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Пещерните системи притежават уникален за всяка една от тях спелеоклимат. това 
е породено от структурната сложност и индивидуалност на отделните карстови геосис-
теми. В настоящото изследване е проучен микроклиматът на подбрани моделни пещери 
с различна морфология и температурни режими, разположени в два пещерни района в 
Западните родопи – добростански и Пещерски (Попов, 1970). 
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торинг

MICROCLIMATE IN MODEL KARST CAVES 
IN THE WESTERN RHODOPES

Stoyan Kyurkchiev

Abstract: The cave systems have a unique cave climate for each of them. This is due to 
the structural complexity and individuality of separate karst geosystem. At this stage there is 
no generalized model of the speleoclimate, but there are some regularities in the distribution, 
dynamics and seasonality of the speleoclimatic parameters: small annual temperature 
amplitude, high humidity, seasonal change in the direction of air circulation, specific gas 
composition. The dynamics and circulation modes of the speleoatmosphere are determined 
by the morphology of the cave system and climatic conditions (the difference in air density 
caused by differences in temperature and pressure on the surface and in the cave, system 
determine the changes of the ventilation regimes of the cave atmosphere).  The seasonal 
change in the direction and intensity of the ventilation regimes in the karst caves is a leading 
factor determining the gas composition of the speleoatmosphere during the different seasons. 
The average annual temperatures in the explored caves fluctuate in a wide rage – from 6,6 °C 
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for Ivanova Voda cave, to 11,5 °C for Stara cave. In the caves where rivers flow, it has been 
established specific temperature regimes to each of them and the relative humidity of the cave 
air. Based on the measured temperatures in the investigated caves, the microclimatic zones in 
them has been determined. There are three zones in the caves under study, and in some of them 
are located and subzones formed by the influence of the morphology of the cave. The results 
of the microclimatic monitoring in the investigated caves are used to clarify the influence of 
their ventilation regimes on the volumetric activity of the radon. The purpose of this study 
is to investigate the microclimate of selected model caves with different morphology and 
temperature regimes in the Western Rhodopes. 

Keywords: karst, karst caves, ventilation, speleoatmosphere, speloclimate, monitoring.

уВОд

Широкото разпространение на карстовите територии в България налага ця-
лостно, задълбочено и системно изследване на тези региони и протичащите в 
тях процеси. 

Карстовите геосистеми имат пряко отношение към живота на човешката 
популация. те осигуряват и ресурси, например водни (приблизително 10–25 % 
от населението консумира или използва карстови води, Ford, Williams, 2007; 
Климчук, 2007; Стеванович, 2017), образователни (Стефанов, 2016, 2020), ре-
креационно-туристически (благоустроени пещери, пещери за екстремален 
туризъм, маршрути за алтернативен туризъм, карстови геопаркове) и др. Съ-
щевременно карстовите геосистеми са и уникално местообитание за различни 
животински и растителни видове. 

Карстовите територии притежават специфичен локален климат. Климатич-
ните условия в тях се формират под влияние на физикогеографските условия, 
въздушната циркулация, количеството и разпределението на слънчевата радиа-
ция, спецификата на карстовия ландшафт.

В пещерните системи, които се отличават с липса на слънчева светлина и 
с висока влажност, малка годишна амплитуда на температурата, сезонна смяна 
в посоката на въздушната циркулация, специфичен газов състав, времево от-
местване на сезоните (фондови материали на експерименталната лаборатория 
по карстология на ниггг–Бан, Gregorič et al., 2011), се формира уникален 
спелеоклимат и спелеомикроклимат на отделни части на всяка една пещерна 
система (мавлюдов, 1994, 2008). Структурата, морфологията, въздухообменът 
между наземната и подземната част на карстовата система в комбинация с кли-
матичните условия на областта придават характерен оттенък на спелеоклимата 
на отделните пещери.

на този етап няма обобщен меродавен модел на спелеоклимата, но са на-
лице някои закономерности в разпределението, динамиката и сезонността на 
спелеоклиматичните параметри: малка годишна амплитуда на температурата, 
висока влажност, сезонна смяна в посоката на въздушната циркулация, специ-
фичен газов състав.  

Ключови фактори, определящи динамиката и циркулационните режими 
на спелеоатмосферата, са морфологията на пещерната система и климатичните 
условия (разликата в плътността на въздуха, породена от разликите в темпера-
турата и налягането между повърхността и в пещерната система, определя по-
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соката на вентилационните режими на спелеоатмосферата). Сезонната промяна 
в посоката и интензивността на вентилационните режими в карстовите пещери 
е водещ фактор, определящ газовия състав на спелеоатмосферата през различ-
ните годишни сезон.

Целта на настоящото проучване е изследване на спелеомикроклимата в 
моделни карстови пещери в Западните родопи. За целта са подбрани моделни 
пещерни системи с различна морфология, размери, надморска височина. те са 
разположени в два пещерни района според спелеоложкото райониране на В. 
Попов (1970): добростански и Пещерски.

началото на изследванията на пещерния климат в България е поставено от 
и. Стоянов през 1900 г. с измерванията на температурата на пещера топля при 
с. голяма Железна. През първата половина на XX век излизат и първите публи-
кации относно температурните режими на някои пещери в България (мъглова и 
др., 2004). рафаил Попов е първият, който описва методиката за провеждане на 
климатоложки наблюдения (Жалов, 2001). д-р г. икономов провежда специа-
лизирани микроклиматични изследвания в някои български пещери във връзка 
с възможността за изграждането на санаториуми за лечение на бронхиална аст-
ма в тях (икономов, 1968).

географският институт на Бан (дн. департамент география в ниггг–
Бан) има важна роля в микроклиматичните измервания в пещерите, в т.ч. чрез 
непрекъснат инструментален мониторинг с продължителност от няколко годи-
ни. Спелеомикроклиматичните изследвания се провеждат от Вл. Попов (в бла-
гоустроени туристически пещери), Х. тишков (в пещерата леденика – съвмест-
но с Вл. Попов, 1965), П. Стефанов (в пещерата манаиловска дупка, Стефа-
нов, 1978), Ст. Велев и П. Стефанов (в пещерите голяма гарваница и дяволско 
гърло, Велев и др., 1994; Петров и др., 1996), П. Стефанов (от 2009 г. в над 35 
пещери от научната мрежа на експерименталната лаборатория по карстология 
към ниггг–Бан). резултатите от тези изследвания се съхраняват в научния 
архив на ниггг–Бан. на базата на натрупания опит е разработен модел за 
интегриран мониторинг в пещерни системи (спелео–миКС), който включва и 
непрекъснат инструментален микроклиматичен мониторинг. Прототип на мо-
дела е предложен през 2013 г. за пещерата Бисерна в ПП „Шуменско плато“ 
(Стефанов, 2013), а от 2019 г. е приложен в пещерата Съева дупка (http://www.
prokarstterra.bas.bg/lab/).

През последните десетилетия в света са открити пещерни системи с впе-
чатляващи размери както по дълбочина, така и по дължина, развити на огромни 
по площ територии, пресичащи различни климатични зони. Спелеоклиматът 
на тези големи пещерни системи притежава значителни разлики в отделните 
им части. на базата на изследване на пещерни системи от спелеоклиматична 
гледна точка и проведените анализи на резултатите следва да се направи след-
ният извод: за големите пещерни системи е по-уместно да се говори за пещерен 
климат (спелеоклимат) на съответната пещерна система и спелеомикроклимат 
на обособените части в нея (мавлюдов, 1994, 2008). размерите на пещерните 
системи в Западните родопи са твърде малки и при тях се формира само спеле-
омикроклимат. 

Спелеоклиматът/спелеомикроклиматът се формира под влиянието на гео-
графското местоположение и физикогеографските условия, при които се раз-
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вива пещерната система. Върху въздушната циркулация в нея влияние оказват 
разположението и морфоложките особености на подземните пещерни обеми, 
климатът на местността, дебелината на скалите над пещерния свод и степента 
на напукаността им, експозицията и размерите на входа (входовете), характерът 
и циркулационните режими на подземните води в скалния масив и неговото 
геотермално състояние (тинтилозов, 1976; дублянский, 2000; мавлюдов, 1994, 
2008; Merlin et al., 2011; Perry, 2012). Всяка пещерна система има свой уника-
лен спелеоклимат/спелеомикроклимат. Поради това на този етап няма разрабо-
тен обобщен модел на спелеоклимата, но са изведени някои закономерности в 
разпределението, динамиката и сезонността на спелеоклиматичните параметри 
(Ingham et al., 2004): сравнително постоянни температури, висока влажност, се-
зонна смяна в посоката на въздушната циркулация и др. Според Badino (2002) 
средногодишната температура в най-вътрешните части на пещерната система е 
съизмерима със средногодишната температура на района, в който се намира тя, 
но опитът показва, че тази закономерност не е общовалидна за всички пещерни 
системи. 

атмосферните условия в пещерните системи се променят много бавно. Ко-
лебанията около средните стойности имат малка амплитуда. това налага използ-
ване на измервателни прибори с чувствителност и разделителна способност, 
подходящи за тези пещерни условия (Badino, 2002, 2010; Cigna, 2002; Covington, 
Perne, 2015), и технически устойчиви на постоянно високата влажност. 

За целта на изследването са подбрани 6 пещери от два пещерни района 
(табл.1). три от пещерите се намират в добростанския карстов район и три в 
Пещерския (фиг. 1). Пещерните райони са част от рило–родопската област по 
спелеоложкото райониране на Вл. Попов (1976). 

Пещерският пещерен район обхваща най-северната част на дъбрашко–
Баташката подобласт на Западните родопи и Бесапарските ридове, разположе-
ни южно от р. марица. Пещерният район заема територии северно и южно от 
гр. Пещера, обл. Пазарджик. За периода 1979–2018 г. средногодишната темпе-
ратура за района е 10,2 ºC 2.

Фиг. 1. моделни пещери в Западните родопи
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Добростанският карстов район е най-големият пещерен район в Запад-
ните родопи (Попов, 1976). Обхваща Переликско–Преспанския дял на родопите 
(добростански рид, радюва планина), рида Чернатица и равногор. За периода 
1979–2018 г. средногодишната температура за района е 8,9 ºC 2. 

метОдОлОгия

Спелеомикроклиматичният мониторинг (режимни инструментални измер-
вания), обект на настоящото изследване, се провежда от 2016 г. изследванията, 
осъществявани от автора, се предшестват от събиране на информация за съот-
ветните пещерни системи и теренни проучвания в тях. По профила на всяка 
една от пещерите са подбрани места, подходящи за измерване на параметрите 
на спелеоатмосферата. 

местоположението на някои от тях е прецизирано по време на изследвани-
ята. допълнителни измервателни пунктове са локализирани и отвън пред вхо-
довете на пещерите.

Основен елемент в микроклиматичния мониторинг са температурите на 
въздуха, на пещерните седименти и на наличните пещерни води. Определя се и 
относителната влажност на въздуха (с помощта на психометрична таблица) във 
всеки пункт за измерване. За различните годишни сезони са съставени темпера-
турни профили по цялата дължина на пещерата. анализът на получените данни 
за температурните режими позволи да бъдат локализирани микроклиматични 
зони в съответните пещери.

температурата и относителната влажност на въздуха се измерват с аспира-
ционен психрометър на асман с точност 0,2 °C. Със сух живачен термометър 
с точност 0,2 °C се измерват температурите на пещерните седименти и води. 

Пещерите, които са обект на настоящото изследване, са подбрани по мор-
фология, местоположение и възможност за провеждане на целогодишен  мони-
торинг в тях (табл. 1). Част от пещерите са пропастни, което налага при провеж-
дане на полевите изследвания екипът да се състои изцяло от добре подготвени 
спелеолози.

Полевите измервания са организирани и проведени през различните го-
дишни сезони (табл. 2). В два от обектите (пещерите иванова вода и топчика) 
измерванията се провеждат два пъти годишно – пролет и есен. това обстоятел-
ство е продиктувано от трудния достъп, необходимостта от използване на еки-
пировка за проникване във вертикални пещери и организиране на подготвена 
група спелеолози, подпомагаща (доброволно) изследванията. При организира-
нето на всички полеви експедиции се спазват правилата за проникване в пеще-
ри и пропасти (БФСп, 2001).

Всички пещери, обект на настоящото изследване, са включени и в мони-
торингова мрежа BGSpeleo–RadNet на експерименталната лаборатория по кар-
стология на ниггг–Бан (http://www.niggg.bas.bg/).

2 The European Center for Medium–Range Weather Forecasts (https://www.ecmwf.int)
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таблица 1 
Пещери, обект на изследване

Име и номер 
по БФСп

Местоположение Координати 
и н.в.

Морфология

Снежанка
№ 1960

гр. Пещера N42.00255
E24.27727
880 m

низходяща, суха, обща дълж. 
348 m, денивелация –18 m, екс-
позиция на входа – северна 

Юбилейна
№ 0791

гр. Пещера N42.00715
E24.28223
814 m

двуетажна, хоризонтална, с пе-
щерна река, обща дълж. 814 m, 
денивелация –18 m, експозиция 
на входа – южна  

Старата
№ 1158

гр. Пещера N42.01274
E24.27898
580 m

Хоризонтална, лабиринтна, 
двувходова, обща дълж. 955 m, 
денивелация +7 m, експозиция на 
входа – южна  

иванова вода
№ 099

с. добростан N41.89458 
E24.88096
1337 m

диаклазна, пропастна, с пещерна 
река и езеро, обща дълж. 695 m, 
денивелация –113 m, експозиция 
на входа – източна  

топчика
№ 072

с. добростан N41.87997 
E24.89202
982 m

двуетажна, пропастна, суха, 
обща дълж. 727 m, денивелация 
–61 m, експозиция на входа – 
южна  

Челевечницата
№ 0799

с. Орехово N41.47556
E24.60630
1130 m

низходяща, суха, обща дълж. 
185 m, денивелация –12 m,  екс-
позиция на входа – северна  

таблица 2 
Общ брой полеви измервания в моделните пещери (2016-2020)

Пещера Бр. измервания Пролет Лято Есен Зима

Снежанка 19 6 5 3 5
Юбилейна 11 4 3 1 4
Старата 11 4 2 2 3
иванова вода 9 - 5 - 4
топчика  9 - 5 - 4
Челевечницата 12 4 3 1 4
Общо 71 18 23 7 24
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реЗултати От иЗСледВанията

ПеЩера СнеЖанКа

По протежение на профила на пещерата са подбрани 12 пункта и 1 пред вхо-
да ѝ (фиг. 3). Средногодишната температура в най-вътрешната й част (точки на 
измерване 11 и 12) е 10,4 °C, а годишната амплитуда достига стойност от 0,6 °C. 
Средногодишната относителна влажност е 96,23% при амплитуда от 13%. 

температурите, измерени по пещерния профил (точки на измерване 1, 4, 
5, 6, 7, 9, 10, 11 и 12), имат специфично разпределение (фиг. 2 и 3). резултати-
те потвърждават твърдението на Попов (1967), че залата Срутището (т. 11) е 
най-топлото място поради морфологията на пещерата – то е най-високо разпо-
ложеното спрямо входа ѝ.  

температурите в пещерата са в пряка връзка не с разстоянието от входа, а 
с относителната дълбочина спрямо него. Студеният въздух се стича през входа 
в най-ниската част, което води по издигане и задържане на относително по-то-
пъл въздух в по-високо разположените пространства в пещерата. разликата в 
определените средни температури в зала Срутището (точка на измерване 11) и 
зала Корените (точки на измерване 4, 5, 6 и 7), разположени на сравнително ед-
наква дълбочина спрямо входа, е едва 0,9 °C. тези морфоложки особености на 
пещерата Снежанка определят наличието на вътрешнопещерна инверсия. уста-
новени са три основни микроклимтични зони и една подзона, разположена под 
стария вход (понастоящем неизползваем и затворен с метална врата) (фиг. 3). 

Привходната зона е в първите 15–20 m до началото на първата зала. тук 
температурата и относителната влажност са зависими от външните климатични 
условия и от посещенията на туристи. Преходната зона включва първата зала и 
първата половина на зала Срутището. температурата и относителната влажност 
се увеличават, а годишните амплитуди намаляват.

Фиг. 2. Пещера Снежанка – средна температура по втори профил
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Вътрешната зона заема пространството от зала Срутището до края на пе-
щерата. непосредствено под стария, затворен с врата вход, е локализирана под-
зона. По динамика на температурите и относителната влажност тя може да бъде 
определена като привходно–преходна, но абсолютните им стойности са близки 
до тези във вътрешната зона.

естественият температурен и вентилационен режим в пещерата се наруша-
ва от големия брой туристи, които целогодишно посещават пещерата, както и от 
наличното осветление. 

Фиг. 3. микроклиматични зони и точки на измерване в пещерата Снежанка 
(за основа е използвана карта на пещерата, съхранявана в картотеката на БФСп)
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ПеЩера Старата

избрани са 12 пункта за измервания по профила на пещерата и по един от-
вън пред двата входа. на първия пещерен етаж са разположени 3 пункта (точки 
на измерване 2, 3 и 4), а на втория 9 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13) (фиг. 4). Сред-
ногодишната температура на по-ниско разположения първи етаж е 8,9 °C, а в 
по-високо разположения втори етаж е 11,5 °C. 

долният етаж е и с по-голяма средногодишна температурна амплитуда, 
което се дължи на морфологията на пещерата, предизвикваща стичане и изти-
чане на въздух от по-ниско разположения етаж (разлика от 2,6 °C между двата 
етажа). През топлото полугодие се наблюдава слабо изтичане на студен въздух 
от долния етаж. Вентилационните процеси са слаби поради малките размери и 
на двата входа и незначителната разлика в надморската им височина. горният 
етаж може да се разглежда като „капан за топъл въздух“ поради своето възходя-
що развитие в масива. 

на първия етаж привходната зона е с размери до около 20–25 m в дълбочи-
на, като не се наблюдава ясна граница между нея и преходната зона, която про-
дължава до сливането на двата етажа. налице е ясно изразена граница между 
преходната и вътрешната зона при обединяването на двата етажа в една основна 
галерия. 

Фиг. 4. микроклиматични зони и точки на измерване в пещера Старата 
(за основа е използвана карта на пещерата, съхранявана в картотеката на БФСп)
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Привходната зона на втория етаж има малка дължина, като не се наблю-
дава ясна физическа граница между нея и преходната зона, която достига до 
около 50 m в дълбочина и между нея и вътрешната зона няма морфограница. В 
близост до мястото на събиране на галерията на първи етаж с по-високо разпо-
ложената основна галерия на пещерата се създава една подзона на вътрешната 
зона (фиг. 4).

ПеЩера ЧелеВеЧниЦата

По протежение на профила на пещерата са подбрани 7 пункта за измерва-
не, а един е отвън пред входа (фиг. 5). температурите в нея са ниски, въпреки че 
тя се развива на неголяма дълбочина, което е видно от корените на дърветата, 
висящи от пещерния таван. Средногодишната температура в най-вътрешната 
част (точка на измерване 5, 6 и 7) на пещерата е 8,8 °C, с амплитуда 0,2 °C. От-
носителната влажност в тази зона достига 97,77 % при годишна амплитуда от 
0,2 %.

Привходната зона започва непосредствено под входа и средногодишната 
й температура е по-ниска от тази във вътрешността на пещерата. това се дъл-
жи на морфоложките особености на тази част – непосредствено след пещер-
ния вход започва вертикален пасаж, който създава условия за образуването на 
вътрешнопещерна инверсия.

границата между привходната и преходната зона е на 27 m от входа и пред-
ставлява стеснение, формирано от синтров комплекс (сталактити, сталагмити, 
сталактони) върху праг от алувиални седименти. 

С навлизане в дълбочина средногодишната температурна амплитуда нама-
лява. В преходната зона температурата слабо се покачва спрямо привходната 
част на пещерата. Влиянието на външните въздушни маси се усеща по-слабо, 
включително и при температурния режим на пещерните седименти.

Фиг. 5. микроклиматични зони и точки на измерване в пещера Челевечницата 
(за основа е използвана карта на пещерата, съхранявана в картотеката на БСФп)
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Срутване от тавана на пещерата маркира микроклиматичната граница меж-
ду преходната и вътрешната зона. В най-вътрешната пещерна част, където влия-
нието на външните въздушни маси е най-слабо, средногодишната температурна 
амплитуда е най-малка. температурните режими на пещерата показват, че през 
зимата в привходната зона нахлува отвън и се задържа по-тежък студен въз-
дух (фиг. 6). В пещерата има класическо разпределение на микроклиматичните 
зони: привходна, преходна и вътрешна, разделени от ясна морфоложка граница 
– стеснение в профила на пещерата.

ПеЩера ЮБилеЙна

Организирани са 7 пукната за мониторинг по профила на пещерата и един 
пред входа ѝ. измерената средногодишна температура в най-вътрешната част 
(точки на измерване 3, 4, 5, 6, 7 и 8) е 10,8 °C, а годишната амплитуда е 0,6 °C 
(фиг. 7).

Привходната и преходната зона се сливат в една зона с общо дължина 20–
25 m. двете зони са отделени от вътрешната зона чрез ясна граница, състояща 
се от масивни каменни блокове, преграждащи основната галерия и обособява-
щи тунелен проход. на база на измерените температури в тази част на пещерата 
може да се разграничи  една микроклиматична подзона, намираща се под влия-
нието на протичащата тук подземна река.

Входът има сравнително малки размери спрямо размерите и обема на пе-
щерата. През студеното полугодие при рязко застудяване и интензивно навлиза-
не на студен въздух отвън през него се наблюдава „издишане“ на топъл въздух 
под формата на водни пари.

Фиг. 6. модел на естествената вентилация в пещера Челевечницата през зимата
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ПеЩера тОПЧиКа

Средногодишната температура на по-ниско разположения етаж (точки на 
измерване 5, 6, 7, 8, 9 и 10) на пещерата е сравнително висока 11,3 °C, а го-
дишната амплитуда е 0,6 °C (фиг. 8). на горния пещерен етаж (точки 2, 3 и 4) 
температурите са малко по-ниски – 11,1 °C. това се обуславя от слабото въз-

Фиг. 7. микроклиматични зони и точки на измерване в пещера Юбилейна (за основа е 
използвана карта на пещерата, съхранявана в картотеката на БФС)

Фиг. 8. Средна температура на втори етаж на пещера топчика
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ходящото развитие на приходните части (фиг. 9) и големите размери на входа, 
позволяващи съществено влияние на външните климатични условия върху спе-
леоатмосферата в тази част. През топлото полугодие се наблюдава изтичане на 
студен въздух от пещерата. 

Вентилационните процеси между двата етажа са слаби поради стеснение-
то в начало на отвеса и сравнително малката разлика в температурите на тези 
етажи (фиг. 9).  

анализирайки данните от измерените температури в пещерата, са локали-
зирани три спелеомикриклиматични зони – привходна, преходна и вътрешна 
(фиг. 9).

Привходната зона е разположена от входа на пещерата в дълбочина до око-
ло 35–40 m и плавно преминава в преходната зона. В тези две зони външните 
атмосферни условия оказват осезаемо влияние. 

Във втората половина на първия етаж е обособена вътрешна зона, отделена 
от останалата част на пещерата чрез скален комплекс, състоящ се от вторични 
пещерни образувания и скална маса. Вътрешната зона заема и целия по-ниско 
разположен етаж на пещерата. 

Фиг. 9. микроклиматични зони и точки на измерване в пещера топчика 
(за основа е използвана карта на пещерата, съхранявана в картотеката на БФСп)
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ПеЩера иВанОВа ВОда

температурите в пещерата са най-ниски в сравнение с останалите пещери, 
обект на настоящото изследването, което потвърждава твърдението на Стоев и 
Чолаков (1980). на дъното на пещерата (т. 12) е измерена температура 6,6 °C. 
В основата на входния отвес (т. 4) е измерена температура от 0 °C през студе-
ното полугодие. ниските температури и интензивната вентилация се дължат на 
морфологията на пещерата: входът представлява 45 m отвес и е разположен в 
голяма карстова увала (фиг. 10), в която през зимата се формира добре изразена 
инверсия. тези особености обуславят през студеното полугодие интензивното 
нахлуване на студен тежък въздух дълбоко в пещерата. ето защо тя може да 
бъде причислена към пещерите–ледници, въпреки че рядко се образува целого-
дишен лед. на 05.07.1975 г. непосредствено след входния отвес на пещерата е 
измерена скорост на въздуха до 3 m/sec е посока навън (Картотека на БФСп).

на този етап от изследването данните за температурните режими в пещера-
та са недостатъчни поради трудностите при организиране и провеждане на про-
никването в нея (голямото езеро през последните години е целогодишно пълно 
с вода, което налага използването на лодка, с която екипът към момента не раз-
полага). на база на анализ на наличните архивни данни (Картотека на БФСп) и 
измерените от автора параметри на спелеоатмосферата можем да локализираме 
три спелеомикриклиматични зони – привходна, преходна и вътрешна. 

Привходната зона заема светлите привходни части на пещерата. Като гра-
ница между нея и преходната зона може да се приеме големият входен отвес. 
Преходната зона е с размери около 280–300 m и започва от началото на верти-
калните част на пещерата и достига до края на голямото езеро (т. 7).  Краят на 
тази зона дава началото на зоната с постоянни температури. няма ясно очерта-
на граница между двете зони. Зоната с постоянни температури се  разпростира 
до дъното на пещерата.

Фиг. 10. микроклиматични зони и точки на измерване в пещера иванова вода 
(за основа е използвана карта на пещерата съхранявана в картотеката на БФСп)
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ЗаКлЮЧение

температурите в пещерите, обект на изследването, се стабилизират бързо 
от входа към вътрешните части. В пещерите със слаба вентилация този процес 
е ясно изразен. В пещарата иванова вода поради интензивната вентилация осо-
бено през студеното полугодие този процес се простира значително по главната 
ос на пещерата. В основата на входния отвес на дълбочина от 45 m през студе-
ното полугодие са измерени температури, близки до 0 °C.

Средногодишните температури в изследваните пещери варират в широки 
граници – от 6,6 °C за иванова вода до 11,5 °C за Старата. Относителната влаж-
ност на въздуха в пещерите се увеличава бързо от входа към дъното, където е 
около 100 %. В пещерите, в които протичат реки, е установено, че те допъл-
нително влияят върху температурните режими и относителната влажност на 
пещерния въздух.

на база на измерените температури в изследваните пещери са определени 
микроклиматичните зони в тях, като навсякъде е налице динамична привходна 
зона с различна дължина и сравнително голяма годишна амплитуда на темпера-
турата и относителната влажност. В някои от пещерите (Старата и Юбилейна)  
привходната зона се слива с преходната зона и двете заедно имат сравнително 
малки размери спрямо общата дължина на пещерата. В пещерата Снежанка ес-
тествените температурни и вентилационни режими се нарушават от големия 
брой туристи, както и от наличното осветление. През 1966 г.  пещерата е посе-
тена от 10 300 човека (Попов, 1982), но броят на посетителите през последните 
години е значително по-малък.  

В част от пещерите е налице ясна морфоложка граница между привход-
ната и преходната зона (напр. Челечницата). В някои от пещерите такава гра-
ница няма и двете зони се сливат (Снежанка, Юбилейна, Стара). При две от 
пещерите моделът от 3 зони е усложнен с една подзона в зоната с постоянни 
температури – в Юбилейна това се дължи на влиянието на подземната река, 
а в пещера Старата тази допълнителна подзона е при връзката между двата 
етажа. 

Поради наличието на ясно изразена морфоложка граница между първия и 
втория етаж в пещерата топчика и съизмерими температури, вентилационните 
процеси са слаби въпреки денивелацията на пещерата. Поради този факт влия-
нието на външните атмосферни процеси върху спелеоатмосферата в по-ниско 
разположения етаж е слабо. 

резултатите от микроклиматичния мониторинг в изследваните пещери се 
прилагат за изясняване влиянието на вентилационните им режими върху обем-
ната активност на радона. той е обект на специализиран радиологичен монито-
ринг в рамките на научната мрежа BGSpeleo-RadNet. максимумът на обемна-
та активност на радона в пещерите се достига през лятото вследствие слабата 
вентилация, а минимумът е през зимата поради по интензивната вентилация в 
пещерните системи. 
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