черепа на живял преди 500 години
индивид.
В края на 19 век мисълта за неандерталеца като реално древно същество започва да се
приема по-спокойно ,когато идва шокиращото съобщение за останки от преди половин
милион години на остров Ява — по форма находката е по-стара от неандерталеца и е наречена
от нейния откривател, холандския учен Дюбоа - Питекантропос еректус - изправен човек.
Отново възниква надеждата, че е открит прехода към човека. Но излизат все нови и нови
находки. В пещерата Чжоукоутян при разкопки през 1918-1938 г са открити останки датирани
на 350000-400000год. ВР -т.нар. Синантроп.
През всички тези години основните усилия са насочени в търсенето на началото на
човешката цивилизация на територията на Европа, остров Ява, Китай. Все още никой не е
мислил за Африканския континент. А още Плиний Стари е написал че " новостите идват от
Африка".
През 1924 година Р.Дарт открива в Южна Африка детски череп, дава наименованието
австралопитек на новия вид и отново се смята че е намерено свързващото звено между
висшите маймуни и ранния човек. Постепенно броят на подобни находки от Южна Африка
расте и се очертава идеята за австралопитека като най-вероятен прародител на човека.
Но отново неочаквано откритие обърква изградената система. В Източна Африка, в
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района на Серенгети, на юг от езерото Виктория са открити останки от човек датирани на
1750000год. ВР, наречен зинджантроп. Откритието е свързано със задълбочените изследвания
на семейство Лики, в резултат на . които постепенно са намерени множество варианти на
зинджантропа и им е дадено названието Хомо Хабилис (умел човек). През 1977 година е
направено едно от най-разтърсващите открития: в Летоли, в пласт вулканична пепел на
избухнал преди 3700000 год ВР вулкан, са открити стъпки на две двукраки същества, които се
проследяват на протежение на 23 м (възрастта им се определя въз основа на датирането на
вулканската пепел). Не по-малко по важност е и откритието на Д.Йохансен в района на
езерото Хадар - Етиопия. През 1974 година той открива скелет на млада жена, вървяла по
брега на езерото преди 3000000 год. Находката влиза в историята с името Люси, песента на
битълсите огласявала лагера в нощта след откритието.
Откритията на древни изкопаеми хоминиди продължават и днес. Но все още не са
попълнени празнините във веригата на човешката еволюция. Стъпките на Люси са насочени
към нас, но къде е тяхното начало? Може да очакваме всеки момент ново откритие да
промени изградената за сега схема, която най-общо се представя по следния начин. Висшите и
низши примати се разделят преди около 50 милиона години. Преди 30 милиона години от
бъдещата линия на хоминидите се отделя линията на маймуните от Стария Свят. Преди около
20 милиона години от линията на хоминидите се отделят прадедите на днешните азиатски
гибони, след това тази на орангутаните и последни - прадедите на горилата и шимпанзето. Но
все още не са изяснени причините за отделянето на човека от общата еволюционна верига на
приматите, За сега, въпреки редица празноти в систематичната класификация на рода Хомо,
се приема следното разграничаване: Австралопитек - Питекантроп - Хомо неандерталензис Хомо сапиенс (изкопаем) - Хомо Сапиенс-Сапиенс. Все още не са разрешени въпросите за
характера на това развитие, в кой момент се е отделил рода Хомо, има ли по-ранни звена в
неговото развитие,
Австралопитек — най-ранни останки от района на Южно Африка. Познат с множество
разновидности и съществуващ през много продължителен период, като най-ранните му форми
се отнасят към 3 милиона години. Общи характерни черти са изправена стойка на два крака и
разлики с човекоподобните маймуни по отношение на строежа на таза, гръбнака и
крайниците. Черепът все още има примитивен характер и обемът му е 450-600 куб.см. Умее да
изработва сечива от камък - т.нар. валунни оръдия.
Питекантроп - останките му са разпространени на значително по-голяма площ в Азия,
Африка и Европа между 650000 и 350000 год.ВР. Общи белези са масивната челюст,
изпъкнали надочни дъги, плоско чело, скосен тил. Обема на черепа е 950-1050 куб.см.Наред с
валунните оръдия изработва бифаси и други подобни сечива.
Неандерталец въпреки че много специалисти смятат неандерталеца за странична линия
на развитие, (не по посока на Хомо Сапиенс) за сега се приема че стои в началото на
отделянето на рода Хомо. Разпространен посевместно на територията на Стария Свят 10000040000 год.ВР. Сравнително нисък (160 см) наведен напред, изпъкнали надочни дъги, тежка
масивна челюст. Вместимостта на черепа е близка до тази на Хомо Сапиенс - 1300-1650
куб.см. Изработва богат набор от сечива, добър ловец и събирател, практикува магически
ловни култове, погребва мъртвите си, познава огъня.
Хомо Сапиенс - за сравнително кратко време , между 40000 и 36000 год. ВР Хомо
Сапиенс измества неандерталеца почти на цялата територия на Стария Свят .Предполага се че
в отделни райони (Близкия Изток) отделянето на Хомо Сапиенс е станала по-рано.
Прогресивната форма на Хомо сапиенс, наречена кроманьонец, е била с височина около 180
см. Кроманьонецът е изграждал жилища, служил си е с твърде разнообразни оръдия и оръжия
и е създал прекрасни произведения на изкуството - гравюри и резба върху кост, рог и камък,
склуптори на животни и хора, великолепни рисунки върху стените на пещерите.
Много са неизяснените въпроси в еволюцията на човека. Съвременната наука се стреми
да даде обяснение на въпроса защо само един биологичен вид се променя по начин, даващ
възможност на потомците му да станат предци на разумния човек. Издигат се различни
хипотези - от мутация като резултат на засилена радиация в определен район на Африка до
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намеса на извънземни фактори. Разкривайки тайните на ДНК молекулярната биология хвърли
бомба сред палеонтолозите с твърдението, че човекът се е отделил от общия клон преди
обособяването на горилата и шимпанзето. Така човек в известен смисъл се превръща в
предшественик на някои маймуни. По този въпрос може да завършим с думите на известен
изследовател " Най-новите открития и фактът че те поставиха под въпрос класическото
датиране не изясниха нашия произход. Точно обратното - умножиха възможните пътища в
родословието на човека"
Археологията на каменната епоха и другите науки Изследването на развитието на човека
и човешката цивилизация е основна задача на археологията на старокаменната епоха. Човекът
се развива в тясна връзка със заобикалящия го свят и както физически, така и със своята
култура реагира на всяка промяна в заобикалящата го среда. Може би именно съвършеният
начин на адаптация на човека към всяка промяна е в основата на способността му да оцелее
през продължителнит период на драстични промени в заобикалящия го среда и да изгради
цивилизацията на съвременния свят.
Съществуването на човека е свързано със заобикалящата го среда и за да разберем
механизмите на човешкото развитие трябва да познаваме и разбираме и тези на развитието на
заобикалящия го свят. Природофизическите науки изследват също промените на растителния
и животински свят . И в този случай интересите на археологията се преплитат с тези на редица
други хуманитарни и точни науки. Палеолитната археология използва резултатите от
последните достижения на хумарните и точни науки, без което не би могла да реши основата
задача на своите проучвания - пълна реконструкция на живота на човека и заобикалящата го
среда в най-ранния период на неговото развитие.Именно това е същността на модерните
изследвания , които излизат от ограничения кръг на собствените си методи и активно
сътрудничат във всички области на науката. Пример за сътрудничеството е прилагане на
методите на изследване на точните науки при датирането на археологически обекти.
Датиране : през по-късните периоди на човешката история, когата съществува писменост
и календар, не е проблем да се определи точно времето на дадено историческо събитие. За
палеолитната археология това е една трудна задача, нека си припомним че става въпрос за
събития станали в периода между 4 милиона и 10000 год преди нас.
При археологическото датиране се работи най-често с две категории прецизност:
относителна хронология и абсолютна хронологи.
Относителното датиране е свързано с определяне на връзката във времето между
няколко предмета т.е. да се определи "това е по-старо, това е по-младо". Ако за дадени
находки по други методи е определена възрастта им, то всички находки, които лежат над о
неделените са по-млади, а тези който са под тях са по-стари. Този начин на определяне на
възрастта на находките поставя веднага въпроса за нарушаване на седиментите - пластовете в
които се намират те. Ако реда на стратификация на пластовете е нарушен (например
имянарски изкопи) находките не могат да се определят хронологически.
Абсолютно датиране: времето на събитието се опреля с точна дата. Един от широко
използваните методи за датиране е радиовъглеродния. Основава се на факта че във всички
живи организми се съдържа определено количество активен въглерод - С14. В момента на
смърта на организма радиоактивният въгларод преминава в обикновен. Тъй като е известен
периода на полуразпад на С14, то точно може да се определи датата, когато живият организъм
е вече на е жив, т.е. да се датират намерените кости или въглени, с което се датира и времето
когато е живял човекът, убил животното или запалил огъня. Този метод не може да се
приложи за период по-стар от 40000 гсд. За по-старите периоди се използват калиево
аргоновия и термолуминсцентния метод. Един сигурен метод за датиране на много ранни
находки е палеомагнитният метод. Той се базира на периодичните смени на магнитните
полета на земята при което се сменя и ориентацията на съдържащите желязо частици в
седиментите .Въз основа на цикличността на тези промени е изработена палеомагнитна скала,
спрямо която се определя възрастта на седимента, в който лежат изследваните археологически
обекти.
Поленов анализ : основава се на свойството на цветния прашец на растенията да се
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запази в продължение на милиони години неразложен в седиментите.При поленов анализ на
проба от седимент в който има следи от човешко присъствие могат да се определят вида на
съществуващата през този период растителнот (т.е. обкръжаващия човека растителен свят),
климата и влажността и да се определи времето, когато са съществували тези усровия.
Познати са множество методи за датиране (на калцитна кора, на зъбен емайл) но при
всички има едно основно изискване, взетите проби със сигурност да принадлежат на пласта,
съдържащ следи от живота и дейността на човека които се стремим да датираме.
Палеолитна археология и спелеология - Пещерите са едни от най-често проучваните
обекти при археологическите изследвания на древните култури. От една страна пещерите са
давали естествен заслон и сигурност на човека. От друга - в пещерите е най-голяма
вероятността да се запазят седиментите, които съдържат следи от живота на човека. Извън
пещерите дейността на природните фактори силно намалява шанса тези следи да бъдат
запазени.
Пещерите, като природен феномен, са предмет на проучване и на спелеолозите.
Сътрудничеството при изследването на пещерите от археолози и спелеолози е добра
възможност за многостранно и пълно проучване на пещерните обекти. Спелеолозите първи
влизат в пещерата обикновено археологът я напуска последен. От професионалната
подготовка и съвестната работа и на двата екипа зависи дали една пещера ще влезе в научно
обращение или ще се превърне в поредния паметник на унищожение. Хилядолетия природата
е ваяла безмълвната красота на подземния свят. Стотици хиляди години пещерата е давала
възможност на човека да просъществува. Няколко часа са достатъчни всичко това да изчезне
завинаги.
Най-често първичните данни, насочващи археолога към проучване на дадена пещера са
дело на спелеолозите. Минимална подготовка в насока на геоморфологията и
седиментологията биха разширили възможността за по-прецизна информация. Важни
критерии при описа на една пещера са :
- височина на отвора на пещерата спрямо дъното на долината на реката, образувала
пещерата.
- Наличие на пещерни седименти - това са наслагите, образувани върху пода на пещерата
в резултат на дейността на ерозията на стените и тавана на пещерата, донесените от вятъра
частици, проникването на наслаги по излизащи на платото комини, речни наслаги от стари
или все още действащи в пещерата реки. Тези наслаги са се образували в продължение на
стотици хиляди години и освен останки от живота на човека (кремъчни и костени сечива,
следи от огнища, структури от камъни и др) съдържат важна информация за климата, фауната,
водния режим на пещерата. Често тези седименти по-късно са унищожени от дейността на
водите. Характерните за кватернерната епоха (1 милион-10000 год ВР) седименти обикновено
са червеникави глини, с голямо количество варовикови блокове с различни размери.
- Наличие на керамични фрагменти, кости или кремъчни отломъци на повърхността. За
жалост повечето пещери са обект на иманярска дейност и именно около изкопа на иманярите
в пръста могат да бъдат наблюдавани подобни находки.
Карта на пещерата. Първите обитатели на нашите пещери
Исторически преглед - първи сведения за българските пещери дава К.Шкорпил . Покъсно учителя от Габровската Гимназия С.Юренич изследва пещерата Поличките при
Дряновския манастир. Проучването на старокаменната епоха в българските пещери е свързано
с дейността на основоположника на българската праистория Рафаил Попов.Той установява
заселване на човека през палеолитната епоха в пещерите : Малката пещера (В.Търново),
Моровица (с.Гложене), Темната дупка (с.Карлуково), Миризливка (с.Орешец), Бачо Киро
(Дряновски манастир). По- късно Николай Джамбазов проучва като археологически обекти
пещерите Деветашката (с.Деветаки), Очилата (с.Ъглен), Самуилица (с.Кунино), Пещ (с.Старо
село), Ловешките пещери .
В настоящия момент палеолитни проучвания се водят от Група за палеолитни
изследвания -Секция за Праистория, АИМ-БАН, провеждаща разкопки и сондажни
проучвания в редица пещери между които Бачо Киро, Темната, Скандална, Футьовската,
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Куршуна, Магурата, Деветашката Козарника идр.
По важни пещерни палеолитни обекти
За улеснение ще дадем определение на някои от срещащите се по-долу термини и
периоди:
Стар палеолит 3000000 год - 300000 год. ВР
Среден палеолит 300000-40000 год ВР; характерни култури левалуазка, мустиерска
Късен палеолит 40000-10000 год. ВР; характерни култури ориняк, гравет, епигравет
Бачо Киро (Дряновски манастир) в пещерата са разкрити 13 хоризонта, съдържащи
многобройни кремъчни и костни артефакти от средния и късен палеолит. От тук произхожда и
зъб на най-ранния Хомо Сапиенс в Европа.Върхове от кост, кости с нарези, костени маниста.
Най-ранна за Европа ориняшка култура датирана към 43000 год.ВР
Темната дупка (с.Карлуково) множество културни хоризонти съдържащи следи от
заселване през средния и късен палеолит.Стотици кремъчни и костни изделия. За пещерата е
получена поредица от дати , отнасящи палеолитното заселване в нея в периода между 100000 13000 год.ВР. От среднопалеолитните пластове произхожда къс от шиста с нарези, датирана
на около 50000 год.ВР, Това е най-старият камък с подобни гравюри, намарен в тази част на
Европа. Пещерата е проучена с активното участие на членовете на софийския пещерен клуб
"Искър" и някои членове на плевенски пещерни клубове.
Козарника (с.Орешец)Пещерата е в началото на интензивно проучване от българофренски екип. Съдържа богати културни останки от късния палеолит, като датирането на
граветския хоризонт дава . най-ранна дата за граветска култура в Европа. 36000 год ВР.
Средният палеолит е представен също с няколко културни хоризонта, в които се редуват
мустиерски и левалуазки култури. Особен интерес предизвиква поредицата седименти,
свързана с ранния палеолит. За пръв път се проучва ранен палеолит в наша пещера. До сега са
установени 5 нива на заселване през ранния палеолит като изследването продължава в
дълбочина. С първите получени дати за един от раннопалеолитните пластове -1000000-750000
год. ВР пещерата се отнася към едни от най-рано заселените пещери на Европейския
континент. Намерени са множество кремъчни и кварцитни оръдия и изключително богато
разнообразие на кости от животни (за някои от тях - съблезъб тигър - не се е предполагало
съществуването им в този район) между които мамут, говеда, коне, хиени, елени и др.
Първична информация за пещерата е постъпила от А.Жалов и Т.Стойчев.
В тъмната тишина се крият отговорите на нерешените проблеми за началото на
човешката цивилизация. С това пещерите са благородно и високозадължаващо
предизвикателство към откривателския дух и професионализма на спелеолозите и
археолозите.
АРХЕОЛОГИЯ И СПЕЛЕОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ.
ЧОВЕКЪТ И ПЕЩЕРИТЕ ОТ ЕПОХАТА НА НЕОЛИТА ДО НАШИ ДНИ.
Магдалена Стаменова
Пещерите винаги са представлявали интерес за археолозите - относително постоянният
микроклимат, малките геоложки изменения във вътрешността им, както и трудната им
достъпност обуславят запазването на археологически останки от култури, които на открито
често са безвъзвратно изчезнали. Голяма част от нашите пещери са многослойни обекти – те
са били обитавани от хората с хилядолетия и дебелината на съществуващия културен пласт е
значителна. Освен това, поради географското си кръстопътно разположение, българските земи
представляват контактен регион за различни народи от най-древни времена, като следи от
тяхната култура често са откривани и в пещерите.
През най-ранната епоха от своята история – палеолита, човекът се оформя като
разумно същество, което успешно се приспособява към заобикалящата го природна среда. Покъсно, по времето на неолита, халколита, бронзовата и желязната епохи, през античността и
средновековието, чак до наши дни, той се развива като социален индивид, чиято дейност
целенасочено променя околната среда и я приспособява към нуждите на съществуването си.
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Преди около 6000 г. Пр. Хр. започват да се формират древните цивилизации на първите
земеделци и скотовъдци и следите от човешката дейност постепенно обхващат цялата
планета. Останките от миналите култури стават все по-многобройни на открито, а старите
обиталища на древния човек – пещерите, вече не са преобладаващия вид жилище. Но и през
по-късни времена пещерите по българските земи продължават да съхраняват ценни сведения
за живота на човека – там са открити многобройни археологически останки от селища,
временни жилища, скривалища, разновременни светилища, средновековни християнски
скални манастири и монашески обители. В тази работа ще бъдат представени накратко в
хронологичен ред промените, характерни за различните епохи и ще бъдат посочени поизвестните от пещерните обекти у нас, където са открити следи от човешката култура от
времето на неолита до наши дни.
Неолит (новокаменна епоха – ок. 6000-4000 Пр. Хр.)
През неолита човекът по българските земи се разселва извън палеолитните
обиталища на своето формиране. Наравно с лова, риболова и събирателството, хората
започват да се занимават и със земеделие. Така се осъществява преход от присвояващо
към произвеждащо стопанство, в резултат на което се появява първото обществено
разделение в човешката история. Появяват се наченки на скотовъдството и започва
одомашняването на някои диви животни (кучето, козата, овцата, свинята, магарето).
Родовите общини на ранните земеделци започват да водят по-уседнал живот; те
продължават да обитават редица пещери по българските земи, но вече започват да
изграждат жилища от дърво и глина, обособяващи все по-многобройни селища на
открито. Подобрена е изработката и ефективността на оръдията на труда (от полиран
камък и кремък, от кост и рог), открита е първата керамика, правена на ръка.
Духовният живот се развива и усложнява: идолната пластика е представена от
зооморфни (наподобяващи животни) и антропоморфни (наподобяващи хора) фигурки и
съдове от глина, камък, кост. Тогавашните хора проявяват грижа за своите мъртви,
макар все още да няма обособени некрополи (съвкупност от отделни гробове, оформящи
“селища” за мъртвите). Появяват се и светилища - стените на някои жилища са
украсени с боя и е възможно там да са изпълнявани култови практики. Богатата
рисувана и врязана украса на керамичните съдове вероятно също има култово значение
и е свързана с разбирането на тогавашния човек за света и мястото му в него.
Много от данните за културата по българските земи от тази епоха са резултат и от
проучванията на българските пещери-неолитни обиталища. По-известните от тях са:
Деветашката и Табашката пещери (Ловешко), Малката пещера (Беляковец, Търновско),
Ягодинската пещера (Девинско), Темната дупка (Белослав, Варненско), Каленската пещ
(Врачанско), както и много други.
Халколит (каменномедна епоха – ок. 4000-2000 пр. Хр.)
Културата на първите земеделци по нашите земи отбелязва нов етап в развитието
си. Земеделието и скотовъдството се обособяват вече като отделни занаяти, които имат
превес над лова и събирателството в прехраната на човека (с развитието на земеделието
започва отглеждането на одомашнено говедо, започва одомашняването на котката).
Оръдията на труда продължават да се изработват предимно от камък, кремък, рог и
кост, но вече се специализират за извършване на определени стопански дейности и
домашни занаяти.
Направени са първите стъпки в рудодобива и металообработката – в бита на
човека се появяват металите мед и злато, от които се изработват оръдия на труда и
накити. С оформянето на отделни занаяти се появява разделение на труда и се
задълбочава социалното разслоение (халколитът е епоха на начално разложение на
родовообщинната формация).
Обогатява се духовния живот, появяват се обособени светилища, понататъшно
развитие получава идолната пластика, представена главно от антропоморфни и
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зооморфни фигурки. Вече са обособени отделно селища и некрополи (най-известен е
Варненския халколитен некропол, а откритите там материали показват високото ниво
на културата по българските земи от този период). Активизират се търговските
контакти с други области от Стария свят, засилва се взаимодействието с различни
култури отблизо и далеч.
Човекът продължава да използва голяма част от пещерите като постоянно
обиталище, но започва да гради все повече селища на открито, някои от тях укрепени с
валове. Пещерни обекти от халколита у нас са: Малката пещера (Мадара, Шуменско),
Бачо Киро, Андъка, Полички (Дряновски манастир), Еменската пещера (Търновско),
Топля (с. Голяма Желязна, Ловешко), пещерата Васил Левски и Табашката пещера
(Ловеч), Моровица (Гложене, Ловешко), Деветашката пещера (Ловешко), Магурата
(Видинско), Харамийската пещера (Триград, Девинско), Долна Каранска (Ягодина,
Девинско), Горни Раж 1 и 3 (Триград, Девинско), Голямата пещера (с. Илия,
Кюстендилско) и др.
Бронз (ок. 3000/2750-1200 пр. Хр.)
Основен поминък за хората от бронзовата епоха са земеделието и скотовъдството
(одомашнен е окончателно конят, в края на епохата е одомашнена кокошката).
Човешкото общество продължава да се развива технологично, задълбочава се
социалното разслоение – през бронзовата епоха настъпва разложение на родовата
община, която е в последния си стадий на развитие (племенните съюзи) и се появяват
начални форми на социална организация от нов тип - държавата.
Съществен напредък отбелязват металодобива и металообработката. Металургията се
специализира и локализира. В масова употреба се въвеждат медта и бронза (изкуствено
създадена метална сплав от мед и калай). Така в историята на човека настъпва епохата на
сплавите, когато металните оръдия и оръжия доказват преимуществата си пред каменните.
Продължават да се усъвършенстват и специализират оръдията на труда (изработвани от кост,
камък и метали) и керамиката (изработвана на ръка или с примитивно грънчарско колело).
Селищата на хората от бронзовата епоха са укрепени и са изградени предимно на
открито, в близост до водоизточници, плодородни земи или пасища. Хората продължават да
обитават също така и някои пещери. Духовният живот достига нова степен на развитие, за
което съдим предимно по откритите некрополи (от началото на бронзовата епоха се появяват
първите могилни погребения с богати гробни дарове). Най-известните паметници на
изкуството са идолната пластика (зооморфна и антропоморфна), монохромните рисунки в
пещерата Магура и златното Вълчитрънско съкровище (13-12 век Пр. Хр.).
През късната бронзова епоха вече може да се определи етнически населението на
българските земи: това са траките, народ от индоевропейски произход. Според първите
писмени сведения за тях (древногръцките извори), тракийските племена са били сред
най-многобройните народи на тогавашния свят (Херодот), а тракийският цар Резос
участвал в Троянската война като съюзник на Троя (Омир). Археологическите
проучвания показват активизиране на културните връзки, при което българските земи
представляват най-важното свързващо културно звено между Малоазийско-Егейския
регион и земите от долното и средно течение на Дунав и Централна Европа.
Сред по-известните пещерни обекти от бронзовата епоха у нас можем да посочим
Магурата (Видинско), Деветашката пещера (Ловешко), Горни Раж 1 (Триград,
Девинско), Голямата пещера (с. Илия, Кюстендилско); Сухи печ (Белоградчишко) и
други.
Желязна епоха (ок. 1000 В.С – 4/3 в. пр. Хр.)
През първото хилядолетие Пр. Хр. понататъшно развитие отбелязват рудодобива
и металообработката. Човекът започва да използва желязото и полиметалните сплави.
През ранната желязна епоха продължава да се формира тракийския етнос. Около 7-6 век
Пр. Хр. вече са известни наименованията на многобройни тракийски племена и тяхното
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местоположение – трибали (Северозападна България); серди (средно течение на Искър);
дентелети и меди (долината на Струма); беси (горно течение на Искър, Витоша и Рила);
сатри (долината на Места); мигдони (долно течение на Вардар); диобеси (горно течение
на Марица); одриси – най-многобройното племе (средно и долно течение на Марица) и
др.
Следи от културата на траките през тази епоха се откриват почти навсякъде по
българските земи. Появяват се първите политически обединения с признаци на държава
в българските земи, сред които най-значителна роля играе Одриското царство. То се
формира около 5-4 век Пр. Хр. и е свързано с името на Терес. Тогава историята на
траките до голяма степен е свързана с историята на древна Гърция. Засвидетелствани са
многобройни политически и културни контакти между гръцките държави и различни
тракийски племена.
Особено интензивни са следите от обитаването на пещерите през желязната епоха
в Източните Родопи, които попадат в земите на Одриската държава. Тракийските
племена са оставили многобройни свидетелства за своята култура. Сред найвпечатляващите тракийски паметници са тези, които са свързани с култа към мъртвите
и култа към скалата (планината). В Източните Родопи се откриват многобройни
изсечени в скали мегалитни паметници – скалните гробници, гробове и ниши, някои от
които не се срещат другаде. Те представляват основните погребални съоръжения на
траките, населявали този район през ранната желязна епоха. В специализираната
литература съществува единодушие относно култовия характер по-конкретно на
скалните ниши, като те се свързват както с погребалните вярвания на траките, така и с
култа към скалата и към слънцето. От периода на желязната епоха се датират повечето
от откритите светилища в пещери. Поставянето на светилища в пещерна среда
продължава да се очертава като обичайна практика и през по-късни исторически епохи.
Известни са още пещерни обекти от желязната епоха и в други региони на
страната. Сред тях са: Деветашката пещера (Ловешко), Магурата (Видинско), Голямата
пещера (с. Илия, Кюстендилско), Бориковската пещера (Смолянско), Тьовната дупка (с.
Забърдо, Смолянско), Горна Каранска и Ягодинска проходна (Ягодина, Девинско),
Ризовица (Смолянско), Горни Раж 1 и 3 (Триград, Девинско), Голямата Боевска
(Рудозем), Мандрата (с Чавдарци, Ловешко), Цаконишки печ (Врачанско), Снежанка
(Пещерско) и др.
През античността (2/1 век пр. Хр.- 4 век сл. Хр.) историята на траките трайно се
обвързва с доминиращата сила в Средиземноморието – Рим. За племената от
Балканския полуостров римляните са не само окупатори, но и цивилизатори: римското
присъствие по българските земи се отразява благоприятно предимно на развитието на
градския живот, на създаването на инфраструктура и комуникации. Разцвет
преживяват занаятите рударство, обработка на метали, както и всички занаяти,
свързани с градостроителството и пътната мрежа.
Следите от човека в пещерите през този период са свързани и с практикуването на
определени местни и възприети култове, сред които особена популярност придобива култа
към Митра (индоперсийско божество на светлината и победител на мрака, родено от скала и
затова почитано като бог на култовите мистерии в пещери и затворени подземни помещения –
митреуми). В българските земи култът към Митра е разпространен в края на 2 век от
войниците на император Траян. Открити са многобройни оброчни плочки с изображения на
Митра около римските военни лагери – Ескус (днес с. Гиген, Плевенско), Нове (днес Свищов),
както и в райони със силно римско влияние - Пауталия (днес Кюстендил) и Германия (днес
Сапарева баня) и др. Разпространение получава също така и култът към различни здравеносни
божества (Асклепий, Хигия, нимфите и др.), които могат да бъдат свързани и с почитане на
водата, често извираща от карстови извори в пещери.
Традициите да се оформят култови и погребални паметници чрез дооформяне и
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изсичане в меките скали продължава и през античността в Източните Родопи.
Усъвършенстваната техника на работа позволява освен гробове и примитивни култови
обекти през късната античност и средновековието да се изсичат и много по-големи
обеми. Като пример може да се посочи впечатляващият архитектурен комплекс,
изсечен до втория етаж в скалите на билото, където е разположена крепостта
Перперикон при с. Горна крепост. Подобни изсичания са регистрирани при с. Ангел
войвода и при с. Чобанка.
Сред пещерните обекти от античността у нас можем да споменем отново Деветашката
пещера (Ловешко), също и светилището на Асклепий при извора на Глава Панега,
светилището на нимфите при пещерите в Мадара, както и много други.
Средновековие (5-14 в)
През средновековието използването на пещерите е свързано с появата и развитието на
християнството (4-6 век) и отшелничеството (10 век) в България. (Известност получава
дейността на първия български отшелник Иван Рилски, оттеглил се от суетата на света в
пещера в близост до основания по-късно Рилски манастир). Голяма част от скалните
манастири, запазени до днес, са били свързани с религиозния, просветен и културен живот на
Втората българска държава и се отнасят предимно към периода 12-14 в. Те са свързани найвече с развитието на религиозното християнско течение “исихазъм”, проповядващо стремеж
към “чисто християнство” (необходимост от единение на човека с Бога в условията на строго
отшелничество).
Многобройни християнски скални обители са открити в Североизточна България –
Шуменското (Осмар, Троица), Мадарското (там са открити над 100 скални обители и килии) и
Провадийското плато, в регионите на Търговишко, Варненско, Добричко, Русенско. Скални
манастири има и в други части на страната – Софийско, Врачанско, Ловешко, Плевенско,
Хасковско, Кърджалийско и др. Монашеските обители първоначално са изградени в
естествени пещери, които по-късно са доразширени и пригодени за нуждите на монашеския
живот. Разположени са често близо до водоизточник – река, извор, кладенец, каменни чешми.
Използвани са естествени вдлъбнатини, ниши и пещери на меката варовикова скала, които са
разположени във високи, труднодостъпни склонове и скални венци, в отделни блокове или
скални подножия.
От по-известните обекти тук е необходимо да споменем Ивановските манастири в
района на р. Русенки Лом. Тези скални обители са забележителни със своите стенописи от 1214 в, които са изпълнени в духа на Търновската живописна школа. Стенописите се отличават с
високо художествено майсторство и експресивност на образите, реализъм и драматичен дух.
Ивановските манастири са играли важна роля в живота на Втората българска държава и в
продължение на около 200 години се очертават като влиятелен духовен и културен център.
Обявени са за паметник на културата от световно значение и са под закрилата на ЮНЕСКО.
Към средните векове се датират и скалните църкви при Маточина и Михалич в Сакар,
които са оформени чрез доизсичане на естествени пещери.
Скални монашески обители със запазени средновековни надписи и графити са открити
и описани още в региона на р. Бели Лом; в Провадийския пролом – при ж.п. гара Могила и
ж.п.спирка Косово, в м. Киречлика, край с. Кривня. Там са открити врязани в скалата 15
монашески килии, църква и кръщелна, училищни помещения, използвани от 13 до 17 в.
Стените на църквата са били покрити със стенописи, открити са още графити, грузински,
гръцки и кирилски надписи.
Други такива обекти се намират в Южна Добруджа - по Черноморския бряг и по р.
Суха, които вероятно представляват общежителни монашески спални. Западно от Аладжа
манастир, Варненско, е разкрит раннохристиянски скален комплекс на три етажа
(Катакомбите), използван с прекъсвания от 4 – 6 век до 14 век. Подобни паметници са открити
също и в района на с. Камен бряг (Яйлата), н. Калиакра, Тюленово и др.
В пещерите на Карлуковския регион (Карлуково, Кунино, Радовене) човешкото
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присъствие може да се проследи от палеолита до 18 в. Известни са средновековните скитове
Св. Марина, Св. Безсребреници, манастира “Св. Богородица Викторова лъка” (от който днес е
запазена църквата, намираща се в двора на психиатричната болница край Карлуково) и др.
Напоследък са открити нови графити (представящи изображения на елен, соларни знаци,
отделни букви и надписи) в някои от пещерите край Карлуково и Кунино, датирани през
периода 14-18 в.
Най-значимо находище на средновековни графити (вероятно и по-ранни) се намират в
пещерите в м. Говедарника и Средния камик край с. Царевец (Врачанско). Оттук са известни
стотици антропоморфни и зооморфни изображения, соларни знаци, както и надписи,
отбелязващи събития от различни епохи и др.
Османско владичество (15-19 в), национално-освободително и съпротивително
движение (19 – 20 в).
След падането на България под османско владичество, пещерите в нашите земи отново
започват да се използват активно, предимно като скривалища и убежища. В различни региони
на страната съществуват предания за обитаването на пещери в тези смутни времена (особено
са разпространени те в Родопите).
Пещерите са били използвани активно за целите на националноосвободителното
движение през 19 век от много негови дейци: така В. Левски и неговият сподвижник – о.
Матей Преображенски, са направили в някои пещери в региона на Ловеч и Преображенския
манастир временни убежища и складове; известно е, че през бунтовническия период от
живота си Панайот Хитов е посещавал пещери в района на Сливен; Раковски се е укривал в
пещера край Котел. Според някои сведения Ботеви четници са намирали убежище в пещери
над с. Лютиброд (Врачански Балкан). Известна е пещерата, където е потърсил подслон
Бенковски (Тетевенски Балкан), както и много други подобни.
Македонското освободително движение от края на 19 и началото на 20 век също не
отминава пещерите. С името на поета и четника Пейо Яворов е свързана пещерата в м.
Попови ливади при с. Пирин, Гоце Делчевско. В местността Кози дол се намират три пещери,
които са използвани от бунтовниците като складове за оръжие и муниции. Близо до лобното
място на Яне Сандански (Сандана) се намира едноименната пещера, където са се укривали
четниците, а в нея е отсядал и самият Яне Сандански.
През 1920-1940-те години пещерите продължават да бъдат използвани като
скривалища. След краха на Септемврийското въстание през 1923 г., пещерата Шьокьовец край
с. Черказки, Врачанско, е била скривалище за Г. Димитров и В. Коларов; а през 1944 г.
партизани са използвали за склад и нелегална печатница пещера, намираща се в района на
Стенето (Троянски Балкан) и др.
Съществуват още и непотвърдени данни за използването на пещери като укрития в
различни региони на страната през времето на колективизацията (1950-те години), каквато
например е Руйковата пещера над с. Илинденци (Благоевградско).
Сред проучвателите на пещерите през споменатите епохи у нас е необходимо да
споменем Карел Шкорпил, който е сред първите им изследователи от края на 19 и началото на
20 век - той обхожда голям брой скални манастири по българските земи и дава техни
описания. Съществен принос към изследването на пещерите, съхранили следи от културите от
ранната история на човека от българските земи имат Р. Попов, В. Миков, Н. Джамбазов. През
втората половина на 20 век ново поколение проучватели обръщат внимание на пещерите като
археологически и исторически обекти: М. Аврамова, Г. Антонов, В. Антонова, М. Аспарухов,
Г. Атанасов, П. Балабанов, Х. Вълчанова, В. Гергов, Цв. Дремсизова-Нелчинова, А. Маргос, Р.
Катинчаров, Ст. Маслев, Г. Нехризов, В. Николов, Д. Райчев, Т. Стойчев, Е. Теоклиева, Й.
Шопов, както и много други. Всички те имат своя значителен или по-скромен принос за
проучването и опазването на българските пещери, съхранили многобройни културни останки
от различни периоди на нашата история.
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Пещерите са неделима част от нашето общо природно и културно наследство. Освен
природни феномени, представляващи интерес за различни естествени науки, те са също така и
важен извор за нашата история и археология. Според известните данни, почти няма пещера в
България, находките от която да не допринасят за изясняването на различни проблеми,
изследвани от археологическата и историческата науки. Затова проучването на пещерите (в
частност – археологическите разкопки) може да се извършва единствено от квалифицирани
изследователи, притежаващи специален разрешителен документ. Всички останали
“проучвателски” начинания (дори и с най-добри намерения!) представляват самодейност,
нанасяща непоправими вреди на обекта и унищожаваща информацията, която археологът би
извлякъл при редовно проведени разкопки. Такива деяния могат спокойно да бъдат
причислени към иманярството и се наказват от закона.
Макар проучването и опазването на пещерите да е приоритет главно на оторизираните
институции, те се нуждаят също така и от закрилата на обикновените хора. Моралната
отговорност за опазването им е особено голяма за нас, пещерняците, защото ние не само на
теория, но и на практика знаем какво представляват пещерите и можем да дадем пример за
грижовно отношение и на останалите, които ги посещават.
ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА КАРСТА И ПЕЩЕРИТЕ
Алексей |Жалов
Карета и карстовите явления са природна даденост,която има свои специфични
характеристики,среда,фауна и флора. Същевременно карстовите райони и най-вече пещерите
в тях са носители на разностранна информация за развитието на материалната и духовна
култура на човечеството, животинският и растителения свят населявали планетата в
досторическо и историческо време.За това, всяка непремерена човешка дейност в карста,
включително и спелеложката може да доведе до нарушаване на естественото му състояние и
да доведе до невъзвраитими вреди за природата,науката и културата.
Очевидно е,че ако спелелогията не съществуваше, човешкото присъствие в пещерите
нямаше да влияе върху естествената им среда и негативните промени щяха да се дължат само
на външни фактори. Практикуването и развитието на спелеологията обаче, не могат да бъдат
спряни, за това една от основните задачи на пещерняците е да опазват пещерите така, че да се
постигне равновесие между специфичната им дейност под,а и над земята и опазването на
природната среда.
Постигането на такова равновесие зависи предимно от тези,които практикуват
спелеология дяхното отношение и адекватно екологично поведение спрямо заобикалящата ги
природа.3а това е необходимо за всеки спелеолог да знае какво, защо и как трябва да се опазва
в пещерите.
ПЕЩЕРНИТЕ ОБИТАТЕЛИ И НИЕ СПЕЛЕОЛОЗИТЕ
Тайнствата на пещерите са привличали и привличат поколения български спелеолози. За
много от нас обаче животинският свят на пещерите остава почти незабелязан. Рядко си
задаваме въпроса,кои са пещерните обитател и, какъв е начина им на живот и мястото им в
природата.
В тази част от материала,водени от идеята,че по-доброто познаване на проблема би
довело до по-успешното опазване на пещерната фауна, искаме да насочим вниманието ви към
някои аспекти на взааимовръзките:
Пещери®Пещерни обитатели®Спелеология
Пещерите предлагат уникална среда за живот-специфичен микроклимат(почти
постоянна температура и влажност), ограничена или напълно липсваща дневна светлина.
Както е известно биоспелелогията разделя животинският свят на пещерите в три основни
фупи:троглобионти-видове животни изцяло приспособени за живот под земята, за които
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пещерите са единствените убежища; троглофили(пещеролюбиви)-видове животни,които
намират временно убежище в пещерите и троглоксени-случайни"гости"на подземния свят.
Безгръбначни животни
До сега са известни 704 вида безгръбначни животни,които обитават българските
пещери.Оттях 97 вида(~14%) са троглобионти .Обикновено това са дребни,бели или
полупрозрачни същества,които могат да се видят по глинестите наслаги, стените,
образуванията, локвите и подземните езера или по струпванията на прилепно гуано.Повече от
20% от безгръбначните животни, обитателите на пещери са ендемити-видове, чието
разпространение е ограничено само в даден район.Много от известните безгръбначни
обитават само една пещера или даден район- пещерни бръмбари, многоножки и мокрици.Ето
защо, унищожаването на фауната на една единствена пещера може да доведе до изчезването
на цели животински видове завинаги от лицето на земята. Всички видове безгръбначни
пещерни животни са под закрила на Закона за защита на природата.
Прилепите
Прилепите са единствените бозайници приспособени за живот в пещерите.Те са
уникални със способността си за активен полет, използването на ехолокацията като средство
за ориентиране и възможността да "избягват"неблагоприятния за тях зимен сезон изпадайки в
състояние на хибернация(зимен сън).
България е една от страните с най-богата прилепна фауна в Европа.От общо 30-те
известни европейски вида у нас се срещат 29.От тях 23 вида прилепи използват пещерите,
нишите и скалните пукнатини за целогодишни или временни убежища.
"Пещеролюбивите" видове прилепи като големия подковонос, средиземно- морския
подоковонос,южния подковонос,големия нощник, остроухия нощник, дългопръстия нощник и
пещерния дългокрил обитават пещерите целогодишно и формират големи колонии от
неколкостотин до няколко хиляди индивида. Пещерите са мястото, където през периода майюли женските от тези видове се събират за да родят и отгледат малките. В късното лято и през
есента пещерите са място за среща между мъжките и женските прилепи ,а после стават
единственото им зимно убежище.
Други видове прилепи, като например малкия подковонос и дългоухия прилеп,през
лятото обитават постройки и хралупи,но после зимуват само в подземни убежища.
Прилепите са особено уязвими по време на размножителния си период и
хибернацията(зимният сън). Тогава обезпокояването им може да доведе до силно намаляване
на числеността и дори до изчезването им от даден район. Посещението на прилепни пещери в
периода на раждане безпокои женските екземпляри. Те могат да излетят като изпуснат
новородените или бутнат малките.Падането им на земята ги обрича на смърт.
Обезпокояването през зимата също застрашава живота на прилепите. Ако те се събуждат
често и летят, то натрупаните енергийни "запаси" се изразходват преждевременно и често
пъти прилепите не могат да доживеят до пролетта.
Всичките 29 вида прилепа в България са защитени от Закона. Забранява се улавянето и
убиването им, паленето на огън в пещерите и до входовете им,влизането в пещери през
размножителния период,както и всички други дейности, които безпокоят или прогонват
прилепите от местообиталищата им.
Много български пещери са обявени за защитени от закона природни обекти, именно
като обиталища на големи прилепни колонии и уникална безгръбначна пещерна фауна.Такива
са "Парниците"при с.Бежаново,"Понора"при с.Чирен, "Седларката"при с.Ракита,"Моровица"
край с.Гложене,"Нанин камък"при с.Муселиево,"Деветашката пещера край с.Деветаки и
много други.
Всички видове български прилепи са напълно безобидни и безопасни за човека!
Нещо повече-те са много полезни, защото са насекомоядни и като такива са едни от найголемите унищожители на селскостопанските вредители.
Една от съществените екологични задачи на спелеолозите да водят разяснителна работа
сред обществеността за ролята и значението на прилепите и необходимостта от тяхното
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опазване.
Пещерите намират временни убежища и други бозайници като:белките,които често
раждат там малките си;лисици, язовци,сънливци и др. Някои земноводни и влечуги използват
при входните части на пещерите като подслон или укритие. Пропастите стават естествени
капани на много от тях.
Птиците
Разглеждайки птиците като обитатели на пещерите, можем да ги разделим (макар и
условно) на две основни групи:гнездящи в пещерите и използващи пещерите само като
укритие.
Първата група птици предпочитат при входните части,особено тези на пещерите с
големи входове.Тук те гнездят в цепки,ниши,площадки,навеси по отвесните и
труднодостъпни странични стени и тавани.Най-типични представители на тази група са
белогръдия бързолет,червенопръстата скална лястовица, дайдушката гарга и скалният гълъб.
Хайдушката гарга и домашната червеноопашка често навлизат и до 40-50 m от входовете на
пещерите и пропастите.
При резки застудявания,дебела снежна покривка и други неблагоприятни условия, във
входовете на пещерите намират укритие лястовици (селска, градска, скална и червенокръста),
кеклици, (балкански и тракийски), полски яребици и др.Често през деня в пещерите намират
подслон и различни сови-горската улулица, домашната кукумявка, забулената сова,бухалът и
др. Някои от тях понякога гнездят и в при входните части.
Друга група птици са тези, които не гнездят в пещерите,но използват за гнездене скални
площадки или отвори на малки пещери и ниши по отвесните скали.Към тях се отнасят редица
редки и застрашени от изчезване птици,с изключително ограничено разпространение в наши
дни като:скалния орел,малкия лешояд, ловния сокол,бухала, черния щъркел и др.
Като обобщение може да се каже, че повечето скалолюбиви и дупкогнездящи птици в
определени случаи могат да гнездят в удобни пещери,съобразно видовите им
предпочитания.Това важи особено силно за райони, в които подходящите за гнездене места
(като външни скали и отвеси)са ограничени, а има добра хранителна база. В именно тези
случаи стените и таваните на пещерите са подходящи профили предлагат"разрешение на
проблема" и там гнездят много видове птици.
Как да ги запазим ?
Най-важно за опазване на пещерните обитатели е отношението на посетителите към тях.
Спелеолозите са хората, които могат да проникнат и проникват до най-отдалечените кътчета
на пещери и пропасти. За това тяхната отговорност за опазването на пещерните обитатели е
най-голяма. И така нека тези, които не искат да наранят природата да следват долните
практически съвети:
-Пазете пещерите и подземните води чисти. Замърсяването с батерии,отработен карбид и
всякакви други отпадъци е пагубно за много от пещерните обитатели.
-Не влизайте прекалено често и на големи групи в пещерите това може да стане причина
за изпотъпкването на пещерните обитатели или унищожаването на техните местообитаниямалки локвички, синтрови езерца и др.
-Не палете огън на входа или в при входните части на пещерите. Димът е изключително
опасен и дори смъртоносен за животинския им свят,
-Избягвайте посещението на пещерите с големи прилепни колонии в периода от средата
на май до края на месец юли. Така можем да спасим от гибел десетки,а дори стотици
новородени прилепчета.
-Ако прониквате в пещери, убежища на големи прилепни колонии през периода
декември-февруари:заобикаляйте местата на големите струпвания,не вдигайте шум,не
пипайте и не осветявайте животните. Излишното любопитство спрямо висящите
прилепи,гнездата и яйцата на птиците и техните малки-хващане, пипане,осветяване
отблизо(особено с ацетиленови лампи),силен шум може да има фатални последици за тях.
-Събирайте пещерна фауна само след консултации със специалисти .
Тези съвети не следва да се третират като табута. Те не целят да създават и изкуствени
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проблеми пред пещерните изследователи. Улисани в търсенето на пещери или просто
прониквания спелеолозите често забравят ,че те всъщност са само гости на пещерите, които са
дом на подземните обитатели. Те имат право на живот и човешките посещения не бива да се
превръщат в драстични посегателство върху жизнената им среда.
II. ПЕЩЕРНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ И ЕСТЕСТВЕНИЯТ ПЕЙЗАЖ
Сталактитите, сталагмитите и всички други минерални образувания са тези, които
обуславят неповторимостта и красотата на пещерите. В зависимост от геоложките и
хидрогеоложките предпоставки и климатичните условия навън и в пещерите образуванията
нарастват с различна интензивност и придобиват разнообразна форма, големина
и оцветяване. Във всички случаи образуването на вторичните карстови форми трае
сравнително дълго, а унищожаването им може да стане само за един миг.
Най-често срещаният случай е замърсяването на калцитните подове, в резултат на
движение на групата в "разпръснат строй".
Чупенето на образувания, случайно или нарочно със сигурност е едно от най-пагубните
действия срещу естествената красота на пещерите. От това няма никаква полза, защото
изнесено извън пещерата образуванията "увяхват" така както откъснато и поставено във ваза
цвете.
Дори и стремежът към големи открития, трудно може да оправдае МАСОВОТО чупене
на пещерни образувания с цел продължаване на пещерата. Желанието на повечето спелеолози
е да достигнат винаги по-далече и по- дълбоко под земята.В много случаи това става в
резултат на разширяване и разчистване на теснини, зад които се отварят галерии, които преди
това не са се съобщавали с известните ни подземни кухини. Това може да доведе до
нарушаване на газовия обмен в пещерите,промяна на интензивността на въздушните течения
и в крайна сметка изсъхване на пещерата. Пещерните животни и образуванията са
чувствителни спрямо тези промени и лесно могат да бъдат унищожени.
Едно от често срещащите се явления е замърсяването на пещерните галерии с батерии,
найлонови, пластмасови и стъклени отпадъци, консервени кутии, отработен карбид и други
подобни не гниещи, внесени отвън предмети. Те нарушават естествения пейзаж и ни лишават
от удоволствието да се наслаждаваме на това, което природата е създала. От кого освен от нас
зависи чистотата на пещерите ?
Много от българските пещери представляват "музеи на писмеността и графичното
изкуство". Надписи по стените, стрелки из чегъртани по стените или с боя и "рисунки"
натрапчиво говорят за това, че пещерата е била посетена от някой "смел" и "културен"
изследовател. Необходимо е да се знае, че подземната среда не е мястото, предназначено за
извършването на подобни дейности.
Вероятно на всички е станало ясно, че:
- чупенето на образувания лишава природата и тези, които ще дойдат след вас от
красота.
- нямо нищо по-лошо от това да се ходи безразборно върху белокаменните калцитни
подове. По-добре в "колона по един" и боси, отколкото "във верига и с мръсните ботуши"
- изнасянето на всякакви отпадъци навън от пещерите е най-добрият начин да ги запазим
такива каквито са били преди нашето влизане.
- писането и драскането по стените не само загрозява пещерите, но говори за липсата на
култура, пещерняшки опит и в повечето случаи вместо да помага вреди.
- изкуственото създаване на нови въздушни течения води до промяна в микроклимата на
пещерата и действа негативно върху околната среда. Това може да се предотврати, ако се
намери начин за преграждане на отворите.
Ш.КАРСТОВИТЕ ВОДИ
Карстовите подземни води са един от факторите на надземната и подземната среда, те
създават условия за живот на пещерните организми и същевременно са ресурс, който
задоволява различни потребности на човека (питейно и промишлено водоснабдяване)
Замърсяването на подземните води ги прави опасни за човека и животинския свят.
По своя характер замърсяването може да бъде биологично и химично. Първото е в
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резултат на попадане в подземните води на болестотворни бактерии и вируси и може да
причини различни заболявания на човека и животните. Една от основните причини за
възникването на биологично замърсяване е изхвърлянето на трупове на животни и други
органични отпадъци в отворите на пропасти и пещери.
Химическото замърсяване се получава в резулат на химизацията на селското стопанство,
обратни води от селищата и животновъдството, отпадъчни води от промишлеността,
замърсени повърхностни и атмосферни води и др. То води до появата на нови химически
вещества в карстовите води или повишаване на съдържанието на естествено съдържащите се
във водите микрокомпоненти до степен,която ги прави екологично вредни.
По принцип спелеоложката дейност не се отразява чувствително върху качествата на
подземните води, но , това не значи, че спелеолога няма какво да предприеме срещу
замърсяването.
В личен план вниманието трябва да се съсредоточи върху това да не се изхвърлят в
пещерните реки и езера отработен и неотработен карбид, батерии, и ръждаеми отпадъци.
Използването на пещерните води като отходно място, под претекст, че няма да навредим
на чистотата им, не може да бъде приемлив аргумент за подобни действия.
Проникването в пещери и пропасти, които са каптирани или попадат във вододайни зони
може да допринесе не само до замърсяване на подземните води, но и до сериозни
неприятности на всеки спелеолог За това е по-добре да вземете съответното разрешение,
отколкото да станете причинител на замърсяване или жертва на Закона за опазване на водите
в България. Във всички случаи това няма да бъде полезно за никого.
Подмамени от желанието за големи открития спелелеолозите прибягват до оцветяване на
подземните води с цел проследяване на техния път. В редица случаи оцветените води могат да
излязат в някой каптиран карстов извор и това да предизвика паника, непредвидими реакции
сред тези, които го използват, както и санкции от компетентните органи по водите. Това може
да се избегне, ако съобщите за намеренията си в кметството на селището, в чийто граници се
намира карстовия извор.
И най-важното, ако констатирате, че някой изхвърля каквито и да е органични,
химически и механични замърсители във входовете на пропасти и в пещери, съобщете за това
на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите и алармирайте средствата за
масово осведомяване.
IV,АРХЕОЛОГИЧЕСКИ, ПАЛЕОНТОЛОЖКИ И ИСТОРИЧЕСКИ НАХОДКИ
"Археологията е наука, която изучава живота и света на хората от миналото чрез техните
материални останки (всичко, което е останало от живота и дейността на хората".
Палеонтологията се занимава с изучаването на животните и тяхната среда в миналото.
Пещерните наслаги (седименти) съдържат материални останки от пребиваването на
човека от палеолита (старо каменната епоха) до Средновековието и костен материал от
животните, живели преди и след появата на разумния (Homo Sapiens), Обикновено наслагите
добре са консервирали тези останки, защото находките на открито са подложени на дейността
на ерозията и други външни фактори. Поради спецификата на пещерната седиментация
всички съдържащи се в наслагите материали се намират в хронологическа
последователност.Всяко
нарушаване на последователността на пластовете в пещерните наслаги води до невъзможност
да се датират откритите находки, както и провеждане на нъпътстващите археологическите и
палеонтоложките
разкопки
резултатни
палеоботанически, седиментоложки и други важни изследвания.
Зи опазването от разрушение, унищожение на останките от човешката култура и древния
животински свят и запазване на научната и културна стойност на находките законодателят е
приел "Закон за паметниците на културата и музеите" и "Правилник за неговото приложение"
Според чл.5 от Закона, провеждането на каквито и да е било сондажи и разкопки в
страната, включително и в пещерите, се извършват от Археологическия институт при БАН
или с негово разрешение от компетентни институти и специалисти.
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С други думи:
- провеждането на всякакъв вид разкопки, от пещерняци, с цел търсенето и откриването
на съкровища, старини и други предмети е недопустимо и наказуемо.
- вашето желание да забогатеете или станете откриватели и притежатели на интересни
предмети не само ще унищожи нещо наистина ценно, но ще ви донесе неприятности.
- откритите от вас и извадени от наслагите кремъци, керамика или кости престават да
имат всякаква научна стойност и се превръщат в жалки свидетелства на стремежа ви да бъдете
"велики откриватели".
Често пъти, макар и рядко,спелеолозите откриват надписи, графити и монохромни
рисунки в пещерите. По своята същност те представляват ценни свидетелство за културата,
бита,нравите,обичаите и определени исторически събития от живота на хората населявали
нашите земи в пред историческия период (преди създаването на писмеността) и след това.
В желанието си да снемем отпечатъци или направим фотография на находките често
пъти прибягваме до вдълбочаване или удебеляване на надписите и графитите, намокрянето им
с вода или освежаване на рисунките с боя. Всички тези процедури са вредни, унищожават
оригиналния вид на находките и ги правят негодни за научно анализиране и интерпретиране.
За това:
- ако откриете подобни находки, по добре не правете нищо повече, освен да съобщите
затова в Регионалния археологически или исторически музей или Археологическия институт
при БАН.
- в желанието си да станете известни, не прибързвайте да информирате средствата за
масово осведомяване за вашето откритие, преди да сте съобщили където трябва. Това е найдобрият начин да защитите паметника и своето откритие от злонамерени хора.
V.ПРАВНА ЗАЩИТА
Пещерите имат важно, научно, културно,естетическо и стопанско значение.
Закона за защита на природата дава възможност пещерите, които имат особена научна,
историческа или културна стойност или специфична природна красота да бъдат поставени под
особена закрила т,е да се обявят за Защитени природни обекти (ЗПО).ЗПО са: Резерватите,
Народните паркове, Природните паркове, Природните забележителности, Защитените
местности, Защитените растения и животни. В зависимост от това в коя от изброените
категории ЗПО попадат пещерите, то те имат различен режим на защита и ползване.
Пещерите попадащи в териториите на резерватите имат най-ефективна защита. Това се
аргументира от факта, че на територията на резерватите е забранена всякаква стопанска
дейност и както всички онези действия,които нарушават естествения и самобитния характер
на природната среда. Така у нас са защитени близо 80-те пещери в границите на биосферните
резервати "Стенето" и "Боатин" в Средна Стара планина, резервата "Врачански карст","Байови
дупки-Джинджирица",Северен Пирин, "Купена" и "Кастракли" в Родопите. Посещението и
бивакуването в резерватите се извършва само след специално разрешение от органите на
Министерството на околната среда и водите (МОСВ)
Природни забележителности и исторически места са общо 114 български пещери .Те са
защитени заедно с прилежащата им площ, която се указва в заповедта за тяхното
обявяване,която се подписва от Министъра на околната среда и водите и се публикува в
Държавен вестник. В заповедта се съдържат и забранените дейности в обекта и защитената
площ около него.които обикновено са следните: разкриване на кариери в близост до тях,
чупенето на образувания, драскането по стените,паленето на огьн,замърсяването и други
действия увреждащи естествената им цялост.В пещерите,които са защитени като
местообиталища на прилепни колонии се забранява влизането в размножителния им период и
отглеждането на малките.
Защитени местности са отделни райони с проявления на повърхностния и подземния
карст.По-известните защитени местности у нас са каньона на р.Чернелка при с.Горталово и
Карстовата долина край с.Петърница, Плевенско; каньона на р.Негованка и местността
"Понорите"край с.Мусина,В-Тьрновско; местността "Злостен" край Котел; Триградското и
Буйновското ждрело в Родопите. Към защитените местности са причислени и 4 карстови
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извора: извора в местността "Ямата",Сторозагорско,Кьошката", гр.Разлог; "Медвенските
извори", с.Медвен, Котелско и "Златна Панега", край едноименното село, Ловешко.
Режимът на ползване защитените местности позволява извършването на стопански
дейности в тях,които не трябва да влошават състоянието на естествения ландшафт.
Народните и природните паркове са защитени територии с големи площи, в границите на
които попадат пещери и райони с развит повърхностен карст.
Ползването на природните богатства в т.ч и пещерите на териториите на парковете е
ограничено до степен, която не позволява нарушаването на равновесието на природната
среда.В обхвата на всички паркове попадат около 500 пещери и пропасти.
Така общият брой на защитените от закона за Защита на природата български пещери е
приблизително 750. Нарушителите на законовите разпоредби се санкционират в съответствие
със Закона и правилника за неговото приложени, Тарифата за обезщетения за причиняване на
неотстраними вреди върху ЗПО и Наказателният кодекс на Република България.
Някои български пещери са защитени и по силата на други закони като Закона за
паметниците на културата и музеите (ЗПКМ)или Закона за водите.
В първата категория например попадат "Деветашката пещера" (паметник на културата от
национално значение), скалните манастири край с.Иваново, Русенско, природоархеологическият резерват "Яйлата" край с.Камен бряг, Добричко и др. Нарушителите на
ЗПКМ носят административна и наказателна отоворност.
По силата на Българската Конституция и особените закони на страната,всеки български
гражданин,обществена или държавна организация може да направи аргументирано
предложение до компетентните органи (Районните инспекции на МОСВ или Института за
паметниците на културата) за обявяване на пещери или райони за ЗПО. Редът и начинът за
това сае посочени в съответните нормативни документи.
Съществува и възможност временно да се ограничи ползването на отделни пещери,като
се уведомят за това съответните собственици,държавни или обществени организации. По
време на ограничението всяко самоволно действие в обектите се смята за повреждане на ЗПО.
Необходимо е да се знае, че Обявяването на природни обекти за защитени не изменя
режима на собственост, а само поставя стопанисването,ползването и опазването им под
особения режим на законите.
По силата на закона за водите има забранителен режим за проникване в изворните
пещерите,чиито води се ползват за питейно водоснабдяване и попадат във водосборните
области и най-вече санитарно охранителните зони на карстови извори,които се използват за
същата цел.По-известни пещери от тази категория са "Церовската пещера",с.Церово,
Софийско; "Гарваница", с.Косово, Асеновградско; "Водни печ",с.Долни Лом и Видинско;
пещерата при Котленските карстови извори; пещерата край с.Галата,Ловешко, пещерите във
вододайната зона на карстовия извор Куманица край с.Черни Осъм,Троянско и др.
Проникването в пещерите-източници на питейни води се извършва със специалното
разрешение на компетентните органи по водите местните структури на ХЕИ и МОСВ и
общинските администрации.Нарушителите се санкционират.
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СИГУРНО ЕКИПИРАНЕ С ТЕХНИКА НА ЕДИНИЧНОТО ВЪЖЕ
инж. Николай Гладнишки

.

ФАКТОР НА ПАДАНЕ. ВЪРХОВО ДИНАМИЧНО НАТОВАРВАНЕ

Всяко тяло с тегло P повдигнато на височина H притежава потенциална енергия E=PH.
Ако приемем, че тялото е човек и неговото тегло заедно със цялата му екипировка е 100кг то
енергията, която трябва да се погаси при неговото падане от височина H от изградената
осигурителна система, е Е=100Н.
Осигурителната система се състои от закрепване, въже, съоръжение за спускане
/изкачване/, сбруя и човешкото тяло. Енергията на падане се погасява за сметка на
деформацията на всеки елемент от осигурителната система, но може да се пренебрегне
влиянието на относително недеформируемите метални съоръжения и с голямо приближение
да се приеме, че основната работа за погасяване на енергията се извършва от въжето. Тъй като
то е хомогенно по дължината си, енергията на падане се разпределя равномерно по цялата му
използвана дължина L и на всеки метър се пада енергия за погасяване Еметър=Е/L
(Еметър=100H/L или Еметър=100F). Отношението “ВИСОЧИНА НА ПАДАНЕ КЪМ
ДЪЛЖИНА ВЪЖЕ” (F) се нарича ФАКТОР НА ПАДАНЕ.
Енергията, която погасява всеки метър от въжето при падане на сто килограмов човек, зависи
единствено от фактора на падане.

При падане стойността на задържащата сила започва да нараства, като едновременно с
това въжето започва да се удължава. Тази деформация, както и вътрешното триене между
нишките му, поема енергията на падане. В момента на спиране на падането задържащата сила
достига своя максимум, който наричаме ВЪРХОВО ДИНАМИЧНО НАТОВАРВАНЕ ( ВДН ).
Процесът продължава, тъй като сега въжето освобождава част от поетата енергия, а падналия
се устремява нагоре, натрупвайки отново потенциална енергия, после отново надолу в
постепенно затихващи колебания. Едва когато цялата поета енергия се освободи, движението
се преустановява и задържащата сила отново става равна на теглото на падналия.
ВДН при падане на сто килограмов човек зависи от фактора на падане и от динамичните
качества на въжето.
Колкото по-еластично е въжето, толкова повече и с по-голяма амплитуда са
колебанията, но и ВДН е по-малко и обратно колкото по-нееластично е то, толкова
колебанията са по-малко и с по-малка амплитуда,но и ВДН е по-голямо. Двете крайности са
еднакво неприемливи. Ето защо се приема компромисен вариант: удължаване по-малко от 5%
при товар от 150кг, с ВДН по-малко от 6kN при падане на 100кг човек с фактор на падане 0.3.

Качества на новите спелеовъжета. Европейски стандарт

EN 1891.

През 1997г. влезе в сила европейския стандарт за статични въжета EN1891 задължителен
за производителите, продаващи на европейския пазар. Той въвежда два типа статични въжета
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според тяхната употреба, определя пределно допустими норми за основните им параметри,
както и новото им название: “ПОЛУСТАТИЧНИ ВЪЖЕТА” за разлика от напълно статичните
новопоявили се въжета от кевлар, спектра и др. и обхваща дебелини от 8.5мм до 16мм. Освен
това определя задължителни атрибути на търговския им етикет.
Полустатични въжета ТИП А:
Това са въжета за обща употреба използвани при: височинни работи,спелеология,
спасителни операции, каньонинг и др. Техните динамични изпитания са проведени с тегло на
изпитателната тежест 100кг.
-сърцевина в % от общата маса
30%
до
50%
-статична якост на опън:
MIN 22kN
-статична якост на опън с възел осмица в продължение на 3 минути:
MIN
12kN
-удължаване при товар от 150кг.:
MAX 5%
-свличане на оплетката(специална установка):
MAX[20+10(D9)]мм.
-еластичност при възела(вътр.диам. на възела/диам.на въжето)
MAX 1.2
-върхово динамично натоварване при фактор =0.3
MAX 6kN
-брой издържани падания с фактор=1 след падане с фактор=0.3
MIN 5пъти
Полустатични въжета ТИП Б:
Това са въжета с по-ниска якост и изискват по-голямо внимание при работа с
тях.Техните динамични изпитания са проведени с тегло на изпитателната тежест 80кг.
-сърцевина в % от общата маса
30%
до
50%
-статична якост на опън:
MIN 18kN
-статична якост на опън с възел осмица в продължение на 3 минути:
MIN
12kN
-удължаване при товар от 150кг.:
MAX 5%
-свличане на оплетката(специална установка):
MAX
15мм.
-еластичност при възела(вътр.диам. на възела/диам.на въжето)
MAX 1.2
-върхово динамично натоварване при фактор =0.8
MAX 6kN
-брой издържани падания с фактор=1, след падане с фактор=0.3
MIN 5пъти
Задължителни атрибути на търговския етикет:
-лента в сърцевината с ясно означен надпис CE XXXX (XXXX-номера на оторизираната
лаборатория извършила изпитанията в съответствие със EN1891).
-дата на производство.
-име на производителя.
-материал от който е направено въжето
Моментно състояние на спелеовъжетата
В процеса на експлоатация въжетата моментно или трайно влошават своите
качества.Под моментно влошаване се разбира влошаване вследствие на конкретните условия в
момента:
-използуване на възли.
-намокряне или обледеняване.
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-напластяване на глина.
Трайно влошаване качествата на въжетата настъпва поради:
-естествено стареене на полимерните нишки.
-подлагане на ултравиолетова светлина.
-механично износване на оплетката на въжето.
-нарушаване на структурата вследствие на многократно динамично натоварване
-подлагане на действието на химически агресивни вещества вследствие на
замърсяване на околната среда и др.
Тъй като причините,влошаващи състоянието на въжето са многобройни, а понякога и
скрити, след петата годишнина на въжетата, се налага периодичното им динамично тестване
(поне един път годишно). За тази цел се взимат 1.5метра мостри от тях, завързват се в двата
им края “осмици” и се тестват с товар 80кг. и фактор на падане=1. Мострата трябва да е
закачена към закрепването и товара чрез карабинери с диаметър 10мм или по-голям.
Въжетата, които издържат 2 падания с фактор = 1 са годни,ако спазваме правилата
за сигурност при екипиране с ТЕВ.
Ето и част от тези правила събрани в три групи за по-лесно запомняне.
I. Избор на маршрут за екипиране.
Най-бързия маршрут много често е най-опасен! Движете се в досег до скалата, за да
може да маневрирате по-лесно.
-Избягвайте нестабилни и изветрели пасажи, както и стари синтрови пасажи
(изсъхнали и без блясък).
-Избягвайте възможни за наводнение пасажи.
Когато водния режим на пещерата е все още неизвестен,трябва внимателно да се
оглеждате за следи от пътя на подземните води и старателно да го избягвате. Ако трябва да
избирате между прекия, но опасен от наводнение път и по-дългия и труден, но сух път, не се
колебайте да изберете втория. Така ще избегнете риска от блокиране на групата в пещерата
или още по-сериозни неща, които биха се случили при нахлуване на водата.
-Избягвайте много кални или ледени пасажи.
В калните пасажи е много вероятно самохватите ви да приплъзват, а в ледените въжето
се втвърдява и става трудно използваемо.
-Избягвайте прекалено пресечени или изтумбени пасажи.
В такива пасажи често е невъзможно да се избегне триенето на въжето
-Избягвайте тавани и големи пандюли.
Това са участъци от маршрута, които се преминават по-трудно, особено когато се
транспортира багаж.
- Избягвайте камбани по дълбоки от 20 метра.
Екипирането на такъв маршрут би лишило групата от възможноста да прониква побързо. Не забравяйте, че тръгвайки в такава камбана повече не може да избирате маршрута.
Изследване и опазване

39

Не се колебайте да преекипирате, ако впоследствие откриете
маршрут!

по-приемлив

II. Избор на място за закрепване.
При избора избягвайте всяко триене на въжето в скалата.
Мястото трябва да предопределя фактор на падане не по-голям от 0.5.
-Дублирайте всяко начално закрепване.
-Дублирайте всяко закрепване след голям пандюл.
Така се избягва риска от голямо “махало” и евентуален страничен удар при разрушаване
на това закрепване.
-Дублирайте всяко закрепване след опасен за въжето скален ръб.
-Забивайте спитовете най-малко на 10см от скалния ръб.
Ако мястото е по-близо има голяма вероятност при забиването на спита да се наруши
структурата на скалата и дори да се откърти част от нея. Колкото по-твърда е скалата, толкова
по-вероятно е това да се случи.
-Забивайте спитовете по-скоро на вдлъбнато, отколкото на изпъкнало място.
-Изграждайте началните закрепвания на удобни за тръгване места.
-Никога не забравяйте да оборудвате началния парапет.
Ще оцените по достойнство неговата роля,когато излизате изморени и с много багаж.
-Изграждайте парапетите на височината на гърдите (1.2м-1.5м).
-Изграждайте междинни закрепвания за разделяне на отвесите на отсечки не подълги от 20м.
По този начин намалявате общото време за проникване на групата в отвеса.
III. Избор на средства за закрепване.
Всяко закрепване трябва да издържа.на статичен опън 12kN.
-Използвайте подходящ клин.
Най-универсалните клинове са спитовете - над 90% от закрепванията се изграждат с тях,
но понякога и те не са подходящи, например когато скалата е много напукана, мека или
покрита със дебела синтрова кора или глина. Тогава се използват специално направени за
конкретното място профилни алпийски клинове или неръждаеми,залепени анкерни клинове
(не по-къси от 70мм и не по-тънки от 12мм). Последните са подходящи и за екипиране на
често посещавани пещери, тъй като тогава по-високата им цена става приемлива.
Ако имате добър опит с алпийските клинове и разполагате с достатъчно голям набор от
тях, понякога хубавото закрепване става за секунди, но шанса за това е минимален и не си
струва да ги носите в пещерите.
-Използвайте подходяща планка.
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Има два подхода към този проблем. Първо: от огромното многообразие да изберете найдобрата за конкретното място (трябва да ги носите със себе си) и второ: да използвате найуниверсалната “незаварена изкована таванна планка”.
Когато, за да премахнете триенето на въжето, не ви достигат 10-15 см. може да
използвате стоманено-въжените планки или както още ги наричат “удължители”.
Както таванната планка, така и удължителят са подходящи за “безкарабинерно”
екипиране.
-Използвайте подходящ, правилно завързан и подреден възел.
Когато екипирате отвес с карабинери използвайте възел “осмица” с единичен или двоен
клуп. При междинно закрепване на парапет може да избирате между “пеперуда” и “стреме”
като разликата е, че “пеперудата” е с регулируем клуп и позволява по-прецизно
позициониране на въжето.
Когато екипирате безкарабинерно никога не използвайте “котвен” възел” в клупа на
основния възел, тъй като той пречупва много и намалява здравината на въжето. Ако планката
е таванна използвайте “плетена осмица” за началото на въжето и “булин с два клупа”(не го
бъркайте с “двоен булин”) за другите закрепвания, а ако е удължител използвайте
“брамшкотов”.
-Използвайте амортизиращи възли за намаляване на фактора на падане.
Ако при разрушаване на някое междинно закрепване фактора на падане би надвишил 0.3
е задължително да завържете възел в корема на прехвърлянето съвсем близо до закрепването
така, че да не пречи на маневрите по преминаването му, а и да не се затяга. Тогава при удар
част от енергията ще се погаси от въжето във възела, както и от триенето при затягането му.
Най-често се използва хлабаво завързана “пеперуда”, тъй като при натоварване не се
разчеква, но може да се използва и друг възел.
-Пренасяйте (транслирайте) естествените опори.
Почти винаги естествените опори не са добре позиционирани и за това се налага
използването на примки, чрез които се пренася опората на необходимото място. Ако примката
се трие в скалата, то тя трябва да е стоманено-въжена.
-Използвайте стоманено–въжените примки винаги двойни.
Стоманените въжета са усукани и при натоварване имат склонност да се “разсукват”,
като по този начин, не само намаляват здравината си, но и усукват и оплитат цялата система.
-Обезопасявайте естествените опори и клемите от натоварване в неправилна
посока.
При движение по системата понякога по невнимание може някое закрепване върху
естествена опора или клема да се откачи. Например: когато преминаваме нагоре междинно
закрепване върху “сталагмит и примка” и неволно заплетем въжето под нас с торбата си, може
примката да се изхлузи от сталагмита.Това не би се случило ако сме обезопасили примката от
движение нагоре. По същия начин трябва да се обезопасяват и всички заклинени съоръжения
тъй като обикновенно те се заклинват само в една посока.
-Обезопасявайте протекторите от преместване.
Когато системата не е съвсем прецизна и някъде триенето е избягнато чрез протектор,
престилка, торба и т.н. последните трябва да се обезопасят от преместване.
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-Обезопасявайте стоманено-въжените съоръжения от застъпване на въжето.
Ако опората и възела на прехвърлянето са обединени чрез дълга стоманена примка,
последната може да застъпи корема на прехвърлянето и при преминаване на следващия човек
въжето да се повреди.
ПАТАЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ И ТРАВМИ ПРИ ПРАКТИКУВАНЕ НА ПЕЩЕРНО
ДЕЛО И СПЕЛЕЛОЛОГИЯ
Алексей |Жалов
Според тежестта си травмите при практикуване на пещерно дело се подразделят на пет
степени:1. много леки увреждания без загуба на пещерняшка и обща работоспособност;2.
леки увреждания със загуба на работоспособност до 15 дни; ; 3.средни и тежки травми със
загуба на трудоспособност от 15 дни до 1 месец, 4.тежки травми при което пещернякът се
нуждае от болнично лечение, със загуба на трудоспособност за повече от два месеца 5. Много
тежки довеждащи до инвалидност .
В резултат на остра травма или многократни пренатоварвания (микротравми) магот да
възникнат хронични заболявания на мускули, сухожилия и стави.
Причините за травмите условно могат да се разделят на следните групи: 1.Нарушаване на
правилата за безопасност 2. Неправилна организация и тактика на (прониквания, експедиции
и пр. 3. Метеорологични фактори в и извън пещерата 4. Скрити дефекти в съоръженията
ОТКРИТИ ТРАВМИ
Към откритите травми спадат раните, охлузванията, претриванията, мазолите, изгарянията,
премръзванията.
Рана - механично увреждане с нарушаване на целостта на кожата или лигавицата.
Признаци: болка, кръвоизлив, разтваряне на краищата на раната, нарушение на функцията.
Раните са опасни при голяма кръвозагуба и инфектиране.
Кръвоизливи: външни (кръвта изтича навън) вътрешни (кръвта пропива тъканите, органите,
изпълва кухини)
Кръвоизливът може да бъде артериален, венозен, капилярен, а при травма на вътрешни
органи (далак, бъбреци, черен дроб и др.) - паренхиматозен. Признаци: при артериално
кръвотечение кръвта е с ален цвят, изхвърля се от раната на струя и тласъци.; при венозното
кръвотечение кръвта е тъмночервена и изтича сравнително бавно; при капилярното - излиза
на дремни капчици по повърхността на раната.
Първа помощ: спиране на кръвоизлива и предотвратяване на инфекцията.
Механични начини за спиране на кръвоизливите: капилярни и неголеми венозни кръвоизливи
се спират с притискаща превръзка. За прекъсване на слаб венозен кръвоизлив крайникът се
повдига. При артериален кръвоизлив артерията се притиска към подлежащата кост в
определени точки. Тампонираща превръзка, турникет.
Физичен начин за спиране на кръвоизливи - изстудяване (свива кръвоносните съдове и
намалява болката)
Охлузвания - повърхностна рана, появяваща се в резултат на рязко търкане на кожата в твърд
предмет: при хлъзгащ се удар, падане и пр. Придружава се от болка капилярен кръвоизлив,
отделяне на лимфа. Първа помощ: раната се промива с кислородна вода и повърхността й се
подсушава със стерилна марля. След това мястото се тушира с йодова тинктура.
Протриване се наблюдава при дълги преходи или прониквания, използване на неопренови
костюми при проникване и пр. Признаци- болезнено зачервяване на кожата, образуване на
мехури изпълнени с прозрачна течност (пришки). Възможно е проникването на инфекция,
предизвикваща възпаление. Първа помощ: кожата се почиства внимателно със стерилна марля
напоена с 3% разтвор на кислородна вода, след това се прави стерилна превръзка с мехлем
(дефламол, йодасепт и ) Профилактика: Удобни обувки и екипировка за продължителни
походи и прониквания. При първи признаци (леко зачервяване) мястото се изолира с марля с
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мехлем залепена с лейкопласт.
Предотвратяване на инфекции и възпаления: Първа помощ при обширни и дълбоки рани промиване с кислородна вода, премахване на странични предмети попаднали в раната с
помощта на пинцета и стерилна марля, намазване на ръбовете на раната с йодова тинктура
(третирането памук напоен с йодова тинктура се извършва отвътре навън). След това върху
раната се поставя стерилна превръзка (може да се използва ЛПП)
Имобилизация - обездвижване на част от тялото. При даване на първа помощ се създава
само временна имобилизация. Тя има голямо значение при транспортирането,
предотвратяването на усложнения, кръвозагуби и шок. За имобилизирането трябва да се
шинират две съседни на счупването стави, а при счупване на бедрената кост - трите стави
(глезенна, колянна и бедрена). За шина могат да се използват както крамерови или надуваеми
шини, така и подръчни средства. Крамеровите и импровизирананите шини плътно се
бинтоват към крайника, като между тях и крайника предварително се поставят марля, памук
или друг омекотител. Крайника може да се фиксира към здрава част на тялото - крак с крак,
ръка към тяло, пръст към пръст.
Закрити травми
Към закритите травми спадат: натъртване, навяхване, изкълчване ,счупване.
Натъртвания: контузии, увреждане на тъкани и органи, без да е нарушена целостта на
външните им покривки.
Признаци: болка, подутина; натъртеното място често става синково-червено.
Първа помощ: Покой и повдигнато положение на пострадалата част на тялото (ако е
възможно), изстудяване със сняг или лед (15-30 мин.), студена вода (до 1 час), хлоретил
(внимателно, за да не предизвика измръзване). Мястото на натъртването се третира с йодова
тинктура.
Изкълчване - разместване на ставните краища на костите с изкълчване на същите от ставата,
съпроводено с разкъсване на ставната капсула. Възможни са повреди на околоставните меки
тъкани и на кръвоносни съдове.
Признаци - Рязка болка, деформация на ставната област в следствие подуването,
принудително, характерно за всеки вид изкълчване положение на крайника, рязко
ограничаване на движенията в ставата, промяна на дължината на крайника.
Първа помощ: медикаментозно обезболяване, имобилизация на крайника с шина или
импровизирано средство.
Счупвания - нарушаване на целостта на костта, предизвикано от действието на сила,
превишаваща еластичността й. Непълното нарушаване се нарича спукване! Различават се
следните видове счупвания: травматични и патологични, затворени и открити,, с разместване
и без разместване.
Причини: падане, удар, сблъскване, притискате, прегъване, усукване и др.
Признаци: Рязка болка и изпращяване в момента на счупването. Рязка болка при опити за
движение, при опипване на счупеното място. За установяване на закрито счупване се използва
симптомът на “лекия удар” - нанася се с лек трясък по оста на костта далече от
предполагаемото място на счупване, при което се появява остра болка на мястото, където е
нарушена целостта на костта. Пре всяко счупване на костта се увреждат и околните меки
тъкани, с наличие на кръвоизлив, оток на тъканите и нарушаване функцията. При откритите
счупвания , краищата на костта разкъсва меките тъкани и стърчат от раната.
Първа помощ: при закрити счупвания- временна имобилизираща превръзка (крамерова и
надуваема шина, импровизирана шина) - на две съседни стави! При открити счупвания спиране на кръвоизлива, поставяне на антисептична превръзка и шиниране. И в двата случая
даване на обезболяващи медикаменти. Възможно е обезболяването и спирането на
кръвоизлива да се подпомогнат от изстудяване в мястото на счупването.
Травми на главата
Мозъчно сътресение:
Признаци: Мигновена загуба на съзнание за срок от няколко секунди до 30 минути.
Излизането от тава състояние е сравнително бързо. След възстановяване на съзнанието се
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наблюдава загуба на паметта за събития предшестващи травмата (ретроградна амнезия).
Налице е главоболие, засилващо се при движение на очните ябълки, гадене (не винаги)
еднократно повръщане, световъртеж. При молба за фиксиране на погледа върху даден
предмет (например пръст) намиращ се пред очите на пострадалия се констатира
кривогледство.
Първа помощ: Даване на амоняк, изкуствено дишане уста в уста (при затворени ноздри) 12-15
пъти в минута или уста в нос (при затворена уста) 12-15 пъти в минута., слагане на мехур с
лед на главата (тила), шията и раменете. Внимателно транспортиране - препоръчително с
носилка!
Наранявания на гръбначния стълб
Признаци- болка при натискането му; изменение на формата му, парализа на краката,
напикаване, евентуално ръцете (при засетнати шийни прешлени).
Първа помощ: грижливо преместване от най-малко трима души без прегъване и усукване на
тялото на пострадалия, поставяне на тялото в положение по гръб на твърда основа, при
съмнение за нараняване на шийни прешлени - обездвижване на врата посредством навити
около него дрехи.
Измръзвания
Общо измръзване
Причини - студ, влага, вятър
Особени опасности: неподходящо облекло, нецелесъобразен бивак, наранявания, загуба на
кръв, изтощение, липса на адаптация към надморската височина, слаба физическа подготовка
или психическа пагласа, употреба на алкохол или медикаменти.
Признаци: защитен стадий (температура на тялото 36-34 оС), треперене, бледа студена кожа
на лицето и крайниците, учестен пулс, неспокойство, обърканост, не координирани движения
Мерки: да се държи буден, смяна на (влажните) мокрите дрехи със сухи, предпазване от студ,
влага, вятър (алуминиево фолио), затопляне на тялото, даване на хладки напитки.
Да се избягва: активни и пасивни движения- опастност от вторична смърт след преохлаждане,
разтриване, даване на топли напитки и алколох.
стадий на изтощение (34-27оС) - треперенето престава, втвърдяване на мускулите,
вцепенение, при около 30оС изпадане в безсъзнание, дишането и пулсът са забавени,
неритмична сърдечна дейност.
Мерки: предпазване от по-нататъшно изстиване, влага, вятър, увиване в алуминиево фолио,
спален чувал, наблюдение на дишането, форсирано затопляне се предприема само болнично
заведение
Да се избягва: даване на течности при безсъзнание;пасивни и активни движения!
Локално измръзване:
Причини - студ, повишена влажност, липса на движение, нецелесъобразно облекло,
преумора, гладуване, потливост.
Признаци - щипане, боцкане, резки пробождащи болка , загуба на чувствителност
-студ, восъчна бледост (първи стадии, І степен)
- часове по-късно настъпват признаците на втората степен (образуване на мехури,
синьо-червено оцветяване на кожата на измръзналото място) и трета степен (почерняване на
измръзналото място поради отмиране на тъканта)
Мерки: Разтриване на измръзналия участък с камфоров или боров спирт, а след това със сух
памук, даване на топли подсладени напитки. Разтриването се извършва със суха чиста ръка,
вълнена тъкан, но не и със сняг, защото това предизвиква още по-голямо изстудяване и
увреждане на кожата от кристалчетата на снега. Разтриването се извършва от периферията
към центъра на тялото. То продължава до тогава, докато кожата почне леко да се зачервява.
При евентуална поява на болка масажирането се прекратява. Активна раздвижваща
гимнастика, затопляне под мишниците или в другарски ръце. При съмнение за тежки
измръзвания - засегнатите места се избърсват със спирт, оделоколон, ракия или други
дезинфектиращи средства, след което се поставят сухи стерилни превръзки, крайникът се
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поставя на високо.
Да се избягва: употреба на цигари и даване на алкохол на открито.
Профилактика: движение, масаж, сухи дрехи, удобни дрехи и обувки, най-доброто
профилактично средство е системното закаляване на организма.
Топлинен удар
Причини:
- голяма горещина;
- висока влажност на въздуха;
- липса на вятър;
- непропускащи въздух дрехи;
- усилена мускулна дейност, при която се произвежда топлина
Признаци:
- зачервяване на кожата; първоначално - замъгляване на съзнанието; неадекватни психически
реакции; повишаване на телесната температура до над 41о С; посивяване на кожата в
резултат на срив на кръвообращението
Мерки:
- поставяне на пострадалия на сянка, разсъбличане, осигуряване на достъп на свеж въздух,
студени обтривки, даване на студени напитки, предпазване от по-нататъшното действие на
слънцето, чрез алуминиево фолио, прекъсване на похода.
Профилактика: Приемане на течности, ограничение на телесната работа, използване на
пропускащо въздуха облекло.
Слънчев удар
Причини: директно слънчево облъчване на главата и на тила, дразнене на мозъчната обвивка.
Признаци- главоболие, виене на свят; гадене, повръщане, вдървеност на вратните мускули,
замайване.
Мерки- поставяне на сянка повдигната горна част на тялото; студено на главата ( вода, влажни
кърпи, сняг), даване на студени напитки
Да се избягва: даване на алкохол
Профилактика: шапка или кърпа на главата (по-възможност светли на цвят)
Изгаряне
Причини : увеличено ултравиолетово лъчение, отразяване при сняг, излъчване при дифузна
светлина (мъгла);
непредпазена кожа, липса на средства за предпазване от слънцето.
Признаци: зачервена кожа (изгаряне първа степен)
-образуване на мехури пълни с жълтеникава или червеникава течност (изгаряне втора
степен); тръпки и повишена телесна температура
Мерки: студени влажни компреси, които се сменят често; да не се пукат мехурите; засегнатата
повърхност може да се третира с кисело мляко, масло, силен студен чай, 2% разтвор на калиев
перманганат, дефламол.
Профилактика: своевременно и повтарящо се мазане с подходящи противослънчеви средства
със съответния защитен фактор. Той удължава кратно времето, през което кожата може да се
излага на слънчево облъчване без опасност за изгаряне. Ако например без защита слънчево
изгаряне би настъпило след Ѕ час, защитно средство с фактор 4 удължава времето на 2 часа, а
с фактор 6 на 3 часа.
Отравяне с въглероден двуокис (СО2)
Причини - увеличена концентрация на СО2 в пещерата
Признаци - първи индикации за наличие - учестен пулс, учестено дишане; задух,чувство за
недостиг на въздух, възбуда, главоболие, гадене, световъртеж, звънене в ушите.
Първа помощ: незабавно прекратяване на проникването, извеждане от пещерата, дишане на
атмосферен въздух, затопляне, кислородна терапия.
Подготви: Ал.Жалов
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