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Публикуват се материали от Международната научно-практическа
конференция „Защитени карстови територии – законодателство,
туризъм, мониторинг“ (29 септември – 2 октомври 2019 г., София)
в изпълнение на проект Д Н 14/10 от 20.12.2017 г. на ФНИ „Съвременни
въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста
(на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови
геосистеми в България)“

Международен научно-практически форум
ЗАЩИТЕНИ КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ –
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ, МОНИТОРИНГ
(ProKARSTerra`2019)
https://doi.org/10.35101/prg-2020.3.1

Форумът се организира от Експерименталната лаборатория по карстология
(ЕЛК) в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. Той се провежда под мотото „Защитени карстови територии – острови на устойчиво развитие“ и ознаменува три юбилея:
10 години научна мрежа
ProKARSTerra

90 години организирано
пещерно движение в България

150 години БАН

ProKARSTerra`2019 е четвъртият международен научно-практически форум, посветен на карста и защитените карстови територии. Първите три форума, организирани също от ЕЛК, дискутират тематично подбрани актуални
научно-методологически и практически въпроси:
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• International scientific conference PROTECTED KARST TERRITORIES
– CONDITIONS, PROBLEMS, PERSPECTIVES (18-21 October 2005, Shumen,
http://prokarstterra.bas.bg/karst2005), се провежда под мотото „Кarst under
Рrotection – Gift for the future Generations“ с 45 участници от 7 държави, които
изнасят 41 доклада. След конференцията се провежда двудневна научна екскурзия (22-23 октомври 2005 г.) в карстови райони на Североизточна България. В
програмата на конференцията се включва представяне и награждаване на лауреатите от първото издание на Международния конкурс „Карст под защита –
дар за поколенията“ и откриване на изложба с наградени творби.
• International scientific and practical conference PROTECTED KARST
TERRITORIES - MONITORING AND MANAGEMENT (17-21 September
2012, Shumen, www.prokarstterra.bas.bg/forum2012), се провежда под мотото
„Protected karst territories – Bridges to the Future“ с 45 участници от 8 държави
(Албания, България, Гърция, Казахстан, Хърватска, Чешка република, Южна
Африка и Япония), които представят 56 доклада (в т.ч. 5 пленарни). За участ
ниците в конференцията се организира научна екскурзия в карстови райони в
Североизточна и Централна Северна България (21-24 септември 2012 г.). Специален гост на конференцията е носителката на Голямата награда от второто
издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“
Amina Mushtakova, Казахстан (http://www.prokarstterra.bas.bg/forum2012/photos/
grand-Prize-Excursion/index.html).
• International scientific and practical forum „PROTECTED KARST TERRITORIES – EDUCATION AND TRAINING“. Форумът се провежда под мотото
„Protected Karst Territories – Lifelong Learning“ и включи три международни
събития:
– International competition „Karst under protection – gift for the future generations“ (Third edition, http://prokarstterra.bas.bg/competition/competition-2015.
html);
– „Travelling summer school of karst“ (под егидата на UNESCO, July 2231, 2015, Northern Bulgaria, www.prokarstterra.bas.bg/forum2015/travelling_
school2015.html);
– International scientific and practical conference „Protected Karst Territories –
Education and Training“ (September 23-26, 2015, Sofia, http://prokarstterra.bas.bg/
forum2015).
На конференцията 55 участници от 7 държави (България, Германия, Китай,
Литва, Полша, Чешка република, Япония) изнасят 40 доклада, в т.ч. 2 пленарни. На специална тържествена сесия са представени и наградени лауреатите от
третото издание на международния конкурс. След конферецията се провежда
научна екскурзия „Karst pearls of the West Rhodopes in Bulgaria“ (27-30 септември 2015 г.).
Форумът ProKARSTerra`2019 (International Scientific and Practical Forum PROTECTED KARST TERRITORIES – LEGISLATION, TOURISM,
MONITORING, September 29 – October 2, 2019, Sofia, Bulgaria, http://prokarstterra.bas.bg/forum2019) включва три международни събития:
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Международен конкурс „Карст под защита – дар за
поколенията“ четвърто издание, http://prokarstterra.
bas.bg/competition/competition-2019.html).

Конкурсът предлага 17 рубрики, разпределени в утвърдените вече пет категории за участие. Представени са 205 творби на 257 автори от 14 държави.
Международно 9-членно жури (Полша, Германия, Япония, България) присъжда
37 награди (9 първи, 12 втори и 16 трети) (Stefanova, Stefanov, 2020).
Първо международно състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно“ на планетата
Земя“ (4-9 август 2019 г., Тетевен, http://prokarstterra.
bas.bg/sci-competition/).
Състезанието е оригинална идея на ЕЛК (Stefanov, Stefanova, 2020). То е
предназначено за ученици на възраст от 16 до 19 г. Отборите са 5-членни и се
ръководят от учител и ментор (експерт по карста). Състезателната програма
включва:
– Основно състезание в три състезателни кръга (работа в екип): Проверка
на теоретичните знания за карста и карстовите системи; Теренни наблюдения,
изследвания и експерименти; Решаване на зададен практически казус с публична защита.
– Допълнителни състезателни прояви (индивидуално участие на представители на отборите): Спортна надпревара; Арт-студио на открито; Лидери в ИКТ.
– Културна програма.
В състезанието взимат участие 5 отбора: 4 от България (Бургас, Добрич,
Тетевен, Ябланица) и 1 от Латвия. Международно жури (Германия, Япония,
България) излъчва победителите: 1-во място – отборът на НЕГ „Гьоте“, Бургас;
2-ро място – отборът на ПМГ „Иван Вазов“, Добрич; 3-то място – отборът на
Jaunsilavas primary school, Латвия. Присъдени са и индивидуални награди за
участниците в допълнителните състезателни прояви.
Състезанието се провежда под егидата на ЮНЕСКО и е поредното постижение на специализираната стратегия ProKARSterra-Edu на ЕЛК в реализацията
на иновативно образование и обучение за/чрез карста под ръководството на експерти по карстология (http://prokarstterra.bas.bg/ProKARSTerra-Edu). Успешната
реализация на мероприятието е предпоставка то да се развие и утвърди като
оригинална форма на международно състезание от нов тип. Предвид широкото
разпространение на карста по света и актуалността на проблемите, свързани с
експлоатацията на карстовите ресурси и устойчивото развитие на карстовите
територии, в стратегически план състезанието може да прерастне в Международна олимпиада по карстология (International Karst Olympiad – IKO).
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В успешно провежданите под егидата на ЮНЕСКО 3 международни инициативи на стратегията ProKARSTerra-Edu (конкурс, пътуващо училище и състезание), вече се включиха над 600 участници от 23 държави. Това е основание
инициативите на стратегията да бъдат предложени в програмата на Международната година на пещерите и карста`2021 (International Year of Caves and
Karst, IYCK`2021) (http://iyck2021.org/index.php/explore).
Международна научно-практическа конференция
„Защитени карстови територии – законодателство,
туризъм, мониторинг“ (29 септември – 2 октомври
2019 г., София, http://prokarstterra.bas.bg/forum2019/).
Основни теми на конференцията са:
– Карст и законодателство;
– Карст и туризъм;
– Карст и мониторинг;
– Глобалните промени и необходимостта от нова стратегия за устойчиво
развитие на карстовите територии.
Глобалните промени и предизвикваните от тях проблеми вече са неоспорим факт. На този фон специфичните карстови територии, които заемат впечатляващ дял от земната суша и с тях е свързан животът на милиони хора, са
особено уязвими по отноение на промени и въздействия. Последиците от тях
вече са много сериозни и изискват спешни мерки за гарантиране на устойчиво
развитие на карстовите територии. Ето защо провеждането на открити научни
дискусия за състоянието и принципите на управление и стопанисване на карстовите територии е много навременна, особено що се касае до актуализацията
на законодателната и нормативна база и въвеждането на принципите на устойчивото развитие. В национален и в международен план са натрупани много актуални въпроси и проблеми, обобщени в основните теми на конференцията.
Същевременно карстовите територии и обекти са и сред най-атрактивните
и привлекателни за различни форми на туризъм, особено пещерен. Развитието на туризма може да предизвика опасни последици за устойчивото развитие
на карстовите територии, но той може и трябва да има преди всичко положителен ефект – опознаване спецификата на карста и формално и неформално
образование за и чрез карста. Балансът между ползата и вредата от туризма в
карстовите територии е във фокуса на конференцията. Този баланс може да се
контролира от интегриран мониторинг – как и какви модели се разработват, е
друга основна тема на конференцията. Интегрираният мониторинг изисква сътрудничество, синхронизация, международни научни мрежи, модерна научна
инфраструктура, съсредоточена в моделни райони, представителни за различни проявления на активни глобални промени. Карстовите геосистеми, които са
едни от най-чувствителните и уязвимите, са идеални за тази цел. Те предлагат и
естествени подземни лаборатории. Интегрираният мониторинг е база и за международна научно-практическа мрежа – инструмент за проследяване, анализиране и оценяване въздействията на глобалните промени върху карста, както и
ролята на карста в глобалните промени.
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Повечето от практически важните проблеми в карстовите територии, решаването на които не търпи отлагане, се дължат на непознаване и неотчитане
спецификата на карста и карстовите системи. И въпреки големият обем от научни изследвания, посветени на карста и пещерите, за управниците и политиците,
от които зависи устойчивото развитие на карстовите територии, както и за населяващите ги местни общности, карстът продължава да бъде „Terra incognita“.
Чрез събитията във форума ProKARSTerra`2019 и чрез темите на конференцията се цели градивна интеграция между научни изследвания, управление, образование и бизнес. Успехът на тази интеграция гарантира база за нова стратегия
за устойчиво развитие на карстовите територии в условията на глобални промени – основна тема на Кръглата маса на конференцията.
В конференцията вземат участие 42 представители на 6 държави (България, Литва, Полша, Португалия, Черна гора, Чешка република). По време на
проведените 11 научни заседания се изнасят общо 28 доклада, от тях 3 пленарни и 2 под формата на постери.
Откриването на конференцията е на 29 септември 2019 г. в зала „Проф.
Марин Дринов“ в Централната сграда на БАН и включва:
1. Пленарна сесия, на която се изнасят 3 доклада, въвеждащи в тематиката
на конференцията и в нейната актуалност:
– „Геосистемният подход като основа за устойчиво развитие на карстовите територии в контекста на глобалните промени“ (П. Стефанов,
V. Andreychouk, Д. Стефанова);
– „Климат и неговите промени през периода 1979-2018 г. в избрани моделни карстови райони в България“ (П. Ножаров);
– „Карст и туризъм в България – съвременни предизвикателства“ (Д. Стефанова).
2. Тържествена сесия:
– Представяне на Международната научно-практическа мрежа
ProKARSTerra на ЕЛК по случай нейния 10-годишен юбилей. Връчване на юбилейни плакети на партньорите в мрежата.
– Представяне на международните инициативи на специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu, разработвана от ЕЛК в международно
сътрудничество.
– Представяне на резултатите от четвъртото издание на Международния
конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“ и официално oбявяване и
награждаване на лауреатите в конкурса.
– Откриване на изложба с наградени творби от конкурса в Националния
природонаучен музей, София. Изложбата е включена и в Европейската нощ на
учените в София (27 септември 2019 г., в програмата на НПНМ – БАН).
Научната сесия на конференцията се провежда в НИГГГ – БАН (30 септември – 2 октомври 2019 г.). По време на проведените 5 заседания се изнасят
17 доклада (2 под формата на постери). Участниците в сесията посещават и Националния сеизмологичен център в института. В програмата на научната сесия
е включена и еднодневна научна екскурзия (1 октомври) с 3 тематични теренни
заседания. Те се провеждат в 2 типични карстови района в Северна България, в
които ЕЛК поддържа моделни карстови геосистеми с интегриран мониторинг.
В полева обстановка се изнасят 6 доклада по тематиката на конференцията, кои7

то се позовават на резултати от изследванията в посетените карстови обекти:
Брестнишко карстово поле и пещера Съева дупка (Брестнишка карстова геосистема), пропастна пещера Голяма Гарваница и Крушунска бигорна каскада
(Крушунска карстова геосистема) и пещерите Мандрата и Деветашката пещера
в Деветашкото плато. Теренните заседания предизвикват оживени дискусии и
предложения за нови научни сътрудничества.
В научната сесия на конференцията се изнасят общо 25 доклада, които се
разпределят в следните теми:
– законодателство, политики и стандартизация в областта на карста и пещерите (2 доклада);
– интегрирани туристически продукти и практики в карстови територии (3
доклада);
– микроклиматични и радиационни условия и биокомфорт в туристическите пещери (4 доклада);
– специфични социално-икономически проблеми в карстовите територии
(2 доклада);
– чуждестранен опит и практики (Литва, Полша, Португалия) в експлоатацията и опазването на карстови територии и обекти с туристически потенциал
(3 доклада);
– специализиран мониторинг на карста и пещерите (9 доклада).
В програмата на конференцията е включена и Кръгла маса: Глобалните
промени и необходимостта от нова стратегия за устойчиво развитие на
карстовите територии. По време на обсъжданията се презентира оригиналната идея на ЕЛК за създаване на международна мрежа ProKARSTerra-NET:
Scientific-practical Network for sustainable development of karst territories in the
context of global changes (on the example of model karst geosystems). Тя е разработена в международно сътрудничество и се базира на експерименталния опит
на Лабораторията за интегриран мониторинг на карстови геосистеми (МИКС).
Участниците потвърждават актуалността на мрежата и обсъждат възможностите за нейната организация и реализация.
В заключителната сесия на конференцията се провежда обща дискусия и
приемане на проекторезолюция, която обобщава резултатите и идеите, представени на конференцията. Всички участници се обединяват около извода, че
карстът продължава да бъде много слабо познат и пренебрегван на всички нива,
което създава сериозен и обществено значим проблем. На фона на глобалните
промени той се задълбочава и предвид недостига на професионалисти и експерти по карстология. Едно от решенията е чрез атрактивността на карста и
с градивна интеграция между научни изследвания, управление, бизнес и образование да бъдат привличани повече млади хора в тази перспективна научно-практическа област.
Конференцията приключва с научната екскурзия „Карстови шедьоври в
най-бедния регион на Европейския съюз“ (3-5 октомври 2019 г.) с цел да запознае
участниците с актуални проблеми при стопанисването, опазването и туристическата експлоатация на карстовите райони и обекти в Северозападна България.
Маршрутът включва: Скално образование Божия мост (с. Лиляче) – туристическа пещера Венеца и пещера Козарника (Гара Орешец) – Белоградчишка крепост и Белоградчишки скали – Пътна станция Анище (с. Граничак) –туристиче8

ска пещера Магурата – Антична крепост „Калето“ („Кастра ад Монтанезиум“) и
Лапидариум (гр. Монтана) – Природен парк „Врачански Балкан“ – туристическа
пещера Леденика – Природна забележителност „Вратцата“ – Природозащитен
център Натура (гр. Враца) – Природна забележителност „Ритлите“ (с. Лютиброд) – Карстов извор Житолюб и пещера Темната дупка (Лъкатник).
Проведеният форум ProKARSTerra`2019 стимулира активна обмяна на
опит, нови идеи и трайно сътрудничество в усилията за устойчиво развитие на
карстовите територии. За пореден път се популяризира и карстът в България,
който все още е слабо познат и недооценен от световната общност, независимо
че не само е широко разпространен (¼ от територията на страната), но е и уникален със своето разнообразие. Това го прави идеална природна лаборатория за
изследване и обучение. Надяваме се със съдействието на ЕЛК тя да става все
по-привлекателна, особено за младите хора.
Десет от изнесените доклади на конференцията са представени за публикуване в настоящия брой на «Проблеми на географията». Те са принос в научно-приложните изследвания на карста и карстови териториите, като същевременно разкриват нови възможности за интеграцията чрез карста между науката,
управлението на карстовите територии, бизнеса с карстови ресурси и образованието за/чрез карста. Тази интеграция е стратегическа цел на оригиналната научно-методологическа платформа ProKARSTerra, разработена от Експерименталната лаборатория по карстология в международно сътрудничество
(http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/methodology.html).
Благодарности
Форумът ProKARSTerra`2019 е включен в програмата на научния проект „Съвременни въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста (на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в България)“
(ProKARSTerra-GlobalChange) на ФНИ (№ ДН 14/10 от 20.12.2017). Международните
събития, които са част от форума, се проведоха с подкрепата и на ЮНЕСКО, МОН,
„Златна Панега цимент“ АД и в партньорство с общините Тетевен и Ябланица. Изказваме сърдечна благодарност на всички участници във форума, които с активното си и
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International Scientific and Practical Forum
PROTECTED KARST TERRITORIES – LEGISLATION,
TOURISM, MONITORING
(ProKARSTerra`2019, http://prokarstterra.bas.bg/forum2019)
Petar Stefanov
The forum was organized by the Experimental Laboratory of Karstology (ELK, http://
www.prokarstterra.bas.bg/lab) in the National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography of the Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS) and was held under the motto
“Protected Karst Areas - Islands of Sustainable Development”.
The forum included three international events:
• Fourth International Competition “Karst under Protection – Gift for the future Generations“ (Sofia, Bulgaria, 2019, http://prokarstterra.bas.bg/competition/competition-2019.html)
• First International Competition for students “Karst - the Last White Spot on the planet
Earth” (August 4 to 9, 2019, Teteven, Bulgaria, http://prokarstterra.bas.bg/sci-competition)
• International Scientific and Practical Conference “Protected Karst Territories – Legislation, Tourism, Monitoring” (September 29 - October 2, 2019, Sofia, Bulgaria, http://prokarstterra.bas.bg/forum2019)
The main topics of the conference were: Karst and legislation; Karst and tourism; Karst
and monitoring; Global changes and the need for a new strategy for sustainable development
of karst areas.
The conference was attended by 42 representatives of 6 countries (Bulgaria, Lithuania,
Poland, Portugal, Montenegro and the Czech Republic). The program of the conference included a plenary session, a solemn session, a scientific session, a field session, a round table,
a final discussion and a 3-day scientific excursion. During the 11 scientific sessions (3 of them
– field sessions), a total of 28 presentations were made, of which 3 plenary presentations and
2 - in the form of posters.
Ten of the papers presented at the conference were submitted for publication in the current issue of the “Problems of Geography” journal. These papers are represent a contribution
to the applied research of karst and karst territories, while in the same time new opportunities
for integration through karst between science, management of karst territories, the business of
karst resources and education for / through karst, were provided. This integration is a strategic
goal of the innovative scientific and methodological platform ProKARSTerra, developed by
by the Experimental Laboratory of Karstology (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/methodology.html).
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CLIMATE AND ITS CHANGES IN THE PERIOD 1979–2018
IN SELECTED MODEL KARST REGIONS IN BULGARIA
Peter Nojarov1
https://doi.org/10.35101/prg-2020.3.2
This study reveals the climate and its changes in the period 1979–2018 in the following
karst regions in Bulgaria - Devetashko Plateau, Brestnishka Karst Geosystem, Trigrad, Dabrash and Shumensko Plateau. Statistical methods are the main tool in this research. The climate of the five model karst regions is largely dependent on their location, especially on their
altitude. A widespread rise in air temperatures and evaporation is observed in the months of
the warm half-year. Precipitation increases mainly in September and October, and decreases
in August.
Keywords: climate change, Bulgaria, karst regions, trends

КЛИМАТ И НЕГОВИТЕ ПРОМЕНИ В ПЕРИОДА 1979–2018 Г.
В ИЗБРАНИ МОДЕЛНИ КАРСТОВИ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ
Петър Ножаров
Резюме: Това изследване разкрива климата и неговите промени в периода 1979–
2018 г. в избрани моделни карстови райони в България. Моделните карстови райони са
Деветашко плато, Брестнишка карстова геосистема, Триград, Дъбраш и Шуменско плато. Използват се основно статистически методи. Климатът на петте моделни карстови
района до голяма степен зависи от тяхното местоположение и най-вече от надморската
им височина. Трите сравнително ниско разположени района в Северна България се характеризират с по-високи температури на въздуха, умерени валежи и по-голямо изпарение. Това води до по-дълъг период, приблизително половин година, на отрицателни
стойности (недостиг на вода) на разликата между валежите и изпарението. Съответно
средногодишните стойности на тази разлика са малко над нулата, което все още харак-
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теризира тези райони като такива с малък воден излишък. Двата южни и по-високо разположени района в Родопите имат по-ниски температури на въздуха, по-високи валежи,
по-ниско изпарение и съответно по-високи стойности на разликата валежи–изпарение.
Това ги прави източници на вода през три четвърти от годината. Средногодишните
стойности на тази разлика са значително по-високи от тези на останалите три района
в Северна България. От гледна точка на тенденциите има широко разпространено покачване на температурите на въздуха през месеците от топлото полугодие. Наблюдава
се също значимо увеличение на средногодишните температури на въздуха. Трендовете
при изпарението са подобни на тези при температурите на въздуха. Валежите се увеличават главно през септември и октомври, а намаляват през август. Средногодишните
стойности не показват значими тенденции. Разликата валежи–изпарение следва тенденциите при валежите. Не се наблюдават значителни промени в приведеното към морско
равнище атмосферно налягане. Въз основа на трендовете при средногодишните стойности, където има значимо повишаване на температурата на въздуха и няма изменение
на валежните количества, може да се заключи, че процесите в карстовите райони като
цяло би следвало да увеличават интензивността си.
Ключови думи: климатични промени, България, карстови райони, тенденции

INTRODUCTION
One of the major global processes in the last century has been climate warming,
which is caused mainly by the increase in greenhouse gases (Bindoff et al., 2013).
According to the latest, fifth IPCC report (Hartmann et al., 2013), the rise in global air
temperature is 0.85°C for the period 1880-2012 and 0.72°C for the period 1951–2012.
Similar tendencies are observed also in Bulgaria (Nojarov, 2014; Nojarov, 2019). The
climate change has various manifestations at regional level, mainly changes in atmospheric circulation such as increasing of the width of the tropical belt (Seidel et al.,
2008; Forster, 2011), poleward moving of jet streams in the northern hemisphere (Fu
et al., 2006; Hu and Fu, 2007; Strong and Davis, 2007), etc. These changes in turn
lead to changes in precipitation, atmospheric pressure, cloudiness, solar radiation,
direction of transport of air masses, wind and other climatic elements. In Bulgaria,
there have been serious changes in intra-annual course of precipitation (Drenovski
and Stoyanov, 2009, 2010) which are caused by changes in atmospheric circulation
(Nojarov, 2017a; Nojarov, 2017b). The gas composition of and aerosols in the atmosphere over Bulgaria (the same as in other locations around the world) has a serious
influence on elements such as radiation fluxes at earth‘s surface and air temperature
(Che et al., 2018; Derimian et al., 2016; Chou et al., 2006). A few works in recent
years show that greenhouse gases (water vapor, CO2, CH4) in the atmosphere over
Bulgaria are increasing and the amount of aerosols is decreasing (Nojarov, 2016).
There are many studies worldwide that link climate change and conditions in
karst territories, including caves. A number of articles have highlighted the link between climate change (mainly precipitation amounts and evaporation) and caves/
karst systems as sources of water for the population living there (Jia et al., 2017;
Loaiciga et al., 2000; Sarrazin et al., 2018 ). Some of these studies focus on the relationship between climate change and quality (mineralization) of water supplied by
karst systems (Khaska et al., 2017; Jeannin et al., 2016). Other articles deal with the
12

relationship between changes in atmospheric air temperature and changes in air temperature in caves, which also lead to changes in the ventilation regime (and, accordingly, the gas composition) of the caves (Badino, 2004; Peyraube et al., 2017). There
are less studies that assess in complex the impact of different climatic elements on
different elements of the karst system/cave (Pipan et al., 2019). In Bulgaria, there is
research on the relationship between atmospheric air temperature and air temperature
in caves (Stoeva and Stoev, 2005), cave microclimate (Maglova et al., 2004; Stoev
and Cholakov, 1983; Kyurkchiev, 2019) and in recent years a complex approach has
been developed to investigate karst systems and caves (Andreychuk and Stefanov,
2006; Stefanov, 2013).
The aim of this study is to reveal the climate, through some of its main elements,
and its changes in the period 1979–2018 in selected model karst regions in Bulgaria.
The model karst regions are five: Devetashko Plateau, Brestnishka Karst Geosystem, Trigrad, Dabrash and Shumensko Plateau (Figure 1). Studied climatic elements
include air temperature, precipitation, evaporation, difference between precipitation
and evaporation, and sea level pressure (SLP). The main tasks to achieve this aim are
to reveal the intra-annual course of the studied climatic elements in the five model
karst regions and to identify the trends in the period 1979–2018. The aim and tasks
of this study are based on the idea that these climatic elements are very important for
the processes occurring in karst systems/caves.

Fig. 1. Location of the model karst regions in Bulgaria 1– Devetashko Plateau;
2 – Brestnishka Karst Geosystem; 3 – Trigrad; 4 – Dabrash; 5 – Shumensko Plateau
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DATA AND METHODS
Two meteorological stations from the National Institute of Meteorology and Hydrology system - Pleven and Lovech – are a source of primary climatic information,
which includes air temperature and precipitation. Mean monthly data for these two
elements are used for the entire study period, which coincides temporally with the
reanalysis data. Spatially, these are the closest meteorological stations located near
the Devetashko Plateau and are included mainly to reveal if there is a good agreement
with the reanalysis data, which in this and further studies will be leading as they cover
areas where there are no currently operating meteorological stations. Mean monthly
data from The European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF),
ERA5 reanalysis (Copernicus Climate Change Service (C3S), 2017) were used for
all studied regions. The resolution of these data is 0.25 x 0.25° (30 x 30 km) and
their period is 1979–2018. This period is long enough to show the climate and its
current trends in the studied model regions. Reanalysis data include air temperature,
precipitation, SLP and evaporation, the latter allowing to calculate the water which
remains available in a given region after evaporation. In accordance with the resolution of the reanalysis, the cells, which cover the respective model karst regions,
are as follows: Devetashko Plateau is covered by two cells 43-43.15°N, 24.45-25°E
and 43-43.15°N, 25-25.15°E; Brestnishka Karst Geosystem is covered by two cells
42.45-43°N, 24-24.15°E and 42.45-43°N, 24.15-24.30°E; Trigrad is covered by one
cell 41.30-41.45°N, 24.15-24.30°E; Dabrash is covered by one cell 41.30-41.45°N,
23.45-24°E; Shumensko Plateau is covered by two cells 43-43.15°N, 26.45-27°E and
43.15-43.30°N, 26.45-27°E.
This study uses mainly statistical methods (Wilks, 2006). The level of statistical
significance for all calculations is p < 0.05. The trend analysis was done by means
of linear regression. The linear regression represents the relationship between the
independent variable (time) and the dependent variable (different climatic variables
- air temperature, precipitation, etc.) through a linear equation based on the observed
values. Also, monthly average values for the entire studied period based on monthly
averages of the different climatic elements were calculated for the five model karst
regions, which makes it possible to create a spatial and intra-annual characteristic of
the different climatic elements.
RESULTS AND DISCUSSION
Devetashko Plateau region

Figure 2 shows the intra-annual course of air temperature, precipitation, evaporation and the difference precipitation-evaporation in the region Devetashko Plateau. Precipitation, evaporation, and their difference are shown through their average
monthly values for correct comparison of the months of the year. Air temperature has
course with a maximum in July (22.8°C) and a minimum in January (-0.2°C). Precipitation maximum is in May and the secondary one is in December, and the minimum
is in February and the secondary one is in October. Since evaporation is measured in
negative values the higher negative values indicate higher evaporation and vice versa.
That is why it has a maximum in June and a minimum in January. This course largely
follows the intra-annual air temperature course. Precipitation-evaporation difference
14

Fig. 2. Intra-annual course of air temperature (in °C, right Y-axis), precipitation (in mm, left
Y-axis), evaporation (in mm, left Y-axis) and the difference precipitation-evaporation
(in mm, left Y-axis) in the region Devetashko Plateau for the period 1979–2018

is highest in December (positive, 1.4 mm) and smallest in August (negative, -1 mm).
As a whole, there is a water surplus in the region in the period October-March, and
in the rest of the year the balance is negative, i.e. there is a water shortage that could
be replenished from other regions. On an average annual basis, for the period 19792018, Devetashko Plateau has a positive precipitation-evaporation balance of 0.2
mm. This means that the area is generally a source of water.
Figure 3 shows a climatogram of the meteorological station Lovech for the period 1979–2018 and it includes only air temperature and precipitation, since only these
data are available. Air temperature maximum is in July (23.2°C) and the minimum
is in January (0.3°C). These values are slightly higher than those shown in Figure 2,
due to the local physico-geographic conditions typical for the location of the meteorological station. In the course of the study, an inhomogeneity in the series of air
temperatures at Lovech station was found, when compared to station Pleven, which
is homogeneous during the studied period. The finding was that there are two sharp
jumps in air temperature at Lovech station, the first one between 2000 and 2001 and
the second one between 2008 and 2009. Accordingly, the periods before 2009 were
adjusted to the last period (2009–2018) through the method of differences with station Pleven. Precipitation series during the studied period are homogeneous, having
intra-annual course with maximum in July and a secondary one in September, while
the minimum is in February and the secondary one is in August. Here, too, there are
differences with Figure 2, but generally precipitation has greater spatial variability,
which explains these differences.
Figure 4 shows a climatogram of the meteorological station Pleven, which includes the available data on air temperature and precipitation. Air temperature maximum is in July (23.8°C) and the minimum is in January (-0.1°C). It could be seen
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Fig. 3. Intra-annual course of air temperature (in °C) and precipitation (in mm)
at Lovech station for the period 1979–2018

Fig. 4. Intra-annual course of air temperature (in °C) and precipitation (in mm)
at Pleven station for the period 1979–2018

that the main difference with Figure 2 is in July, but this should be expected since
Pleven is located lower than Devetashko Plateau and especially in summer the air
temperature is higher. Precipitation maximum is in June and the secondary ones are
in September and January, while the minimum is in February and the secondary ones
are in August and December. Here, there are also some differences with Figure 2,
which are largely explained by the spatial variability of precipitation amounts.
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Fig. 5. Intra-annual course of air temperature (in °C, right Y-axis), precipitation (in mm, left
Y-axis), evaporation (in mm, left Y-axis) and the difference precipitation-evaporation
(in mm, left Y-axis) in the region Brestnishka Karst Geosystem for the period 1979–2018

Brestnishka Karst Geosystem region

Figure 5 shows the intra-annual course of air temperature, precipitation, evaporation and the difference precipitation-evaporation in the region Brestnishka Karst
Geosystem. Air temperature maximum is in July (20.7°C) and the minimum is in January (-1.2°C). These temperatures are lower compared to Devetashko Plateau due to
the higher altitude of this region. Precipitation maximum is in May and the secondary
one is in December, while there are two equivalent minima in November and January.
Evaporation minimum is in December and the maximum is in June, largely following
the course of air temperature. The precipitation-evaporation difference maximum is
in December (positive, 1.5 mm) and the minimum is in July (negative, -0.9 mm).
The period when this region has water surplus is from October to May, and water
shortage is observed in the period June-September. On an annual basis, for the period
1979–2018, Brestnishka Karst Geosystem has a positive precipitation-evaporation
balance of 0.4 mm. This region is also a source of water, with values approximately
twice as much as Devatashko Plateau region.
Trigrad region

Figure 6 shows the intra-annual course of air temperature, precipitation, evaporation and the difference precipitation-evaporation in Trigrad region. Air temperature
maximum is in July (16.6°C) and the minimum is in January (-3.2°C). These temperatures are significantly lower compared to the previous two model karst regions
due to the higher altitude of this region. Precipitation maximum is in May and the
17

Fig. 6. Intra-annual course of air temperature (in °C, right Y-axis), precipitation (in mm, left
Y-axis), evaporation (in mm, left Y-axis) and the difference precipitation-evaporation
(in mm, left Y-axis) in Trigrad region for the period 1979–2018

secondary one is in December, while the minimum is in September and the secondary
one is in January. Evaporation maximum is in July and the minimum is in January (in
sync with air temperature). The precipitation-evaporation difference maximum is in
December (positive, 2.3 mm), and the secondary maximum is in February (positive,
2 mm), and the minimum is in August (negative, -0.8 mm) and the secondary one is
in January (positive, 1.8 mm). The period of water surplus in this region lasts from
October to June, and water shortage period is from July to September. On average
annual basis, for the period 1979 -2018, the Trigrad region has a positive precipitation-evaporation balance of 1 mm. This value is about 5 times higher than the Devatashko Plateau one, which indicates that this region in the Rhodopes is a significant
source of water during almost the entire year (excluding three months).
Dabrash region

Figure 7 shows the intra-annual course of air temperature, precipitation, evaporation and the difference precipitation-evaporation in Dabrash region. Air temperature maximum is in July (16.5°C) and the minimum is in January (-3.6°C). These
temperatures are similar to those in the nearby Trigrad region. Precipitation maximum is in May and the secondary one is in December, while the minimum is in
September and the secondary one is in January. Evaporation maximum is in July and
the minimum is in December. The precipitation-evaporation difference maximum is
in December (positive, 2.8 mm) and the secondary maximum is in February (positive,
2.4 mm), and the minimum is in August (negative, -0.4 mm) and the secondary one
18

Fig. 7. Intra-annual course of air temperature (in °C, right Y-axis), precipitation (in mm, left
Y-axis), evaporation (in mm, left Y-axis) and the difference precipitation-evaporation
(in mm, left Y-axis) in Dabrash region for the period 1979–2018

is in January (positive, 2.1 mm). The period of water surplus in the region lasts from
October to June, and the period with water shortage is from July to September. On average annual basis, for the period 1979–2018, the Dabrash region has a positive precipitation-evaporation balance of 1.2 mm. Thus, this region (similarly to Trigrad) is
a significant source of water during almost the entire year (except for three months).
Shumensko Plateau region

Figure 8 shows the intra-annual course of air temperature, precipitation, evaporation and the difference precipitation-evaporation in the region Shumensko Plateau.
Air temperature maximum is in July (22°C) and the minimum is in January (-0.1°C).
Precipitation maximum is in June and the minimum is in August. During the period
September-February an almost uniform distribution of precipitation with slightly expressed maxima and minima is observed. Evaporation maximum is in June and the
minimum is in January. The precipitation-evaporation difference maximum is in January (positive, 1.4 mm) and the minimum is in July (negative, -1.3 mm). The water
surplus period here lasts from October to March, and the period of water shortage
is from April to September. On average annual basis, for the period 1979 - 2018 the
region Shumensko Plateau has a positive precipitation-evaporation balance of 0.1
mm. In general, this region can also be considered as a source of water, but it has
the lowest value of this indicator compared to the other model karst regions. This is
largely due to its relatively low altitude and its location in an area with lower precipitation amounts.
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Fig. 8. Intra-annual course of air temperature (in °C, right Y-axis), precipitation (in mm, left
Y-axis), evaporation (in mm, left Y-axis) and the difference precipitation-evaporation
(in mm, left Y-axis) in the region Shumensko Plateau for the period 1979–2018

Fig. 9. Intra-annual course of sea level pressure (in hPa) in the five model karst regions
for the period 1979–2018
Sea Level Pressure

Figure 9 shows the intra-annual SLP course in the five model karst regions for
the period 1979–2018. SLP is one of the main indicators characterizing atmospheric
circulation over a given region. For its part, it exerts essential impact on other cli20

matic elements such as precipitation, wind, air temperature, etc. Also, SLP influences
ventilation regimes in the caves and hence the other elements of cave microclimate.
Overall, the figure shows that SLP has a course with one basic minimum for all studied regions, which is in April, and the three regions with lower altitude have another
minimum in July. The main maximum everywhere is in December, and the secondary
one is in October. During the cold half-year (October–April), no significant differences in SLP values are observed in the five model karst regions. In the warm halfyear, the regions with higher altitude have higher SLP due to the stratification of the
atmosphere during that part of the year, when air temperature is higher and there is a
normal lapse rate.
Temporal changes in the different climatic elements

Table 1 shows the trends in air temperatures in the model karst regions and meteorological stations in the period 1979–2018. In this way, current tendencies in the
studied climatic element can be traced. It could be seen that the average annual air
temperatures are increasing everywhere, and this increase is statistically significant.
Specific values range from 0.3 to 0.5 °C/decade. This increase is mainly due to the increase in air temperatures in summer, and also to the increase in spring months in the
higher and southern regions (Trigrad and Dabrash). There is also a widespread rise
in air temperatures in November. These trends are in good agreement with previous
studies on the territory of Bulgaria (Nojarov, 2014, 2019). The increase in air temperatures in November is due also to the circulation factor as a result of the change
of location of major circulation centers affecting the weather and climate of Bulgaria.
Table 1.
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Table 2 shows precipitation trends in the model karst regions and meteorological stations in the period 1979–2018. Overall, no statistically significant trends are
observed in the average annual values, i.e. there has been no change in precipitation
amounts over the last four decades. However, there are some differences in the average monthly values. An increase in precipitation is observed in all regions in September and October, and half of the values are statistically significant. This trend, as
well as the causes explaining it (changes in atmospheric circulation manifested in a
poleward shift of the Azores High, a decrease of sea level pressure and an increase
in the number or intensity of cyclones) have already been addressed in the article by
Nojarov (2017b) (for Mediterranean and Black Sea basins). In the two higher and
southern regions (Trigrad and Dabrash) a statistically significant increase has been
also revealed in March. This is a trend which has not been observed in the period
1950–2012 (Nojarov, 2017a), which means that in the period before 1979, the precipitation during this month was higher and in the last decades there has been a recovery
towards these higher values. There are widespread negative trends in August and
November, and some of them are statistically significant. The November trends are
confirmed by previous study (Nojarov, 2017a), which shows their persistence, while
those in August do not coincide, which means that in the period before 1979 the August precipitation was lower and in the last decades it again has been recovering towards current values. The revealed different trends in the different months of the year
will lead to changes in intra-annual precipitation course, which will also influence the
processes in the model karst regions.
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Table 2.
Trends (per decade) in precipitation (average monthly and average annual, in mm)
in the model karst regions and meteorological stations in the period 1979–2018.
Statistically significant trends (at p <0.05, where p is significance) are bolded
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Table 3.
Trends (per decade) in evaporation (average monthly and average annual, in mm)
in the model karst regions in the period 1979-2018. Statistically significant trends
(at p <0.05, where p is significance) are bolded
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Table 3 shows trends in evaporation in the model karst regions in the period
1979–2018. Since evaporation has negative values, the negative trends here indicate
an increase in evaporation and vice versa. In this sense, there are negative trends in
the average annual values, which means an increase in evaporation. In four of the five
studied regions, these trends are also statistically significant. This is largely explained
by the observed increase in air temperatures. There are widespread negative trends in
spring and summer monthly averages, most of which are statistically significant. This
is also in agreement with trends in air temperatures during these months. Positive
trends, some of which are statistically significant, are observed only in September,
due to the increase in cloudiness and precipitation (Nojarov, 2015, 2017b).
Table 4 shows trends in precipitation-evaporation difference in the model karst
regions in the period 1979–2018. This indicator shows how much water remains in a
given region after evaporation of a certain part of precipitation. It could be seen that
there is no trend in average annual values. It should be noted that precipitation is the
leading term in this indicator since the evaporation trends are of order of magnitude
smaller. The average monthly values show widespread negative trends in late spring
and summer, but statistically significant values are observed only in August. At the
same time, there are positive trends in September and October, some of which are
statistically significant. This means that the trend of increasing water shortage in
August is quickly overcomed by the trend of increasing water surplus in the next
two months.
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Trends (per decade) in sea level pressure (in hPa)
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Devetashko -0.18 -0.82 -0.51 0.39 -0.19 0.04 -0.41 0.04 -0.34 -0.09 0 0.88 -0.1
Plateau
Brestnishka -0.19 -0.82 -0.47 0.41 -0.19 0.04 -0.4 0.05 -0.35 -0.08 -0.01 0.89 -0.09
geosystem
Trigrad
-0.17 -0.76 -0.44 0.41 -0.2 0.07 -0.33 0.09 -0.39 -0.18 0.09 0.77 -0.09
Dabrash

-0.16 -0.7 -0.4 0.39 -0.2 0.05 -0.34 0.08 -0.4 -0.18 0.1 0.76 -0.08

Shumensko -0.13 -0.79 -0.58 0.38 -0.21 0.08 -0.38
Plateau

0

-0.38 -0.15 0.06 0.83 -0.11

Table 5 shows SLP trends in the five model karst regions in the period 1979–
2018. There are negative trends in average annual values, but they are not statistically
significant. The most of the monthly trends are also negative, but only July trends are
statistically significant and not in all five regions. Positive trends exist in April, June,
August, November and December, but they are not statistically significant. Overall, it
can be summarized that, despite the different trends, SLP in the studied model karst
regions does not show significant changes over the period 1979–2018, except for
July.
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CONCLUSION
The climate of the five model karst regions is largely dependent on their location, especially on their altitude. The three relatively low-lying regions in northern
Bulgaria are characterized by higher air temperatures, moderate precipitation and
higher evaporation. In general, this results in a longer period of negative values (water shortage) of precipitation-evaporation difference, which lasts approximately half
a year. Accordingly, the average annual values of this difference are slightly above
zero, which still leaves these regions with small water surplus. The two southern
and higher regions in the Rhodopi mountains have lower air temperatures, higher
precipitation, lower evaporation and respectively higher values of the difference
precipitation-evaporation. This makes them water sources in three quarters of the
year. The average annual values of this difference are significantly higher than those
of the other three regions in northern Bulgaria. The SLP has a similar intra-annual
course in the five model karst regions. In terms of trends, there is a widespread
rise in air temperatures mainly during the months of the warm half-year. There is
also a significant increase in average annual air temperatures. Since air temperature is essential for evaporation, the trends in evaporation are similar to those in
air temperatures. Precipitation, which depends mainly on atmospheric circulation,
shows different trends in the different months. The precipitation increases mainly
in September and October, and decreases in August. Average annual values do not
show significant tendencies. Precipitation-evaporation difference follows precipitation trends as evaporation trends are one order of magnitude lower. No significant
changes are observed in SLP.
Revealed trends have different effect on the processes in karst regions. Air temperature rise should accelerate these processes. On the other hand, this increase is observed in months when there is a decrease in precipitation and respectively of residual
water in the studied regions. Lower precipitation should slow down karst processes.
At the same time, precipitation rise in September and October is not associated with
a significant increase in air temperatures. However, there is some increase in air temperatures in these months, which leads to a conclusion that the processes in the model
karst regions should intensify. No definite conclusion can be drawn for the summer
months. Looking at the trends in average annual values, where there is a significant
increase in air temperature and no trends in precipitation, it can be concluded that the
processes in karst regions should generally increase their intensity. This conclusion
could be confirmed or rejected by a future research, where relevant data from karst
systems/caves will be included.
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БИОКЛИМАТИЧЕН КОМФОРТ НА ЧОВЕКА:
РИСКОВЕ И РЕСУРСИ НА ПЕЩЕРНИЯ МИКРОКЛИМАТ
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Пещерите, като един от най-важните елементи на карстовата геосистема, представляват значим интерес от гледна точка на тесен, но важен сегмент от човешки дейности,
свързан с рекреацията, туризма, научните изследвания и др. Поради нарастващия интерес към пещерите и недостатъчните изследвания за тях в настоящата разработка се
поставя акцент върху климата и биостатуса на човека в пещерни климатични условия
и измененията на основните климатични елементи в пещерите в сравнение с местата
извън тях.
Ключови думи: биоклиматичен комфорт на човека, пещерен климат, биоклиматични рискове и ресурси на пещерата, мерки за адаптация.

HUMAN BIOCLIMATIC COMFORT:
RISKS AND RESOURCES OF CAVE CLIMATE
Zoya Mateeva
Abstract: The microclimatic conditions in the caves are very specific in comparison
with the climate outside them. The extremes of outdoor climatic manifestations are difficult
to reach inland cave spaces. Their microclimate is mainly determined by the temperature,
humidity, air moving, and gas composition of the cave air. The transition between the external
climate and that one inside the caves in most cases shows a significant degree of contrast.
This places the thermo-adaptation system of the human organism under conditions of extreme
strain and induces relevant thermo-physiological risks to humans. What is the extent of these
risks and how they can be mitigated - this is a question of the present study that will be
considered in the context of its bioclimatic parameterization. The purpose of this study is to
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trace how the main climatic elements in caves change compared to places outside them, what
are the corresponding changes in the human heat balance and of the complex human thermal
comfort, what are the risks of cave bioclimate, and what are its resources, in terms of human
bio-comfort, and of human activity in cave conditions, and what actions could be taken to
reduce these risks and / or adapt to them. To achieve the set multi-layered goal, the research
will go through the following 4-step methodological approach: Review of the parameters of
basic climatic elements in cave conditions; Parameterization of the human body heat balance
and the human thermal comfort of in cave conditions; Analysis of the risks and resources of
the cave microclimate in terms of human bioclimatic comfort; Identification of a package of
measures for risk reduction. The obtained results show that the specific climatic conditions
of the caves contain significant resources, as well as dangers in terms of the human biocomfort. It can be thermally influenced as well as by the properties of the air quality.Thermal
comfort can benefit from the permanence of the cave bioclimate, but at the same time it can
be at risk in the contrasting transition from outdoor conditions to those inside the caves, as
well as in a longer stay with inappropriate clothing and exercise. The quality of ambient air
can be beneficial for certain diseases by the presence of some mineral salts, minerals and gas
particles, but at high concentrations, such as of CO2, Rn et al., it can become a danger to the
human organism.To optimize the use of the cave bioclimatic resources and protect the men
from the risky bioclimatic potential, the work ends with offering a set of appropriate measures.
Keywords: human bioclimatic comfort, caves’climate, cave’s bioclimatic risks and
resources, adaptation measures.

ВЪВЕДЕНИЕ
Топлинният комфорт е важен фактор за работата на основни органи и системи на човешкия организъм и за физическия, психическия и общия биостатус
на човека. Това определя значението му за редица аспекти на неговата трудова,
битова и възстановителна дейност и обуславя важността на изследване на тази
тема.
Съществуват многобройни варианти на естествените и изкуствените среди, в които човек пребивава, оказващи многообразно въздействие върху неговия топлинен комфорт. Сред тях са и необичайните условия на пещерите,
където комбинираният ефект от параметри на климата, модифицирани под въздействие на пещерната среда, упражнява специфично въздействие върху термофизиологичния комфорт на човешкия организъм.
Пещерите, като един от най-важните елементи на карстовата геосистема,
представляват значим интерес от гледна точка на тесен, но важен сегмент от
човешки дейности, включващ рекреацинно-туристическа, експедиционна, проучвателна, изследователска, климато-терапевтична и др. Ето защо e важно да
се знае какъв е биоклиматът, как се модифицират отделните климатични елементи, включително екстремните климатични явления, в сравнение с условията
извън пещерите, доколко контрастен е преходът от външната към вътрешната,
пещерна климатична среда, какъв е комбинираният ефект от въздействието на
климатичните елементи в пещерни условия върху топлинния комфорт на човека, върху натоварването на неговата термоадаптационна система и всички,
свързани с нея, физиологични процеси в човешкия организъм, както и върху
30

взаимодействието на газовете в пещерното пространство и последващото им
въздействие върху живата и неживата материя.
Тези въпроси формират една интересна и недостатъчно изследвана тема,
както от теоретична, така и от практико-приложна гледна точка, и определят
предмета на настоящото изследване – пещерният климат и биостатусът на човека в пещерни климатични условия. Целта на това изследване е да проследи
как се изменят основните климатични елементи в пещерите в сравнение с местата извън тях, какви са съответните изменения на баланса на топлина в човешкото тяло и на комплексния термичен комфорт на човека, какви са рисковете
на пещерния биоклимат и неговите ресурси от гледна точка на биокомфорта на
човека и на дейността му в пещерни условия, и какви действия би могло да се
предприемат за редуциране на тези рискове и/или адаптиране към тях.
МЕТОДИЧЕН ПОДХОД
За постигане на поставената многопластова цел изследването ще премине
през следния 4-стъпков методичен подход:
− Преглед на стойностите на основни елементи на климата и атмосферата
в пещерни условия;
− Параметризиране на топлинния баланс на човешкото тяло и на топлинния комфорт на човека в пещерна среда;
− Анализ на рисковете и ресурсите на пещерния микроклимат по отношение на биоклиматичния комфорт на човека;
− Идентифициране на пакет от мерки за редуциране на рисковете.
Основните климатични елементи, определящи климатичните условия в
пещерите, са температурата, влажността и движението на въздуха. Когато последното е слабо изразено, то има второстепенно значение за пещерния климат,
но при някои пещери, които имат повече от един отвор, може да се наблюдава
съществено движение на въздушния поток. Изброените климатични елементи
са от основно значение за топлинния баланс на човешкото тяло, който има водеща роля за биоклиматичния комфорт на човека. Наред с изброените елементи,
важно значение в пещерите има и техният газов състав.
Топлинният баланс на човешкото тяло се определя като разлика между
приходите и разходите на топлина в него. За неговото параметризиране се използва следното уравнение (Havenith, Fiala, 2016):
M + Q + C + E + Res + Kd = ± S,
където: M – метаболитна топлинна продукция (както в процеса на основния метаболизъм, така и в процеса на физическата активност на човека); Q –
радиационен баланс на човешкото тяло; C – топлинен обмен чрез конвекция;
E – загуба на топлина чрез изпарение; Res – загуба на топлина чрез респирация;
Kd – топлинен обмен чрез кондукция (при контакта с подстилащата повърхнина); S – топлинен баланс (топлинно салдо) на човешкото тяло, т.е. промени в
топлинното съдържание на тялото.
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Въз основа на стойностите на топлинния баланс могат да бъдат определени
следните параметри на топлинния комфорт на човека:
o Субективна (усещана) температура (оС);
o Топлинно усещане (екстремно студено, много силно студено, много студено, умерено студено, хладно, неутрално, умерено топло, много топло, много
силно топло, екстремно топло);
o Термофизиологично натоварване/стрес (от -4 до +4, съответно от много
висок стрес при студено време до много висок стрес при топло време);
o Продължителност на времето за безрисков престой на открито (D, мин.)
(при престой, по-дълъг от D, възниква риск от преохлаждане или прегряване);
o Оптимално облекло (clo) (облеклото, необходимо за поддържане на топлинен комфорт при определени условия на времето и физическата активност):
0.1 – много леко лятно облекло, 0.5 – леко лятно, 0.9 – обичайно лятно, 1.5 – пролетно или есенно, 3.0 – зимно, >4.0 – допълнително уплътнено зимно облекло;
o Оптимална физическа активност (W/m2) (активността, необходима за
поддържане на топлинен комфорт при определени условия на времето и облеклото): 40 W/m2 – покой/сън, 55 W/m2 – покой/седящо положение, 70 W/m2
– покой/стоящо положение, 110 W/m2 – бавен ход, 135 W/m2 – умерен ход, 200
W/m2 – много бърз ход, 210 W/m2 – изкачване/наклон 150, 300 W/m2 – изкачване/
наклон 300;
o Риск от дехидратация (нисък, умерен, висок ).
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Параметризация на пещерния климат

Пещерната атмосфера се характеризира основно чрез параметрите на следните климатични елементи: температура и влажност на въздуха, движение на
въздуха и газов състав. Ключово положение в пещерната климатология е, че
климатичните параметри в пещерите са резултат от модификацията на външната топлина и влага в процеса на трансфер навътре в пещерата. При отсъствие на
пренос отвън (както в затворените пещери) пещерният въздух приема термичните и влажностните характеристики на обкръжаващите скали. В противен случай движещият се в пещерата въздушен поток приема специфичен, променящ
се, неравновесен профил, докато достигне равновесие с термично-влажностните характеристики на пещерните скали (De Freitas, Littlejohn, 1982, 1987).
Наличието на по-големи подземни водни обекти – езера, или протичащи реки,
също оказва въздействие върху температурата на прилежащия пещерен въздух
и неговата влажност.
Температура на въздуха
В пещерите се наблюдават три основни термични зони: хетеротермична
(близо до повърхността), преходна и вътрешна (зона на постоянните температури) (фиг. 1а и 1б). Това зониране важи за по-дълги пещери, докато в тези, с
малка дължина, климатичните зони се припокриват в по-малка или по-голяма
степен. В най-отдалечения край на пещерите температурата на въздуха е сходна със средната годишна температура на въздуха отвън. Това обаче се отнася
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най-вече за пещери, разположени в места с океански/морски климат. Колкото
по-континентални черти има районът, в който се намира пещерата, толкова температурата на нейните най-отдалечени части е по-висока от средната годишна
температура извън нея (Мавлюдов, 2008; Мавлюдов, Усиков, 1979; Дублянский,
Ломаев, 1980).
Температурата на въздуха в пещерите се характеризира със следните принципни особености: тя има по-малка или почти липсваща температурна амплитуда и по-слабо изразени екстремуми в сравнение с външната температура
(фиг. 2). През топлото полугодие тя е по-ниска, а през студеното полугодие –
по-висока от температурата извън пещерите. Тя може да се променя бавно и
плавно и когато промените извън пещерата имат екстремен и контрастен характер, вътре те са значително по-меки, а в по-отдалечените пещерни пространства
почти напълно липсват (фиг. 3).
На фона на тези общи, принципни характеристики, температурата на различните пещери се специфицира в зависимост от това в коя климатична зона и в
какъв тип климат – континентален или океански, се намира пещерата, на каква
надморската височина е тя, какви са вътрешната й денивелация и височина, експозицията на входа/входовете й спрямо пещерното пространство, дължината и
геометрията й, доколко е продухваема и др.
Пещерите в България показват сравнително широк диапазон по отношение
на средната си годишна температура. Така например в Ягодинската пещера и в
Снежанка тя е около 6 оС, в Леденика и Дяволското гърло – 8 оС, Венеца – 9,6 оС,
Лепеница – 10 оС, Ухловица – 10-11 оС, Голубовица – 11 оС, Магурата – 12 оС,
Бачо Киро – 13 оС, Темната дупка – 11-14 оС и т.н. (Природни забележителности
в България; Пещерите в България)
При едновходовите низходящи пещери през зимата охладеният и по-плътен външен въздух измества този в пещерата и я запълва изцяло – от най-отдалечените й части до самия й вход. През лятото топлият въздух може да затопли
само горната част на пещерата. По-ниските й части се затоплят много бавно,
за сметка на топлообмена със стените на галерията. Стабилизирането на този
климатичен режим във времето често води до натрупване на големи количества
пещерен лед. Такива пещери се наричат „пещери хладници“ или „пещери ледници“. Входовете на някои пещери през зимата се покриват със снежни тапи.
При това се получават условия за възникване на т.нар. парников ефект, което
повишава средномесечната им температура през зимния сезон.
При едновходовите възходящи пещери климатичната картина е противоположна. През лятото те натрупват големи количества топъл въздух. През зимата
охлаждането им се получава само благодарение на топлоотдаването през стените на галериите и залите. Такива пещери се наричат топлици.
При пещерите, които имат повече от един вход, през зимата по-топлият (и
по-разреден) пещерен въздух излиза през по-високия вход на пещерата, а студеният въздух отвън навлиза през по-ниския й вход. През лятото по-студеният
пещерен въздух изтича през по-ниския й вход, а през горния вход се засмуква
топъл външен въздух. Това довежда до сериозно охлаждане на ниската част на
пещерната система и до нагряване на високата й част. Наличието на течаща
вода в зоната на отрицателни зимни температури довежда до натрупване на
големи количества натечен лед. Обикновено тези натрупвания създават сил33

но охлаждане на въздуха в близост до тях, запазвайки ги като самостоятелни
студогенериращи формации в продължение на много години. В подобни пещери микроклиматът се различава съществено в сравнение с този, на сухите
пещери (Сб. лекции на Българската федерация по спелеология).
Влажност на въздуха
Пещерната влага се формира при инфилтрация на валежите, както и чрез
кондензация на водни пари от въздуха в пещерното пространство. Генерирането
на кондензационната вода в пещерата е свързано с температурните и влажностните условия на границата въздух–скала и се влияе значително от обмена на
топлина и влага с външната атмосфера (фиг.4) (Wang, Wan, Huang et al., 2014).
Влажността на въздуха под земята е значително по-висока, отколкото на
нейната повърхност. В много случаи тя достига 100%. Това означава, че пещерният въздух съдържа максималното количество водна пара, което може да поеме. „Излишната“ влага кондензира върху арките и стените на пещерата, откъдето капе или се стича чрез незабележими потоци към пещерните реки и езера.
Кондензацията на пещерната влага е много важна за подхранване на източници,
даващи начало на повърхностни потоци и реки.
Специфичната влажност на пещерата следва сезонен режим, подобен на
този, при температурата на въздуха, с летен максимум и зимен минимум (De
Freitas, 2010). През зимата студеният въздух извън пещерата обикновено е сух,
а когато навлезе в по-топлата пещерна среда, се затопля. В резултат на това
започва процес на изпарение, което води до последващо охлаждане на пещерата, поради загубата на топлина за изпарение. През лятото пещерният въздух е
по-студен от въздуха навън. Когато външният въздух навлиза в пещерата, той се
охлажда, което предизвиква кондензация и значително увеличаване на нивата
на влажност в него, въпреки че като цяло въздухът в пещерата през лятото е
по-топъл, отколкото през зимата. Средногодишната специфична влажност на
пещерата е по-висока от външната влажност.
Влагосъдържанието на въздуха в различните пещери в нашия географски
и климатичен пояс е в границите от 5 до 12 g/m3 (Сб. лекции на Българската
федерация по спелеология).
Атмосферно налягане
Атмосферното налягане в пещерите зависи главно от структурата на пещерната геометрия и по-малко от микроклиматичните условия на пещерата. В
малки и хоризонтални пещери атмосферното налягане е еднакво с външното
и се променя според неговите изменения. Във вертикални пещери налягането
се увеличава с дълбочина. Колебанията на външното атмосферно налягане се
отразяват върху колебанията на вътрешното с известно закъснение. В широките
пещери това забавяне е незначително (Мавлюдов, Усиков, 1979).
Движение на въздуха
Динамиката на пещерния въздушен поток има ключово значение за климата на пещерата. Скоростта и посоката на въздушния поток са резултат от тер34

мично обусловеното неравновесие между плътността на въздуха в пещерата и
извън нея. Налице е също и ефектът на вентилация, породен от микроклиматичните различия в самата пещера, особено в недостъпни за външния въздух части
от нея (De Freitas, Littlejohn, 1987). Движението на въздуха в пещерите зависи
много и от морфологията на пещерата, вклчително от големината, формата и
броя на нейните входове.
Главна причина за въздушната динамика в по-голяма част от пещерите е
промяната на атмосферната плътност (налягане) на повърхността. Когато тя се
увеличава, възниква въздушна тяга навътре към пещерата, а при намаляване
– навън. Интензивността на тягата е малка, а коефициентът на въздухообмен
(отношението между денонощния въздушен обем, преминаващ през пещерата,
и нейния обем) обикновено е не по-голям от единица.
За хоризонталните пещери въздушната циркулация се характеризира със
сезонен режим. През зимата студеният въздух от повърхността нахлува в пещерата, изтласквайки по-топлия вътрешен въздух през пукнатини на пещерния
свод. През летния сезон картината се променя: по-малко топлият пещерен въздух излиза през входа на пещерата, а по-топлият външен въздух се просмуква
към пещерното пространство през сводовите пукнатини, като при навлизането
си навътре в пещерните галерии постепенно се охлажда.
Пещери, които имат два входа, или се състоят от основни галерии, съединени с повърхността чрез пукнатинната мрежа на основната скала, са с по-динамичен въздухообмен. При тях основната причина за движението на въздуха
е разликата в атмосферното налягане между двата входа, намиращи се обикновено на различни нива. Скоростта на движение на въздуха в такива пещери е
по-голяма - в границите 0,2–0,7 m/s а в отделни техни участъци достига 1,0 m/s
и повече. Коефициентът на въздухообмен в динамичните пещери може да достигне 10–30, а в тесни пропасти (цепнатинен тип) до 70–130 пъти в денонощие.
Тези пещери (от динамичен тип) крият една специфична опасност: димът от
факли или огън, разпален близо до входа им, може да се окаже на стотици метри
навътре по етажите на пещерата и да застраши намиращи се вътре посетители
(Сб. лекции на Българската федерация по спелеология).
Газов състав
Пещерите имат специфичен газов състав на въздуха. В него присъства повече въглероден диоксид, азот, сероводород, радон и понякога въглеводороди от
метановата група (CH4, C2H6, C3H8, C4H10), отколкото на повърхността (Дублянский, Дублянская, 2004). В някои пещери се натрупва толкова много въглероден диоксид, че посещаването им става животозастрашаващо.
Във въздуха на повечето карстови кухини съдържанието на CO2 е с 1-2
порядъка по-високо, отколкото в открита атмосфера (0,3-3 об. %). Повишеното
съдържание на CO2 е фонът, на който се развиват много подземни процеси (образуването на пещерни минерали, развитието на спелеофауна и др.). В някои
случаи съдържанието на CO2 може да надвишава 3 об. %, което е прагът на
опасност за човешкия живот. Тъй като специфичното тегло на CO2 е по-високо
от това на кислорода, той се натрупва в ниските части на пещерите, където
концентрацията му в редки случаи (при лоша вентилация на пещерната кухина)
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може да бъде 6-7 об. % (напр. пещерата Пепеляшка, Украйна); 19 об. % (пещерата Калифорния, САЩ), 24 об. % (пещерата Кармал, Иран), 36 об. % (пещерата Збрашовски, Чехия) и дори 77 об. % (пещерата Канини, Италия). Пример за
изследване съдържанието на СО2 в българската пещера Съева дупка е показан
на фиг. 5.
Източник на CO2 в пещерите е окисляването в почвата на органични и
неорганични съединения, разпадането на органични вещества, жизнената активност на микроорганизмите. СО2 навлиза в пещерите от почвата, тъй като
е по-тежък от въздуха, устремявайки се навътре към пещерните пространства
през пукнатините, чрез инфилтрационните води, директно при притока на газ в
разломни зони и др. В такива зони може да се наблюдава повишено съдържание
(обикновено до 1-2 об. %) и на метан и други леки въглеводороди (Мавлюдов,
Токарев, 2019 ).
(А)

(Б)

Фиг. 5. Времеви ход на концентрациите на радон (Av) и въглероден
диоксид (СО2) в пещерите Съева дупка (А) и Бисерна (Б)
(Източник: Turek, Stefanov, Svetlik, Orcikova, Simek, Kořínková, 2015)
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Въглеродният монооксид, наричан още въглероден оксид или въглероден
окис, е газ без цвят и мирис, с моларна маса 28 g/mol (по-лек от въздуха). Въглеродният оксид е продукт от непълното изгаряне на съдържащи въглерод вещества при липса на достатъчно кислород, необходим за пълното окисление
до въглероден диоксид. При висока концентрация газът е опасен за хората и
животните, въпреки че се произвежда в малки количества при нормалния метаболизъм на животните и се смята, че има нормални биологични функции.
Няколко случая от български пещери в последните години завършват фатално
именно поради инцидентно натравяне на хора с СО.
Сероводородът (H2S) е характерен за въздуха на пещери, през които протичат минерални води. H2S често се среща във вулканични пещери заедно с SO2,
CO2, N2 и други газове. Отравянето с водороден сулфид настъпва при концентрация 0,2–0,3 mg/l, а над 1,0 g/l при съдържание му е фатално.
В много региони по света във въздуха на пещерите се отбелязва повишено
съдържание на радон. Той е безцветен тежък газ, без мирис и вкус, генериран
от разпадането на радиеви изотопи. Източник на радий е уранът, съдържащ се
обикновено в ниски концентрации в скалите. Разпадът на радон произвежда
радиоактивно алфа- и бета-лъчение. В сравнение с нивата в открита атмосфера
алфа-лъчението в пещерите, свързано с радон, е повишено с 1-2 (понякога до
4) порядъка.
В България съдържанието на радон в пещерите се изследва целенасочено от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ – БАН, която е изградила специализирана научна мрежа BGSpeleo-RadNet за мониторинг
на радона (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/sci-networks.html, http://www.
prokarstterra.bas.bg/lab/base.html). Тази мрежа осигурява обективна информация в три научно-приложни области, свързани с наличието на радон в пещерите: роля на естествените радиационни процеси в съвременния карстогенезис (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/methodology.html); връзка между радона
и земетръсната активност (Stefanov, Turek, Svetlik, Briestensky, 2017); радиационна защита на работещите в карстовите пещери (Turek, Stefanov, Svetlik,
Orcikova, Simek, Kořínková,2015; http://prokarstterra.bas.bg/forum2019). Изследвани са 12 български туристически пещери, при което се установява, че тези, в
Северна България, показват повишени концентрации на радон (Rn222), сходни с
концентрациите в други части на света – между 3–10 kBq.m-3 (фиг. 5). Съответното ниво на облъчване на пещерните екскурзоводи, пребиваващи значително
по-дълго под земя, в сравнение с туристите, представлява риск за здравето им и
този сериозен проблем би следвало да бъде нормативно обезпечен. С по-ниски
стойности на радона са пещерите в Родопите (Turek, Stefanov, Orcikova, 2020).
Пещерен биоклимат

Биоклиматът на пещерите отразява ефектите на специфичния им микроклимат върху компонентите на живата природа, включително върху човека.
Биоклиматичният статус на сложния и фин човешки организъм зависи от комплексното въздействие на всички микроклиматични фактори на пещерната
среда, сред които водещо място имат тези, обуславящи топлинния комфорт на
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човека. Механизмът на формиране на този комфорт зависи от особеностите на
топлообмена между човешкото тяло и околната среда. По принцип топлината
в човешкото тяло има два главни източника – вътрешен и външен. Вътрешният източник са процесите на основен метаболизъм, както и производството на топлина при съответно физическо натоварване. Външният източник са
късовълновата слънчева радиация, попадащ директно върху човешкото тяло,
както и дълговълновото излъчване от повърхностите на обектите от заобикалящата среда (в пещерни условия липсва източникът на късовълнова радиация).
Тези енергийни приходи постъпват към човешкото тяло по конвективен, кондуктивен и радиационен път. Същевременно човешкото тяло отдава топлина
към заобикалящата го среда по идентични физически пътища (като изключим
късовълновата радиация), а също и чрез загуба на топлина за изпарение от повърхността на тялото, както и чрез респирация в процеса на дишане (фиг. 6).
Разликата между приходите и разходите на топлина към и от човешкото
тяло формира неговия топлинен баланс. От това, дали балансът е положителен, отрицателен, или близък до/равен на нула, зависи топлинният комфорт на
човека. При положителен топлинен баланс приходите на топлина в човешкото
тяло надвишават разходите й. В случай че тялото не може да освободи тази
топлина, организмът изпитва топлинно натоварване и възниква съответен риск
от прегряване, и от последващи неблагоприятни физиологични реакции на ор-

Фиг. 6. Компоненти на топлинния баланс на човека: Слънчева радиация – пряка (Kdir),
разсеяна (Kdif), отразена (Kref); Дълговълнова радиация – земна (Lg), от въздушната
среда (La), от човешкото тяло (Ls); Топлинни потоци: метаболитен (M), конвективен
(C), евапорационен (E), респираторен (Res), кондуктивен (Kd); Топлинен баланс на
човешкото тяло (S); Радиационен баланс на човешкото тяло(Q)
(Източник: Blazejczyk, Bioclimatic principles of health tourism, Yamanashi Institute
of Environmental Sciences, Conference Reports, 2008)
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Фиг. 7. Пътища на уравновесяване на топлинните приходи
и топлинните загуби в човешкото тяло
(Източник: Thermal comfort. https://nzeb.in/)

ганизма. При отрицателен топлинен баланс и съответен недостиг на топлина в
тялото се наблюдава сходен топлинен риск, но от преохлаждане, а при баланс,
равен, или близък до нула, човешкият организъм изпитва топлинен комфорт
(фиг. 7).
Топлинният комфорт на човека е функция на две групи от фактори – персоналните параметри на човека (физиология, физическо натоварване и облекло)
и параметрите на климатичната среда. Последните включват съчетанието от
температурата и влажността на въздуха, скоростта на вятъра, атмосферното налягане и слънчевата радиация. Тези климатични елементи търпят съществена
трансформация в пещерни условия, обуславяща т.нар. пещерен биоклимат. При
средна температура на въздуха през лятото около 15 оС, каквато е температурата в преходната зона на много от българските пещери, относителна влажност
около 90%, скорост на вятъра около 0,7 m/s, стандартно лятно облекло (0,9 clo),
и физическо натоварване 110 W/m2 (бавен ход), биоклиматичните параметри в
пещерна среда са следните (табл. 1):
Получените стойности показват, че при зададените метеорологични параметри, както и тези, на облеклото и физическата активност, човек би останал в
статус на термичен комфорт (неутрално топлинно усещане) в продължение на
261 min. Ако обаче изолационните качества на неговото облекло бъдат повишени до оптималните – в случая 1,1 clo, или се повиши физическата му активност
до 142 W/m2, тогава статусът „топлинен комфорт“ на практика няма да бъде
времево лимитиран.
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Таблица 1

Стойности на биоклиматичните показатели през лятото

Биоклиматичен показател

Стойност

Субективна температура
Топлинно усещане

19,3 0C
неутрално

Термофизиологично натоварване/стрес

липсва стрес

Продължителност на времето за престой без риск от преохлаждане
(при обичайно лятно облекло и физическа активност 110 W/m2)

261 min

Оптимално облекло (при физическа активност 110 W/m2)

1,1 clo

Оптимална физическа активност (при стандартно лятно облекло)
Риск от дехидратация

142 W/m2
липсва риск

При средна температура на въздуха около 10 оС, каквато е температурата
през зимата в преходната зона на много от българските пещери, относителна
влажност около 80%, скорост на вятъра около 0,7 m/s, стандартно демисезонно
облекло (1,5 clo), и физическо натоварване 110 W/m2 (бавен ход), биоклиматичните параметри в пещерна среда са следните (табл. 2):
Получените стойности показват, че при зададените метеорологични параметри, както и тези, на облеклото и физическата активност, човек би останал в
статус на термичен комфорт (неутрално топлинно усещане) в продължение на
614 min. Ако обаче, изолационните качества на неговото облекло бъдат повишени до оптималните – в случая 1,6 clo, или се повиши физическата му активност
Таблица 2

Стойности на биоклиматичните показатели през зимата
Биоклиматичен показател

Субективна температура
Топлинно усещане
Термофизиологично натоварване/стрес

Стойност
14,1 0c
неутрално
липсва стрес

Продължителност на времето за престой без риск от преохлаждане,
(при обичайно демисезонно облекло и физическа активност 110 W/
m2)

614 min

Оптимално облекло (при физическа активност 110 W/m2)

1,6 clo

Оптимална физическа активност (с обичайно демисезонно облекло)
Риск от дехидратация

121 w/m2
липсва риск

2
Топлинното усещане попада в градация „неутрално“ („комфорт“) в диапазона от 9,1 до
18,0 0C по скàлата на съответния индекс за термичен комфорт на човека.
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до 121 W/m2, тогава продължителността на състоянието „топлинен комфорт“ на
практика няма да бъде лимитирана.
Въз основа на тези резултати следва изводът, че при стандартно сезонно
облекло биоклиматът на повечето български пещери осигурява топлинен комфорт на човека, за разлика от външните условия, които през лятото обуславят
възможности за прегряване, а през зимата – за преохлаждане на човешкия организъм.
Топлинният преход от условията навън, където може да бъде горещо или
студено, към условията вътре в пещерата обаче е значителен и обуславя възможност от възникване на рискови за човека натоварвания на термоадаптационната
му система. При прехода между условията на открито и тези в пещерата промените са резки (понякога > 25 0С) и много бързи. При това туристите най-често
влизат в пещерите с неподходящо облекло (особено през лятото). Рисковете са
най-големи за пещерните екскурзоводи, които са изложени многократно на резките температурни промени (Turek, Stefanov, Orcikova, 2020).
Наред с това по-продължителен престой в пещерни условия при несъобразено облекло и/или физическа активност може да доведе до топлинен дисбаланс и риск, най-често от преохлаждане. Това се случва, когато сумата от загуби на топлинна енергия е по-голяма от произведената от организма енергия.
Тогава в човешкия организъм възниква дефицит на топлина, което предизвиква
преход към състояние на дискомфорт. Охлаждането се осъществява преди всичко посредством крайниците (58%) и главата (18%). Топлозагубите от изпарение съставляват 12-27% и се осъществяват чрез кожата и белите дробове (при
издишването на въздух). Загубите на топлина се компенсират чрез повишена
топлопродукция, която в условията на ниски температури (напр. едночасов престой в пещера с температура 4 0С) нараства до 4 пъти, а когато е съпътствана от
физическа работа – до 7 пъти. Ако общите загуби на топлинна енергия не могат
да се компенсират от произведената от организма енергия, започва неговото
преохлаждане (Сб. лекции на Българската федерация по спелеология).
Биоклиматични рискове и ресурси на пещерите

Комплексното съчетание от всички разгледани по-горе климатични параметри оформя един специфичен пещерен микроклимат, притежаващ някои
полезни свойства за човека. Този микроклимат се отличава спрямо външния с
липсата на силно изразени екстремуми и резки смени, с плавност, постоянство
и мекота. Това обезпечава постоянен топлинен статус на тялото, който при подходящо облекло и физическа активност може да бъде поддържан около нулевата стойност. По този начин термоадаптационната система на човешкия организъм е освободена от необходимостта да влиза в често и интензивно действие,
разтоварвайки и останалите физиологични функции на организма. Това създава благоприятна база за усвояване и на други въздушни ресурси на пещерите,
напр. наситения с микроминерлни частици, отрицателни йони и други микроелементи, въздух в пещерните пространства. В малки количества дори радонът
и въглеродният диоксид стимулират имунната система и я привеждат в състояние на по-добра тренираност и готовност за активиране при необходимост.
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Резултатите от различни експедиционни и стационарни налюдения на радона в
някои пещери показват, че в повечето случаи неговата концентрация при краткосрочни посещения не е опасна. По този начин постоянството на микроклиматичните условия, липсата на резки топлинни промени, несравнимо по-малкото
количество на бактерии, прах, алергени и липсата на шум, както и значителното
присъствие на отрицателно заредени йони, представляват ценен ресурс на пещерния биоклимат от здравна и профилактична гледна точка. Във връзка с това,
все по-често се дискутира съвсем не новата идея за използване на пещерите за
специализирани здравни цели (спелеотерапия), дори за изграждане на пещерни лечебници и пунктове за кратковременен оздравителен престой, особено за
третиране на заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система (фиг. 8)
(Rashleigh, Smith, Roberts, 2014; Чипев, 2018; Nurov, 2010).
Наред с биоклиматичните ресурси, пещерните пространства крият и биоклиматични опасности, създаващи риск за престоя на човек в тях. Още при
прехода от външните климатични условия към тези, в пещерата, човек подлага
на натоварване термоадаптационната си система, за да компенсира топлинните различия между двете среди. Тези различия най-често са значителни, тъй
като през лятото пещерите са значително по-хладни, а през зимата – по-топли,
в сравнение с външната среда. При несъобразено облекло и физическо натоварване по-продължителният престой в пещерата може да създаде условия за
невъзможност термоадаптационната система на организма да уравновеси топлинния баланс на човешкото тяло, обуславяйки натоварване и на други негови
органи и системи. Това се улеснява и от много високите нива на влажност, възпрепрятстващи процеса на топлообмен с околната среда и съответно топлинно
адаптиране.

Фиг. 8. Солните мини – три в едно: добив, лечебници и туристически хит.
Солна мина „Величка“, Краков, Полша
(Източник: https://www.sanusetsalvus.com/index.php/2016-03-17-08-20-42/item/1062solnite-mini-tri-v-edno-dobiv-lechebnitzi-i-turisticheski-hit)
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При по-продължителен престой в пещерите е необходимо да се има предвид и повишеното присъствие на СО2 и други газове в състава на пещерния
въздух, както и натрупващият се прием на радон. Това се отнася особено за
персонала, обслужващ туристическите пещери, както и по-продължително пребиваващите под земята спелеоложки експедиции.
Пещерната среда се обитава от различни видове растителни и животински
организми. В своята жизнена дейност те отделят вещества, или биват преносители на вируси и бактерии, които могат да представляват заплаха за здравето на
човека.
Трябва да се обръща внимание и на това, че човешкият организъм, като
топлинна система, също въздейства върху пещерния микроклимат, чрез температурата и влажността на своето тяло, чрез топлината, отделяна в процеса на
респирация, чрез разместването на въздушните пластове при своето движение
и т.н. При по-масово посещаваните пещери това може да наруши равновесието
на пещерния микроклимат и да застраши жизнената среда на естествено обитаващите я организми и микроорганизми.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Специфичните условия на пещерните пространства създават свой собствен микроклимат. Основните му фактори са климатичната зона, в която е разположена пешерата, нейната надморска височина, вътрешна денивелация,
дължина и геометрия, продухваемост и др. Най-важните характеристики на
пещерния климат са температурата, влажността и движението на въздуха, и неговият газов състав. Температурата на въздуха има много по-малка денонощна
и годишна амплитуда в сравнение с условията на открито. При входовете на пещерата нейните стойности са по-близки до тези на външната температура, но в
най-вътрешните пещерни пространства тя остава почти постоянна през цялата
година. През лятото в пещерите е по-хладно, а през зимата – по-топлото, отколкото извън нея. Пещерната влага е висока. Тя се просмуква през пещерните
пукнатини или се формира при кондензация на съдържащата се в атмосферата
влага. Движението на въздуха в пещерите по принцип е много по-слабо в сравнение с това на открито. То е по-добре изразено при пещери със значителна
вертикална денивелация или такива, с повече от един вход. Газовият състав на
пещерния въздух се отличава с липса на прах, алергени и бактерии. В него се
наблюдава повишено съдържание на СО2, Rn и др., както и на някои микроелементи.
Специфичните климатични условия на пещерите съдържат съществени
ресурси, както и опасности по отношение на биокомфорта на човешкия организъм. Той може да бъде повлиян в топлинно отношение, а също и чрез качествата на атмосферния въздух. Топлинният комфорт може да се възползва от
постоянството на пещерния биоклимат, но в същото време може да бъде подложен на риск при контрастния преход от условията на открито към тези, вътре
в пещерите, както и при по-продължителен престой с несъобразено облекло и
физическа активност. Качеството на атмосферния въздух може да повлияе благоприятно върху някои заболявания, чрез присъствието на полезни соли, мине43

рали и газови частици, но при високи концентрации, например на СО2, Rn и др.,
може да стане заплаха за човешкия организъм.
За оптимизиране на използването на биоклиматичните ресурси на пещерите и предпазване от техния рисков биоклиматичен потенциал предлагаме следните мерки:
− Инсталиране на сензори за автоматичен микробиоклиматичен мониторинг извън и във вътрепещерното пространство на всяка официално обявена за
туристически обект пещера в страната;
− Биометеорологично оценяване в опреативен порядък на външните и вътрепещерните микробиоклиматични условия;
− Алармено оповестяване на туристите при преминаване на определени
прагови стойности на биоклиматичните контрасти;
− Изготвяне на лист с препоръки за случаите с преминаване на праговите
стойности;
− Биоклиматично паспортизиране на пещерните туристически дестинации
в страната, вкл. оценка на биоклиматичните рискове и ресурси на пещерите;
− Разработване на стандарти за биоклиматичните параметри на пещерите в
страната и за условията на труд, рекреация и туризъм в тях.
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Фиг. 1а. Микроклиматично зониране на пещера Челевечницата
(Източник: Кюркчиев, 2019)
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Фиг. 1б. Температурни профили по оста на пещерата Челевечницата (2016–2018 г.)
(Източник: Кюркчиев, 2019)

Дати на наблюдения

Фиг. 2. Пещерата Галера/ Андалусия: Почасова температура на въздуха в пещерата (Тint) – червена линия; относителна влажност в пещерата (Hint) – зелена линия;
температура на въздуха извън пещерата (Text) – синя линия
(Източник: https://www.bedrock.es/caves-retain-a-constant-18c/)

Фиг. 3. Годишен ход на температурата на въздуха в пещерния комплекс Пунето
(Източник: Mammola, Piano, Giachino, Isaia, 2017)

Фиг. 4. Пещерни галерии Yungang Grottoes, Китай: денонощна динамика на температурата на въздуха (Air temperature), относителната влажност (RH), точката на оросяване
(Dew point) и температурата на повърхността на скалата (Rock surface temperature)
през юли, 2007 (а-галерия 5, b-галерия 9). В сиво са показани периодите на кондензация (Източник: Wang, Wan, Huang et al., 2014 )
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Представени са резултати от интегрирания мониторинг (2010-2020 г.) в 13 туристически пещери в България. Обобщени са изводи за спелеоклимата и потенциалните
рискове за посетителите и персонала на пещерите. Набелязани са по-важни проблеми
в развитието на пещерния туризъм и е предложена специализирана мрежа за спелеомониторинг, която да обслужва едновременно управлението и експлоатацията на туристическите пещери и научните изследвания в тях.
Ключови думи: карст, карстови геосистеми, туристически пещери, спелеомикроклимат, интегриран спелеомониторинг (Спелео-МИКС), СО2, радиационно облъчване,
радон-222, ефективни дози, гама-фон, активност на радиовъглерода, биоклиматичен
комфорт и биоклиматични рискове.

MICROCLIMATIC AND RADIATION CONDITIONS AND HUMAN
HEALTH RISKS IN SHOW CAVES IN BULGARIA
(BASED ON THE RESULTS OF INTEGRATED MONITORING)

Petar Stefanov, Dilyana Stefanova, Karel Turek
There are over 6000 state-owned karst caves in Bulgaria. Some of them represent sites
for mass tourism and have been turned into show-caves, which are run by NGOs or executive
bodies. The paper presents the results of integrated monitoring (2010-2020) in 13 of the most
popular Bulgarian show-caves, which are annually visited by over 0.6 million tourists. The
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applied model of integrated monitoring of cave systems (Speleo-MIKS) was developed by
the Experimental Laboratory of Karstology at the National Institute of Geophysics, Geodesy
and Geography – the Bulgarian Academy of Sciences (NUGGG-BAS) in international
cooperation. The monitoring covers almost all indicators of the cave environment, susceptible
to observations and measurements. The latter are carried out either on an expedition basis (in
different months and seasons, including in extreme conditions), or on a continuous instrumental
basis (including automatic stations and established monitoring networks). The monitoring
covers microclimate (temperature and relative humidity, temperature of cave sediments and
waters), gas composition and radiation exposure (CO2 concentration in cave air, 14C activity,
Radon activity concentration, gamma radiation / gamma background); hydrochemical
monitoring of cave waters; extensometric monitoring. Based on the results of the monitoring,
conclusions about the condition and changes in the cave environment, as a result of tourist
activity, have been drawn and summarized, while the bio-comfort and the risks for the visitors
and the staff of the tourist caves have also been assessed. In 4 of the caves, CO2 concentrations
of over 1% were recorded during the high tourist season (summer-autumn). In 7 of the most
visited tourist caves, high average annual concentrations of Radon (from 3 to 8 kBq/m³) were
also detected. Real effective doses for cave guides were calculated – in the Venetsa cave they
exceeded 2.5 to 5.5 times the reference value of 6 mSv. The current state and the existing
problems in the management and administration of the tourist caves have been analyzed. Two
important conclusions stand out: 1. The Bulgarian legislation has not yet introduced „cave“ as
an existing workplace, 2. „Cave guide in a tourist cave“ does not exist in the List of regulated
Professions in Bulgaria. Specific measures have been proposed to optimize cave tourism. The
results of the monitoring in the tourist caves also confirm the effects of global climate changes
on the speleomicroclimate and the gas composition of the cave systems.
Keywords: karst, karst geosystems, tourist caves, speleomicroclimate, integrated
speleomonitoring (Speleo-MIKS), CO2, radiation exposure, Radon-222, effective doses,
gamma background, radiocarbon activity, bioclimatic comfort and bioclimatic risks.

УВОД
Карстът е природен феномен, развит в разтворими скали. В България той е
формиран предимно в карбонатни скали (варовици, доломити, мрамори), които
изграждат 23% от територията на страната (Попов, 1982a). Нейното географско положение и продължително и сложно геоисторическо развитие са причина
за уникалното разнообразие на българския карст (http://www.prokarstterra.bas.
bg/lab/bg-karst.html). Това го прави и много атрактивен – карстовите форми,
разпространени из цялата страна, привличат много туристи. За съжаление, рекреационно-туристическият потенциал на карстовите територии все още не се
използва пълноценно, включително и за привличане на чуждестранни туристи.
Основна причина е слабото познаване от българското общество на спецификата
на карста (Stefanova, Stefanov, 2019; Стефанов, Стефанова, 2020). С най-голяма
популярност продължават да са пещерите, които са подземните елементи на
карстовите геосистеми (Михова, Стефанов, 1993; Андрейчук, Стефанов, 2006,
2008; Stefanov et al., 2009, 2019а; Andrejczuk, Stefanow, 2017). Изключително
важно е това да се знае и да се има предвид, тъй като геосистемният подход е в
основата на разбирането и решаването на различни актуални проблеми, свързани с устойчивото развитие на пещерните системи, включително и с тяхната туристическа експлоатация (Stefanova, Stefanov, 2018; Stefanova, Stefanov, 2019).
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Пещерите винаги са привличали и ще привличат със своята тайнственост
и красота, потопена в мрака. Те обаче се отличават със специфична среда, която крие редица рискове за здравето и живота на посетителите. Рисковете са
неизбежни и в благоустроените туристически пещери, още повече, че най-често са неочаквани, подценени или дори все още неустановени. Това се дължи
на липсата на специализиран мониторинг на елементите на пещерната среда
в българските туристически пещери, както и на задълбочаващите се проблеми
при тяхното стопанисване и управление (Stefanova, Stefanov, 2018; Stefanova,
Stefanov, 2019). Посещенията в туристическите пещери имат и друг важен
аспект – рисковете за силно чувствителната и уязвима пещерна среда от въздействието на посетителите. То има различни прояви и е пренебрегвано и слабо
контролирано, като основна причина отново е липсата на интегриран мониторинг и на необходими познания както от посетителите, така и от персонала на
туристическите пещери.
Посочените проблеми с туристическите пещери са във фокуса на научните интереси на Експерименталната лаборатория по карстология (ЕЛК) в
НИГГГ-БАН (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab). Това не е случайно, тъй като
някои от тези пещери са част от моделните карстови геосистеми, включени в
научната програма на Лабораторията (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/base.
html). Един от стратегически важните въпроси, разработвани от ЕЛК, е моделът на интегриран мониторинг на карстовите геосистеми (МИКС), който е базиран на оригиналната методологическа платформа ProKARSTerra (http://www.
prokarstterra.bas.bg/lab/methodology.html). Тя се основава на научната концепция за карстовите геосистеми и обединява три важни фактора за устойчивото
развитие на карстовите територии:
– научни изследвания (с акцент: системен анализ, интегриран мониторинг
и кадастър на карста);
– управление на карстови територии и бизнес с карстови ресурси;
– образование и обучение (чрез интеграция на съвременните научни концепции за карста с образователната концепция „Учене през целия живот“).
Карстовите геосистеми се отличават с висока уязвимост и са с повишен
риск от въздействия, особено на фона на глобалните промени. Поради това
МИКС е база за изясняване на тяхната роля в съвременния карстогенезис, както
и за решаването на обратната задача – влиянието на карстовите процеси върху
глобалните промени. Съставна част от МИКС е интегрираният мониторинг на
пещерните системи (Спелео-МИКС) (Стефанов, 2013, 2018). Той е разработван
в международно сътрудничество, като в мрежата от експериментални пещерни
обекти (над 40) са включени и туристическите пещери. В няколко от тях моделът вече е внедрен във вариант на мониторингова система за непрекъснати
инструментални измервания (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/base.html).
Като се има предвид, че една от основните функции на науката е да подпомага практиката, в тази публикация специално са представени резултатите
от провеждания експериментален мониторинг на пещерната среда в туристическите пещери. Те ежегодно се посещават от над половин милион туристи и
в тях целогодишно работят като обслужващ персонал (пещерни екскурзоводи)
повече от 60 човека. Поради това целта на настоящото изследване е на базата
на анализа на резултатите от интегрирания мониторинг научно да се обосноват
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здравните рискове и биокомфорта на посетителите и персонала на туристическите пещери. Те зависят преди всичко от спецификата на пещерната среда,
която се определя от пещерния микроклимат, вентилационния режим, газовия
състав и радиационното облъчване. Специално внимание е отделено и на туристическите пещери като уникално работно място, което нормативно все още
не е признато и дефинирано. Засегнат е и друг важен аспект от развитието на
пещерния туризъм: посетителите и дейностите, свързани с изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура като фактор, който пряко или
косвено въздейства и променя пещерната среда.
ТУРИСТИЧЕСКИ ПЕЩЕРИ, ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Пещерите са подземни кухини или системи от подземни кухини, достъпни
за човека. За да са обекти за масови туристически посещения, те трябва да получат съответния статут, да бъдат благоустроени (да имат подходяща за целта
туристическа инфраструктура, вкл. осветление), да имат обслужващ персонал
(пещерни водачи/екскурзоводи) и регламентирано работно време.
Първите документирани организирани туристически посещения в български пещери са от 1882 г. (Райкова, 2006). В устава от 1900 г. на новосформираното българско туристическо дружество „Ал. Константинов“ пещерите са
включени като самостоятелни туристически обекти. В пещерата Леденика във
Врачанския Балкан се инициират двудневни екскурзии с организиран транспорт (Stefanova, Stefanov, 2019). През 1929 г. е основавано Българско пещерно
дружество, а през 1937 г. една от най-популярните български пещери – Малката
Дряновска, е частично осветена от специално построена малка ВЕЦ на Дряновска река. Тя е първата благоустроена туристическа пещера в България, а през
1940 г. членовете на туристическото дружество в Дряново я преименуват на
„Бачо Киро“ (Джанбазов, 1977). От 1941 г. пещерата Орлова чука започва да се
стопанисва от туристическото дружество в Русе, което през 1961 г. прокарва в
пещерата работно осветление.
През 1960 г. с Министерско разпореждане № 2057 за национални туристически обекти са обявени 14 български пещери (Трантеев, 1965). От тях до
1965 г. са електрифицирани и открити за масов туризъм 4 пещери (Бачо Киро,
Орлова чука, Магура и Леденика), които приемат годишно над 200 хил. туристи
(Трантеев, 1965). Към 1987 г. благоустроените туристически пещери вече са 9 и
по данни на Вл. Попов (1987) за периода 1967-1984 г. те са посещавани ежегодно от около 315 000 туристи. В периода след 1989 г. към благоустроените туристически пещери са включени и Лепеница (2010 г.), Деветашка пещера (2014 г.),
Венеца (2015 г.) и Бисерна (2019 г.) (табл. 1). За този период няма налична информация за посещаемостта на благоустроените пещери, но се предполага, че
тя се е увеличила двукратно. Заедно с това обаче се задълбочават проблемите
с тяхното управление и стопанисване, които рефлектират и до недостатъчен
контрол: от една страна – върху здравословните рискове за посетителите и обслужващия персонал, а от друга – върху нарушенията на естествената пещерна
среда вследствие туристическата дейност (Stefanova, Stefanov, 2018; Stefanova,
Stefanov, 2019).
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Попада в ПП
„Шуменско плато“

ПЗ от 07.07.1996

ПЗ от 21.04.1971

ПЗ от 10.10.1962

ПЗ от 28.11.1960

ПЗ от 03.05.1960

ПЗ от 10.10.1962 г.

Попада в ЗМ
„Триградско ждрело“
ПЗ от 04.05.1979

Попада в ПЗ
„Буйновско ждрело“

ПЗ от 14.03.1961

ПЗ от 10.10.1962

ПЗ от 10.10.1962

Категория
на субекта
на управление

Съева дупка1
207: Панежки;
1967-1995; Юридическо лице
БТС
с нестопанска цел:
(230 / +3, -17)
с. Брестница, общ. Ябланица (500 m)
2003
1. Сдружение БТС
Бачо Киро 1
214: Стаженско-Дебелдялски
1937
ТД „Бачо Киро“,
/Малката Дряновска/ гр. Дряново (355 m)
Дряново
(3 600 / +65)
Снежанка1
406: Пещерски;
1966
ТД „Купена“,
(230 /-18)
гр. Пещера (880 m)
Пещера
Ягодинска пещера1 408: Триградски;
1982
ТД „Родопея“,
/Имамова дупка/
с. Ягодина, общ. Борино
с. Ягодина
(ок. 10 500 / +36)
(940, 947, 980 m)
Дяволско гърло1
408: Триградски;
1977
ТД „Орфей 1970“,
/Хърлога / (548 / -89) с. Триград, общ. Девин (1150 m)
Девин и БТС
Ухловица1
407: Смолянски;
1983
ТД „Карлък“,
/Улцата / (460 / -25)
с. Могилица, общ. Смолян (1040 m)
Смолян
Лепеница2
405: Велинградски;
2010
2. Сдружение Сюткя,
Сдружение с обществено
(ок. 2 000 / +10)
гр. Ракитово (975 m)
Ракитово
полезна дейност Сюткя
Органи на
Магура1
201: Белоградчишки;
1961
Община Белоградчик
изпълнителната власт (2012)
(2608 / -56)
гр. Белоградчик (371 m)
1. Общинска
Леденика1
203: Врачански;
1961
Община Враца
администрация
(320 / +16, -21)
гр. Враца (830 m)
(от 06.03.2010 г.)
Орлова чука1
103: Ломовете;
1942, 1965,
Община Две Могили
/Орлово гнездо/
с. Пепелина, общ. Две могили
2008
(от 2008 г.)
(1 3437 / +33, -12)
(170 m)
Венеца1
201: Белоградчишки;
2015
Община Димово
(220 / -28)
с. Орешец, общ. Димово (390 m)
(от 2015 г.)
Деветашка пещера2 212: Деветашки;
2014
Община Ловеч
(2 442 / +96, -25)
С. Деветаки, общ. Ловеч ( 126 m)
(от 2012 г.)
107: Шуменски;
2019
2. Администрация на
ДПП „Шуменско плато“
Бисерна1 /Зандана/
(2 716 / +19,5)
гр. Шумен (404 и 411 m)
защитена територия
(от 2014 г.)
1
Благоустроена електрифицирана пещера.
2
Неелектрифицирана пещера, с частично изградена туристическа инфраструктура.
3
Категории защитени територии: ПЗ - Природна забележителност, ЗМ - Защитена местност, ПП - Природен парк.

Година на
отваряне

Категория
на защита3

Местоположение:
№ на пещерен район; землище
(н.в. на входа/овете, m)

Субект на стопаннсване

Пещера
(сумарна дължина /
денивелация от входа,
m)

Таблица 1
Туристически пещери в България (с назначен обслужващ персонал и регламентирани входна такса и работно време)

Обекти в настоящото изследване са 13 туристически пещери в България
(фиг. 1 и табл. 1).3 От тях 11 са електрифицирани и в тях е съсредоточен основният туристопоток. Деветашката пещера и пещерата Лепеница са с частично
изградена туристическа инфраструктура, но не са електрифицирани. Повечето
от туристическите пещери са с целогодишно работно време, а 3 от тях (Орлова
чука, Лепеница и Бисерна) през зимата са затворени за посетители (табл. 2 ) във
връзка с периода на хибернация на обитаващите ги прилепни колонии. Пещерата Бисерна не приема туристи и през месеците юни-юли, когато е размножителният период на прилепната колония в Голямата суха галерия.
Достъпът до туристическите пещери е осигурен с шосета и изградени паркинги в близост до входовете им или с маркирани пешеходни планински пътеки (пещерите Ухловица и Снежанка). В повечето от пещерите посетителският
поток е двупосочен – влизането и излизането са през един вход. Изключение
правят Ягодинската пещера, Дяволското гърло и Магура, в които посетителите
излизат през друг пещерен вход (изкуствено прокопан или разширен естествен). Туристическите трасета в пещерите са с различна дължина и денивелация, поради което посещенията са с продължителност от 20-30 минути до 1 час
(табл. 2). Изключение прави пещерата Лепеница, където посещението до края
на туристическия маршрут отнема около 2 часа. Продължителността на престоя
в туристическите пещери зависи и от броя на посетителите в съответната група.
В прилежащите територии на някои от туристическите пещери е изградена
инфраструктура за допълнителни туристически атракции – увеселителен парк
(Леденика), Виа Ферата (Съева дупка), екомаршрути и др. (Stefanova, Stefanov,
2019). Дългогодишна традиция е и изнасянето на концерти в някои от туристическите пещери (Съева дупка, Магура, Леденика, Бачо Киро), поради което
съответните зали в тези пещери са преименувани (Концерта зала). В Ягодинската пещера е обособена Ритуална зала за свадбени церемонии. От 2014 г. в
Концертната зала на Леденика се представя и спектакълът „Звук и светлина“.
Единствено в Ягодинската пещера началните 360 m от туристическото трасе са
пригодени за инвалиди.
Исторически бележки

Поради лесната си достъпност повечето от туристическите пещери са били
обитавани от човека от най-дълбока древност (Стаменова, Жалов, 2009). Някои
от тях са били пещери-обиталища (Аврамова, 2004): Бачо Киро (среден палеолит/мустер – халколит/енеолит със следи от едни от първите предци на Хомо
сапиенс в Европа); Деветашка пещера (непрекъснато обитавана от средния палеолит до Средновековието, ХІV в.); Магура (най-интензивно обитавана през
късната каменно-медна епоха в края на 5 хил. пр. Хр.); Ягодинска пещера –

Със статут на туристически са и още две родопски пещери, които не са включени в това
изследване: Шаренка край Мадан (бивш рудник, от 2008 г. пещера-музей, временно затворена за
посещения) и Добростански бисер край с. Добростан (отворена от 2018 г. – с посещения само в
петък, събота и неделя).
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Целогодишен

Целогодишен

Целогодишен

Целогодишен

Целогодишен

От 01.04. до 30.11.

Целогодишен

Целогодишен

Бачо Киро

Снежанка

Ягодинска
пещера

Дяволско
гърло

Ухловица

Лепеница

Магура

Леденика

08.04. – 20.05. и 02.09. – 31.10

Целогодишен – в светлата част (Голямата зала)
01.08 – 24.05 – в Сухата галерия
01.04 – 31.10 във Водната галерия

Целогодишен

С предварителна заявка

08:00-20:00

09:00-17.00

10:00-17:00

09:00-18:00

10:00-16:00

10:00-16:00

09:00-17:00
(01.10–30.04 с почивни дни
в понеделник и вторник)

10:00-17:00 (01.05 – 30.09)
10:00-16:00 (01.10 – 30.04)

09:00-16:15 (01.05 – 31.10)
10:00-16:15 (01.11 – 30.04)

09:30-17:15 (01.04 – 30.09)
09:30-16:00 (01.10 – 31.03)

09:00-18:00 (01.04 – 31.10)
09:00-16:00 (01.11 – 31.03)

09:00-19:00 (01.04 – 30.09)
09:00-17:00 (01.10 – 31.03)

Работно време

780*

ок. 500*

200*

300*

До Концертна зала: 180*
До Бялата зала: 300*

ок. 800

До Срутището: 200*
До Камината: 420*
До края на трасето: 600*

330*

ок. 350

1250**

150*

Къс маршрут: 170*
Дълъг маршрут: 450*

230*

50-60

30-60

30-40

30-50

30-40
40-50

50-60

30-50
60-90
90-120

40-50

30-40

50-60

30

Къс маршрут: 30
Дълъг маршрут: 40-50

30-40

Дължина на
Ориентировъчна продължитуристическото
телностна туристическото
трасе в пещерата (m)
посещение (минути)

* Пещерата е с един вход и движението по туристическото трасе е двупосочно, т.е. разходката в пещерата е 2 пъти по-дълга от дължината на трасето.
** Началните 360 m от туристическото трасе са пригодени и за инвалиди.

Бисерна

Деветашка
пещера

Венеца

От 01.04. до 31.10.

Целогодишен

Съева дупка

Орлова чука

Режим на достъп

Достъпност до туристическите пещери в България

Туристическа
пещера

Таблица 2

Предверието в горния сух етаж (края на халколита и началото на бронзовата
епоха); Орлова чука (палеолит, халколит). През бронзовата епоха (ІІІ-ІІ хилядолетие) в пещерите с големи привходни зали (Деветашка пещера, Магура, Ягодинска пещера) са били изградени уникални пещерни селища с индивидуални
семейни постройки. По време на Римското владичество в Родопите пещерата
Снежанка е била временно убежище на тракийското племе беси. В Деветашката
пещера и Магурата са разкрити и пещерни светилища (Жалов, 2009). Уникални
са монохромните рисунки с гуано от късния халколит/ранната бронзова епоха
в Галерията с рисунките в Магурата (над 700 рисунки в 8 групи). Според Аврамова (2004) това е най-важната пещера-светилище от праисторическия период.
Магурата е включена в индикативния списък на България за Световното наследство на ЮНЕСКО, но туристическите посещения, които променят микроклимата, се превръщат в заплаха за съхраняването на рисунките. През 1982 г.
достъпът в Галерията с рисунките е ограничен. За съжаление, през последните
години галерията отново се посещава от туристи, а през 2019 г. има и скандален
случай на надраскване.
Богатото археологическо наследство на туристическите пещери е причина в тях да се провеждат дългогодишни археологически разкопки. В пещерата
Бачо Киро за туристите е подготвена и малка археологическа експозиция.
Някои от туристическите пещери са били обект и на стопанска дейност
през последните няколко десетилетия. Деветашката пещера, която през 1932 г.
е обявена за „народна старина“ (ДВ бр. 53/1932 г.), през 1950 г. е предоставена
на ДСО „Петрол“ за складова база на петролни продукти (държавен резерв)
и достъпът в нея и в прилежащата територия е строго забранен. В началните
пещерни части са вместени 15 петролни цистерни. През 1990 г. цистерните са
освободени от петролните продукти и са дегазирани (1994–1996 г.). През 2011 г.
пещерата е обект на остри екологични протести (с акцент въздействие върху
прилепните колонии), свързани със заснемането на филмовата продукция „Непобедимите 2“. Изграденият за филма нов мост на р. Осъм става предпоставка
за масови туристически посещения в пещерата и от 2012 г. Община Ловеч официално започва да я стопанисва като туристически обект.
В пещерата Магура е организиран Пещерен санаториум с 35 легла (Попов,
1987). Той е предназначен на лечение на бронхиална астма – един от първите
опити в световната практика за такъв тип лечение. Санаториумът е разположен в бившата Тържествена зала на една от страничните пещерни галерии и
функционира през 1974–1975 г. По време на краткото си съществуване в санаториума са лекувани (нощувка в пещерата) 220 пациенти. Понастоящем в
Международния спелеоложки съюз (UIS) има специална комисия (Permanent
Commission on Speleotherapy, https://www.showcaves.com/english/explain/Misc/
Speleotherapy.html), която координира лечение на бронхиална астма в пещерни
условия.
Пещерата Венеца е друг особен случай сред туристическите пещери. Тя е
открита през 1970 г. при разработването на кариера за строителни материали.
С усилията на българските пещерняци е спасена от унищожение. През 2015 г.
община Димово получава правото да я стопанисва, като благоустрояването и
осветяването на пещерата се извършва по проект от европейските програми.
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Краткият обзор на туристическите пещери в исторически план доказва, че
в много от тях е имало продължителни човешки въздействия, още преди те да
станат обекти за масови посещения. Отражението на тези многовековни въздействия върху пещерната среда и следите от тях, докуметирани в синтровите
форми, са обект на бъдещо специално изследване.
Статут на туристическите пещери

Пещерите в България са държавна собственост, а управлението и стопанисването на туристическите пещери е предоставено с нормативни актове от
държавните органи на юридически лица с нестопанска цел, на общински администрации или дирекции на природни паркове (Stefanova, Stefanov, 2018;
Stefanova, Stefanov, 2019). През 1964 г. Министерският съвет предоставя пещерите, „обекти с национално туристическо значение“, за управление от Българския туристически съюз (БТС). Към настоящия момент 6 от туристическите пещери (табл. 1) продължават да се управляват от БТС, който вече е организация
с нестопанска цел (по закон: юридическо лице с нестопанска цел – сдружение).
От 05.11.2010 г. Съева дупка е на централно управление към Управителния съвет на БТС, а останалите 5 пещери се стопанисват от туристическите дружества
по места. Други 5 туристически пещери вече се управляват и стопанисват от
общините, на чиято територия се намират, пещерата Бисерна – от Дирекцията
на ПП „Шуменско плато“, а Лепеница – от Сдружение Сюткя в гр. Ракитово
(табл. 1).
Единствената туристическа пещера с приет План за управление е Деветашката пещера (2016 г.), но неговата структура е съобразена основно с природазащитния й статут, като акцентът е върху хабитатите на прилепите (Stefanova,
Stefanov, 2019). Според действащото законодателство в България туристическите пещери са в обсега на различни законови и подзаконови нормативни актове,
които регламентират дейностите в тях и в прилежащите им територии. Трябва
специално да се отбележи и фактът, че в българското законодателство все още
не е въведено работно място „туристическа пещера“, а в регистъра на професиите в България отсъства професия „пещерен водач/екскурзовод в туристическа
пещера“ (Stefanova, Stefanov, 2019).
Райониране на туристическите пещери

В България продължава да бъде актуално районирането на пещерите, изготвено от В. Попов (1976). В него са използвани 2 таксономични единици:
област и район. Туристическите пещери, които са обект на настоящото изследване, попадат в 10 пещерни района (табл. 1), разпределени в три от въведените
четири пещерни области:
1. Дунавска равнина (пещерите Орлова чука и Бисерна – развити във варовици);
2. Старопланинска област (пещерите Магура, Венеца, Леденика, Съева
дупка, Деветашка пещера и Бачо Киро – развити във варовици);
4. Рило-Родопска област (пещерите Снежанка, Лепеница, Ухловица, Дяволско гърло и Ягодинска пещера – развити в мрамори).
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Районирането, извършено от В. Попов, е на морфоструктурен принцип.
Предвид ролята на екзодинамиката и на факторите, определящи генезиса на
карстовия релеф, две от туристическите пещери (Магура и Деветашка пещера), които са в Старопланинската област, е по-коректно да бъдат отсенени към
Дунавската равнина. Тази корекция е съобразена и с морфографската подялба
на България (Стефанов, 2002), при която Външната ивица на Предбалкана (по
Гълъбов, 1966) е включена като южно „стъпало“ на Мизийската хълмисто-платовидна равнина.
Специфика на пещерната среда
Микроклимат

Системата „пещерна атмосфера – карстов масив – външен приземен слой
въздух“ по своята същност е физическа система, която зависи от баланса на
енергията, масата и импулса (Стоев и др., 2004). Нееднородното разпределение на потока топлина и влага между повърхностната и подземната подсистема
на карстовата геосистема поддържа в пещерните системи циркулация на въздушни и водни маси. Те имат водеща роля за формиране на топлинния режим
на пещерната система, който се стреми към равновесие с топлинния режим на
скалния масив.
Спелеомикроклиматът е многогодишният режим на микроклиматичните
елементи в пещерните системи. Неговото формиране зависи от много фактори
и условия, по-важни от които са:
– морфоложка специфика на пещерата: размери и пространствена конфигурация на пещерната система (хоризонтална, каскадна, възходяща, низходяща, пропастна, пропаст); морфоскулптурни и морфоструктурни особености
(стеснения, прагове, срутища, синтрови прегради и др.); дебелина, структура
и напуканост на скалния свод над пещерните галерии и зали; размери, изложение и надморска височина на пещерния вход/входове; антропогенни промени в
морфологията на пещерата (изкуствени тунели, изкопи, подпорни стени и др.);
– воден режим на пещерата: суха; с подземна река – постоянна или периодично течаща; с пещерни езера (постоянни, периодични); с инфилтрационни
води (капчуци от тавана); с кондензационни води;
– газов състав и режим на концентрацията на газовете;
– интензивност и режим на вентилационните процеси;
– динамика (сезонна и многогодишна) на времето и климата в района на
пещерата;
– посетителски режим и натовареност: брой посетители (в денонощие, месец, сезон, година) и продължителност на престоя им в пещерата.
Масовите посещения в туристическите пещери също се отразяват върху
спелеомикроклимата чрез топлинното излъчване от човешките тела, дишането и движението на посетителите. Въздействие върху микроклимата оказват и
електрическото осветление в пещерите (особено при ползване на стари „топли“
осветителни тела) и отварянето и затварянето на монтираните врати при входовете на пещерите.
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Допълнителни въздействия върху пещерната среда и пещерния климат
имат и редица човешки дейности – както в пещерите, така и на повърхността
в границите на техните геосистеми. Тези дейности пряко или косвено влияят
върху пещерната среда, напр. чрез замърсяване (най-често на пещерните води),
промяна във вентилационния режим (при отваряне на нови пещерни входове
или затваряне на естествени входове) и в газовия състав и др. При кариерни
и строителни дейности възникват рискове и от срутване на скални късове от
тавана и стените на пещерите.
Зависимостта от много различни фактори и условия – природни и антропогенни, сложно взаимодействащи помежду си, прави микроклимата на всяка
една пещера уникален. Поради това във всички туристически пещери, включени в това изследване, е организиран мониторинг на спелеомикроклимата, който
се провежда регулярно от 2010 г.
В зависимост от размерите и пространственото развитие на пещерните системи в тях се обособяват микроклиматични зони с различна степен на
въздействие на външните климатични фактори. Обикновено преобладават три
зони: привходна (динамична – с най-активни колебания в стойностите на микроклиматичните показатели и в състава на въздуха), преходна и вътрешна
(статична – с относително постоянен микроклимат).
Газов състав и радиационно облъчване

Пещерите са системи от подземни кухини, които са потенциални газови
резорвоари, особено за по-тежките газове, постепенно концентриращи се в тях.
Някои от тези газове като въглероден диоксид (СО2) и радон (Rn), които са безцветни, без мирис и вкус, при високи концентрации могат да бъдат опасни за
човешкото здраве и живот.
Основни източници на СО2 в туристическите пещери са:
– микробиологичните процеси в почвената покривка над пещерите. Тяхната роля зависи и от структурата, дебелината и състава на почвата и на растителността, която се развива върху нея, а също и от обработването на земята от
човека. На повърхността над туристическите пещери преобладават обикновено
рендзините. Интензивността на проникване на СО2 от почвено-растителната
покривка в пещерните системи зависи от дебелината и състава на скалните пластове над пещерата и тяхната напуканост, както и от овлажняването (оводняването) на проводящите пукнатини;
– процесите на синтрогенезис вследствие дегазация и много по-рядко – изпарение на наситените разтвори, проникващи в пещерата под формата на инфилтрационни води или пещерни реки и потоци. Това е преди всичко фосилен
въглерод от разтварянето на карбонатните скали от агресивни валежни води и
почвени разтвори;
– микробиологично разлагане на органични материали, попаднали в пещерите;
– дишане на посетителите в пещерите (концентрацията на СО2 в издишвания въздух е ок. 4,5%);
– дишането на прилепите (ако в пещерите са формирани големи прилепни
колонии).
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Концентрацията на СО2 в пещерните системи е изключително важен показател както за микроклимата и вентилационните процеси в туристическите
пещери, така и за биокомфорта и здравето на техните посетители. Поради това
мониторингът на СО2 се провежда експедиционно във всички туристически пещери (по профила на туристическите трасета), а в Съева дупка и Бисерна е
организиран и непрекъснат инструментален мониторинг (Стефанов, 2013а,б,
2018).
За активната роля на постъпващия с пещерните води фосилен въглерод в
пещерната атмосфера много информативен показател е активността на радиовъглерода (14С) (Svetli et al., 2009; Stefanov et al., 2014). Фосилният въглерод
разрежда съдържанието на 14С във въглеродната изотопна смес, вследствие на
което активността на радиовъглерода се понижава (т.нар. „Суес-ефект“). Ниската активност на 14С в пещерите е доказателство за активни процеси на синтрогенезис, особено във вътрешните пещерни зони със слаби вентилационни процеси. Мониторинг на активността на 14С е организиран в 8 от туристическите
пещери: Леденика, Съева дупка, Бисерна, Бачо Киро, Орлова чука, Ягодинска
пещера, Ухловица и Лепеница.
Радонът е радиоактивен благороден газ, член на уран-радиевото семейство. Продукт е на алфа-разпада на радиевия изотоп 226Rа, който присъства в
почти всички скали, изграждащи земната кора. Естествено срещани в природата са само три от изотопите на радона, като най-разпространен е радон-222
(222Rn). Газообразната му природа му позволява да дифузира, поради което се
отличава с висока подвижност и миграционна способност и причинява 49% от
естественото радиационно облъчване (Cigna, 2005). Периодът на полуразпад
на радона (T1/2) е 3.8 дни (Ea = 5,6 MeV), при който се образуват краткоживеещите продукти 218Po (Ea = 6 MeV) и 214Po (Ea = 7.7 MeV) с период на полуразпад
под 30 минути. Те са много активни радиоактивни източници и се разпространяват полепнали по аерозолни частици или самостоятелно като необвързана фракция (Sainz et al., 2020). Продължителното им вдишване крие сериозен
здравословен риск от радиационно облъчване, предизвикващо рак на белите
дробове.
Типичната средна концентрация на радон в приземния атмосферен въздух
на открито е 10 Bq/m3. Негов основен източник е почвеният газ. Най-високите
концентрации на радон са в подземните пространства, каквито са рудниците и
карстовите кухини (естествени природни резервоари). Постъпването на радона
в тях се обуславя от два процеса – еманация и ексхалация. Миграцията на радона зависи от структурата и влажността на почвата, напукаността на скалите,
хидроклиматичните условия и др. Допълнителен дълбочинен източник на радон могат да бъдат и активните разломни зони. Поради това мониторингът на
радона в пещери, развити в такива зони, може да бъде използван и като индикатор за активността и превенцията на сеизмотектонските движения (Stefanov
et al., 2017, 2018).
Концентрацията на радон в карстовите пещери зависи от тяхната морфология, разположението и надморската височина на входа/входовете, микроклиматичните зони и от режима на вентилация, който определя и сезонната динамика
в обемната активност на радона. Като потенциално опасен за човешкото здраве,
радонът е включен в Наредбата за радиационна защита (2018). Неговото ва58

жно научно-приложно значение е причина той да бъде обект на мониторинг във
всички туристически пещери, включени в настоящото изследване.
Допълнителен източник на облъчване в пещерите е гама-лъчението (гама-фонът). Естественото гама-лъчение се формира от терагенни радионуклиди
в горния 25-30 cm почвен слой (основно 40K, 238U и 232Th и техните дъщерни
изотопи Ra, Th, Pa, Ac, Pb, Bi). Обикновено те са с най-голяма концентрация
във вулканичните и интрузивните скали. Според данните от мониторинга, извършван от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), за територията на България
естественият гама-фон е от 0,06 до 0,40 µSv/h. Поради сравнително добрата защитна (екранираща) роля на скалните пластове над пещерите, в тях гама-фонът
е по-нисък или близък до този на повърхността.
Вентилационен режим

Микроклиматът и газовият състав в пещерните системи са тясно свързани
с вентилационния режим. Основен генератор, определящ посоката и интензивността на вентилация, е разликата в плътността на въздушните маси в пещерата
и извън нея, предизвикана от разликата в техните температури. Допълнителни
фактори са:
– разликата в барометричното налягане в пещерата и извън нея, дължаща
се на пещерната морфология и надморската височина на входа/входовете и на
отделните пещерни части;
– циркулацията на води в пещерната система;
– проявата на силни ветрове на повърхността.
Физическите процеси, чрез които се осъществява вентилацията, са конвекция и адвекция. Тяхната скорост зависи от градиента външна-вътрешна/пещерна температура. Интензивни вентилационни процеси в пещерните системи възникват през студеното полугодие, когато пещерната температура е по-висока от
тази отвън. В хоризонталните и особено в низходящите и пропастните пещерни
системи се осъществява стичане на студен външен въздух, който изтласква през
пещерните входове и отворените пукнатини по-топлия и по-малко плътен пещерен въздух. В пещерите се формират своеобразни „капани“ на студен въздух,
които оказват влияние върху микроклимата. През топлото полугодие вентилационните процеси в пещерните системи са с ниска интензивност. По-плътният
и тежък пещерен въздух се задържа в пещерите. Във възходящите пещерни системи обаче се проявява „изтичане“ на студен пещерен въздух през пещерните
входове, а в изворните водни пещери то се „подпомага“ и от движението на
водата на пещерната река. По-сложна е вентилацията в пещери с няколко входа,
която зависи от разположението и надморската височина на отворите и от пещерната морфология.
Пещерните системи поради уникалността на тяхната морфология и микроклимат трудно се вместват в модели на вентилация. От динамична гледна точка
най-общо могат да се обособят два основни модела:
– Динамични (многовходови) пещери, при които се проявяват активни движения на въздушни и водни потоци;
– Статични (едновходови) пещери, при които вентилацията зависи предимно от температурата и налягането на въздуха.
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Вентилационните процеси и предизвиканите от тях въздушни течения са
трудно измерими, защото изискват прецизна апаратура, устойчива на специфичните пещерни условия. Поради невъзможността да използваме такава, за
изясняване на вентилационните режими в туристическите пещери се базираме
на мониторинга на температурите, и най-вече на концентрацията на СО2, която
е силно чувствителна към вентилацията и бързо реагира и на най-слаби нейни
прояви. Трябва да се има предвид, че проведеният мониторинг на СО2 в туристическите пещери е регулярен, в различни месеци и сезони и се провежда по
целия пещерен профил, което дава възможност да се проследят вентилационните процеси в цялата пещера. Сезонната вентилационна динамика в отделни пещерни части се установява и чрез мониторинга на радона (Turek et al., 2015а,б,
2020; Stefanov et al., 2013б, 2014).
Естествената пещерна вентилация е лесно податлива на промени, предизвикани както по естествен път (отваряне на нови входове след срутване на пещерния свод, затваряне на пещерни входове след склоново свличане или срутване или вследствие рязко покачване нивото на подземните води, и др.), така и
след човешка намеса: пробиване на нови или разширяване на съществуващите
пещерни входове, зазиждането или затваряне им с врати, промени в пещерната
морфология вследствие строителни дейности, свързани с туристическа инфраструктура и др. Примери за човешко въздействие върху естествената вентилация на туристическите пещери са Дяволското гърло (прокопан входен тунел за
туристи), Ягодинската пещера (прокопани входен и изходен тунел), Снежанка
(затворен вход), Деветашката пещера (изкуствени преградни стени и тунели
при стопанисването на пещерата като склад за горива), Магурата (промени в
морфологията на изходния отвор), Бисерна (прокопан входен тунел в горната суха галерия, изграден изкуствен тунел под прилепната колония и отворена
шахта към долната водна галерия). Променена естествена вентилация има и
пещерата Венеца, която е разкрита в кариера.
Биокомфорт и здравословни рискове за посетителите
на туристическите пещери

Особеностите в микроклимата на туристическите пещери и техният вентилационен режим определят биоклиматичния комфорт на посетителите
(Mateeva еt al., 2009), който се отразява и върху емоционалното възприятие на
уникалната пещерна красота. Пещерите имат относително постоянна температура през цялата година. През топлото полугодие тя е по-ниска, а през студеното – по-висока от температурата извън пещерите. Това създава термофизиологичен комфорт в посетителите. Освен това, в сравнение с температурите отвън,
пещерите се отличават с много малки температурни амплитуди (денонощни и
годишни) и слабо изразени температурни екстремуми, като сезонните се проявяват със закъснение от 1 до 2 месеца (Ножаров и др., 2019). Друга специфична
особеност на туристическите пещери, която оказва влияние върху биокомфорта
на посетителите, е високата влажност на пещерния въздух (над 95%). Тя много
често достига и 100% и предизвиква кондензиция по скалните стени и тавани.
Тази висока влажност възпрепятства процеса на топлообмен между посетителите и пещерната среда. Съществен фактор за биокомфорта е и специфичният
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състав на пещерната атмосфера. Тя е сравнително чиста и е наситена с отрицателни йони, може да притежава дори лечебни свойства, най-вече за болни от
бронхиална астма, и неслучайно пещерата Магура е известна със своя спелеосанаториум (Паскалев, Тодоров, 1983; Попов, 1987). От газовия състав специално внимание заслужават въглеродният диоксид (СО2) и радонът (222Rn), които
при високи концентрации въздействат върху посетителите и могат да създадат
риск за тяхното здраве (Turek et al., 2020), но в малки концентрации стимулират
имунната система и имат положителен ефект. Ето защо е изключително важно в
туристическите пещери да се провежда мониторинг на тези газове и посетителският режим да е съобразен с техните пределни норми. Предвид сравнително
краткия престой на туристите в пещерите, те рядко могат да бъдат изложени
на риск от високи концентрации на радон и СО2. Много по-сериозна обаче е
опасността за пещерните екскурзоводи, които целогодишно и многократно са в
пряк контакт с тези газове.
Както е известно, съдържанието на СО2 в атмосферния въздух варира между 0,03% (300 ppm) и 0,05% (500 ppm). Максималното допустимо ниво на концентрацията на СО2 в работно помещение при 8-часов работен ден е 0,5% (5000
ppm). Нива между 1 и 3% предизвикват повишена белодробна вентилация и
поява на симптоми като отпадналост, главоболие, безпокойство; нива между 5
и 10% вече са сериозна опасност за здравето на хората, а нива над 10% могат да
предизвикат загуба на съзнание и смърт. За туристическите пещери в България
няма нормативно приета пределна норма, при която да се ограничава достъпа
на посетители, но в Чешката република Администрацията на пещерите (Správa
jeskyní České republiky, SJCR, https://www.caves.cz) e възприела норма от 1%
(10 000 ppm), която стриктно се спазва.
При високи концентрации на радон опасността е още по-голяма, защото
няма ясни признаци за радиационното облъчване. Според Раздел ХIII (Контрол
на облъчването от радон на работни места) в новоприетата Наредба за радиационна защита (14 февруари 2018 г.), „за ограничаване на облъчването от
радон се въвежда референтно ниво 300 Bq.m3 за средногодишната обемна
активност на радон във въздуха на обособени работни места в закрити помещения, където е възможно повишено облъчване от радон“ (чл. 94). Туристическите пещери не са указани специално, но трябва да се отнесат към тази категория. При надвишаване на тази норма, следващият член от Наредбата налага
извършване на „оценка на индивидуалната ефективна доза на работниците в
тези работни места“ (чл. 95, ал. 1.).
Важен фактор за спелеомикроклимата и биокомфорта на посетителите са и
пещерните води - течащи, езерни, инфилтрационни, кондензационни. Те влияят не само на температурата и влажността на въздуха, но и на неговия газов
състав. В определени случаи пещерните реки и езера могат да създадат и риск
за здравето и живота на посетителите, например, при наводняване на туристическите маршрути. Във вътрешните спелеомикроклиматични зони на водните
пещери от типа изворни в речното корито се създават условия за натрупване
на по-високи концентрации на СО2 с източник речната вода (Стефанов, 2013а).
В повечето от туристическите пещери не протичат реки (Магура, Венеца, Леденика, Съева дупка, Бачо Киро, Орлова чука, Снежанка, Ухловица). В
други три от пещерите (Деветашката, Бисерна и Дяволското гърло) само част
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от туристическите маршрути следят пещерните реки. В Ягодинската пещера
маршрутът за туристи е прокаран в по-високите сухи галерии. Само в пещерата
Лепеница посетителите се движат покрай коритото на пещерната река.
Друг тип рискове за здравето и живота както на посетителите, така и на
пещерните екскурзоводи, са свързани със стабилността на пещерните кухини
(спрямо тектонски и сеизмични движения или взривни и строителни работи на
повърхността). Туристическите пещери са естествени подземни кухини, които
са с различна възраст и на различен стадии в своето развитие (Попов, 1964,
1966, 1967, 1969, 1977а,б, 1982, 1987). При някои от тях, особено разположените в активни тектоно-сеизмични зони и имащи сравнително тънки и силно
напукани скални сводове, се крие сериозна опасност от срутване на скални късове и блокове, което е допълнителен и трудно предвидим риск за посетителите. Специалните проучвания и мониторингът на съвременните движения в
тези разломни зони са важни и за превенция на рисковете при провеждането на
пещерен туризъм.
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Предходни изследвания

Първи данни за микроклимата в туристическите пещери публикува Икономов (1957), съдържащи температурни измервания в пещерата Орлова чука
(Мъглова и др., 2006; Стоев, 2009). Същият автор участва и в проучванията на
пещерната атмосфера в Магура и Леденика във връзка с идеята за изграждане на спелеосанаториум за лечение на бронхиална астма (Икономов, Влаевски,
1971). Екип от български учени провежда измервания и на радиационния фон
и йонизацията на въздуха в пещерата Магура по време на клиничния експеримент през 1974–1975 г. (Паскалев, Тодоров, 1983; Мечкуев и др., 1983). Радио
нуклеидите в тази пещера са обект на оригинални изследвания и по време на
републиканската пещерна експедиция „Магура`1975“ (Манушев, Гурев, 1976).
Първото проучване на радона в българските пещери е проведено от екип на
Института по радиобиология и радиационна хигиена, София (Върбанов и др.,
1975). То включва 9 пещери, от които 5 са туристически: Бачо Киро, Орлова
чука, Снежанка, Магура, Леденика. Според авторите „в някои случаи измерените стойности многократно надвишават ПДК за урановите рудници – 0.3.10-10
к/л“ (с. 493). Въпреки обнародваните тревожни констатации, през следващите
години не са предприети нови изследвания в туристическите пещери и не е въведен контрол на облъчването от радон (Turek et al, 2020).
Във връзка с благоустрояването на туристическите пещери В. Попов и негови сътрудници от Географския институт на БАН провеждат епизодични и полустационарни микроклиматични измервания в Леденика, Съева дупка, Магура, Снежанка, Орлова чука, Бачо Киро, Дяволското гърло и частично в Орлова
чука (Попов, 1982; Стоев, 2009). Резултати от тези измервания са публикувани
(Попов, 1965, 1969, 1982) или са архивирани във фонда на Института. В Главната картотеката на БФПД (дн. БФСп) също се съдържат данни от епизодични
измервания по време на провеждани пещерни експедиции в туристическите пе62

щери. В сп. „Родопски пещерняк“ Пещерен клуб „Студенец“ публикува данни
за микроклимата на Ягодинската пещера. Те са обобщени от Г. Райчев в статията „Микроклиматични особености на Ягодинската пещерна система“, публикувана в Българска спелеология, кн. 3, 1991 (Мъглова и др., 2006).
Серия от доклади и публикации, посветени на микроклимата в пещерите,
подготвят и Стоев и Мъглова (1983, 2004, 2006, 2009, 2014). Те са посветени
най-вече на теоретични и методически проблеми с акцент върху физическата
същност на спелеоклимата. Някои от техните публикации засягат и конкретни
туристически пещери – Магура, Леденика, Съева дупка, Ухловица, Снежанка
(2004б, 2014), но описанието на микроклимата не е пълно, а ползваната изходна
информация не е приложена и това поражда редица въпроси.
Първите стационарни микроклиматични измервания със самописци са организирани в Леденика от Географския институт на БАН (1962-1964). За целта
В. Попов и Х. Тишков оборудват три метеорологични площадки в пещерата
и една пред пещерния вход (Попов, 1965). Необходимостта от мониторинг на
микроклимата в туристическите пещери е отчетена през 1976 г. В доклад пред
национална конференция Динев и Трантеев (1977, с. 11) предлагат „пред всички
благоустроени пещери и вътре в тях да се поставят метеобудки със самопишещи уреди (дневни или седмични), при което да се получи след известно време
една нова картина за микроклиматичното състояние на тези обекти“. За необходимостта от инструментален мониторинг на пещерния микроклимат, който
да осигурява „едновременни измервания в различни пунктове с еднакви уреди“
и „дистанционна регистрация“ пише и Стоев (1983). Независимо от важната
роля на мониторинга на микроклимата в превенцията на здравните рискове за
посетителите и персонала в туристическите пещери, той така и не се организира.
От 2009 г. ЕЛК включи туристическите пещери в изследователската си
програма ProKARSTerra, една от целите на която е експериментално разработване на модел за интегриран мониторинг на пещерни системи (http://www.
prokarstterra.bas.bg/lab/base.html). Той обхваща всички елементи на системата,
които подлежат на инструментално измерване. В сътрудничество с Института
по ядрена физика на АН на Чешката република в Прага (NPhI AS-CR) още през
2008 г. започват пилотни проучвания на радиационното облъчване в пещерите
и се разработва методика за спелеомониторинг на радона, гама-фона и активността на радиовъглерода (14С). Техният постоянен мониторинг в туристическите пещери се провежда от есента на 2011 г. От 2012 г. в сътрудничество с
Института по структура и механика на скалите при Чешката АН (IRSM – AS
CR) се организира и инструментален мониторинг на микропреместванията по
разломни структури в избрани туристически пещери.
Моделът на интегриран мониторинг (Спелео-МИКС)

Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН разработи оригинална методическа платформа за съвременно стопанисване и управление на карстови територии, известна като парадигмата ProKARSTerra (Stefanov
et al., 2009, 2013а, 2019; http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/methodology.html).
Един от нейните „стълбове“ е Интегрираният Мониторинг на Карстовите Сис63

теми (МИКС). Той осигурява непрекъсната обективна информация за състоянието на карстовите геосистеми и за реакциите им на въздействия – както антропогенни, така и естествени природни, в т.ч. промени с глобален характер.
МИКС ползва постоянни и мобилни регистратори на данни. Поради спецификата на подземната част на карстовите геосистеми, в рамките на МИКС е включен Спелео-МИКС – интегриран мониторинг на пещерна карстова система
(Стефанов, 2013б, 2018). Той се разработва експериментално от 2010 г. и обхваща почти всички показатели на пещерната среда, податливи на наблюдения и
измервания. Те се осъществяват или експедиционно (в различни месеци и сезони и при екстремни ситуации), или непрекъснато инструментално (вкл. с автоматични станции и изградени мрежи за мониторинг). В три от туристическите
пещери (Съева дупка, Бисерна и Бачо Киро) Лабораторията вече е изградила
или изгражда подземни станции за интегриран инструментален мониторинг
(http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/base.html).
При организирането на мрежите за мониторинг в туристическите пещери
са ползвани предходни изследвания, реализирани от авторите чрез серия проекти, финансирани от българския Фонд „Научни изследвания“. Резултатите от
тези изследвания са използвани за спелеомикроклиматичното зониране на туристическите пещери и за избора на опорни пунктове за интегрирания спелеомониторинг.
Методи и апаратура

Мониторинг на микроклимата
Микроклиматичният мониторинг в изследваните 13 туристически пещери
се провежда в общо 281 измервателни пункта (табл. 3). За периода 2010-2020 г.
те са 277 пъти обект на експедиционни микроклиматични измервания (температура и относителна влажност на въздуха, температура на пещерните седименти
и води), проведени през всички годишни сезони. Предвид специфичните условия в пещерите и много високата влажност, както и на базата на дългогодишния
опит от работа с апаратура в пещерна среда, за измерванията на температурата
и относителната влажност се използва експедиционен аспирационен психрометър на Асман (точност 0,1-0,2 оС). За температурата на пещерните седименти
и води се използват електронни термометри с метални сонди (точност 0.1оС).
Организираните подземни станции в пещерите Съева дупка (от 2018 г.) и
Бисерна4 (от 2015 г.) за непрекъснати инструментални измервания на основните

4
Моделът за интегриран мониторинг „Спелео-МИКС „Бисерна“, разработен от ЕЛК, е
внедрен по проект на ОП „Околна среда“ на Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ (Стефанов,
2013). Това даде шанс най-новата благоустроена пещера да стане първата в България със специализиран интегриран мониторинг. През 2015 г. е закупена и необходимата професионална апаратура и в пещерата започна изграждане на научна инфраструктура, но поради организационни
проблеми по изпълнението на проекта и продължаващи междуинституционални спорове между
МОСВ и Изпълнителната агенцията на горите към МЗХ, мониторингът в Бисерна все още не е в
експлоатация.
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показатели на микроклимата (температура, атмосферно налягане и относителна
влажност на въздуха) са оборудвани с автоматични метеостанции (WTW520 и
WTW535 Weather Transmitter Series на VAISALA). Местоположението на станциите е съобразено с резултатите от експедиционните профилни микроклиматични измервания и микроклиматичното зониране на пещерите. В Съева дупка
са монтирани 2 спелеометеостанции, а в Бисерна – 4 (Стефанов, 2013а,б, 2018).
Данните от станциите се следят в реално време чрез локалните информационни мрежи, изградени в пещерите. Автоматични метеостанции са монтирани и
отвън в близост до пещерните входове.
Мониторинг на газовия състав и радиационното облъчване
Концентрацията на СО2 в пещерния въздух се измерва с преносим HandHeld carbon dioxide meter GM70 на фирмата VAISALA, оборудван с комплект
сонди GMP222 с обхват 0...2000 ррm, 0...5000 ррm и 1...10000 ррm и GMP221
с обхват 0…2 %, които отчитат с точност ±1,5 % (Stefanov et al., 2013б, 2014,
2017; Йорданова и др., 2013). От май 2011 г. в Концертна зала на Съева дупка
се провежда и непрекъснат инструментален мониторинг на СО2 с GM70 с честота на регистрацията 15/30 минути (Стефанов, 2018; Ножаров и др., 2019).
Инструментално измерване на СО2 е включено и в изградените мониторингови
мрежи с подземни станции в пещерите Съева дупка и Бисерна, като за целта
автоматичните метеостанции WTW520 и WTW535 са дооборудвани със сонди
GMP252 на VAISALA.
Мониторингът на активността на радиовъглерода (14С) в пещерния въздух се осъществява по експериментално разработена методика (Světlík et al.,
2009; Stefanov et al., 2013, 2014, 2017), използваща като сорбент твърда NaOH,
която след експонация в пещерна среда се превръща в Na2CO3. За целта стъклена банка с 60 mg твърда NaOH (пасивен семплер) се оставя отворена в съответния пункт за мониторинг в пещерата. Времето на експонация е съобразено
с резултатите от микроклиматичните изследвания и вентилационния режим и
обикновено съвпада с продължителността на топлия и на студения период. Поради това най-често семплерите се подменят 2 пъти годишно и по изключение,
до 4 пъти в избрани моделни пещери (Съева дупка, Бисерна, Снежанка). След
експонацията пробите се затварят херметически и се транспортират до NphI
AS-CR в Прага, където след лабораторна обработка се измерват в сцинтилационен спектрометър Quantulus 1220.
За определяне на обемната активност/концентрацията на активността
на радона (222Rn, измервана в Bq/m3) в туристическите пещери се прилага методът на кумулативни (пасивни) измервания с алфа-трекови детектори (детектори на следи). Те са твърдотели и се прилепват вътре в пластмасови камери,
изработени по оригинална конструкция, позволяваща дифузното проникване на
радона, но задържаща неговите дъщерни продукти (прикрепени върху прахови
и аерозолни частици в пещерния въздух). За детектори се използват чувствителни към радиационно облъчване CR-39 пластмасови дискове с диаметър 16
mm и дебелина 0,5-0,7 mm (Turek et al., 2015а,б, 2020; Stefanov et al., 2013б,
2014, 2017). Пасивните детектори са много удобни за мониторинг в пещери, защото са с дългосрочна устойчивост на високата влажност на пещерния въздух,
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имат опростен дизайн и ниска цена. Тези предимства позволяват измервания с
подходяща честота във всички туристически пещери.
За да бъде ефективен, мониторингът на радона в пещерите трябва да има
продължителност най-малко 1 година. Интервалът на експозиция на детекторите в туристическите пещери варира между 1 седмица и 4-5 месеца според
активността на радона. Взети са предвид и морфологията и вентилацията на
съответната пещера. По-честата смяна на детекторите позволява да бъде отчетена и сезонната динамика в активността на радона, която е много важна при
изчисляването на реалните ефективни дози за персонала, обслужващ туристическите пещери, и продължителността на работното време, безопасно спрямо
радиационния риск. Изборът на пунктове за мониторинг на радона е съобразен
с морфоложките особености на всяка пещера и нейната микроклиматична зоналност. Броят на пунктовете варира от 1 до 4 (табл. 3), като в някои от тях са
монтирани по 2-3 дифузни камери. Експонираните детектори се обработват в
DRD NPhI – AS CR в Прага. Техният общ брой за целия период на мониторинг
(вариращ в отделните пещери от 1 до 8 години, табл. 3) е над 1050 (от тях 250 в
Бачо Киро и 350 в Съева дупка).
Всички туристически пещери са включени в специализираната мрежа за
спелеомониторинг на радона BGSpeleo-RadNet, изградена и поддържана от
ЕЛК в сътрудничество с Department of Radiation Dosimetry of the Nuclear Physics
Institute на Чешката академия на науките (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/scinetworks.html). BGSpeleo-RadNet осигурява обективна информация в три научно-приложни области:
• роля на естествените радиационни процеси в съвременния карстогенезис
(Stefanov et al., 2014, 2019);
• връзка между радона и тектоно-сеизмичната активност (Stefanov et al.,
2017, 2018);
• радиационна защита на работещите в карстовите пещери (Turek et al.,
2015а,б, 2020; Stefanov et al., 2014, 2017).
С оглед прецизиране на резултатите от мониторинга на радона с пасивни
трекови детектори, в част от туристическите пещери (Съева дупка, Бачо Киро,
Бисерна, Венеца, Леденика) през периода 2017–2020 г. е приложено и инструментално активно измерване на радона с Alpha-E (на фирмата Saphymo GmbH).
От есента на 2018 г. в пещерите Бачо Киро и Съева дупка се експериментира
и непрекъснат инструментален мониторинг с Alpha-E. Сравняването с данните
от паралелния мониторинг на радона с пасивни детектори показва отклонение
между 5-6 и 11 %, което е в рамките на допустимата грешка (Turek et al., 2020).
За по-пълно изясняване на радиационния фон в туристическите пещери, в 6 от тях (Съева дупка, Снежанка, Ягодинска пещера, Ухловица, Бачо
Киро и Бисерна) е проведен и експериментален мониторинг на гама-лъчението (гама-фона). Използвани са пасивни термолуминисцентни детектори
(TLD-дозиметри), оригинална българска модификация, която е разработена в
ИЯИЯЕ-БАН в сътрудничество с NPhI – AS CR, Прага, и е тествана в Central
Safety Department of the Karlsruhe Nuclear Research Center (Guelev et. al, 1994).
Пунктовете за измерване на гама-фона в тези пещери са същите, като при радона. TLD-дозиметри са подготвени, обработени и анализирани в Лаборатории
ПРОТЕКТА ООД, София (Stefanov et al., 2014).
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Хидрохимичен мониторинг на пещерните води
Мониторингът на пещерните води – течащи (пещерни реки), синтрови
езера, инфилтрационни води (капчуци от сталактити) и кондензационни води,
e експедиционен и се провежда през всички сезони. Основните и най-продължителни изследвания са в пещерите Съева дупка и Бисерна. Мониторинг
на водите е осъществяван и в Ягодинската пещера, Лепеница, Деветашката
пещера и Дяволското гърло. Поради спецификата на карстовите води и нестабилността на карбонатното равновесие, хидрохимичните анализи се извършват едновременно с опробването (in situ) по специализирани методики (Йорданова и др., 2013; Стефанов, 2013а,б, 2018; Ножаров и др., 2019) За целта
е използвана модернизирана полева хидрохимична лаборатория на ЕЛК (тип
МР – Marcowicz, Pulina, 1979), дооборудвана и с мултифункционална полева
апаратура на YSI, Cole Parmer, EDT, ELMETRON и др., вкл. и с портативен
фотометър YSI 9500.
Мониторинг на микропреместванията по разломни структури
По програмата за интегриран мониторинг в 5 от туристическите пещери
(Съева дупка и Бачо Киро – от 2012 г., Бисерна – от 2015 г., и Ухловица и Лепеница – от 2018 г.) са оборудвани станции за инструментален мониторинг на
микропреместванията по разломни структури. За целта се използват 3-D дилатометри TM71 (известни и като Маурови екстензометри), патент на Института
по структура и механика на скалите при Чешката АН (IRSM – AS CR). Това
са оригинални оптично-механични инструменти, които измерват относителни
премествания в 3 декартови координати (х, у и z) с точност +/- 0,007 mm и
хоризонтална и вертикална ротация (gxy и gxz) с точност +/- 0,00016 rad, използвайки ефекта на Moire за оптични интерференции. От 2016 г. дилатомерите
са автоматизирани и чрез минифотокамери правят фотозаснемане веднъж на
денонощие, като изображенията се съхраняват в паметта на инструмента, откъдето периодично се свалят/изтеглят и се обработват в IRSM – AS CR. ТМ71
предоставят информация не само за локалните активни движения, но и за регионалния геодинамичен режим (Briestenský et al., 2014, 2015). Пещерните станции за екстензометричен мониторинг са включени в международната мрежа
EU TecNet (http://tecnet.cz/index.php).
Микропреместванията, които се регистрират при мониторинга, са от два
типа: бавни дългосрочни, които се наблюдават при достатъчно дълги интервали
от време (маркират трайни тектонски тенденции), и краткосрочни импулсни,
със значителни премествания и с продължителност до месеци. Вторият тип се
регистрират най-често преди или по време на земетресения.
Измерванията през целия период на мониторинг са извършвани с идентичен за всички туристически пещери професионален инструментариум, с което
се гарантира обективност при:
– сравняване на микроклиматичните данни от различните пещери;
– маркиране на промени и тенденции в спелеомикроклимата през целия
период на мониторинга.
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Използваните измервателни прибори периодично се подлагат на калибриране, вкл. и от производителя (напр., VAISALA на сондите за СО2).
Освен данните от провеждания интегриран мониторинг при сравнителния
анализ в настоящото изследване са използвани и надеждни от гледна точка на
методика и на инструментариум микроклиматични данни от по-стари изследвания в някои от туристическите пещери (Магура, Леденика, Съева дупка, Бачо
Киро), проведени от Географския институт на БАН (Попов, 1965, 1987) и от
БФС (Трантеев, 1962).
РЕЗУЛТАТИ
Резултатите от интегрирания мониторинг в туристическите пещери в България са обобщени в табл. 3. Поради липсата на непрекъснати инструментални
измервания основните микроклиматични показатели са представени с техните
гранични стойности (максимални и минимални). Предвид големия брой експедиционни измервания по профила на туристическите маршрути, осъществени
за дълъг период от време и през всички сезони и месеци на годината, тези стойности са достатъчно представителни както за различните микроклиматични пещерни зони, така и за вариациите на микроклимата във времето. Мониторингът
на активността на радона дава възможност да бъдат изчислени и средногодишни стойности, които са включени в табл. 3. Анализирани са резултатите и от
специализирания мониторинг на другите елементи на пещерната среда, които
имат връзка с пещерния микроклимат и с биокомфорта и безопасността на посетителите и персонала на туристическите пещери.
Изследваните 13 туристически пещери са много различни по своя микроклимат и вентилационен режим, което се дължи на различията в техните размери и морфология, както и в разположението им в различни физикогеографски
райони и височинни пояси. Преобладаваща част от пещерите (9) са в хълмистия пояс 200–600 m н.в. (Съева дупка, Бачо Киро, Магура, Венеца, Бисерна)
и в нископланинския пояс 600–1000 m н.в. (Леденика, Снежанка, Ягодинска
пещера, Лепеница). Две от пещерите (Орлова чука и Деветашка пещера) са в
низинния пояс (0–200 m н.в.), а други две (Дяволското гърло и Ухловица) – в
среднопланинския пояс (1000–1600 m н.в.). Това височинно разпределение на
пещерите се отразява пряко в термичните спелеорежими, особено на вътрешните микроклиматични пещерни зони с относително постоянни температури
(табл. 3). „Най-топли“ са пещерите Орлова чука (13,2–14,5 оС) и Деветашката
пещера (11,8–13,4 оС). Температурите в пещерите от хълмистия пояс варират
между 9,4 и 10,3 оС (Бисерна) и 10,4 и 11,9 оС (Венеца). Поради активни вентилационни процеси и сезонна динамика в другите три пещери от пояса температурите са с по-голяма амплитуда: 8,8–11,5 оС в Съева дупка, 10,9–13,5 оС в Бачо
Киро и 11,2–13,7 оС в Магура. В пещерите от нископланинския пояс температурите варират между 7,2–7,6 оС (в Лепеница), 7,8–8,4 оС (в Леденика) и 9,8–10,4
о
С (в Снежанка). С по-ниски стойности е температурата в Ягодинската пещера (7,0–7,8 оС) поради въздушната циркулация между изкуствено прокопаните
входен и изходен тунел. Близки по стойност са и температурите в Ухловица
(8,9–10,5 оС), която е на границата между хълмистия и нископланинския пояс. В
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Туристическа
Микроклиматична зона
пещера
(пещерна част, зала)
(бр. микроклимат. точки)
Съева дупка Привходна зона
(18)
Вход
Първа площадка
Преходна зона:
Зала Купена
Зала Срутището
- долу*
- горе
Вътрешна зона:
Концертна зала
Зала Космос
Бачо Киро
Привходна зона
(20)
Вход
Предверие
Преходна зона:
Разклон за Дълъг маршрут
Ритуална зала
Медузите
Вътрешна зона:
Концертна зала
Зала Поп Харитон
Зала на Самотния сталактон
Приемна зала

541
2 031
2 846
6 136
709
7,8

13,5
11,6
12
12,1

11,2
10,9
11,2
11,1

2 060
1 137

3 118
3 949
1 000
1 260
1 550
2 250
430
530
570
570
100
100
99
100
97
97
96
97

12,4
12
12,3

7,8
10
10,6

8 182
3 807

1 272

325
1 049

830
1 020
1 100
450
450
450
98
100
98
87
95
90

17,5
14,6

0,7
5

206
167

4 061

881

3,6
3,5

700
700
400
420
97
99

47
69

10,9
11,5

8,8
10,3

112

2 544

773

18 000
17 000
440
490

100
100

92
94

10
10,7

6,2
7,5

144

1 677

8,5
8,5

16 200
16 400

430
430

100
100

90
90

10,4

5,7

Макс. Ср. год.

168

7,6

16 250

420

100

90

21
13

-1
1,9

Мин.

Концентрация, Bq.m3

Радон 222

3,4

7,8

1 200
15 500

390
410

60
100

40
75

Макс.

Относителна
СО2
влажност на Концентрация,
Период
въздуха, %
ppm
Мин. Макс. Мин. Макс. Бр. год.

Мин.

Температура
на въздуха, оС

Таблица 3
Стойности на основни показатели на пещерната среда в благоустроените туристически пещери в България
(период 2010 – 2020 г.)
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Лепеница
(16)

Ухловица
(20)

Дяволско
гърло
(12)

Ягодинска
пещера
(31)

Снежанка
(14)

Привходна зона:
Зала на виметата
Преходна зона:
Зала на брадите*
Голямата зала
Вътрешна зона:
Срутището
Вълшебната зала
Привходна зона (изкуствен тунел)
Преходна зона:
Новогодишна зала
Зала с перлите
Вътрешна зона:
Орбитална зала (Срутище)
Лява водна галерия*
Приизходна зона (изк. тунел)
Привходна зона (изкуствен тунел)
Преходна зона:
Балконите
Бучащата зала
Приизходна зона:
Стълбище – средна част
Привходна зона
Преходна зона
Зала на пропастите
Дъно на пропастите (д. етаж)
Вътрешна зона
Срутището
Синтровият водопад
Привходна зона
Преходна зона
Срутището
Вътрешна зона
Камината
Коридор 600 m
6 000
9 600
10 200
10 900
780
800
660
770
700
640
1000
610
580
520
700

620
530
680
710
450
550
590
550
490
480
440
450
420
410
450

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
100
100
100
98

98
97
97
97
95
97
97
96
97
97
95
98
99
95
94

10,4
9,8
10,4
10,4
8 – 9,4
7,5
7,4

9
8,4
9,9
9,8
3,2 – 4,6
5,9
4,8

13,2
13,2

500
1 200
1 400
1 730
1 200
1 500
5 000
8 000

450
510
510
520
600
1 200
1 200
2 500

100
100
100
100
98
100
100
99

95
98
96
96
96
97
98
97

13
10,2
10,1
10,5
15 – 18
8,4
7,5
7,6

10
8,8
8,9
10,1
9,2 – 11,2
8,2
7,2
7,3

14,4
-1,5
9,1 – 9,8 13,2 – 15,2

2,8
1,2

7,7
7
7,8
7,3
8
2,9
1,8 до 8,5 12,4 – 13,2

130
9 440

430
500

98
100

92
96

9,4
10

3
7,9

5,1
5,3

5,8

5,6

0,74
0,74

6,1
6,1

7,4

7,2

626
579

306

102

132
242

560
437

262

437

2 943
4 280

2 112

1 909

132
242

1 961
1 853

1944

1484

1 510
1 554

811

740

97
183

940
827

981

767

71

8,8 – 9 12 – 13,6
Привходна зона
Преходна зона:
12
9
Триумфална зала
9,5
7,4
Срутището
8,5
6,8
Зала на сталактоните
7,4
4,2
Зала Тополата
Вътрешни зони (странични галерии):
12,8
11,2
Зала с рисунките
13,7
12,8
Зала на глинените гърнета
12
11,8
Санаториумът
12,6
5
Приизходна зона
Леденика
Привходна зона:
(23)
-7,5 – -4,5 7,3 – 9,7
Предверие
5,4
-4,7
Вълчите дупки
Преходна зона:
8
-1,8
Голямата (Концертна) зала
8,4
5,6
Зала Хладилника
Вътрешна зона:
8,4
7,8
Бялата зала
8,4
7,8
Седмото небе
Орлова чука Привходна зона:
(22)
13,5
10,5
Вестибюла (Концертна зала)
Преходна зона
13,7
11,6
Осморката (т. 27)
13,9
11,8
Големият и малките извори
Вътрешна зона
14,5
13,2
Големите сипеи
Прилепните конуси (т. 51)*
Венеца
6,8 – 10,8 15,5 – 18,5
Привходна зона:
(12)
Преходна зона:
12,5
7,2
Зала 1
Вътрешна зона:
11,9
10,9
Зала 3
11,6
10,4
Зала 5

Магура
(27)

5,6

4,5
2,1
2,3

2 290
3 000
1 300
750
1 950
2 420
1 890
1 650
12 450
13 400
560
1 560
1 620
1 890
4 500
7 100
7 490
8 500

540
790
500
410
400
420
390
400
890
950
430
720
790
850
500
500
500
590

98
99
99
98
100
98
100
100
100
100
97
97
98
99
96
96
98
98

96
96
98
90
96
85
95
96
97
96
94
95
96
97
82
92
96
96

3,7
3,7

4,8
3,9

1 050
1 280
1 220
1 070

420
410
420
420

98
98
98
99

94
95
95
96

3,4
2,7

910

400

96

92

145
202

738
927

507

264

167
163

397
423

6 887
4 161

3 012
3 224

1 939

5 783

2 559
2 591

982
687

2 340
1 664

1 716
1 805

1 247

2 432

772
648

767
569

72

Привходна зона
Голямата зала
Водна галерия
Суха галерия:
Под прага
В края на галерията
Привходна зона (изкуствен тунел)
Преходна зона:
Прилепна колония
Малката зала
Шахтата
Зала Ботаническа градина
Мост № 2
Вътрешна зона:
Кладенецът
Водопадът
Пристанът
Голямата зала
- горе
- долу при реката*
14,4
13,2

1 530
1 850
3 720
3 300
3 800
5 150
10 600
16 500
11 500
17 620

480
480
500
500
500
770
680
700
700
1 250

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

96
98
98
98
98
97
97
98
97
98

14,1
11,6
10,7
10,7
10,5
10,3
10,2
10,3
10,3
10

9,8
9,8
9,4
9,7
9,4

550
1 540
900

450
590

400
460
440

390
400

98
100
100

92
98

94
96
94

85
94

9,6
10
9,6
10
9,5

12,4
14,8
11,8
13,4
8,4 – 10,2 14,5 – 16,2

5,7
10,7

6,1
3,9

5,9

2,2

*Пункт на мониторинг извън туристическото трасе
С удебелен шрифт са изписани стойности в концентрациите на СО2 и радон, превишаващи референтните.

Бисерна
(55)

Деветашка
пещера
(11)

932
748

130

94

5218
3839

1 971

184

1916
1518

680

111

туристическата част на най-високо разположената пещера – Дяволското гърло,
няма обособена вътрешна микроклиматична зона, а в преходната зона температурите са много променливи през годината – между 1,2 и 13,2 оС. Това се дължи
на нейния пропастно-понорен тип и нахлуващата чрез каскада водопади река в
пещерата, както и на изкуствено прокопания входен тунел.
В пещерата Леденика много добре се откроява ролята на термичната инверсия при формирането на спелеомикроклимата. Пещерният вход е стар понор
на дъното на дълбоката Леденишка увала, в която се задържат трайни инверсии
(Попов, 1965). През входа и през стари понорни отвори студеният въздух нахлува в началните зали на пещерата и достига до Голямата зала (с денивелация
-16 m спрямо входа). Праг преди Малката пропаст, който е с 0,8 m по-висок от
входа, се оказва морфоложка бариера за студения въздух и отделя вътрешната микроклиматична зона с по-високи и относително постоянни температури
(табл. 3). През периода на мониторинг най-ниските температури, измерени в
привходната зона на Леденика, са между -7,5 и -4,5 оС, а в Концертната зала
1,8 оС. При проведените от Географския институт на БАН стационарни измервания през 1962–1964 г. са регистрирани още по-ниски температури: -19.6 оС в
Предверието (10.01.1964 г.) и -6.2 оС в Голямата (Концертната) зала (15.01.1964
г.) (Попов, 1965). Преохлаждането на привходната и преходната зона на пещерата са причина ежегодно в периода от края на м. ноември или началото на м.
декември до средата на м. април да се образуват разнообразни ледени форми,
които са една от атракциите на пещерата.
Специално внимание заслужават термичният и вентилационният режим в
туристическите пещери с изкуствено прокопани или разширени входове. Тяхното трайно въздействие върху спелеомикроклимата може да се оцени на базата
на сравнителен анализ с данни от измервания преди тези промени. Сифоноподобният надлъжен профил на пещерата Магура, който започва и завършва с
входове към външната атмосфера, е причина в пещерата да се формира температурна инверсия (вж. и Стоев, Мъглова, 2004б). В най-ниските части на главната галерия температурата на въздуха пада до 4,2 оС (табл. 3) поради трайно
задържане на нахлуващия през студеното полугодие студен въздух, докато в
по-високо разположените странични галерии минималните измерени температури са между 11,2 и 12,8 оС. При сравняване с данни на Трантеев (1962) за температурите в пещерата през 60-те години на ХХ век се установява, че главната
пещерна галерия се е охладила трайно с около 4–5о С. Причината е в активизираната атмосферна циркулация след разширяването на отвора Вратач (сега изход на туристическото трасе в пещерата) и преохлаждането на пещерната среда.
Подобно охлаждане е установено и в Ягодинската пещера – то е в порядъка от
1 до 1,5 оС и е следствие от прокопаните изкуствени входен и изходен тунел.
В пещерата Бисерна след разрушаването на бетонната преграда на изкуствения входен тунел5 температурните амплитуди в Горната Суха галерия се уве5
Прокопаването на изкуствения входен тунел и строителните работи по туристическата
инфраструктура в пещерата Бисерна започват през 1976 г., но благоустрояването не се довършва.
През 1995 г. по инициатива на местните пещерняци туристическият вход е бетониран, за да се
ограничи неконтролируемият достъп и зачестилите прояви на вандализъм. Бетонната преграда е
разрушена при подновеното благоустрояване на пещерата, започнало през 2014 г.
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личиха с 2–3оС (Стефанов, 2013а). Същевременно през цялото лято до късна
есен в галерията се образуват кондензационни мъгли (относителната влажност
надхвърля 100 %). Формираните по свода и стените на пещерата кондензационни води предизвикват активна корозия на синтровите форми. За ускоряването
на вентилационните процеси спомага и отварянето на капака на шахтата към
Долната водна галерия. През 2013 г. в привходната част на Горната суха галерия
на пещерата се изгради и т.нар. „тунел в тунела“ (ок. 90 m дълъг), който имаше
за цел да изолира размножителната прилепна колония от посетителите. Тунелът
създаде допълнителен циркулационен поток и на 13.09.2014 г. в него са измерени температури 14–14,5 оС (при фонови за този сезон в тази част на пещерата
12–12,8 оС) (Стефанов, 2016). Поради използваните несъобразени с пещерната
среда материали тунелът бързо плесеняса и през 2015 г. е разрушен и премахнат, но на негово място се изгради нов по-къс тунел.
В сравнение с външната атмосфера амплитудата в температурите на туристическите пещери е много по-малка, особено във вътрешните микроклиматични зони. В Лепеница за целия период на мониторинга разликата в температурите във вътрешната зона е едва 0,2 оС (табл. 3). Амплитуда под 1 оС е регистрирана и в пещерите Леденика, Снежанка, Ягодинска, Бисерна. Най-голяма
температурна амплитуда е отчетена в проветривите пещери Магура (2,5 оС) и
Бачо Киро (2,3 оС). В преходните микроклиматични зони температурните амлитуди нарастват и за повечето пещери са между 1 и 5 оС. Изключение правят
Магура (7,8 оС) и Леденика (10,2 оС).
От интерес, включитилно и за биокомфорта на посетителите, е температурната амплитуда по целия профил на туристическото трасе в пещерите. На
базата на наличните данни от експедиционните измервания могат да се обобщят гранични стойности на амплитудата (табл. 3). Тя е най-висока в Леденика
(4,3–15,3 оС), Съева дупка (10,3–11,3 оС), Бачо Киро (5,9–10,5 оС) и Дяволско
гърло (2,0–10,0 оС). Най-ниски са амплитудите по трасетата в Орлова чука
(1,0–2,7 оС), Ягодинската пещера (2,0–3,0 оС), Ухловица (1,3–5,1 оС), Бисерна
(0,6–6,2 оС). Трябва обаче да се има предвид, че посетителите на туристическите пещери са изложени на температурен стрес, но той се дължи на голямата
разлика между външната температура и температурата в пещерите – през горещите летни дни тя може да достигне 30 оС.
Друга закономерност, типична за пещерния микроклимат, е отместването
на сезоните и забавянето в денонощните и сезонните колебания на микроклиматичните показатели. Този феномен е свързан с топлинната инерция на карстовия масив и с необходимото време за навлизане на въздушните и водните
потоци в дълбочина на масива. Например, при мониторинга в туристическите
пещери се установява, че сезонното отместване е 1–2 месеца и температурните максимуми и максимумите в концентрацията на газовете се проявяват
през м. август–септември. Допълнителен ефект са и по-малките в сравнение
с външната атмосфера амплитуди в стойностите на микроклиматичните елементи.
Един слаборазвит аспект в спелеомикроклиматологията е влиянието на
масовите пещерни обитатели – прилепите, върху микроклимата и пещерната
среда. По време на проведения мониторинг в туристическите пещери са направени измервания за термичния ефект от гуаното (екскрементите на прилепните
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колонии)6 в пещерите Орлова чука и Бисерна. Установи се, че във вътрешната
зона на Орлова чука (Големите сипеи), населявана от прилепни колонии, температурата на пещерния въздух е с около 0,5–1,0 оС по-висока вследствие на микробиологичните и химическите процеси в конусите от гуано. В Горната суха
галерия на пещерата Бисерна, където е лятната размножителна колония на прилепите, в гуаното е измерена температура с около 3–5 оС по-висока от околната,
а като цяло локалното термично въздействие върху микроклимата е около 0,4 оС
поради по-ограниченото му количество. Разлагането на гуаното в пещерите е
допълнителен източник и на СО2. То предизвиква и химически процеси, протичащи на контакта с карбонатната скала.
Резултатите от автоматизираните метеостанции в Съева дупка дават реална
представа и за термичния ефект от посетителите върху микроклимата, особено в периодите със слаба вентилация, какъвто е най-активният лятно–есенен
туристически сезон (с ок. 60 % от годишните посещения). По данни от автоматизирания посетителски мониторинг в Съева дупка за периода юни–октомври
2019 г. пещерата е посетена от 30,5 хил. души, което е 60,3 % от общия брой посетители за годината (ок. 50,5 хил. д.). При ежедневни посещения от 300 до 650
души в Концертна зала е регистрирано временно повишаване на температурата
на въздуха с 0,4–0,6 оС, а в зала Купена, която е в преходната микроклиматична
зона – с 0,1–0,3 оС. Термичен ефект, макар и много по-слаб, имат и осветителните тела в пещерата, които през този период са в натоварен режим на използване.
Възстановяването на температурния фон в Съева дупка става през нощта.
Във всички туристически пещери влажността на въздуха е много висока
и в повечето от тях през топлия сезон относителната влажност е 100 % (табл. 3).
Както се очаква, най-влажни са вътрешните микроклиматични зони, в които и
вентилационните процеси са най-слаби. В някои от пещерите обаче в привходната и преходната зони вентилацията формира кондензационни мъгли (Дяволско гърло, Леденика, Магура, Бисерна и др.). В Съева дупка те се образуват
обикновено в късната есен, когато нахлуващият отвън студен въздух изтласква по-топлия и влажен пещерен въздух, формиращ кондензационна мъгла в
сводовата част на залите Срутището и Купена. При проведения специализиран
мониторинг на кондензацията в 2 пункта в пещерата Съева дупка за един сезон (април –октомври/ноември) са измерени кондензационни водни количества
0,150 l/m2 (Стефанов, 2018; Ножаров и др., 2019). Данните доказват важната
роля на тези води в спелеогенезиса – предвид и високата концентрация на СО2
в пещерите през периода на кондензацията, вследствие на което кондензационните води са химически агресивни спрямо карбонатните скали.
Концентрацията на СО2 в туристическите пещери е по-висока от тази във
външния въздух и варира в много широки граници (табл. 3) в зависимост от пещерната морфология, вентилационния режим и височинната зона, в която е разположена съответната пещера. В 6 от туристическите пещери (Венеца, Леденика, Съева дупка, Бисерна, Лепеница и Снежанка) е измерена концентрация над
5000 ppm (0,5 %), която се приема за максимално допустима за работно място.
6
Ярки прояви на термичния ефект от гуаното един от авторите наблюдава в карстовото
плато Гуасо в Куба, където в две от пещерите (Куева дел Гато и Куева дел Маха), обитавани от
огромни прилепни колонии, през м. януари 1988 г. е измерена температура на въздуха 30-32 оС.
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Концентрации над 1 %, които могат да предизвикат главоболие, дисконфорт и са рискови за здравето, са установени във вътрешните микроклиматични
зони на пещерите Леденика (до 1,24–1,34 %), Бисерна (до 1,65–1,76 %) и Снежанка (до 1,02–1,09 %). В тази група е и пещерата Съева дупка, в която концентрации над 1 % се регистрират след 2017 г. и се задържат от втората половина
на юли до първата половина на октомври, т.е. през най-активния туристически
сезон (фиг. 2). През месеците август и септември 2018 г. във вътрешната микро-

Фиг. 2. Концентрации на СО2 и 222Rn в Концертната зала на пещерата Съева дупка
(период 2011-2020 г.)
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климатична зона (Концертна зала и зала Космос) са измерени концентрации от
1,8 % (табл. 3). Докато в повечето туристически пещери високите концентрации на СО2 са типични за вътрешните микроклиматични зони, специфичната
морфология на пещерата Съева дупка е причина този тежък газ да изпълва цялата пещера (с обем ок. 50 000 m3), при това без вертикална стратификация в
концентрацията му, независимо от денивелацията в пещерния профил от +3/-17
m спрямо входа (фиг. 3а).
Ясна вертикална стратификация в концентрацията на СО2 е регистрирана
в пещерата Бисерна. Най-високата концентрация е в долния воден етаж (при
пещерната река), като във височина бързо намалява с 1000 до 3000 ppm/m
(фиг. 3б). Тъй като туристическият маршрут в пещерата е комбинация на учас-

Фиг. 3а. Концентрация на СО2 по туристическото трасе в Съева дупка (15.08.2018 г.)

Фиг. 3б. Вертикална стратификация в концентрацията на СО2 по туристическото трасе
във вътрешната микроклиматична зона на пещерата Бисерна
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тъци от долния воден и от горния сух етаж (с денивелация между тях от 2-3 до
5-6 m, Стефанов, 2013а), посетителите във вътрешната микроклиматична зона
на пещерата (след мост № 2) епизодично се излагат на високи концентрации на
СО2. Близки до граничната стойност от 1 % са летните концентрации на СО2 и
в пещерите Венеца и Лепеница (табл. 3).
Инструменталният мониторинг в Съева дупка разкрива и други важни
особености на СО2 в пещерната атмосфера. Изяснена е ролята на дишането на
туристическите групи за повишаване концентрацията на СО2. В най-чист вид
тя е регистрирана през студеното полугодие, когато вследствие вентилацията в
пещерата фоновата стойност на този газ е под 500-600 ppm. При по-масови посещения (над 150-200 д.), каквито има особено по време на зимните празници,
концентрацията на СО2 в Концертна зала (с обем ок. 20 000 m3) се вдига до 1400
ppm. В рамките на 2-3 денонощия тя отново се връща към фоновата за сезона,
което се дължи на активните вентилационни процеси (фиг. 4). Тяхна много добра илюстрация е и рязкото понижаване на концентрацията на СО2 при първите
есенни захлаждания, когато външната температура пада под тази в пещерата.
Това се случва ежегодно през целия период на мониторинг, обикновено през м.
октомври и по-рядко през месеците септември или ноември. Формираното през
лятно–есенния сезон „плато“ на висока концентрация на СО2 буквално за часове се разпада. Напр., на 25.09.2018 г. концентрацията на СО2 е 18 000 ppm, а два
дни по-късно – 8000 ppm. Подобна е ситуацията и на 7–9 септември 2019 г. – от
13 000 ppm на 6500 ppm (фиг. 5).
Резултатите от експериментално проведените измервания на СО2 в почвени профили над пещерите Съева дупка и Леденика потвърждават, че негов основен източник в пещерната атмосфера е почвено-растителната покривка над
пещерните системи. СО2 се формира при микробиологичните процеси в почвата, които са най-активни в началото на лятото. Предвид вентилационния режим
в пещерите и времето, необходимо за натрупване, максимумът в концентраци-

Фиг. 4. Повишаване на концентрацията на СО2 в Концертна зала на Съева дупка
при по-масови посещения през студеното полугодие (март 2017 г.)
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Фиг. 5. Рязко понижаване на концентрацията на СО2 в Концертна зала на Съева дупка
при нахлуване на студен външен въздух (септември 2018 г.)

ята на CO2 в пещерната атмосфера се проявява в края на лятото и началото на
есента (фиг. 2), като определен дял има и издишваният газ от посетителите.
В пещерния въздух на изследваните туристически пещери е установено и
присъствие на изкопаем въглерод, освободен при разтварянето на карбонатните
скали и последвалия синтрогенезис. Суес-ефектът (разреждане съдържанието
на радиовъглерода 14С от емисиите фосилен въглерод, постъпващ при синтрогенезиса) дава допълнителна информация за особеностите в локалната спелеовентилация и интензивността на съвременните карстови процеси (Světlík et al.,
2009; Stefanov et al., 2013, 2014, 2017). В табл. 4 са представени резултатите от
мониторинга на активността на Δ14C във вътрешните микроклиматични зони на
Таблица 4
Активност на радиовъглерода (Δ14C) в някои от туристическите
пещери в България
Туристическа пещера

Δ14C, 0/00

Бисерна
Орлова чука
.....................................
Леденика
Съева дупка
Бачо Киро
.....................................
Ягодинска
Ухловица
Лепеница

-87,7 до -192,1
-8,5 до -55,3
.....................................
-26,6 до -114,2
-4,2 до -56,1
-3,1 до -6,2
.....................................
-4,8 до -17,8
-7,1
-74,1
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8 туристически пещери, разположени в различни пещерни области и височинни пояси. Изключително ниска активност на радиовъглерода е установена във
вътрешните микроклиматични зони на пещерите Бисерна (до -192,1 ‰) и Леденика (до -114,2 ‰), която се дължи на силно разреждане с фосилен въглерод.
Причината е в активните процеси на синтрогенезис в условията на слаба вентилация. Радиовъглеродът е с по-висока активност в пещерите с целогодишна
вентилация, ограничаваща натрупването на фосилен въглерод. Типичен пример
е Δ14C в пещерата Бачо Киро (Stefanov et al., 2017). Голямата вътрешногодишна
амплитуда в активността на радиовъглерода е свързана с добре изразена сезонна динамика във вентилационните процеси (напр., пещерите Съева дупка и
Леденика).
Според публикуваните обобщени данни на Cigna (2005) 90 % от цитираните от автора 303 туристически пещери по света са с концентрации на 222радон между 3 и 10 kBq.m3. Концентрации от този порядък имат и българските
туристически пещери в Северна България (табл. 3). С по-ниски стойности са
пещерите в Родопите.
Продължителният мониторинг на активността на радона в туристическите
пещери в България разкрива определени закономерности, които са тясно свързани с микроклимата и процесите на вентилация в пещерните системи. В повечето
от тях концентрацията на радон е с ясно изразен лятно-есенен максимум, който
съвпада с максимума на туристическите посещения и с периода на най-продължителен престой на екскурзоводите в пещерите. Пиковите стойности в концентрацията на радона са през месеците август-октомври, а минимумът – през декември-март (Stefanov et al., 2013б, 2014, 2017; Turek et al., 2015а,б, 2020).
С ниски концентрации на радон са най-проветривите пещери: Магура, Ягодинска, Дяволско гърло (табл. 3). В други от туристическите пещери морфологията предопределя микроклиматични зони с добра и със слаба вентилация
и съответно – с ниски и с високи нива на радоново облъчване (Бисерна, Бачо
Киро, Леденика). Морфологията е определяща и за сезонната динамика на вентилационните процеси, които променят концентрацията на радона. Типичен
пример е Съева дупка, в която нахлуващият през зимата студен външен въздух
е причина концентрацията на радон по целия профил на пещерата да е едва
между 100 и 200 Bq.m3 (при 4-8 kBq.m3 през топлия сезон със „спряла вентилация“) (фиг. 2).
Пещерата Бачо Киро се откроява с целогодишно висока концентрация на
радон (между 1 и 6 kBq.m3 по Дългия маршрут), въпреки активната естествена вентилация в пещерната система, която се потвърждава и от ниските концентрации на СО2 (Stefanov et al., 2017). Високата концентрация на радон в
пещерата Бачо Киро е потвърдена и в предходни изследвания (Върбанов и др.,
1975). Освен това във вътрешногодишното разпределение на концентрацията
на радона сезонността е размита с неравномерно проявени пикове. Те намират
обяснение в установената връзка с тектоно-сеизмичната активност (Stefanov et
al., 2017, 2018). За периода 2012-2019 г. 9 от резките покачвания в концентрацията на радон в пещерата (от порядъка 1–2-3 kBq.m3) предхождат земетресения с
магнитуд по-голям от 3,0, регистрирани в обширен регион от източната част на
Балканския полуостров. Следователно в пещерата Бачо Киро, която е развита в
активна разломна зона, има допълнителен дълбочинен приток на радон.
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Особено притеснително е, че високи концентрации на радон са отчетени в
едни от най-посещаваните туристически пещери: Съева дупка (до 8182 Bq.m3),
Венеца (до 6887 Bq.m3), Бачо Киро (до 6136 Bq.m3), Леденика (до 5783 Bq.m3),
Бисерна (до 5218 Bq.m3), Лепеница (до 4280 Bq.m3), Орлова чука (до 3224 Bq.m3)
(табл. 3). Предвид краткия престой на туристите в тези пещери (между 30 и 60
минути, табл. 2), те не са изложени на опасно за здравето им радиационно облъчване от радон. Тези концентрации обаче са рискови за постоянно работещия
в туристическите пещери персонал, защото са многократно по-високи от референтното ниво 300 Bq.m3 за обособени работни места в закрити помещения
(Наредба за радиационна защита, 2018). Това налага да се приложи чл. 95, ал.1
от Наредбата: „оценка на индивидуалната ефективна доза на работниците в
тези работни места“. Пещерите не са указани специално в наредбата, но би
трябвало да се отнесат към тази категория.
Резултатите от провеждания мониторинг на радона в туристическите пещери са база за изчисляване на индивидуалните дози на облъчване на пещерните екскурзоводи. Поради липсата на разработени методики за радиационен
контрол в българските пещери, се приложи опитът от чешките туристически
пещери. Съгласно Препоръката на Чешката държавна служба за ядрена безопасност (SUJB, 2007) и ICRP Publication 115 (Tirmarche et al., 2010), личната
референтна доза е 6 mSv за 1 година (2000 работни часа). Реалната годишна
ефективна доза Ea [mSv] за пещерните екскурзоводи може да бъде изчислена,
като се ползва общото уравнение (Turek et al., 2020):

където Av(t) е средната концентрация на радон за периода t в Bq.m3; 6 mSv
е референтната доза, j е индивидуалният „пещерен фактор“, като се взема предвид делът на свободната фракция от краткоживеещи дъщерни продукти от разпада на радона, фиксирани върху аерозолни частици (<5 nm). За точното определяне на j са необходими специализирани измервания във всяка пещера (вкл.
и на необвързаната фракция fp, Sainz et al., 2020), които за България са предстоящи, поради това на базата на чешкия опит се приема средна стойност за j
~ 1.5, а при консервативен подход j = 2 (Thinova, Rovenska, 2011; SUJB, 2018).
Реалният престой на екскурзоводите в пещерите обаче не съвпада с нормираното работно време (2000 часа годишно). Освен това през годината и в различните части на туристическите пещери концентрацията на радон е различна (табл.
3). Това налага при изчисленията на персоналните ефективни дози на пещерните
екскурзоводи да се ползва действителният им престой в пещерите (Turek et al,
2020). Отчита се и дневната концентрация на радон в отделните пещерни части
по туристическото трасе и времето на престой на екскурзоводите в тях.
Условно може да се приеме, че средногодишни концентрации над 1000
Bq.m3 са потенциално опасни за радиационно облъчване, предвид и предложената формула за изчисляване на ефективни дози. В 7 от изследваните 13 туристически пещери средногодишната концентрация е над тази граница (табл. 3). В
табл. 5 са представени изчислените реални ефективни дози на екскурзоводите
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в 5 от туристическите пещери, за които ни беше предоставена необходимата
информация за продължителността и годишното разпределение на престоя на
екскурзоводите в пещерите.
Най-тревожна е ситуацията в пещерата Венеца, където професионалното
облъчване от радон на пещерните екскурзоводи е много високо (табл. 5). Реалните ефективни дози надвишават 2,5–5,5 пъти (съответно при оптимален и консервативен подход на изчисления) референтната стойност от 6 mSv. При това
облъчването е факт и в офиса на пещерата, който е построен на самия пещерен
вход (Turek et al., 2020). Друга причина е малкият брой екскурзоводи (2 до 3)
въпреки големия посетителски интерес към пещерата.
Независимо от много високите концентрации на радон и в пещерите Съева
дупка и Бачо Киро (табл. 3), изчислените реални ефективни дози за техните
екскурзоводи са близки до референтната стойност от 6 mSv. За пещерата Съева
дупка, която се посещава целогодишно и има удължено лятно работно време
(9:00–19:00 ч., табл. 2), обяснението е в по-големия щатен брой екскурзоводи
(5), чийто работен график им осигурява безопасен от гледна точка на облъчването от радон престой в пещерата (Turek et al., 2020). За пещерата Бачо Киро
прилаганият работен график и режимът на посещенията също са причина за
сравнително ниските реални ефективни дози за пещерните екскурзоводи. В родопските пещери Ухловица и Снежанка ефективните дози са значително по-ниски от референтната стойност 6 mSv (табл. 5).
Установените при мониторинга високи средногодишни концентрации на
радон и в пещерите Орлова чука, Бисерна, Леденика и Лепеница (табл. 3) предполагат сериозен риск от радиационно облъчване на екскурзоводите, които ги
обслужват. Препоръчително е институциите, които управляват и експлоатират
тези туристически пещери, също да предоставят необходимата информация за
престоя на екскурзоводите в тях, което ще даде възможност да бъдат изчислени
и реалните ефективни дози.
Резултатите от мониторинга на гама-фона в туристическите пещери
потвърждава очакването за ниски стойности на лъчение. В Съева дупка гама-фонът е между 0,046 µSv/h (в зала Космос) и 0,089 µSv/h (в Концертна зала),
докато на повърхността в района на пещерата той е почти два пъти по-висок
–около 0,1 µSv/h (Stefanov et al., 2014). В пещерата Бисерна гама-лъчението е
между 0,077 µSv/h (зала Кактус) и 0,166 µSv/h (Голямата зала). Относително
висок гама-фон е установен в Ягодинската пещера (0,13 µSv/h). Със същата
стойност е и естественият гама-фон в региона. Причината за по-високото гама
лъчение в Ягодинската пещера са гранитните алувиални седименти (естествени
терагенни радионуклеиди), внесени в пещерата от пониращите води на Буйновска река. Този пример потвърждава очакването за завишен гама-фон в пещерни
системи от алогенен тип карст (по Якуч, 1979), особено ако са контактни с вулканогенни (ефузивни и интрузивни) територии.
Резултатите от мониторинга на микропремествания по разломни структури, провеждан в някои от туристическите пещери, дават основание да бъдат
разграничени два периода: активен, с много ясен импулс на тектонско налягане, който приключи през 2015-2016 г. (Briestenský et all., 2015); и пасивен,
на относително тектонско спокойствие, който продължава и през 2020 г. През
първия период микропремествания са регистрирани от екстензометрите както
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Таблица 5
Изчислена реална годишна ефективна доза на пещерните екскурзоводи в някои от
туристическите пещери
Индивидуална ефективна доза (mSv)
Туристическа Пункт на монито- Консервативен подход:
Оптимален подход:
пещера
ринг
пещерен фактор j = 2 пещерен фактор j = 1,5
11,6
4,8
Трета зала
Пета зала
2,8
1,4
По маршрута
3,2
1,4
Сумарно
Венеца
17,6
7,6
в пещерата
Офис
16,5
6,5
Общо:
34,1
14,1
пещера + офис
Зала Купена
0,7
0,4
Концертна зала
4,7
2,0
Съева дупка
Зала Космос
1,1
0,6
Сумарно
в пещерата
6,5
3,0
Зала Поп Харитон
0,7
0,3
Приемна зала
2,1
1,2
Общо за Дълъг
маршрут
2,8
1,5
Бачо Киро
Ритуална зала
0,3
0,2
Концертна зала
0,2
0,1
Общо за Къс
маршрут
0,5
0,3
Сумарно
в пещерата
3,3
1,8
Синтров водопад
2,5
1,3
Долен етаж
под Залата на проУхловица
пастите
0,7
0,4
По маршрута
0,4
0,2
Сумарно
в пещерата
3,6
1,9
Голямата зала
0,83
0,46
Снежанка Вълшебната зала
0,83
0,42
Сумарно
в пещерата
1,7
0,9
Забележка: С подчертаните цифри са отбелязяни ефективни дози, надвишаващи референтната
стойност 6 mSv.
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в Съева дупка, така и в Бачо Киро, където са особено добре изразени (фиг. 6). В
тази пещера е установена пряка връзка между микродвиженията, сеизмичната
активност и аномалиите в концентрациите на радон (Stefanov et al., 2017, 2018).
През втория период проявите на сеизмичната активност се отразяват в Бачо
Киро главно като колебания в концентрациите на радон, но микропреместванията са много слаби. Такива обаче са регистрирани от екстензометъра в пещерата Лепеница, която е развита в активна разломна зона (Ножаров и др., 2019).
Микропреместванията в пещерата най-вероятно са отражение на сеизмичната
активност през 2018 г. в Местенската разломна зона (с максимален М=4,3).
За констатирани резултати от мониторинга, потвърждаващи рискове за
здравето и живота на посетителите и екскурзоводите, своевременно се информира персонала на съответната туристическа пещера. Освен това с официални
писма от НИГГГ-БАН се известяват и съответните институции, които управляват или стопанисват тези туристически пещери: БТС (писмо от 09.02.2018 г.),
община Димово (04.08.2017, 16.12.2018 г. и 26.02.2020 г.) и Дирекция „Инспекция по труда“, Видин (08.12.2017 г.); ОП „Спорт и туризъм“, Враца (15.01.2016
и 27.08.2018); Дирекция на ПП „Шуменско плато“ (серия становища и експертни доклади в периода 2007–2016 г.). В изпратените писмени становища се съдържат и предложения за конкретни мерки и се предлага сътрудничество при
тяхното осъществяване.
ИЗВОДИ
Резултатите от мониторинга са основа за обобщаване на аргументирани
изводи относно състоянието и перспективите за развитие на туристическите
пещери и пещерния туризъм:
• С оглед биоклиматичния комфорт и безопасността на посетителите в туристическите пещери е препоръчителен постоянен интегриран, за предпочитане инструментален (автоматизиран) мониторинг на елементите на пещерната
среда, вкл. и посетителски. Мониторингът ще осигурява данни и за обратното
въздействие – на посетителите върху пещерната среда в туристическите пещери. Мониторинговата мрежа трябва да е пригодена и за алармено оповестяване
за надпрагови стойности на показателите. За туристическите пещери, които са
потенциално рискови, трябва да се изготви и предварително да се предоставя на
посетителите информация с конкретни предупреждения и препоръки.
• Максимален риск за здравето на посетителите има в Съева дупка (концентрации на СО2 над 1,5 %), Деветашката пещера (потенциални каменопади в
Голямата зала, вж. по-долу в текста), Дяволското гърло (продължително стръмно
изкачване по изходното стълбище от 316 стъпала, Попов, 1982) и Лепеница (екстремни участъци от туристическото трасе). В повечето от туристическите пещери риск има и от износени или лошо поддържани елементи в туристическата инфраструктура. Тя е в най-тежко състояние в пещерата Магура. От всички пещери
само в Ягодинската част от туристическия маршрут е пригоден за инвалиди.
С най-тежки условия за труд на пещерните екскурзоводи предвид микроклиматичните параметри и газовия състав на пещерния въздух са пещерите
Венеца, Леденика, Съева дупка, Бачо Киро, Бисерна, Орлова чука, Снежанка и
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Лепеница. Основен проблем са завишените концентрации на СО2 и радон през
топлото полугодие, което е и най-натовареният туристически сезон с удължено
работно време на пещерите. Трябва да се отчете и топлинният стрес на екскурзоводите при многократните влизания и излизания от пещерите, както и допълнителното физическо натоварване при честите преодолявания на резки денивелации по туристическите трасета (изкачване на стълби). В пещерата Лепеница,
която не е електрифицирана, туристическото трасе има труднопреодолими участъци, които изискват и непрекъснато повишено внимание за безопасността на
посетителите. В комбинацията от фактори и условия, като най-рискови за здравето на пещерните екскурзоводи са пещерите Съева дупка, Венеца и Лепеница.
Туристическите пещери са специфични работни места, в които мониторингът доказа, че са с повишена радиационна опасност за обслужващия ги персонал (пещерните екскурзоводи). Според ал.2 на чл.95 от Наредбата за радиационна защита (2018), „когато индивидуалната ефективна доза на работници,
дължаща се на облъчването от радон, надвишава 6 mSv за период от една
година, се подхожда както при ситуация на планирано облъчване и работодателите предприемат подходящи мерки за радиационна защита, приложими за професионално облъчвани лица“. Представените в предходния раздел на
настоящата публикация резултати от мониторинга доказват, че в 7 от туристическите пещери този член от наредбата е приложим (вж. и табл. 3). Конкретни
препоръки за превенция относно облъчването от радон в туристическите пещери авторите вече са публикували (Turek et al., 2020). Като се има предвид, че
най-високите концентрации на радон са през най-натовареният туристически
сезон (лятно-есенния), в пещерите с висок риск от радиационно облъчване е
необходимо поне през този период да бъде назначен допълнителен персонал
(пещерни екскурзоводи). Така ще бъде намален престоят им в пещерите, а с
това и ефективните дози на облъчване.
Трябва отново да се подчертае, че в българската нормативна уредба е наложително да се въведе работно място „Туристическа пещера“, съобразено с
всички фактори на специфичната пещерна среда, които се отразяват върху здравето на работещите в пещерите. При определянето на референтни норми за това
работно място трябва нов подход, който да отчита ефекта от комбинираното
въздействие на комплекса от рискови за здравето фактори на пещерната среда (радиационно облъчване, високи концентрации на СО2, резки температурни
разлики между външната и пещерната среда, постоянно висока влажност с кондензационни процеси).
Осигуряването на нормални условия за работа на персонала в някои от туристическите пещери е свързано и с осигуряване на подходящо работно облекло, регламентиране броя на влизанията и работния график, назначаване на
необходимия брой пещерни екскурзоводи и др. Тези нерешени въпроси неминуемо се отразяват върху мотивацията за качествено и творческо извършване
на услугата, предлагана от пещерните екскурзоводи (Stefanova, Stefanov, 2019).
Поради това не са редки случаите, когато се допуска посетителите да извършват самостоятелно разходки, което е безотговорно отношение както към безопасността им, така и към опазването на пещерата.
• Известно е, че повечето пещери се развиват по тектонски нарушения, в
т.ч. в активни разломни зони. Това създава потенциален риск от обрушване и
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срутване в туристическите пещери при тектоносеизмична активност. Допълнителна предпоставка е активното изветряне (физическо и химическо от кондензационните води) по пукнатини в стените и особено в свода на пещерите.
Тези процеси са най-рискови в Голямата зала на Деветашката пещера, в която
на 40-50 m височина в свода зеят 7 отвора („окна“). Активната целогодишна
вентилация и просмукващите се валежни води създават условия за интензивни
изветрителни процеси в стените и свода на залата. През зимата допълнителен
ефект оказва и замръзването на вода в пукнатините. Видимо е, че много скални
плочи и блокове в свода и особено около „окната“ вече са нестабилни. В залата,
която е с площ 20 хил. m2 (най-голямата пещерна зала в България), през лятото и
в празнични дни се събират стотици посетители, а участъците под потенциално
опасните от падащи камъни и скални плочи „окна“ не са обезопасени. При това
посещенията в пещерата са без екскурзовод. „Окната“ не са обезопасени и на
повърхността, което създава риск и от падащи камъни в залата от височина над
60 m вследствие валежи или движение на животни.
Проведени специализирани изследвания в някои от туристическите пещери (Костов, 2008) доказват палеосеизмична активност в Съева дупка и Лепеница. С катастрофално палеоземетресение В. Попов (1987) обяснява произхода
на зала Срутището в Съева дупка. В Орлова чука очевидци от републиканската
пещерна експедиция описват ефекта от земетресението от 04.03.1977 г. с епицентър Вранча – силно бучене и вибриране на пода (Попов, 1982; Костов, 2008).
По света има описани и случаи на съвременни земетресения, предизвикали в
пещерите откъртвания на скални късове от стените и от тавана.
Трябва да се има предвид, че територията на България е характерна с висока сеизмична активност и е сред класифицираните като “втори ранг земетръсно-опасни участъци“ по Земята (Нац. план за защита..., 2012). Според сеизмичното райониране, приложено в Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г.
за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, туристическите
пещери Лепеница, Снежанка, Бачо Киро и Орлова чука попадат в най-опасните
сеизмични райони, съответно в Западно-Родопската (Велинградска) сеизмична
зона (с очакван максимален магнитуд по Рихтер до М 6.0, интензивност от 8-ма
и по-висока степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник/MSK и сеизмичен коефициент Кс 0,27), Маришката зона (М 7,5, MSK 10 и Кс 0,27), Горнооряховската зона (М 7,5, MSK 9 и Кс 0,15) и Дуловската зона (максимален магнитуд
7,5, MSK 8 и Кс 0,15). Останалите пещери са в сеизмични райони с очакван
по-нисък магнитуд и сеизмичен коефициент Кс 0,10, а Магурата и Венеца са в
район с Кс 0,05.
Провежданият мониторинг на микропреместванията и на радона в туристическите пещери в България дава допълнителна информация за съвременната
тектоносеизмична активност. В това отношение пещерата Бачо Киро има стратегическо значение (Stefanov et al., 2017, 2018).
Не буди съмнение, че безопасността на посетителите зависи и от геолого-тектонската стабилност на туристическите пещери. Това изисква като превенция внимателен експертен оглед по туристическите трасета в пещерите с
цел маркиране и обезопасяване на участъци, потенциално опасни от откъртване на скални късове или срутване. Необходим е контрол и подновяване на
амортизирани участъци от туристическата инфраструктура или изграждане на
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нови съоръжения за подобряване на устойчивостта й. Трябва и специализирано
обучение на персонала на туристическите пещери за адекватна реакция при
сеизмични прояви или други природни бедствия, които могат да засегнат съответната туристическа пещера. Такъв случай вече има в Леденика, където на
14.09.2014 г. след проливен дъжд привходната част на пещерата е наводнена и
в нея остават блокирани 20 туристи. Причината за този инцидент е и несъобразената с карстовия терен (дъно на увала) новоизградена туристическа инфраструктура. За нея са използвани и некачествени материали, които предизвикаха
на 25.02.2020 г. рухване на атракционния модул пред пещерния вход.
• Туристическите пещери се обитават от прилепи, които в някои от тях са
формирали колонии. Прилепите са под специална защита (европейска Директива
92/43/EEC от 21 май 1992). Препоръчва се пещерни части, използвани от прилепите колонии, да не са обекти на туристически посещения или тези посещения
да са съобразени с периодите на размножаване и хибернация на прилепите. Това
е наложило ограничителен посетителски режим в Орлова чука, Деветашка пещера, Бисерна, Лепеница (табл. 2). Освен това при изграждането на туристическата
инфраструктура на входовете и изходите на пещерите трябва да има оставени отвори, през които прилепите свободно да влитат/излитат. Понякога обаче отворите
при изкуствено прокопани входове са прекалено големи и това променя трайно пещерната вентилация и спелеомикроклимата. Типичен пример е пещерата
Бисерна (Стефанов, 2013а,б, 2016). През 1995 г. изкуствено прокопания входен
тунел на пещерата беше затворен с плътна бетонна преграда с малък отвор за влитане и излитане на прилепи. Създадоха се условия за формиране на размножителна прилепна колония в т.нар. Голяма суха галерия. Поради малките си размери,
отворът за прилепите оказа много слабо влияние върху пещерната вентилация и
бетонната преграда нормализира вентилационните процеси и микроклимата на
пещерата. Това се потвърди от провежданите от 1996 г. регулярни експедиционни микроклиматични измервания (Стефанов, 2013а). Ситуацията обаче рязко се
промени след 2013-2014 г., когато бетонната преграда бе премахната във връзка с
изграждането на новата туристическа инфраструктура в пещерата. Монтираната
метална врата на изкуствения вход е с прекалено голям отвор за прилепи. Освен
това съобразено препоръките на експертите по прилепите е оставен постоянно отворен и капакът на шахтата, свързваща Горната суха и Долната водна галерия на
пещерата. Всичко това предизвика трайни промени във вентилационния режим
на Бисерна и активизира кондензационните процеси, които засегнаха (корозираха) и синтровите образувания. Вероятността от възникването на тези проблеми
е предвидена и описана в експертния доклад на НИГГГ-БАН за карстовата геосистема на пещерата (Стефанов, 2013а). Като превенция са направени конкретни
аргументирани препоръки, вкл. за изграждане на врата тип „шлюз“ на изкуствено
прокопания вход, която максимално да ограничава активизирането на вентилационните процеси между двата пещерни етажа при влизането и излизането на
туристи. За съжаление тези препоръки не бяха взети предвид при изграждането
на туристическата инфрасруктура. Върху предизвиканите трайни промени в микроклимата на Бисерна и последиците от тях специално е акцентрирано и в становище, изпратено до МОСВ (Стефанов, 2016), но отново не последва реакция.
Относно прилепите в туристическите пещери е необходим балансиран
подход, който да отчита и статута на пещерите като туристически обекти. От87

давна е известно, че когато не са обект на целенасочено/пряко дразнене от посетителите, прилепите се адаптират към човешкото присъствие и изкуственото
осветление, а и във всяка туристическа пещери има достатъчно удобни кътове
за прилепни убежища. Типичен пример са повечето от целогодишно работещите туристически пещери, които продължават да се обитават от прилепи, вкл. и
за хибернация през зимата.
Покрай защитата на прилепите се пренебрегва друг важен аспект – тяхното въздействие върху пещерната среда и спелеомикроклимата. Прилепите
замърсяват с екскременти (гуано) своите пещерни обиталища. Гуаното освен
източник на топлина и СО2 (вж. предходния раздел), е среда за развитие и на
бактерии, вируси и гъбички, някои от които са опасни за човешкото здраве.
Гуаното при контакт с пещерните води е техен замърсител. Трайно замърсяване
от прилепите (черни петна) се наблюдава и по пещерните сводове, вкл. по синтровите форми.
• Състоянието на инфраструктурата на туристическите пещери определя
безопасността на посетителите (Stefanova, Stefanov, 2019). Мониторингът обаче
установи и влияние на туристическата инфраструктура върху спелеомикроклимата и вентилационните процеси. Това се отнася най-вече за пещерите, в които
има изкуствено отворени нови входове/изходи. Промяната във вентилационния
режим и спелеомикроклимата в тези пещери се дължи най-вече на конструкцията на затварящите врати. Те са единични и лошо изолиращи от външната
атмосфера и не отговарят на изискванията в световната практика за създаване на „въздушни възглавници“ на изкуствените входове чрез двойни врати тип
„шлюз“ (Recommended ..., 2014; Stefanova, Stefanov, 2019).
Друг проблем, свързан с туристическата инфраструктура, е типа на осветителните тела. Когато те са „топли“, влияят не само върху температурата на
пещерния въздух, но са причина и за възникване на т.нар. „лампен флора“ – зелени „острови“ на съобщества от лишеи, мъхове, папрати, които се развиват в
съседство с осветителните тела (Леденика, Магурата, Съева дупка, Бачо Киро,
Снежанка, Ухловица и др.). Процесът на подмяна на старото „топло“ осветление с LED осветление е актуален и все още не е решен във всички туристически
пещери съобразно добрите световни практики (Cigna, 2012; Stefanova, Stefanov,
2018, 2019).
Специфично въздействие върху туристическите пещери оказва външната
спомагателна инфраструктура, която обслужва посетителите. Най-актуален е
проблемът със санитарно-хигиенните съоръжения и преди всичко с тоалетните
– като конструкция, състояние и ситуиране спрямо конфигурацията на пещерните системи. Предвид и силната уязвимост на карстовия терен, тези съоръжения са потенциален замърсител на пещерите чрез инфилтрационните пещерни
води. Типичен пример е пещерата Съева дупка. Ефектът от пряко целогодишно замърсяване от тоалетната край входа на пещерата е установен чрез хидрохимичния мониторинг на инфилтрационните води в зала Купена (Стефанов,
2018). Резултатите доказват 5 пъти по-високо съдържание на нитрати, 2,5 пъти
– на натрий, 4 пъти – на хлориди, в сравнение с инфилтрационните води във
вътрешната зона на пещерата. Като цяло, сухият остатък и общата минерализация на капещата вода от свода на залата са до 2 пъти по-високи. Състоянието на тоалетните и при другите туристически пещери е лошо, а Бачо Киро и
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Ухловица са без тоалетни в близост до пещерния вход. Пещерата Леденика има
новоизградена по европейски проект тоалетна и се предполага, че тя е съобразена със съответните стандарти. Благоустрояването на пещерата Бисерна също
е по европейски проект, но построената в приемното помещение на пещерата
тоалетна е оставена без канализация и водопровод и практически не се ползва.
Друг важен компонент от спомагателната инфраструктура на туристическите пещери са паркингите. Тяхното местоположение и състояние са изключително
важни както от гледна точка на негативните въздействия върху пещерата (особено ако те са разположени над нея, напр. при Съева дупка), така и за безопастността на туристите (Stefanova, Stefanov, 2019). С нарастването на броя на посетителите и ползването предимно на лични автомобили, проблем става и недостигът
на паркоместа, особено в почивни дни и празници. Варианти за осигуряване на
алтернативен транспорт до входовете на пещерите все още не се прилагат.
• Подробен анализ на състоянието и проблемите при управлението и стопанисването на туристическите пещери в България на фона на международния опит и стандарти вече е представен в предходни публикации (Stefanova,
Stefanov, 2018, 2019). Резултатите от мониторинга в туристическите пещери,
които са изложени в настоящото изследване, подкрепят изказаните становища,
но са и база за разработване на оптимални решения и добри практики по възникналите казуси. Много от тях са свързани с пропуски в нормативната база
относно карста и пещерите.
По действащото законодателство в България туристическите пещери са в
обсега на различни закони и подзаконови нормативни актове, които регламентират дейностите в тях и в прилежащите им територии (Stefanova, Stefanov,
2019). Например, според Закона на защитените територии, от разглежданите
13 туристически пещери, 10 са природни забележителности, а останалите са
в границите на други защитени територии (табл. 1). Забранените и позволените дейности в някои от туристическите пещери са регламентирани (пряко или
косвено) и по силата на редица други закони, като напр. Закона за културното
наследство (пещерите Бачо Киро, Деветашка пещера, Магура и др.), Закона за
биологичното разнообразие (пещерната фауна и най-вече прилепите), Закона
за водите, Закона за опазване на околната среда и др. Остава обаче открит въпросът дали това сложно наслагване на норми за опазване и използване гарантира устойчивото развитие на туристическите пещери в България (Stefanova,
Stefanov, 2018). Друг сериозен проблем е, че границите на защитените територии най-често не са съобразени с тези на пещерната система, поради което
големи части от нея остават извън защитата на закона за защитените територии.
Идеята на Българската федерация по спелеология да се създаде отделен
Закон за пещерите в предлаганите варианти е нецелесъобразен (Stefanova,
Stefanov, 2019). Експертният анализ показва, че разработеният проектозакон не
е добре прецизиран и има редица пропуски и неубедителни тези, включително принципни. Например, законът е фокусиран само върху пещерите, пренебрегвайки тяхната системна същност и връзка с карстовите геосистеми, към
които принадлежат. По-добра възможност е на базата на световния опит да се
предприемат промени в съществуващите вече закони, които да регламентират
пропуснатата специфика на карста и пещерите и нормативно да решат техния
статут – напр., пещерите като национално богатство и като особено рискови
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карстови геосистеми могат да бъдат обособени като специална (самостоятелна)
група защитени територии. Решаването на този казус е особено важно предвид
нарастващия обществен и институционален интерес и към други пещери в България като потенциални туристически обекти (Stefanova, Stefanov, 2018). В рамките на научната програма на Експерименталната лаборатория по карстология e
проведен мониторинг в някои от най-популярните от тях, които са със свободен
и неконтролируем достъп. Резултатите разкриват редица потенциални рискове
и наднормени газови концентрации, които са сериозна заплаха при осъществяваните нерегламентирани туристически посещения и при провеждания т.нар.
екстремен пещерен туризъм.
Казус представлява и собствеността и управлението на туристическите пещери в България и отговорността за тяхното поддържане, безопасност и устойчиво развитие. Субект на управление на 7 от пещерите са юридически лица с
нестопанска цел, а на 6 – органи на изпълнителната власт (табл. 1). Липсата
на съгласуваност създава много трудности в прокарването на обща стратегия
за управление и стопансиване на туристическите пещери. Освен това повечето от управляващите и стопанисващите туристическите пещери в България не
познават и не прилагат препоръчителните международни документи за туристическите пещери (Recommended ..., 2014), разработени със съвместните усилия на три авторитетни международни организации: International Show Caves
Association (I.S.C., International Union for the Conservation of Nature (I.U.C.N.)
and the International Union of Speleology (U.I.S.). Няма и активно сътрудничество и обмен на опит с успешни организации на туристическите пещери в други
страни, вкл. с International Show Caves Association - най-авторитетната специализирана международна организация на туристическите пещери, която развива
дейност от 1990 г. (https://www.showcaves.com). Стопанисването на туристическите пещери е усложнено и от други два факта: 1. В българското законодателство все още не е въведено работно място „Туристическа пещера“ с всички произтичащи от това последици; 2. В регистъра на професиите в България отсъства
професия „пещерен водач в туристическа пещера“ (Stefanova, Stefanov, 2019).
На този фон от много нерешени проблеми за развитието на пещерния туризъм се открояват неадекватната политика и действия от страна на уторизираните за целта държавни и местни институции. Доказателство са и изпратените
до тях писмени становища от ЕЛК с резултати от провеждания мониторинг в
туристическите пещери – за решаване на констатираните проблеми са предложени конкретни мерки и сътрудничество при тяхното решаване, но така и не
последва обратна връзка, комуникация и координация.
Устойчивото развитие както на туристическите пещери в България, така
и на пещерния туризъм, изисква трудно осъществим баланс между (Stefanova,
Stefanov, 2019):
– икономическите ползи за стопанисващите/експлоатиращите туристическите пещери и социално-икономическите ползи за местните общности;
– осигуряване на безопасност на посетителите и здравословни условия за
труд на персонала, работещ в туристическите пещери;
– съхраняване на туристическите пещери и осигуряване на посетителски
режим, гарантиращ поддържане на среда, най-близка до естествената за карстовата геосистема;
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– мониторинг на основните параметри на пещерната система, вкл. посетителски мониторинг, осъществяван от/под контрола на професионалисти по
спелеология/карстология;
– „прозрачност“ на резултатите от експлоатацията на туристическите пещери и от мониторинга на тяхното състояние.
• Сериозен пропуск при управлението и експлоатацията на туристическите пещери е липсата на образователни програми. Беседите на екскурзоводите
дават само основна информация за съответната пещера и насочват вниманието
към специфични по форма синтрови образувания. Все още се пропуска уникалната възможност туристическите пещери да се превърнат в интердисциплинарни образователни центрове. Пещерната среда със своята атрактивност
провокира креативност в младите хора. Резултатите от мониторинга са показателни, че по време на нормалния учебен период (октомври-май) спелеомикроклиматът и газовият състав в пещерите са най-благоприятни. Освен това
този период е със слаба посетителска натовареност. Туристическите пещери са
осветени, имат обезопасена инфраструктура и са с обслужващ персонал. Допълнителен аргумент е и лесната целогодишна достъпност до повечето от тях.
Опитът на ЕЛК при разработването на специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/edu-activity.html)
доказа, че пещерите и техните карстови геосистеми са уникални за иновативно
обучение и образование за/чрез карста (Stefanov et al., 2013а, 2019; Стефанов,
Стефанова, 2014, 2017). По проекти на ЮНЕСКО в рамките на 8 години са
експериментирани в международен състав 3 от образователните инициативи на
стратегията. Като обучителни центрове са използвани и туристически пещери
(Леденика, Съева дупка, Бачо Киро, Деветашка пещера, Орлова чука, Бисерна).
В Съева дупка през август 2020 г. е проведен и кръг от първото международно
състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно“ на планетата Земя“
(Stefanov, Stefanova, 2020). Резултатите от тези експерименти, вкл. международният отзвук, категорично потвърждават ефективността на тази иновативна
форма на образование. (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/edu-activity.html).
• Резултатите от интегрирания мониторинг в туристическите пещери доказат въздействие на посетителите върху уязвимата пещерна среда. Те причиняват промени в температурата, влажността и газовия състав на пещерния въздух,
запрашаване и увеличаване на количеството на гъбички, спори и бактерии. Ако
туристопотокът не е правилно регулиран, той може да наруши естествения геохимичен баланс „карбонатна скала–пещерна атмосфера“. Основна причина е
повишената концентрация на СО2 вследствие дишането на посетителите, която
инициира корозионни процеси, вкл. върху синтровата украса. С цел поддържането на естествения баланс между показателите на пещерната среда в световната практика вече се разработват модели за прогнозиране на вариациите
на спелеомикроклимата при различен посетителски режим. Такива модели са
особено актуални за концентрацията на СО2 съобразно обема на пещерните
кухини, вентилационния режим, броя на посетителите и продължителността
на техния престой (Guirado et al., 2019). Организираният от ЕЛК интегриран
инструментален мониторинг в някои от българските туристическите пещери
е добра база за разработване на такива модели. Те ще спомогнат за определяне на рационален посетителски режим с препоръчителен брой посетители в
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Фиг. 7. Средногодишни стойности на температурата на въздуха и на валежите в метеорологична станция Ловеч (период 2009-2010 г.)

най-натоварения туристически сезон. Така ще се гарантира минимизиране на
въздействията на пещерния туризъм върху карстовите геосистеми с оглед тяхното устойчиво развитие.
• Провежданият дългогодишен интегриран мониторинг в туристическите
пещери е база за изучаване и на въздействията на глобалните климатични промени. Особено отчетливо е влиянието от трайната тенденция на повишаване на
температурата на въздуха (Nojarov, 2014, 2019). При сравняване с данни от мик
роклиматични измервания в Съева дупка, проведени през 1968 г. (Попов, 1969)
се установява, че в привходната и преходната зона на пещерата след 2016 г.
през лятно-есенния период има тенденция на повишаване на температурата на
въздуха с 0,6 до 0,8 оС. Във вътрешната микроклиматична зона промени не са
установени, но тенденцията в повишаването на температурите на външния въздух (фиг. 7) се отразява в нарастване на концентрациите на СО2 и радон (фиг. 2)
(Stefanov et al.,2014; Turek et al., 2020).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Туристическите пещери в България са много атрактивни и към тях има нарастващ интерес. Потенциалът им обаче все още не се използва ефективно по
редица организационни и законодателно-нормативни причини. Те изпъкват на
фона на провеждания интегриран мониторинг (Спелео-МИКС), базиран на методологическата платформа ProKARSTerra, която е основа за интеграция между
научните изследвания, управлението, бизнеса и образованието. В практически
аспект Спелео-МИКС засяга посетителския режим, биокомфорта и рисковете
за посетителите и персонала на туристическите пещери, а в научен аспект –
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съвременния спелеогенезис в условията на глобални промени и засилен социално-икономически натиск. Трябва да се отбележи, че туристическите пещери
имат сериозно предимство при изграждането на научни мрежи за интегриран
мониторинг, които пък биха осигурявали актуална информация за състоянието
на пещерната среда. Настоящото изследване доказва тази теза. С внедряването
на модела Спелео-МИКС, в някои от туристическите пещери вече е поставено
успешно начало за изграждане на мрежи за непрекъснат инструментален мониторинг с прецизна професионална апаратура. На базата на експерименталния
опит с МИКС и международното сътрудничество е разработена оригинална
идея за създаване на международна мрежа ProKARSTerra-NET: Scientificpractical Network for sustainable development of karst territories in the context of
global changes (on the example of model karst geosystems). Тази идея беше водеща тема и на научно-практическата конференция ProKARSTerra`2019 (http://
prokarstterra.bas.bg/forum2019). Мрежата ще обслужва едновременно управлението и експлоатацията на туристическите пещери и научните изследвания в
тях с акцент въздействието на глобалните промени върху карста и обратната
връзка – ролята на карста в глобалните промени (Ножаров и др., 2019; Stefanov
et al., 2019). В дългосрочен план мрежата ще бъде важна част от новоизграждана платформа за нова стратегия за устойчиво развитие на карстовите територии, основана на знанията за карстовите геосистеми.
Геосистемният подход формира и нови модели и политики на управление
и експлоатация на туристическите пещери. На базата на провеждания интегриран мониторинг и в контекста на световния опит в разработването на карстов
индекс за устойчивост - KSI (Beynen et al, 2005, 2012) предстои да се разработи
критериална система за оценка на туристическите пещери в България. Тя ще
е основа и при анализа и оценката на други пещери, към които се проявява
обществен и институционален интерес за обявяването им като туристически
обекти и за евентуалното им благоустрояване.
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Фиг. 1. Местоположение на туристическите пещери в България

Фиг. 6. Регистрирани микроекстензии по тектонски пукнатини/разломи
в пещерите Бачо Киро и Съева дупка (s - вертикално изместване;
h – хоризонтално приплъзване; p – отваряне/затваряне;)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 3 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2020 • Sofia

RADON (RN-222) CONCENTRATION IN SAEVA DUPKA CAVE
AND ESTIMATION OF EFFECTIVE DOSES FOR GUIDES
Karel Turek1, Petar Stefanov2, Hana Orčíková1
https://doi.org/10.35101/prg-2020.3.5
More than 8 years of radon (Rn-222) monitoring was carried out to cover a seasonal
variability in Saeva dupka cave. Radon can serve as tracer for cave microclimate, air ventilation and circulation studies. Radon monitoring is also important due to the issue of personnel
radiation safety of guides and cavers. Track etch detectors placed inside plastic chambers
were used for the radon activity concentration determination. Chambers were located at several measuring points inside the cave, exposure times varied among 1 week and 3 to 5 months.
Long term courses of radon activity concentration show periodical trend with the remarkable
peak in the turn of summer and autumn every year. Seasonal maximum and average values of
radon concentration were calculated and used for estimation of the effective doses to guides
related to the real time spent inside the cave. The obtained values of doses are close to the
reference level for radon work places (6 mSv/year) and therefore continual radon monitoring
is necessary with respect to radiation safety of guides.
Keywords: Saeva dupka cave – Rn-222 monitoring - Track etch detectors - Radon activity concentration - Seasonal variability – Effective doses - Radiation risk

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАДОНА (RN-222) В ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА
И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНИТЕ ДОЗИ ЗА ПЕЩЕРНИТЕ ЕКСКУРЗОВОДИ
Карел Турек, Петър Стефанов, Хана Орчикова
Абстракт: В пещерата Съева дупка в продължение на повече от 8 години се провежда мониторинг на концентрацията на активността на радона (Rn-222). Резултатите
от мониторинга са приложими и при изследвания на пещерния микроклимат, циркулацията на въздушните маси и пещерния вентилационeн режим. Мониторингът на радо-
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на е важен и за радиационната безопасност на персонала, обслужващ туристическите
пещери. Концентрацията на радона в Съева дупка се определя с пасивни измервания,
като за целта се използват твърдотели алфа-трекови детектори, поставени в пластмасови камери. Камерите са разположени в няколко пункта за измерване, съобразени с морфологията и микроклимата на пещерата. Времето на облъчване на детекторите варира
между 1 седмица и 3–5 месеца. Дългосрочното измерване на концентрацията на активността на радона разкрива периодично повтарящ се всяка година тренд на значителен
максимум през лятото и началото на есента. Изчислените сезонни максимални и средни
стойности на концентрацията на радона се използват за оценка на ефективните дози за
пещерните екскурзоводи. За целта се взема предвид и реалното време на техния престой в пещерата. Получените стойности на дозите са близки до референтното ниво за
работни места с облъчване от радон (6 mSv/год.). Това налага въвеждане на постоянно
наблюдение на радона в Съева дупка по отношение на радиационната безопасност на
обслужващия пещерата персонал.
Ключови думи: пещера Съева дупка, мониторинг на Rn-222, алфа-трекови детектори, концентрация на активността на радона, сезонна променливост, ефективни дози,
радиационен риск

INTRODUCTION
Radon-222 (further only radon), a radioactive noble gas, occurs commonly in
the environment and makes up about 70% of natural radiation background or 50%
from all sources of irradiation (UNSCEAR, 2000). The highest concentrations – dangerous to health – were observed in underground spaces such as are uranium mines
(Ševc et al., 1976; Cohen, 1982). Similar situation with significantly high concentrations also exists in non-uranium mines and underground areas. This poses threat to
human health of persons working in such localities. Inhalation of radon and mainly
its short-lived daughter products 218Po, 214Po attached on aerosol particles and unattached fraction as well, increase probability of lungs cancer inication.
A high number of studies focused on radon concentration in caves have been
carried out worldwide in last decades aimed at two significant areas:
a) radiation protection of persons working/visiting caves (e.g. Fernandez et al.,
1984; Vaupotič et al., 2001; Özen et al., 2018; Thinova and Rovenska, 2011);
b) research of Rn as a tracer for air movement inside caves (e.g. Cunningham et
al., 1991; Kávási et al., 2010).
Across Bulgaria territory no systematic radiation research focused on radon in
caves has been performed, in spite there are over 6,000 known caves. There is one
study focused on radon concentration in 9 caves, carried out in 1975 (Varbanov et al.,
1975). The cave Saeva dupka is not on this list.
In 2007, a team of karstologists in the frame of the academic cooperation between BAS and AS CR initiated systematic radiological cave research. During first
year´s the methodology and experimental technique has been tested and adapted, including the design of measuring chamber for passive detectors and exposure time for
radon activity concentration measurement optimization, in compliance with the morphologic and microclimatic features and seasonal dynamics in selected caves (Turek
et al., 2012; 2015). More extensive speleo-monitoring of radon started in 2011, in
connection with the experimentally developed model for integrated karst monitoring
of the ProKARSTerra project.
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For this purpose, a specialized scientific network has been established, namely
BGSpeleo-RadNet, which is maintained jointly by the Experimental Laboratory of
Karstology of the NIGGG - BAS and the Department of Radiation Dosimetry of the
Nuclear Physics Institute - AS CR. At the beginning of 2020, the network included
46 caves (including 13 show caves) with a total of 77 measurement points (Turek et
al., 2020).
OBJECT OF STUDY
The karst cave Saeva dupka, managed by the Bulgarian Tourist Union (since
1964) has been open as a show cave on 4 June 1967 and offers tourist visits (Popov,
1969, 1982). It belongs to most frequently visited show caves – with about 50 thousands visitors (for 2019 year). The visitor´s path is about 450 m long (to Cosmos Hall
and back) and the in-cave guided tours last 30-40 minutes in average. The cave is
open for visits all year round, without a day off. Opening hours are from 9:00 to19:00
(April to September) and from 9:00 to 17:00 (October to March).
In this study Saeva dupka was chosen as a representative cave, because the Experimental Laboratory of Karstology at NIGGG-BAS developed for the cave a model
for long term integrated monitoring (Speleo-MIKS “Saeva dupka”, http://www.pro-

Fig. 1a. Cave plan and longitudinal profile (by V. Popov, 1969) with Rn monitoring sites ( 1-5)
and cave halls: A – Stack Hall, B – Rockfall Hall, C – Concert Hall and D – Cosmos Hall
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karstterra.bas.bg/lab/EN/base.html) which includes speleomicroclimate, CO2 concentration in the cave environment, underground karst waters - hydrochemistry and
hydrometry, tectono-seismic rock massive deformations, etc. Monitoring of radon
has been included in the program from the year 2011 (Stefanov et al., 2014). The
detailed knowledge of radon concentration and its local and seasonal variations can
be used for a better estimation of health risk from radon exposure to cave guides.
The cave is situated in the transition band between the Danube plain and the
Balkan Mountains in northern Bulgaria. The cave entrance (4,2 m width and 4,5 m
height) is in a small rock wreath at 500 m above sea level in the Lednishki Rat ridge
(Popov, 1969, 1983). It is a sub-horizontal cave, 210 m long (along the axis, Fig. 1a).
The displacement between the highest part (Cosmos Hall) and the lowest accessible
part of Rockfall Hall is 20 meters (displacement to the cave entrance: +3 m and -17
m). Shaped have 4 cave halls (Fig. 1b), the total cave area is approx. 4500 square
meters and the volume is 50 000 m3. In the Saeva dupka there is no permanent water

Fig. 1b. Saeva dupka cave halls: A – Stack, B – Rockfall, C - Concert, D – Cosmos
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flow, however an active infiltration of precipitation water takes place through numerous stalactites and rock cracks in the ceiling, which is 8 m to 32 m thick. In the halls
named Stack, Concert and Cosmos are small sinter lakes formed - permanent or temporary. Saeva dupka cave is a part of the Brestnitsa karst geosystem, which drains
into the big karst spring Glava Panega (type Vaucluse).
EXPERIMENTAL WORK
Track etch detectors (Durrani, Bull, 1987) were utilized for Rn concentration
measurement. These passive detectors, are commonly used for the monitoring (Vaupotič et al., 2001; Lario, J. et al., 2005; Sainz et al., 2007; Paar et al., 2013) since they
show a long-term resistance to the practically 100% humidity typical for the cave
microclimate. Because of the simple design and low price of the detector, simultaneous measurements can be carried out across a large number of caves and at high
number of corresponding measurement points. Based on the screening measurement,
the maximum3 annual effective doses were estimated and the reduction of the working hours could be calculated if necessary.
During exposures detectors were placed inside plastic chambers. Based on the
previous experience, small (~20 ml, Fig.2) cylindrical plastic vials with a thin window were used. The window area of 2 cm-2 was closed hermetically by thin (6 µm)
polyethylene foil. This foil allows the penetration of radon into the measuring space
by diffusion, but it is impermeable for the Rn daughter products. Several α-particle
sensitive CR-39 plastic discs (Page Mouldings Ltd, later Track Analysis Systems Ltd,
both UK) 16 mm in diameter and 0.5–0.7 mm thick, were utilized as track detectors.
Exposure intervals varied mostly among 1 week and 4–5 months (on average approximately 46 days). Processing of the exposed detectors was performed using combined
chemical and electrochemical etching, enlarging the primary alpha-particle tracks
(Tommasino, 1970).
The above described measurement arrangement was calibrated in the Rn chamber of the National Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection, Kamenná near Příbram, Czech Republic (http://www.sujchbo.cz/), at different values of the
time integral of Rn activity within 8 - 35 kBq.m-3.hour. The response R is 2,29 ± 0,28
tracks.cm-2 per 1 kBq.m-3.hour.
Exposed and etched detectors (Fig.2) were scanned using a high resolution
(4800 dpi) scanner Epson Perfection 4990 Photo and α-track densities ρ, tracks per
cm-2, were evaluated from binary pictures using the software ImageJ (http://rsbweb.
nih.gov/ij/download.html). In the case of track densities > 5000 cm-2, the effectiveness of track counting by the SW decreases due to the track overlapping, therefore the
experimentally determined correcting function was used:
(1)
where ρSW is track density obtained by Image J.
3
The theoretical maximum is more relevant, because the real concentration during working hours
is not known
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Fig. 2. Plastic vial (20 ml) utilized as a chamber (top left), scanned exposed
detector after etching (top right) and vial located in Concert Hall (bottom).
All vials were installed in the distance ≥ 10 cm from any solid object

The mean value of radon activity concentration4 over the period of exposure texp
(days), here mentioned as AV,exp (kBq.m-3), is then calculated according to the formula
(2)

4
Track etch detectors in vials (passive, integral) and electronic device AlphaE, Saphymo GmbH
(continual) were compared simultaneously in 3 exposure periods with a good agreement, AV(TED) ≈
AV(AlphaE), ∆ ≤ 11%
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RESULTS AND EVALUATION
Temporal variability of radon activity concentrations

With regard to the climatic effects and seasonal variation having annual periodicity, the total radon monitoring period has to cover at least 1 year. In the Saeva
Dupka cave, the monitoring period reached already over 8 years, with 4 measurement
sites locations (from No.2 to 5) and 1 control point (No.1) above the entrance to the
cave, Fig.1a. In the Cosmos Hall and Concert Hall (D, C, Fig. 1b) 2 additional characteristic points were fitted with vials, starting in June 2014 and in December 2017,
respectively. For the entire Rn-monitoring period (Nov 8, 2011 – March 6, 2020)
more than 400 detectors has been processed and evaluated.
Typical results with remarkable long term variations are depicted in Figs. 3a-d
in order from the entrance to the farthest part of the cave (Cosmos Hall). The distinct summer or late summer peaks were observed at all localities inside cave, Figs.
3a-d. Seasonal variations observed for Rn follow closely the outside temperature.
These correspond to the behavior of gases heavier than air, that cumulate in the
warm (summer) year period and re-forced out during winter as a consequence of the
penetration of cold air with low radon concentration into the cave, thus decreasing
the Rn concentration inside cave. Of course, air flow is influenced by multiple parameters, primarily - position of the entrance to the rest of the cave, communication
paths to the surface, depth and shaping of the interior space in frame of the whole
cave etc.
All data series (Figs. 3a-d) obtained from the entire time of monitoring (20112020) were summarized (according the date in a year) to determine the seasonal maximum, resp. seasonal average radon concentration. The typical seasonal courses of
radon concentration are presented in a form of histogram on Figs. 4a-d. For Concert
Hall (Fig. 4c), the course of the outside temperature (monthly average) is recorded.
The concentration of Rn corresponds to heating massive rock formation surroundings
the cave following the progression of temperature with a delay of approx. 1.5 months.
Seasonal tendencies in all inner localities are very similar (Figs. 4a-d) i.e. rising
from the beginning of the year till the highest values at the turn of summer and autumn and followed by decrease toward the end of the year. Of course, this trend was
not observed outside (Figs.3a, 4a), due to the absence or dissimilar way of ventilation
effect.
The lowest concentrations were observed in the period December-February, the
highest ones roughly in the 2nd half of August. It is worth noting that while the lowest
concentrations correspond to period of the lowest outside temperature, the highest
concentrations show a delay approximately 1-1.5 month as mentioned above.
Summarized data related to monitored localities along the tourist route in Saeva dupka are presented in Table 1 throughout the period 2011-2020. Annual mean
and
were calculated from histograms “max”, resp.
Rn concentrations
“ave” (Figs. 4a-d).
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Fig. 3a. Long term Rn concentration in Stack (monitoring site 2A) 2012–2020 and near
entrance/out (monitoring site 1) 2016-2020

Fig. 3b. Long term Rn concentration in Rockfall Hall
(monitoring site 3B), 2012–2020
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Fig. 3c. Long term Rn concentration in Concert Hall (monitoring site 4C),
2011–2020

Fig. 3d. Long term Rn concentration in Cosmos Hall (monitoting site 5D),
2011–2020
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Fig. 4a. Seasonal Rn concentrations (max and average) in Stack Hall and near the entrance
(period 2012–2020 and 2016-2020 respectively)

Fig. 4b. Seasonal Rn concentrations (max and average) in Rockfall Hall
(period 2012–2020)
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Fig. 4c. Seasonal Rn concentrations (max and average) in Concert Hall and the outside air
temperature Tout (monthly average) during the period 2011–2020

Fig. 4d. Seasonal Rn concentrations (max and average) in Cosmos Hall
during the period 2011–2020
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Table 1

Summary of Rn concentration measurements in Saeva dupka in 2011-2020

Locality

Height, a.s.l.
Total
Lowest
Highest
relat. depth
monitoring concentra- concentradist. to entrance
time
tion
tion
meter

year

Bq.m-3

Cosmos H.

503 (+3, 205)

8,1

167

3 807

1 849

1 120

Concert H.

488 (-12, 140)

8,1

206

8 128

3 545

2 066

Rockfall H.

485 (-15, 80)

7,2

112

4 061

2 280

1 281

Stack H.

488 (-12, 40)

7,4

144

2 544

1 261

885

Entrance/
outside

505 (+5, 0)

4,8

102

641

37

21

The effect of the cave spatial layout and cave morphology

To evaluate the effect of spatial layout and cave morphology, the values of Rn
concentration were compared along the cave profile. Because of variable seasonal
ventilation it was necessary to compare both cold and warm period of the year (according the outside temperature) – January and August. In the Fig. 7 the data of Rn
concentration and temperature were ploted as an average for throughout nearly all
past decade.
In general, Rn concentration remains low and stable in the winter period (roughly Oct-Mar, Figs. 4a-d and 7), natural ventilation is going from the entrance, i.e.
external air dilutes the air in the cave decreasing Rn concentration at the same time.
In the warm period (reversed course of ventilation) concentration rises relatively
quickly with distance from the entrance and reaches the maximum value in Concert
Hall (Fig. 7). Subsequent decrease of concentration in Cosmos Hall (at the greatest
distance from the cave entrance) is related to the different height of these 2 localities.
Due to high density, Rn gas cumulates mainly in lower parts of the cave. It is notable
in the locality Concert Hall, which is situated deeper comparing to Cosmos Hall. In
spite of shorter distance to the entrance, i.e. stronger ventilation, the Rn concentration
is higher. At the same time, in Rockfall Hall which is the deepest part of the cave, but
is only 60 meters from the entrance (Figs. 1 and 7, Tabl.1), the concentration of radon
is lower compared to the Concert Hall and Cosmos Hall (Fig. 4a-c). Rockfall Hall is
also the coldest part of the cave.
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Calculation of effective dose

According to the Recommendation of the Czech State Office for Nuclear Safety
(SUJB, 2018) and ICRP Publication 115 (Tirmarche et al., 2010), the personal effective dose reference level is 6 mSv during 1 year (2000 working hours). The real annual effective dose Ea [mSv] for the professional staff (cave guides) can be calculated
using the formula
(3)
where AV(t) [Bq.m-3] is the Rn concentration variable throughout the year season
and j presents the individual “cave factor” taking into consideration proportion of
free fraction short-lived Rn-progenies fixed on aerosol particles (< 5nm). Common
value of j is ~1.5, in the conservative approach j = 2 (Thinova, Rovenska, 2011;
SUJB, 2007) The actual presence of guides inside the cave throughout the year has to
be considered. The typical yearly distribution of entries of the single guide of Saeva
dupka cave (from 5 full-time guides in total), is shown in Fig. 5 (personal communication, 2017). In the given case it means 512 entries, altogether 341 hours.
For purposes of numeric solution of the time integral of Rn concentration, the
numerator in Eq.3 must be expressed as
(4)
where k is a day in the year, Ak is corresponding daily Rn concentration, tk daily
time spent in a cave (nk is the number of entries in the day k, t0 duration of single
visit).
Eq.4 is valid in the case of stable spatial Rn concentration in the whole area visited. The visit of the Saeva dupka cave consists of 3 stops in localities - Stack Hall,
t0(SH) = 10 min, Cosmos Hall, t0(CO) = 10 min and Concert Hall, t0(CH) = 20 min
during one entry (including short time necessary to walk between) with remarkably
different concentrations Ak(SH), Ak(CO) and Ak(CH), respectively. Therefore Eq.4
must be reformulated as
(4a)
resp.
(4b)
Estimation of effective dose was calculated after substitution (4b) into Eq.3
for the above-mentioned guide (known record of entries, Fig. 6). A conservative
approach was used, i.e. Ak,max and j = 2. All numeric data were taken from histograms “Rn max” in Figs. 4d, 4b, 4a and Fig. 5. Calculated estimations of effective
doses Ea for the year 2017 and for the whole period of measurement are presented
in Table 2.
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Fig. 5. Seasonal variations (cold - warm period) along the longitudinal profile of
the Saeva dupka cave. Localities (red, from left to right): Cosmos Hall, Concert
Hall, Rockfall Hall, Stack Hall, Entrance
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Fig. 6. The individual record of yearly distribution (in 2017) of entries for a guide
in the Saeva dupka cave
Table 2.

The estimated annual effective dose5 to the professional guide
Locality

Ea,max (j = 2), mSv
2017

2012-2019

Cosmos Hall, t0(CO)=10 min

0,68

1.15

Concert Hall, t0(CH)=20 min

3,32

4,56

Stack Hall, t0(SH)=10 min

0,12

0,77

4,1

6,5

Whole cave

The year-on-year variability of radon concentration in a given place and in the
same season can reach up to 400-500% (Thinova, Rovenska, 2011). This can have a
significant effect on the value of the calculated effective dose - see the last column in
Table 2. In the calculation, the mean values of concentration for the entire measurement period were used, assuming the same record of entries as in 2017.
CONCLUSIONS
The basic characteristics of long-term seasonal variability of Rn concentrations
were studied in detail for one of the most frequently visited Bulgarian show cave,
Saeva dupka, throughout 8 years. Well reproducible annual periodic changes are typical for this locality. Rn concentrations time variations correlate well with the outside
temperature.
Radiation exposures (effective dose, mSv) for guides were calculated using
measured Rn concentrations and real time spent in the cave. Both seasonal and spatial
5
Relative error of measurement is ~ 15-20%, taking into account relative statistical error ≤ 5%
(at least 400 tracks counted at each detector) and relative error of the response 12.2% f (R = 2,29 ± 0,28
tracks.cm-2 per 1 kBq.m-3.hour).

115

variabilities were considered. The calculated estimation of effective dose (Tab.2) is of
the same order as the recommended reference level (6 mSv including measurement
error). When using the conservative approach - daily concentration taken as a daily
maximum throughout the whole duration of the measurement – annual effective dose
~4,1 mSv is very close to the reference value 6 mSv. Therefore, the continual Rn concentration measurement is recommended in Saeva dupka cave and each guide should
keep her/his individual record of entries. Ordinary visitors are exposed to effective
doses at least 2 orders lower and the health risk is for them negligible.
Similar measurements are carried out simultaneously in many other Bulgarian
caves with the aim to obtain information about the radiation situation in the most
important karst localities in the country. Increased attention has to be paid to show
caves (Turek et al., 2020). The continual measurement using electronic devices can
provide more detailed values due to high time resolution. This will make it possible
to determine the diurnal variation of radon concentrations with respect to working
hours and clarification of effective dose as well. Besides, experimental determination
of the actual value of individual cave factors j is necessary. It is to be solved in the
nearest future.
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МИКРОКЛИМАТ В МОДЕЛНИ КАРСТОВИ ПЕЩЕРИ
В ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ
Стоян Кюркчиев1
https://doi.org/10.35101/prg-2020.3.6
Пещерните системи притежават уникален за всяка една от тях спелеоклимат. Това
е породено от структурната сложност и индивидуалност на отделните карстови геосистеми. 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).
Ключови думи: карст, карстови пещери, спелеоатмосфера, спелеоклимат, мониторинг

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

1
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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 цялостно, 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), рекреационно-туристически (благоустроени пещери, пещери за екстремален
туризъм, маршрути за алтернативен туризъм, карстови геопаркове) и др. Същевременно карстовите геосистеми са и уникално местообитание за различни
животински и растителни видове.
Карстовите територии притежават специфичен локален климат. Климатичните условия в тях се формират под влияние на физикогеографските условия,
въздушната циркулация, количеството и разпределението на слънчевата радиация, 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 отместване 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 климатичните условия на областта придават характерен оттенък на спелеоклимата
на отделните пещери.
На този етап няма обобщен меродавен модел на спелеоклимата, но са налице някои закономерности в разпределението, динамиката и сезонността на
спелеоклиматичните параметри: малка годишна амплитуда на температурата,
висока влажност, сезонна смяна в посоката на въздушната циркулация, специфичен 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 температурата и налягането между повърхността и в пещерната система, определя по119

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 различните 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 публикации 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 специализирани микроклиматични изследвания в някои български пещери във връзка
с възможността за изграждането на санаториуми за лечение на бронхиална астма 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 години. Спелеомикроклиматичните изследвания се провеждат от Вл. Попов (в благоустроени туристически пещери), Х. Тишков (в пещерата Леденика – съвместно с Вл. Попов, 1965), П. Стефанов (в пещерата Манаиловска дупка, Стефанов, 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 модела 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 впечатляващи 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 следният 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 спелеомикроклимат.
Спелеоклиматът/спелеомикроклиматът се формира под влиянието на гео
графското местоположение и физикогеографските условия, при които се раз120

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 уникален спелеоклимат/спелеомикроклимат. Поради това на този етап няма разработен 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, сезонна 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. Колебанията около средните стойности имат малка амплитуда. Това налага използване 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, разположени южно от р. Марица. Пещерният район заема територии северно и южно от
гр. Пещера, обл. Пазарджик. За периода 1979–2018 г. средногодишната температура 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 Западните 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 измервания), обект на настоящото изследване, се провежда от 2016 г. Изследванията,
осъществявани от автора, се предшестват от събиране на информация за съответните 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 изследванията. Допълнителни измервателни пунктове са локализирани и отвън пред входовете 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 температурни 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 аспирационен 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 морфология, местоположение и възможност за провеждане на целогодишен мониторинг в тях (табл. 1). Част от пещерите са пропастни, което налага при провеждане на полевите изследвания екипът да се състои изцяло от добре подготвени
спелеолози.
Полевите измервания са организирани и проведени през различните годишни сезони (табл. 2). В два от обектите (пещерите Иванова вода и Топчика)
измерванията се провеждат два пъти годишно – пролет и есен. Това обстоятелство е продиктувано от трудния достъп, необходимостта от използване на екипировка за проникване във вертикални пещери и организиране на подготвена
група спелеолози, подпомагаща (доброволно) изследванията. При организирането на всички полеви експедиции се спазват правилата за проникване в пещери и пропасти (БФСп, 2001).
Всички пещери, обект на настоящото изследване, са включени и в мониторингова мрежа BGSpeleo–RadNet на Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ–БАН (http://www.niggg.bas.bg/).
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The European Center for Medium–Range Weather Forecasts (https://www.ecmwf.int)

Таблица 1

Пещери, обект на изследване

Име и номер
по БФСп

Местоположение Координати Морфология
и н.в.

Снежанка
№ 1960

гр. Пещера

Юбилейна
№ 0791

гр. Пещера

Старата
№ 1158

гр. Пещера

N42.01274
E24.27898
580 m

Иванова вода
№ 099

с. Добростан

N41.89458
E24.88096
1337 m

Топчика
№ 072

с. Добростан

N41.87997
E24.89202
982 m

Челевечницата
№ 0799

с. Орехово

N41.47556
E24.60630
1130 m

Таблица 2

N42.00255
E24.27727
880 m
N42.00715
E24.28223
814 m

Низходяща, суха, обща дълж.
348 m, денивелация –18 m, експозиция на входа – северна
Двуетажна, хоризонтална, с пещерна река, обща дълж. 814 m,
денивелация –18 m, експозиция
на входа – южна
Хоризонтална, лабиринтна,
двувходова, обща дълж. 955 m,
денивелация +7 m, експозиция на
входа – южна
Диаклазна, пропастна, с пещерна
река и езеро, обща дълж. 695 m,
денивелация –113 m, експозиция
на входа – източна
Двуетажна, пропастна, суха,
обща дълж. 727 m, денивелация
–61 m, експозиция на входа –
южна
Низходяща, суха, обща дълж.
185 m, денивелация –12 m, експозиция на входа – северна

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

Пещера
Снежанка
Юбилейна
Старата
Иванова вода
Топчика
Челевечницата
Общо

Бр. измервания

Пролет

Лято

Есен

Зима

19
11
11
9
9
12
71

6
4
4
4
18

5
3
2
5
5
3
23

3
1
2
1
7

5
4
3
4
4
4
24
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА
Пещера Снежанка

По протежение на профила на пещерата са подбрани 12 пункта и 1 пред входа 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). Резултатите потвърждават твърдението на Попов (1967), че залата Срутището (т. 11) е
най-топлото място поради морфологията на пещерата – то е най-високо разположеното 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-топъл 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 еднаква дълбочина спрямо входа, е едва 0,9 °C. Тези морфоложки особености на
пещерата Снежанка определят наличието на вътрешнопещерна инверсия. Установени 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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Фиг. 3. Микроклиматични зони и точки на измерване в пещерата Снежанка
(за основа е използвана карта на пещерата, съхранявана в картотеката на БФСп)

Вътрешната зона заема пространството от зала Срутището до края на пещерата. Непосредствено под стария, затворен с врата вход, е локализирана подзона. 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 нарушава от големия брой туристи, които целогодишно посещават пещерата, както и от
наличното осветление.
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Пещера Старата

Избрани са 12 пункта за измервания по профила на пещерата и по един отвън 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). Средногодишната 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 изтичане 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 възходящо развитие в масива.
На първия етаж привходната зона е с размери до около 20–25 m в дълбочина, като не се наблюдава ясна граница между нея и преходната зона, която продължава 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 наблюдава 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 разположената 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 измерване, 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. Относителната 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 дължи на морфоложките особености на тази част – непосредствено след пещерния 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 представлява стеснение, формирано от синтров комплекс (сталактити, сталагмити,
сталактони) върху праг от алувиални седименти.
С навлизане в дълбочина средногодишната температурна амплитуда намалява. 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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Фиг. 6. Модел на естествената вентилация в пещера Челевечницата през зимата

Срутване от тавана на пещерата маркира микроклиматичната граница между преходната и вътрешната зона. В най-вътрешната пещерна част, където влиянието 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 въздух (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 обособяващи тунелен проход. На база на измерените температури в тази част на пещерата
може да се разграничи една микроклиматична подзона, намираща се под влиянието на протичащата тук подземна река.
Входът има сравнително малки размери спрямо размерите и обема на пещерата. През студеното полугодие при рязко застудяване и интензивно навлизане на студен въздух отвън през него се наблюдава „издишане“ на топъл въздух
под формата на водни пари.
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Фиг. 7. Микроклиматични зони и точки на измерване в пещера Юбилейна (за основа е
използвана карта на пещерата, съхранявана в картотеката на БФС)

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 годишната 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. 8. Средна температура на втори етаж на пещера Топчика
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Фиг. 9. Микроклиматични зони и точки на измерване в пещера Топчика
(за основа е използвана карта на пещерата, съхранявана в картотеката на БФСп)

ходящото развитие на приходните части (фиг. 9) и големите размери на входа,
позволяващи съществено влияние на външните климатични условия върху спелеоатмосферата в тази част. През топлото полугодие се наблюдава изтичане на
студен въздух от пещерата.
Вентилационните процеси между двата етажа са слаби поради стеснението в начало на отвеса и сравнително малката разлика в температурите на тези
етажи (фиг. 9).
Анализирайки данните от измерените температури в пещерата, са локализирани три спелеомикриклиматични зони – привходна, преходна и вътрешна
(фиг. 9).
Привходната зона е разположена от входа на пещерата в дълбочина до около 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.
130

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 студеното 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 целогодишен 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 пещерата са недостатъчни поради трудностите при организиране и провеждане на проникването в нея (голямото езеро през последните години е целогодишно пълно
с вода, което налага използването на лодка, с която екипът към момента не разполага). 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 граница 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 вертикалните 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 очертана 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 особено през студеното полугодие този процес се простира значително по главната
ос на пещерата. В основата на входния отвес на дълбочина от 45 m през студеното 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 влажност 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 допълнително 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 температурата 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 естествените температурни и вентилационни режими се нарушават от големия
брой туристи, както и от наличното осветление. През 1966 г. пещерата е посетена 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 привходната и преходната зона (напр. Челечницата). В някои от пещерите такава граница 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 влиянието 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 обемната активност на радона. Той е обект на специализиран радиологичен мониторинг в рамките на научната мрежа BGSpeleo-RadNet. Максимумът на обемната 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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SEISMIC MONITORING IN BULGARIA
AND SOME INTERCONNECTIONS
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Expert generalized analysis of the distributions of 2557 earthquakes that occurred during
2017-2019 in Bulgaria, sector outlined by latitude j =410–44.50N and longitude l=220–290E,
is presented. Analysis of the seismicity on the basis of the epicentral map of the earthquakes
with magnitude M>2.0 on the territory of Bulgaria and its very adjacent lands is proposed.
Some interconnections of the seismicity with the measurements of fault micro displacements
and radon concentration in some Bulgarian caves are discussed. The observed microextensions and radon emissions in the caves and their connection with the seismicity are not completely enough, at the current stage of research, to talk about earthquake forecasting.
Keywords: Bulgaria, seismicity, seismic monitoring, fault micro displacement and 222Rn
concentration in caves

СЕИЗМИЧЕН МОНИТОРИНГ В БЪЛГАРИЯ
И НЯКОИ ВЗАИМОВРЪЗКИ
Емил Ботев, Валентина Протопопова,
Илиана Попова, Петър Стефанов
Резюме: В статията се анализират проведеният сеизмичен мониторинг и наблюдаваната сеизмичност на територията на България и прилежащите земи за първия етап
на проектите DN14-1/11.12.2017 г. и DN14-10/20.12.2017 г. (финансирани от Фонда за
научни изследвания в България). Съгласно научния план на тези проекти, с цел да се
потърсят корелации с местната или регионалната сеизмичност, са проведени и наблюдения на еманацията на Радон-222 и микроекстензиите по разломи в три моделни бълNational Institute of Geophysics, Geodesy and Geography (NIGGG), Bulgarian Academy of
Sciences, e-mail: ebotev@geophys.bas.bg
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гарски пещери (Бачо Киро, Съева дупка и Лепеница). Анализът на резултатите от сеизмичния мониторинг през изследвания период (2017–2019) показва: – енергийното ниво
на наблюдаваната сеизмичност е сравнително слабо – 98% от сеизмичните събития са
микроземетресения (M<3.0); събитието с максимална величина (M=5.1) се намира на
територията на Гърция; – честотното разпределение на магнитудите на земетресенията
показва, че каталогът на земетресенията е почти пълен за събития от M>1,5; – разпределението на епицентрите на всички събития е сравнително дифузно – те не са ясно групирани около добре познатите активни геотектонски разломни структури; – установява
се ясно изразено групиране на епицентрите за по-силните земетресения (М>2,0) около
Крупнишката, Беласишката, Ковачевската и Маришката разломна зона. Резултатите от
наблюдението в трите моделни пещери показват някои значителни аномалии на концентрация на Радон-222 само за пещерата Бачо Киро – установени са три пика, свързани
с регионалната сеизмична активност. Според измерването на микроекстензиите около
разломите в моделните пещери можем да отбележим две връзки на съседна местна сеизмична активност с микроекстензии само в пещерата Лепеница.
Ключови думи: България, сеизмичност, сеизмичен мониторинг, микроекстензии
по разломи в пещери, концентрация на Радон-222 в пещери

INTRODUCTION
Seismic monitoring and analysis of seismicity on the territory of Bulgaria and
the very adjacent lands for the last two years, the first stage of the projects DN14/111.12.2017 and DN 14-10/20.12.2017 (financed by the Bulgarian National Science
Fund), are discussed in this paper. According to the projects planning a cave monitoring of fault micro displacements and radon concentration in three Bulgarian caves
(Bacho Kiro, Saeva Dupka and Lepenitsa) have to be performed in order to search
some correlations with the local or regional seismicity during this stage of the projects. So, the main goal of the present work is to analyze the results of the two monitoring and to indicate some interconnections between them.
SEISMIC MONITORING AND ANALYSIS OF SEISMICITY
The high sensitivity of the seismic stations of the National Seismological Network (Солаков и др., 2006) (Fig. 1 – appendix) and the experience of the seismologists allow acquire localizing of the almost all events with magnitude M>1.5 for most
of the country. Note that the magnitude determination for local and regional events
in NSN is calculated by P and S wave amplitude ratio (Christoskov et al., 2011a, b).
In our investigation, when the epicenters are densely surrounded by seismic stations,
events with a lower magnitude (up to M = 0.7) have also been successfully located.
During the investigated period, 2557 earthquakes with magnitude M>0.7 were localized with the corresponding accuracy, and the strongest earthquake with magnitude
M = 5.1.
On Fig. 2 the distribution of all events in intervals with 0.5 units of magnitude is
presented. The well-known natural law that the number of localized sources decreases with increase of their magnitude it is confirmed. The unnaturally low number of
earthquakes in the first and second magnitude intervals indicate that in the last 2 years
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Fig.2. Magnitude distribution of all seismic events

only the earthquakes with magnitude more than approximately M>1.5 are localized
successfully.
From the picture of the frequency depth distribution of events (Fig. 3a), analyzed at intervals in 5 km depth, the presence of a weak local maximum for 15–20
km depth is found: for H = 0–5 km the number of earthquakes is 510, for H = 6–10
km is 483, for H = 11–15 km is 666, for H = 16–20 is 813 events. The huge decrease
in the number of earthquakes with greater depth (85 events), allows us to note that
the vast majority of earthquakes occurs at the top of the Earth’s crust (from 0 to 20
km) (Fig. 3b). From the depth-magnitude distribution of the earthquakes, it is seen
that the strongest events (with magnitude more than M = 3.5) are realized in 7–17 km
depth interval.
The monthly number of earthquakes over the years is highly variable, with the
maximums alternating between July and August in 2018 and March and April in
2019. From the magnitude distribution of earthquakes over time (Fig. 4.), the strongest seismic events do not coincide with the periods of increased activity. A quasi-periodic recurrence of stronger earthquakes (with magnitude M>3.5) is observed.
Only the stronger earthquakes which have higher accuracy of hypocentral parameters and thus have a potential for sensation by the population (with magnitude
M>2.0) are analyzed in more details. After processing and interpretation, the database for analysis of seismogenesis on the territory of Bulgaria and the adjoining
lands, during the period of the first stage of the FCR project DN14/1-11.12.2017, is
reduced to 1096 seismic events. Most of them is reliably registered in the region with
coordinates j = 410 – 44.50N, l = 220 – 290E.
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a.

b.
Fig. 3. Depth distributions of all seismic events: a. Number of earthquakes by depth;
b. Magnitude distribution by depth

Fig. 4. Magnitude-time distributions of all seismic events
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Fig. 5 (appendix) presents the epicentral distribution of the events with magnitude greater than M = 2.0. The most part of the seismicity is situated in the southwestern region of the studied area. The strongest earthquakes are located to the south
of Bulgaria – Greece border and follow the southern slopes of the Belasitsa and
Slavyanka mountains. The seismic activity is concentrated in the narrow areas of
contact between Rila and Pirin mountains and the Mesta River valley (the contact
between the Western Rhodopes and Pirin). The picture of the epicentral distribution
shows that the seismic process is realized in the nearly west–east direction. At its
eastern end, the process reaches Razlog town, and to the west the seismic process is
associated with a sub-equatorial fault to the village of Kochani in Macedonia. To the
south of the Krupnik junction is the Doyran source (Greece), whose behavior can be
related to the seismic activity of the extreme southwestern outskirts of the Petrich
region. This seismic source exhibits very high activity since January 2, 2018, when
an earthquake of magnitude M = 5.1 occurred, followed by a continuous aftershock
series of more than 300 weak earthquakes. Some connection of this local seismicity
with an earthquake activity on nearby Bulgarian territory is possible, because at the
same time 20 micro-earthquakes with magnitude M<3.0 near Petrich town have been
occurred. The fault tectonics of the area, which consists of several fault structures
with equatorial stretches, bounding from the south and north Belasitsa and Ograzhden mountains, could be the reason for the seismicity migration.
Along the Mesta river seismic zone, in the area north of Kovachevitsa village
(between Gotse Delchev town and Razlog town, the villages of Osenovo and Breznitsa), a seismic process with parallel distribution to the Krupnik fault can be observed.
The strongest known earthquake in the area happened in 1910 near Razlog town, with
magnitude M = 5.4 (VII–VIII degree according to MSC). For both the southwestern
region and the territory of the country as a whole, there is a connection between seismic events and the location of the larger fault structures. When comparing the picture
of seismicity in the southwestern area with the fault network, it is striking that several fault processes are transposed with the Struma fault line direction – around the
Krupnik, Kovachevitsa and Belasitsa faults. The neo-tectonic and modern activation
of the Krupnik fault is indisputable – the total amplitude of the vertical movements
along the Krupnik fault from the Quaternary so far has been estimated to be more
than 3400 m. Furthermore, the earthquake in April 1904 with magnitude M = 7.8 is
considered to be the strongest crustal earthquake in Europe not only in the nineteenth
century. Also interesting is the fault tectonics of the region located south of the Krupnik branch, defining the increased seismic activity in the southwest. The tectonic is
characterized by several parallel fault structures, parallel to the South Belasitsa and
Slavyanka Mountains, located transversely to the Struma line.
The Moesian platform to the north has relatively low seismic activity, which
corresponds to the current stage of its tectonic evolution. During the studied period
the Razgrad seismic zone appeared sporadically, where in 1942 an earthquake of 7th
degree according to the MSC occurred. The absence of pronounced strong seismicity
in the Shabla seismic zone, known for its catastrophic earthquakes before the new
era and at the beginning of the XXth century (1901, IX–X degree), is observed. The
contact area of the Black Sea basin with the continental platform in the Shabla zone
is in a relatively seismic lull. At the same time, in the contact zone between the Eastern Balkans and the Black Sea basin a higher activity is observed. In the Black Sea
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area southeast of Cape Emine, the earthquake epicenters of more than 30 events are
located. The activation of the faults in the Provadia seismic zone is noticeable – the
epicentral picture shows the displacement of the sub-meridian faults along the eastern
board of the Provadia depression.
During the observed period, the expected more significant activity along the
southern marginal zones of contact of the Balkan Orogen, with the more stable
Rhodope mid-massif (the Maritsa seismic zone) is realized. The total number of
earthquakes in Maritsa seismic zone exceeds the Pre-Balkan Structural Zone. The
aftershock series followed the earthquake near Asenovgrad on February 21, 2018 (M
= 4.7), is noteworthy. An earthquake activity in the interior of the Rhodope seismic
region is also observed. From the epicentral distribution figure (Fig. 3), a significant
number of earthquakes which mark the continuation of the Maritsa fault line to the
west - Vitosha fault, is observed. This region is well known for its catastrophic earthquakes in the region of Sofia in 1818 and 1858.
EXTENSOMETER AND RADON MONITORING
IN THE MODEL CAVES
According to the caves observational activity, including in the first stage of the
projects DN14-1/11.12.2017 and DN 14-10/20.12.2017, some micro-displacement
and radon monitoring in the caves Saeva Dupka, Bacho Kiro and Lepenitsa have
been performed. The analysis of the results of the measurements of micro-extensions
and the Radon-222 concentration in the Bacho Kiro Cave (fig. 6 – appendix) shows
that the jump in radon concentration in the cave, registered in April 2018, is likely to
be an effect of two major earthquakes: in Greece (21.04.2018, M 4.9) and in Turkey
(24.04.2018, M 5.1). The identified anomalies in radon concentration in the Bacho
Kiro Cave in 2018 were not recorded under similar monitoring at the Saeva Dupka
Cave. There are also no fault movements in the record of the extensometer in the
Concert Hall of the cave. This emphasizes once again the strategically importance of
the Bacho Kiro Cave, as an underground station for study of the relationship between
radon concentrations and tectonic seismic activity in an extensive region (Stefanov
et al., 2017, 2018).
With regard to the measurements of micro-extensions in the model caves, we
can note possible connections of seismicity with displacements by faults in the Lepenitsa Cave – earthquakes in 2018 around the villages of Osenovo and Breznitsa in
the Mesta seismic zone. The maximal magnitude of these events is M = 4.3 and the
epicenters are located respectively to 28 and 45 km from the cave.
From the monitoring with TM-71 extensometers in the model Bulgarian caves,
which has been conducted since 2012 together with colleagues of the Institute of
Rock Structure and Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic,
two periods are differentiated : active period, with very clear tectonic pressure pulse
– ended 2015–2016 (Briestenský et al., 2015); and passive period, with subsequent
tectonic calm – continuing until the end of 2019 (Fig. 6). During the first period, there
is a direct link between seismic activity, abnormalities in Radon-222 concentrations
and near-fracture microextensions (Stefanov et al., 2017, 2018). During the second
period, the manifestations of seismic activity reflected mainly on the radon regime in
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the Bacho Kiro cave (Fig. 6), but the microextensions are very weak and are found
mainly in the fault zone in which the Lepenitsa cave is developed (Fig. 7 – appendix).
CONCLUSIONS
The analysis of the results of seismic monitoring during the investigated period
makes evident:
– The energetic level of the observed seismicity is relatively weak - 98% of the
seismic events are microearthquakes (M<3.0); the maximum magnitude event (M =
5.1) is located on the territory of Greece;
– The magnitude-frequency distribution of earthquakes shows that the earthquake catalogue is almost complete for events of M>1.5, the slope of the averaging
straight line of the recurrence relationship of events shows some convenience between the weak and relatively stronger events;
– The epicentre distribution of the all events is relatively diffuse – the eppicenters of all microearthquakes are not clearly grouped around the well known active
geotectonic structures;
– Probably due to the high accuracy of determinations of epicenters for the
stronger earthquakes (M>2.0), some clear expressed grouping of epicenters around
the Kroupnik, Belasitsa, Kovachevitza and Maritsa fault zones is established.
The results of model caves monitoring show some significant radon concentration anomalies only for Bacho Kiro cave – 3 peaks associated with seismic activity
are established. According to the micro-extensions measurement in the caves, we can
note 2 connections of the seismic activity with micro-displacements by fault in the
Lepenitsa Cave only.
Further work on the projects DN 14-1/11.12.2017 and DN 14-10/20.12.2017 is
planned to trace out the relations between the microextensions and radon emissions
in the caves and their connection with the preparation and realization of the earthquakes. We note that, at the current stage of the research of the caves microextensions
and radon emissions like precursors of earthquakes, it is still not possible to talk
about earthquake forecasting in Bulgaria.
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Fig.1. Bulgarian seismological stations which data are used in the paper

Fig. 5. Epicentral distributions of the events with magnitude more than M = 2.0

Fig. 6. Measurements of microextensions (below: s = Dip-slip; h =
Strike-slip; p = Fault dilation) and Radon-222 concentration (above) in
the Bacho Kiro cave (Pop Khariton Hall). Peaks in the radon concentration associated with seismic activity are indicated by a blue arrow.

Fig. 7. Measurements of microextensions (x = Fault dilation;
y = Strike-slip; z = Dip-slip) in the Lepenitsa cave (2018–2019)
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The karst region of Zlatna Panega village has been interesting for many years with regards to extraction of the main carbonate rocks that are used as a material for cement manufacturing. The impact of quarry on the karst environment and particularly on the groundwater
system in term of quality and quantity is of particular importance to “Zlatna Panega Cement“
AD and therefore the company takes this into consideration when it develops its mining
program and when it introduces specific monitoring activities aiming at protection of karst
phenomenon as well as at preservation of unique karst ecosystems. The company has based
its quarry operations and nature preservation activities on scientific studies and monitoring
results of many years and it is looking further to develop the quarry with a positive ecological
impact. For this reason, “Zlatna Panega Cement” AD conducts yearly seismic measurements,
monitoring of underground water and monitoring of the flora and fauna in the area of the
quarry.
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МОНИТОРИНГ НА КАРСТА В КАРИЕРА „ЗЛАТНА ПАНЕГА“
Екатерина Шилегарска, Цветелина Толева, Петко Петков,
Албена Попхристова
Резюме: Карстовият район на село Златна Панега представлява интерес от много
години по отношение на добива на карбонатни скали, които се използват като материал
за производство на цимент. Влиянието на кариерата върху карстовата среда и по-специално върху подземните водни системи по отношение на качеството и количеството е от
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особено значение за „Златна Панега цимент“ АД. Това се взема предвид от компанията,
когато тя разработва програмата си за добив и въвежда специфични мониторингови дейности, насочени към защита на карстовия феномен, както и за опазване на уникалните
карстови екосистеми. Компанията базира добивните и природозащитните си дейности
на резултатите от дългогодишни научни проучвания и мониторинг и търси по-нататъшно развитие на кариерата с положително екологично въздействие. Поради тази причина
„Златна Панега цимент“ АД извършва ежегодни сеизмични измервания, мониторинг на
подземни води и мониторинг на флората и фауната в района на кариерата.
Ключови думи: карст, подземни води, мониторинг, сеизмични изследвания, кариера, биоразнообразие

INTRODUCTION
Zlatna Panega quarry is situated to the east-south-east of Zlatna Panega village in the immediate vicinity of the Cement plant, to the south of the road connecting Zlatna Panega (ZP) and Brestnitsa villages (Fig. 1). Glava Panega karst spring
is located to the west, about 300 m from the quarry area. The quarry is located in
the Brestnitsa-Nanovitsa Subregion (Fig. 2), which is the range of the well-known
Panega karst region in the Central Fore-Balkan (Popov, 1970; Popov, 1977; Baltakov,
2012; Baltakov, 2013; Baltakov, 2014).
Glava Panega spring is one of the biggest karst springs in Bulgaria with mean
annual discharge of about 3.9 m3/s (data of the National Institute of Meteorology and
Hydrology). About 2/3 of the water in the spring is transferred through underground
channels from Vit river and the rest is infiltrated from the Malka Brestnica karst field
(Kovachev, 1959; Gyurov, 1978; Antonov, Danchev, 1980; Zhalov, 1999; Galabov et

Fig. 1. Location of Zlatna Panega Quarry and Lower Glava Panega Lake
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Fig. 2. Location of Panega karst region and its Subregions
(after Baltakov, 2014 with modifications)

al., 2000). Water from Glava Panega karst spring is used for supply of drinking water
to 13 towns and villages in Lukovit, Yablanitsa and Cherven Bryag municipalities.
Malka Brestnica karst field is located to the south of Zlatna Panega quarry, just few
meters from the concession border (Fig. 3) (Popov, 1962).
In term of the geological aspect, the limestone in the ZP region has high carbonate content, wide area distribution and considerable thickness, in the geological
timescale the Tithonian – the Hauterivian, the Late Jurassic - the Early Cretaceous
epoch (Fig. 3) (Tsankov et al., 1991).
Zlatna Panega quarry is also overlying underground water body “Karst water in
Central Balkan” with the Nation Code BG1G0000TJK045. “Zlatna Panega Cement”
AD has initiated a number of studies on the karst phenomenon in the region targeting
better understanding of the specifics of the geosystem and the relation between the
different elements of the system. Karts environmental change occurs on both surface
and underground. The activities that alter karst environments may be direct or indirect in nature, and may occur within the karst geosystem or beyond its boundaries,
entering and impacting upon it. In order to protect karst geosystem in the best way,
“Zlatna Panega Cement” AD makes efforts and invests resources for a better understanding of the linkages between primary activities such as mining/extraction and
both the short and long-term impact these activities have on the karts in the region.
Accordingly, the monitoring techniques necessary for reliable, accurate assessment
of the karst conditions are specific. The monitoring activities are realized by the form
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of: monitoring of regime and quality changes of active and occasional water flows
in the quarry, regular seismic measurements in karst environment and monitoring
biodiversity.
DATA AND METHODS
The goal of monitoring is to establish a system for data collection and control,
which will give “Zlatna Panega Cement” AD sufficient information for the evaluation
of the impact of the quarry operation on the geological formations, water and ecosystems. Furthermore, the data can be used by the company to optimize the mining
process and minimize the geomorphological and ecological impacts. The degree of
monitoring (intensity, frequency, etc.) and the monitoring parameters depends not
only on external requirements that are linked to operating permits, but also on meeting the internal needs of performance evaluation and available resources.
Methods used for water monitoring are recognized International, European and
Bulgarian standards. Seismic measurements are carried out annually, in accordance
with the requirements of national and internationally accepted normative documents.
Regarding biodiversity monitoring, “Zlatna Panega Cement”AD makes numerous
consultations with experts on how the company can take care of biodiversity without
disrupting its natural rhythm of life (Atkitns, 2009).
RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION
Monitoring water quality in the 21st century is a growing challenge because data
is incredibly useful however, it is not always easy to gather.
Circulation of groundwater in karst aquifers is quite different from water circulation in other types (non-karstic) aquifers. It is being collected in networks of interconnected cracks, caverns, and channels (Hoover, 2003; Ford et al., 2007). Analyses
of the water in Glava Panega spring and of the ground water in Panega karst region
have been carried out mainly for identification of the interconnections between the
different water bodies in the karst region (Kovachev, 1959; Antonov, 1980). Glava
Panega spring has been included in the National hydrogeological network of Bulgaria
in 1962 and since then a measurements of the water flow, temperature and chemical
analyses are conducted by the National Institute of Meteorology and Hydrogeology.
Zlatna Panega quarry is located southeast of the Glava Panega karst spring
(Fig. 3 – appendix)
Hydraulic permeability of karst aquifers is essentially created by flowing water
and has anisotropic character. The whole rainfall in Malka Brestnica karst field is
divided between the evapotranspiration and infiltration in the limestone. The velocity
of the infiltration feeding is w = 0.0015 m/d = 425 mm/year, which corresponds to
55 % of the annual average rainfall in the region (Penchev et al., 2012). The pollutants that are introduced in a karst aquifer do not behave like those in granular or in
fractured aquifers. Their transportation is extremely rapid, which is a consequence of
their hydrogeological properties. The danger for pollution of groundwater in karst areas is much greater than in regions, which are protected by overlying impervious de148

posits. In addition, the groundwater velocity in karst aquifers is usually much greater
(hundreds of times greater than those in alluvial aquifers) that do not allow sufficient
time for groundwater self-purification. Thus, the groundwater in karst aquifers requires a better protection against pollution than in non-karst areas (Kaçaroglu, 1996).
Unfortunately the neighborhoods in Malka Brestnica karst field does not have sewage
collection system and water treatment plant that is why the sewage waste water as
well as the run-off water from the highway and the main road E772, and the effluents
from the great number of illegal landfills in the area, are infiltrated in the limestone
and reach the groundwater.
As previously mentioned, the groundwater flow, which issue Glava Panega
spring, originates mainly from Vit river, which carries its pollution from the town of
Teteven and the villages along the river. Despite the potential of groundwater pollution from external sources, “Zlatna Panega Cement” AD aimed at distinguishing and
identifying any impact of the quarry operation on the groundwater. A specialized
study “Hydrological conditions and assessment of the possible impact of the quarry
at TITAN plant on the Glava Panega Spring” was conducted by BAS consultants
in 2006 and was extended with studies on the potential pollution sources in Malka
Brestniza karst field, assessment of the infiltration of surface and rain water in the
quarry, study on the potential impact of the mining activities on the hydrological
and hydrogeological conditions and proposal for a ground water monitoring plan
(Benderev et al., 2006; Chokoev, 2009; Benderev at al., 2011). Based on available
information, data, consultations by specialists in the field, recent hydrogeological
researches in the Glava Panega region (Damyanov, 2000, Galabov et al., 2000,
Penchev et. al., 2012), the company has prepared and follows regular monitoring
of the karst spring, aiming at no impact of the quarry on the spring. Monitoring
started with the water in the Lower Glava Panega Lake back in 2003 and later on it
was extended with groundwater monitoring in three wells in Zlatna Panega quarry
(Tabl. 1).
In 2018, “Zlatna Panega Cement” AD designed and constructed three monitoring water wells on the territory of the quarry.
The water wells are dedicated monitoring stations, designed to detect potential
changes in underground flow and selection of quality parameters. The location as
well as the depth and the construction of the wells have been coordinated with the
competent state authorities.
All well locations have been determined after a preliminary well design was
completed and available information and data was checked in detail by the specialists
in the field.
A monitoring well consists of a small diameter borehole tube that is sealed in
the earth with a permeable screen section at the bottom, in an underground reservoir
where water is expected to collect. The water rises and falls in the tube following the
groundwater level and allowing level monitoring of groundwater. The groundwater
level at that monitoring points changes due to seasonal variations. A pump is mounted
in each well and the sample is taken according to the standard EN ISO 5667-11:2009
and in line with the approved monitoring plan by the Water Basin Directorate.
The process of well pumping and sample handling provides an opportunity to
“Zlatna Panega Cement” AD to detect general changes in groundwater flow and
trends in groundwater quality. By drilling of monitoring wells within the quarry, the
149

5 Total hardness

°C
µS cm -1
mg/l
mgCaCO3/l
mg/l

6 Ammonium Ions
(NH4+ )
7 Nitrate Ions
(NO3- )
8 Nitrite Ions (NO2-)

mg/l

9 Total nitrogen
10 Total phosphorous

mg/l
mg/l

11 Orthophosphates

mg/l

11 BOD5

mg/l

12 Dissolved
substances
13 Total coliforms

mg/l

mg/l

cfu/1000 ml

14 Escherichia Coli cfu/1000 ml
15 Enterococci

cfu/1000 ml

Limits for water in
perfect state**

Analysis Results
(range)

Standards / Validated
Methods

4
6
7
ISO
7,27-7,85
10523:2008
BDS
11,1-18,7
8451:1977
BDS EN
338-528
700
27888:2002
BDS EN
7,17-10,97 10,5-8,0
25813:2004
BDS ISO
2,96-5,50
6059:2002
BDS ISO
˂0,01-0,205 ˂0,04
7150-1:2002
BDS ISO
2,40-7,1
˂0,5
7890-3:1998
BDS EN
˂0,002-0,006 ˂0,01
26777:1997
ILM 55:2009
0,9-1,7
˂0,5
BDS EN ISO ˂0,005-0,06 ˂0,025
6878:2005
BDS EN
˂0,03-0,13 ˂0,02
27888:2002
BDS EN
˂0,5-1,8
˂1,2
1899-1:2004
BDS
26-246
17.1.4.04:1980
BDS EN ISO
˂1-1300
9308-1:2014
BDS EN ISO
˂1-1300
9308-1:2014
BDS EN ISO
˂1-67
7899-2:2003

Limits for water in
moderate state**

3 Electrical
Conductivity
4 Dissolved oxygen

3
pH

Limits for water in
good state**

1
2
1 Active Reaction
(pH)
2 Temperature

Unit of Value

Results from Monitoring Lower Glava Panega Lake (2013-2018) *

Indicator

№

Table 1.

8
-

9
-

-

-

750

˃750

8,0-6,0

˂6

0,04-0,4 ˃0,4
0,5-1,5

˃1,5

0,01- ˃0,03
0,03
0,5-1,5 ˃1,5
0,025- ˃0,075
0,075
0,02- ˃0,04
0,04
1,2-3,0 ˃3,0
-

-

-

-

-

-

-

-

*Analyses are performed by accredited labs as a part of the monitoring program of “Zlatna Panega
Cement” AD;
**Ordinance #N-4/14.09.2012 for assessment of the surface water
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groundwater level is charted. In addition to the charting of groundwater resources,
the monitoring well also plays an important part in monitoring the effects of pollution of the groundwater. Potentially the mining activities may cause pollution of the
groundwater by a surface spill of oil or fuel of the quarry heavy vehicles.
All these potential contaminants permeate from the surface of the soil to the aquifer and may cause a sudden contamination “Zlatna Panega Cement” AD has very high
standards for quarry mobile equipment but also monitors specific groups of groundwater quality parameters in the underground wells two times per year (Table 2).
In Panega karst region, there is one more groundwater monitoring well, exploited by the National Institute of Meteorology and Hydrogeology, Bulgarian Academy
of Sciences.
“Zlatna Panega Cement” AD carries out regular seismic measurements during
blasting activities in order to determine whether blasts are made by a safe method that
Table 2.
Underground Water Parameters in monitoring well #3 for the period of 2018-2019 (6 sets of
measurements)*
№

Indicator

Unit of
Value

Standards / Validated
Methods

1
2
3
4
1 Active
pH
BDS EN ISO 10523:2012
Reaction (pH)
2 Temperature
°C
BDS 8451:1977
BDS ЕN 27888:2002
3 Electrical
µS cm -1
Conductivity
4 Dissolved
mg/l
BDS 17.1.4.08:1978
oxygen
BDS 17.1.4.16:1979
5 Permanganate
mgO2/l
Oxidation
6 Total hardness mgCaCO3/l BDS EN ISO 6059:2002
7 Ammonium
mg/l
BDS 17.1.4.10:1979
Ions (NH4+)
8 Nitrate Ions
mg/l
BDS EN ISO 10304-1:2009
(NO3- )
9 Nitrite Ions
mg/l
BDS EN ISO 10304-1:2009
(NO2-)
10 Sulphates
mg/l
BDS EN ISO 10304-1:2009
(SO4 2-)
11 Petroleum
µg/l
BDS EN ISO 9377-2:2004
products

Analysis
Results
(Value
ranges)
6
7,19-7,64

Value and
limitation
of the
Indicator**
7
≥ 6,5 and ≤ 9,5

12,2-15,9
204 - 582

2000

3,58 – 8,29

-

<0,50 - 3

5

1,39 – 11,1
<0,01 – 0,07

12
0,5

5,38 – 8,8

50

<0,01 – 0,33

0,5

10,02 -20

250

<20 - <50

50

*Analyses are performed by accredited labs as a part of the monitoring program of “Zlatna Panega
Cement” AD;
**Ordinance #1/10.10.2007 for the exploration, use and protection of the ground water
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does not impact negatively on the water flow of the Glava Panega Spring. Seismic
monitoring activities have been conducted since 1969.
This type of monitoring is carried out annually, in accordance with the requirements of national and internationally accepted normative documents. Measurements
are made with a 24 channel high-resolution RAS-24 station. Seismic receivers are
arranged in a row with the front to the blasting fields. There are 12 measurement instruments – 6 vertical sensors and 6 horizontal sensors in a row. Those channels that
technically show low internal noise levels are selected for registration. The distance
between the separated detectors is 3 m at registrations. “Zlatna Panega Cement” AD
has carried out seismic measurements since 2006 and no negative impacts from blasting activities on groundwater have been reported so far. As there are no groundwater
norms, 98 cm /s2 is taken as the normative level, above which it is considered dangerous for residential and industrial buildings according to Ordinance № RD-02-20-2/
27.01.2012 for design of buildings and installations in seismic regions (the seismic
coefficient for the area is 0.10 g).
All the results obtained during the years of monitoring prove that in the applied
blasting methodology, there are no dangerous impacts for buildings and facilities, as
well as for the groundwater regime, according to national and international normative
documents (Fig. 4 – appendix) (Shanov et al., 2005; Shanov et al., 2009; Shanov et
al., 2014; Shanov et al., 2015; Shanov, 2018).
An example of the maximal velocity of movement of the superficial layer, registered with seismic recorders with horizontal and vertical sensibility, compared with
the international standards is shown on Fig.5 (appendix).
Experimental Laboratory of Karstology at the National Institute of Geophysics,
Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences, carries out its continuous monitoring on the various parameters, related to the karst system, including the
tectonic movements in the Saeva dupka cave, which is located at about 1 km south
from Zlatna Panega quarry. The long-term collected data in the cave shows that the
sensitive measuring equipment detects none of the activities in the quarry. These
measurements are another source of data, which has been used by the company to
quantify its impact on the karst geosystem and the result so far show that the quarry
activities does not affect Saeva dupka cave – this important karst phenomenon and
touristic site.
„Zlatna Panega Cement“AD believes it can develop its quarry with the least
negative impact. For this reason, the company makes a lot of efforts and invests
resources into caring not only for groundwater, but also for its karst flora and fauna within and around the quarry. There have been numerous consultations with experts on how the company can take care of biodiversity without disrupting its natural
rhythm of life.
A specialized report was prepared by Atkins Ltd, UK (July, 2009) for the specific
purpose of the Zlatna Panega Quarry (Atkins, 2009).
Atkins investigated the potential ecological constrains to quarry developments,
within the concession and expansion plan areas in “Initial Ecological Scoping Study”
and provided guidance on the requirement for further protected species surveys. The
study area for these ecological investigations (~2km²) is shown on Figure 6.
Big diversity of species had been described (mammals, reptiles, amphibians,
birds, invertebrates), some of them are protected species. Numbers of recommen152

Fig. 6. Habitat scheme within the Zlatna Panega quarry and the future expansions

dations were made with reference to flora and fauna on the research area. Taking
into consideration all available information and experts’ opinions, “Zlatna Panega
Cement “AD has developed a biodiversity monitoring plan, including proven experts
in the field.
In order to protect flora, in 2012 the company organized the relocation of a protected orchid species from one part of the quarry, intended to be further developed,
to another that shall not be disturbed, providing all necessary conditions for natural
development. Monitoring of the translocations of the protected species and the flora
diversity is carried out regularly by Botany experts from the Bulgarian Academy of
Sciences. The scientists have visited “Zlatna Panega” quarry for 9 years and pro
vided their recommendations on what the company can do to protect all species from
stress and disappearance. The company follows all recommendations and strives to
preserve the natural flora during development of the quarries.
Regarding fauna monitoring, the ornithological walks have carried out since
2015. They are conducted in April, June and August aiming at maximum covering
of nesting birds’ diversity, as well as of those during spring and autumn migration.
Karlukovo karst, and in particular Zlatna Panega Quarry, hosts many petrofilic nesting bird species, such as Falco Peregrinus, Falco Tinunnculus and Corvus corax.
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The twenty species, detected in the ZP quarries are listed in the Bulgarian Red
Book, twenty-two are a subject of the neighboring protected zone “Karlukovo karst”
and eighty-one are protected within the meaning of Biodiversity Act.
CONCLUSION
As it can be noticed above in the table 1 and 2, the results from the chemical ana
lysis of the lake put its water among those in good, very good and perfect condition.
The data for the quantity and the quality of the water at the monitoring point,
monitored by Danube Basin Directorate - BG1IS00416MS049, Zlatna Panega river
(just after Glava Panega lake), also demonstrates that neither the water quality nor the
water flow have been affected during the exploitation period of Zlatna Panega quarry.
The obtained velocities and accelerations by the seismic recorders show that for
distances more than 500 m from the blasting fields, the records are not giving any
reason to expect impact on the ground water channels (fig. 4 and 5). The measured
values are further decreased under the ground according to the National Annex of the
Eurocode 8, appendix F.
Fauna and flora monitoring data are provided to the company as a report in
which are presented all recommendations, notes and remarks about observed species
as well as possible improvements for better biodiversity protection.
“Zlatna Panega Cement” AD carries out regular karst monitoring because the
company wants to develop its quarries with at least negative affect on Brestnitza karst
geosystem. It helps the company to determine when the scheduled activities are going
according to the plan and when changes may be needed. “Zlatna Panega Cement” believes that all results can be used to demonstrate that monitoring programs have been
implemented effectively and have had a measurable impact. The data will be used as
bases for studies on assessment of the ecosystem services and net impact assessment
of the quarry operation, which will help the company to fine-tune its future activities
to reach net zero or even positive impact on karts geosystem.
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Fig. 3. Geological Map with the location of Panega karst region (by Popov, 1962 and Tsankov et al., 1991, with modifications)

Fig. 4. Maximal acceleration of the superficial layer and the respective frequency range,
measured at Zlatna Panega Lake during blasting activities throughout the years 2013-2018

Fig. 5. Maximal horizontal velocity of movement of the superficial layer, registered by the
seismic recorders with horizontal sensibility (red line) and with vertical sensibility (green
line) over the period 2013-2018, compared to the US, UK and German standards
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ПРОМЕНИ В ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО
В ИЗБРАНИ МОДЕЛНИ КАРСТОВИ РАЙОНИ НА БЪЛГАРИЯ
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Настоящата статия разглежда типовете земно покритие и неговата динамика във
времето в няколко моделни карстови района (МР): МР „Брестница“, МР „Деветашко
плато“, МР „Шуменско плато“, МР „Дъбраш“ и МР „Буйновско-Мурсалишки“, за периода 1990–2018 г. За целите на изследването е създадена ГИС база данни (KARST.gdb)
с набор от векторни и растерни слоеве. Анализирани са промените на земното покритие
на ниво 1. Използването на ниво 3 на КОРИНЕ дава повече детайли с оглед отчитане на потенциални негативни въздействия върху карстовите територии в различните
моделни райони. В резултат на извършените анализи на данните за земното покритие
и земеползването по номенклатура КОРИНЕ в изследваните моделни райони са установени промени, проследени за четири периода – 1990–2000, 2000–2006, 2006–2012,
2012–2018 г., като е акцентирано върху класовете земеделски земи, гори и полуестествени площи. Установените промени са от незначителни до неголеми и имат пряко или
косвено въздействие върху силно уязвимите карстови геосистеми.
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CHANGES IN LAND COVERAGE AND LAND USE
IN SELECTED MODEL KARST AREAS OF BULGARIA
Dilyana Stefanova, Petar Stefanov, Georgi Jelev
Abstract: Karst geosystems are characterized by high vulnerability and increased risk
of impacts, especially against the background of growing global change. Bilateral direct
and indirect connections are established between human activities and karst processes and
the ongoing intensive changes in land use in karst territories are an active factor in modern
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karstogenesis. On the other hand, the changed and disturbed karst environment leads to serious
environmental damage, which, due to the specifics of karst geosystems, may remain poorly
visible, but with lasting and increasing effects over time, especially on soil and vegetation
cover and the quantity and quality of underground karst water. Therefore, studies based on
land cover and land use play an important role in optimizing land management in karst areas
and in developing policies for strategic development of karst areas. This article examines
the impact of land cover and land use change on different types of karst in Bulgaria. For this
purpose, five karst regions were selected, based on representative model karst geosystems:
Model area1 (MA1) “Brestnitsa”, MA2 “Devetashko plateau”, MA3 “Shumensko plateau”,
MA4 “Dabrash” and MA5 “Buynovsko-Mursalishki”. A GIS database (KARST.gdb) with a
set of vector and raster layers has been created for each region. The change of the land cover
was traced on the basis of the data from CORINE land cover for the period 1990-2018. Each
region is presented with brief descriptions of the karst, the administrative-territorial location
and the nature protection status under the Protected Areas Act (PAA) and NATURA 2000.
The changes of the land cover at level 1 of CORINE are analyzed, represented mainly by
two classes - agricultural lands and forests and semi-natural areas. The use of level 3 gives
more details in order to take into account potential negative impacts on the karst territories
in the different model areas. The changes for four periods are analyzed: 1990-2000, 20002006, 2006-2012, 2012-2018. The large data set makes it possible to trace how the land cover
has changed over the last 30 years in the selected model karst areas. Emphasis is placed on
changes in CORINE land cover in the class of agricultural lands and the class of forests and
semi-natural areas. Each model area, according to its specifics, has predominance of one
or another class of land cover, which has a changing in time effect on the karst. Due to the
overlap in the regions with developed karst of the karst and socio-economic systems and
the interconnections and relationships created between them, a number of negative effects
and transformations are manifested. This requires good knowledge and monitoring of karst
geosystems, including changes in land cover and land use. Information about these changes
is an important additional data source for the current state of specific and highly vulnerable
karst areas. Therefore, the CORINE information can also be considered as part of integrated
monitoring of the karst and karst areas.
Keywords: karst, karst areas, land cover, land use, CLC

УВОД
Карстът е природен феномен с широко разпространение и с него пряко или косвено е свързан животът на милиони хора (Ford, Williams, 2007).
Карстовите територии са обект на човешка дейност от най-дълбока древност.
Продължителното антропогенно въздействие предизвиква в тях значителни
промени, които на съвременния етап от развитие на човешкото общество се
разширяват и задълбочават. Причина е и спецификата на карстовите територии.
Те са изградени от карстови геосистеми, които се състоят от ясно засебени повърхностни и подземни части (пещери), генетично и динамично тясно свързани
(Andrejczuk, Stefanov, 2006, 2008, 2017). Карстовите геосистеми се отличават с
висока уязвимост и повишен риск от въздействия, особено на фона на нарастващите глобални промени. В този смисъл между човешките дейности и карстовите процеси се установяват двустранни преки и косвени връзки. Ето защо
протичащите интензивни промени в земеползването в карстовите територии са
активен фактор и в съвременния карстогенезис. От друга страна, променената
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и нарушена карстова среда води до сериозни екологични щети, които поради
особеностите на карстовите геосистеми могат да останат и слабо видими, но с
трайни и нарастващи във времето последици.
Карстовите процеси съществено влияят на всички елементи на ландшафта
и го преобразуват, формирайки специфична среда за обитаване от растения и
животни, както и от човека. Във връзка с отворения характер на карстовите
геосистеми и тяхната веществено-енергетична взаимовръзка с обкръжаващите
некарстови територии, влиянието на карста върху средата обикновено излиза
извън границите на неговото развитие. При това се наблюдава закономерно увеличаване на радиуса на въздействие в зависимост от динамичността на елементите на природната среда.
Едно от най-активните взаимодействия на карста е със селскостопанската
дейност, към която най-чувствителни са карстовите води и растително-почвената покривка. Например, поради спецификата на карбонатните почви, обработваеми земи могат да се превърнат в пустеещи карни полета. Недостигът на
селскостопанска земя в планинските райони е причина за търсене на резерви
за сметка на горския фонд. При „зеления“ карст изсичането на горите и активирането на ерозията водят до колматация на понорите, нарушаване режима и
състава на карстовите води, размътване и намаляне дебита на карстовите извори, ускорено отлагане на пещерни наслаги, промени в скоростта на растеж и
в химическия състав на синтровите образувания, изменения в интензивността
на карстовата денудация и др. Сечта увеличава опасността от активизиране на
ерозията, поради което селскостопанската дейност в карстовите терени трябва
да се съобразява и съпровожда с противоерозионни мероприятия. Специално
внимание трябва да се обръща и на залесяването в карстовите райони.
Редица дейности (селскостопански, горскостопански, минно дело, строителство и др.), осъществявани както в карстовите, така и в некарстовите прилежащи територии, оказват пряко или косвено влияние върху карстовата среда
и я променят. Карстовите територии имат екологично, туристическо и образователно значение. В резултат на тези дейности те стават силно уязвими от човешкото въздействие (Костова и др., 2013; Костова, Берберова, 2016; Костова,
Берберова, 2017; Костова и др., 2018).
Оценката на настъпващите промени изисква добри познания за краткосрочното и дългосрочното въздействие на тези дейности върху карстовата среда
и карстовото наследство (Uricha, 2002). В този смисъл и предвид спецификата
и силната уязвимост на карста е важно да се наблюдават промените в земното
покритие/земеползването в карстовите територии. Този подход подпомага тяхното рационално управление и намалява потенциалните негативни въздействия
върху биоразнообразието и живота на населението. От друга страна, той е база
и за разработване на планове за устойчиво използването на земята в карстовите
територии.
В България карстовите територии обхващат ¼ от нейната площ (Попов,
1970) и векове наред са среда за обитаване и стопанска дейност на хората.
Поради това всички посочени по-горе проблеми, засягащи карстовите територии, изискват решаване както на национално, така и на регионално и местно
ниво. В този контекст е и целта на настоящото изследване – да се проследят
промените в различни типове земно покритие/земеползване в моделни карсто159

ви райони в България с оглед установяване на потенциални въздействия и заплахи за устойчивото развитие на карстовите територии.
В рамките на услугата за мониторинг на земната повърхност на програмата Коперник на Европейския съюз и под ръководството на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) по проекта „КОРИНЕ земно покритие“ (CORINE
Land Cover (CLC), се поддържат и актуализират редовно векторните слоеве с
типовете земно покритие и тяхната промяна във времето (Stoimenov et al., 2014,
Dimitrov et al., 2019, Димитров и др. 2019). Това е възможност да се генерира
информация, която да подпомага стопанисването и управлението на специфичните карстови територии. За тях прилаганите общи подходи и методи на земеползване не са ефективни, защото не са съобразени и не отчитат високата
уязвимост на карста.
ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Проведените досегашни изследвания и голямото разнообразие на карста
в България доказват ефективността от използването на моделни карстови геосистеми, представителни за различни типове карст (Михова, Стефанов, 1993,
1995; Велев и др., 1994; Петров и др., 1996; Стефанов, 2004; Stefanov et al.,
2009; Йорданова и др., 2013; hattp://www.prokarstterra. bas.bg/lab). При техния
избор като основни критерии са използвани: представителност за основните
типове карст; добра изученост и точно определени граници и структура; оптимален пространствен обхват и достъпност, включително в пещерните системи
за непосредствени наблюдения, изследвания и експерименти и провеждане на
интегриран мониторинг; сходство в структурата, но различия в географското
положение и антропогенния натиск като база за прилагане на сравнителен географски подход; включване на територии със специален статут, в т.ч. природозащитен.
В настоящото изследване изменението на земното покритие и земеползването върху карста е проследено в специално подбрани пет моделни райони,
базирани на представителни моделни карстови геосистеми: МР1 „Брестница“,
МР2 „Деветашко плато“, МР3 „Шуменско плато“, МР4 „Дъбраш“ и
МР5 „Буйновско-Мурсалишки“.
Моделен район „Брестница“ (115,05 km2 площ) в Северна България (фиг.
1 – приложение). В него централно място заема Брестнишката карстова геосистема (площ ок. 60 km2, от които 26 km2 затворена безотточна територия).
Геосистемата е развита в поречието на р. Вит и е представителна за класическия
карст в България. Карстогенезисът протича във варовици с дебелина между 200
и 450 m (Брестнишка свита с възраст горна юра – долна креда). Формираният
карст е комбинация от алогенен и автогенен тип (по Л. Якуч, 1979). Карстовият
релеф е изграден от типични карстови форми – пълен повърхностен комплекс,
който включва и най-голямото карстово поле в България – Брестнишкото
(Попов, 1962). От подземните карстови форми са проучени 98 карстови пещери (Картотека на Българска федерация по спелеология (БФСп). В карстовата
геосистема циркулират повърхностни и подземни карстови води, между които
се осъществяват сложни връзки и са формирани класически за карста хидро160

геоложки зони (Ковачев, 1959; Гълъбов и др., 2000; Пенчев, Величков, 2012).
Водите на р. Вит понират северно от с. Гложене в серия от губилища в речното
легло и извират заедно с подземните води, формиращи се в безотточния карстов
басейн, в карстовия извор (тип воклюз) Глава Панега – най-високодебитният
(ср. дебит 3765 l/s) концентриран извор в България (Пенчев, Величков, 2012).
В границите на моделния район са включени части от землища на 8 населени места (селата Брестница, Добревци, Златна Панега, Малък извор и гр.
Ябланица от общ. Ябланица и селата Галата, Гложене и Градежница от общ.
Тетевен) (фиг. 1 – приложение). В голямата си част населените места остават
далеч извън карстовата геосистема. Само три от тях – селата Брестница, Малък
извор и Гложене, попадат в нея или в периферията ѝ. Общият брой на населението на тези селища към 2018 г. е 2209 д. при средна гъстота 19,02 д./km2.
Спадът на броя на населението спрямо 1990 г. (2700 д.) е с 18,09 % (по данни
на Национален статистически институт (НСИ3). Моделният район обхваща територии с различни типове земеползване: земеделие, животновъдство, добив
на строителни материали (кариери за варовици и мергели), промишлено производство (циментов завод - Титан „Златна Панега цимент“ АД). През 2019–2020
г. през моделния район и карстовата геосистема се изгражда и новият участък
на автомагистрала „Хемус“. Последиците от тези дейности са добре видими,
особено в границите на карстовата геосистема, и много от тях са ярки примери
на антропогенно предизвикани рискове за силно уязвимата карстова среда в
района. Особено застрашени от замърсяване са подземните карстови води, съсредоточени в извора Глава Панега, който се използва за промишлено („Златна
Панега Цимент“ АД) и питейно-битово водоснабдяване на 14 селища от 3 общини: Ябланица, Луковит, Червен бряг (Пенчев, Величков, 2012). В карстовата
геосистема, която се отводнява в извора, няма изградена канализация и пречиствателни станции, вкл. за населените места и за магистралата. Наблюдават
се и редица нерагламентирани сметища, някои от които са в карстови форми
(въртопи и валози) и в коритото и заливните тераси на р. Вит.
МР „Брестница“ е типичен пример за силен антропогенен натиск в класически карст. В границите на Бреснишката геосистема има само 2 защитени
карстови територии с ограничена площ – природните забележителности Съева
дупка (20 ha, обявена през 1962 г.) и Глава Панега (1,5 ha, 1966 г.). В по-широкия обхват на моделния район попадат още природните забележителности
Гложенски водопад – бигорна каскада (1,1 ha, 1970 г.), Пещерата Лястовица
(0,51 ha, 1968 г.), Пещерата Моровица (5,05 ha, 1962 г.) и Рушова пещера (1,0
ha, 1962 г.) и защитените местности Валога (6,0 ha, 1964 г.), Драганово присое (1,5 ha, 1964 г.) и Лисец (2,97 ha, 1964 г.). Част от северната периферия на
моделния район попада и в екологичната мрежа Натура 2000: защитена зона
Карлуково (28 841,93 ha), обявена през 2007 г. по Директивата за хабитатите.
Югоизточната периферия е включена в друга защитена зона на Натура 2000:
Васильова планина (с площ 45 472,79 ha), обявена през 2010 г. по Директива за
птиците (Регистър на защитените територии и защитените зони на България,
ИАОС, http://eea.government.bg/zpo/bg/4 (фиг. 1 – приложение).
3
4

Важи за данни за население за всички моделни райони
Важи за площите на защитените територии и защитените зони за всички моделни райони
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Моделен район „Деветашко плато“ (площ 343,08 km2). Териториално се
припокрива с едноименното плато (фиг. 2 – приложение), разположено между долините на реките Росица и Осъм в южната периферия на Дунавската
(Мизийската) равнина (Jelev et al., 2020). Северното му подножие е на 100-150
m н.в. и е ясно изразено (разседно), а южното е на 350-400 m н.в. и не е така
отчетливо в релефа. Платовидната билна част варира между 350 и 450 m н.в. и
е наклонена на север. Деветашкото плато е изградено основно от органогенни
варовици с долнокредна възраст (апт–ургон). В тях е развит класически карст
(Пенчев и др., 1965), който е от автохтонен тип (по Л. Якуч, 1979). В релефа
доминират типични карстови форми – повърхностни и подземни, като преобладават въртопите (няколко хиляди на брой) (Петров, 1980; Пиронкова, 1999). Те
са елементи на добре обособени карстови геосистеми, изходите на които са предимно в северното подножие и са маркирани от високодебитни карстови извори
и големи входове на изворни пещери. Много от понорите на платото са входове
на пропасти и пропастни пещери. В Деветашкото плато са проучени 68 карстови пещери с обща дължина около 18 km. Между тях е и една от най-дългите
проучени водни пещерни системи в България: Бонинска пещера – Водопада
(над 6,5 km), която е част от Крушунската карстова геосистема. Много от понорите във въртопите на платото са тампонирани (най-често антропогенно – за
водопой на животни) и в тях са образувани карстови езера и блата – едни от
най-типичните в България (Петров, 1933).
На Деветашкото плато няма постоянно течаща речна система (Пенчев и др.,
1965). Около 33% от валежите формират подземен воден отток, който е типично
карстов. Най-големите карстови извори са съсредоточени в северната периферия на платото. Повечето от тях формират внушителни бигорни каскади. Найголямата от тях – Крушунската, е обект на засилен туристически интерес (и натиск) през последните две десетилетия. Изворните води са силно уязвими на
замърсяване, което се дължи, от една страна – на широкото развитие на карстови
въртопи с активни понори, а от друга – на продължителното антропогенно натоварване (предимно селскостопанско) на територията на платото и на неконтролираното замърсяване. Много често въртопите са и продължават да се използват
за нерегламентирани сметища. Липсват канализация и пречистване на отпадъчните води от селищата в платото. Поради силното замърсяване на карстовите
води, основната част от тях не са годни за питейно-битово водоснабдяване.
В Деветашкото плато са обявени няколко защитени територии: природните
забележителности Марата – карстови образувания (бигорна каскада – с площ
5,7 ha, обявена през 1995 г.) и Деветашка пещера (14,1 ha, 1966 г.) и защитените
местности Люляката (3,0 ha, 1964 г.) и Шумата (18,1 ha, 1973 г.). Централната и
западната част на платото са включени в Натура 2000 защитена зона Деветашко
плато (с площ 14 997,07 ha), обявена през 2007 г. по Директивите за хабитатите
и за птиците (фиг. 2– приложение).
Деветашкото плато се отличава с традиционно висока степен на антропогенно натоварване. В неговите граници са включени изцяло или частично 20
землища от пет общини на три административни области (фиг. 2 – приложение).
На територията на платото и по неговата периферия са разположени 155 населе5
Селищата на останалите пет землища, включени в Деветашкото плато, са значително отдалечени от платото и броят на населението не е включен към общия брой население на платото.
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ни места. Административното разпокъсване на Деветашкото плато крие определени рискове при управлението му от гледна точка на устойчивото развитие.
Причината е в липсата на интегрирани регионални и секторни политики, в т.ч. в
областта на селското стопанство, туризма и други дейности, застъпени на територията на платото. Населението на Деветашкото плато е 5858 жители (2018 г.)
при гъстота 17,07 д./km2. За периода 1990–2018 г. то е намаляло с 45,50%.
Стареенето и обезлюдяването са типични демографски процеси за Деветашкото
плато, поради което сградният жилищният фонд е стар и голяма част от къщите
са изоставени и се рушат (Zapletalova et al., 2016; Vaishar et al., 2018).
Моделен район „Шуменско плато“ (площ 39,40 km2). Териториално се
припокрива с природен парк „Шуменско плато“ (фиг. 3 – приложение). Той е
разположен в едноименното и най-типично остатъчно плато в Североизточна
България, което е най-голямата и висока югоизточна част от Шуменските височини. Карстът е формиран в горнокредни варовици и е от автохтонен тип (по Л.
Якуч, 1979). В резултат на проведени дългогодишни изследвания в платото са
разграничени добре обособени карстови геосистеми от каскаден тип (Стефанов,
1997, 2001, 2013; Стефанов и др., 2002). В преобладаващия карстов релеф са
развити комплекси от повърхностни форми (кари и карни полета, въртопи, валози, ували, карстови долини) и подземни (пещерни) системи (Стефанов, 1997;
Стефанов и др., 2002). При теренните проучвания са локализирани и описани
над 200 въртопа и 140 понора. Понорите са основните входове на концентрираните в периодичен повърхностен отток валежни води към карстовата водоносна зона. Установени са и 16 валога, дъната на които са усложнени от вложени въртопи. Най-големите повърхностни карстови форми са увалите (2 броя с
площ съответно 0,62 km2 и 2,7 km2). В дълбочина в платото са развити сложни
системи от карстови кухини, но твърде малка част от тях са достъпни за непосредствено проучване. От известните и проучени пещери (34 броя) (Стефанов,
1997) най-големи са пропастната пещера Тайните понори (с 1716 m дължина
и 101 m дълбочина) (Стефанов, 2001) и субхоризонталната двуетажна пещера
Бисерна (с дължина 2716 m при денивелация спрямо входа +19,5 m) (Стефанов,
2013), благоустроена и отворена през 2019 г. като туристически обект.
Територия на МР „Шуменско плато“ е разположена почти изцяло в горския фонд с ограничена стопанска (горскостопанска) дейност. Характерна особеност на този моделен район е високата му екологична съхраненост, дължаща
се на статута защитена територия – от 1980 г. е Народен парк, прекатегоризиран
през 1998 г. в Природен парк. В границите на парка попада и поддържаният
резерват Букака (с площ 62,49 ha). От 2007 г. в границите на природния парк е
обявена защитена зона „Шуменско плато“ (4490 ha) като част от европейската
екологична мрежа Натура 2000 (по Директивата за хабитатите). Поради това
МР „Шуменско плато“ е еталон на карстова територия със среда, най-близка
до естествената (Стефанов, 2008; План за управление..., 2008). В този аспект
представлява научен интерес сравняването на съвременния карстогенезис в
Шуменското плато и в Деветашкото плато. Същевременно Шуменското плато
е интересно и в друг аспект – как се възстановява карстовата среда след продължителен и силен антропогенен натиск в исторически план. Многобройните
исторически паметници в платото показват, че то е обект на стопанска дейност
повече от 5000 години (Иванова и др., 2000): добив на строителни материали
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(кариери), строителство, дърводобив, различни форми на земеделие и скотовъдство, залесяване, туризъм и рекреация, консервативна природозащита. При
теренните проучвания са разкрити значителни площи със стари изкопи (ями
с дълбочина до 5–8 m и диаметър до 80–100 m) (Стефанов и др., 2002; Нинов
и др., 2002). Те много наподобават на въртопи и са обрасли със стара букова
гора, но техният генезис е изцяло антропогенен – стари кариери за варовик,
използван като строителен материал. В началото на ХІХ век Шуменското плато
е силно обезлесено и подложено на ускорена ерозия. Изкуственото залесяване
с интродукция и на нови за платото растителни видове, провеждано масово от
1904 до 1953 г., преобразува най-засегнатия район – мест. Кьошковете над гр.
Шумен в популярен лесопарк със статут Общински парк.
Високата степен на екологична съхраненост на Шуменското плато се дължи до голяма степен и на малкия дял на частни имоти – като следствие от дългогодишния „военен статут“ на платото по времето на Османската империя.
Специфична антропогенна дейност в Шуменското плато е изкуственото тампониране на карстовите въртопи и понори. Първият етап е извършен в края на 20те и началото на 30-те години на ХХ век във връзка с предприетото водоснабдяване на гр. Шумен от карстовите извори на платото (Коен, 1931, 1932; Маринов,
1934), а вторият се осъществява през 70-те години на ХХ век (Стефанов, 1997).
Съвременният антропогенен натиск е свързан предимно с добре развитата
през последните 50-60 години инфраструктура в парка. Гъста шосейна мрежа
обслужва почивни станции, хотели и туристически обекти – платото традиционно е основна база за отдих и рекреация на гр. Шумен и околните селища (Стефанов и др., 2002). Като следствие от това в границите на парка се наблюдава засилено локално замърсяване с битови отпадъци. Незаконно много
от въртопите са превърнати и в септични ями и сметища. Сградният фонд на
платото не разполага с канализация и пречиствателни станции и отпадъчните
води проникват в подземните карстови подсистеми и замърсяват изворите. В
пещерата Бисерна двукратно са установени замърсявания с нефтопродукти с
вероятен източник – изтичане на мазут от отоплителните системи на сградите
над пещерната система (Стефанов, 2013).
Административно МР „Шуменско плато“ попада в две общини – Шумен и
Велики Преслав (фиг. 3 – приложение) и включва части от землищата на селата
Новосел, Лозево и гр. Шумен (общ. Шумен) и Кочово, Осмар, Троица и Хан
Крум (общ. Велики Преслав). Към 2018 г. броят на населението в тези прилежащи населени места, разположени извън територията на ПП „Шуменско плато“,
е 78 170 д. (вкл. гр. Шумен – 75 500 д).
Моделен район „Дъбраш“ (площ 909,37 km2), Западни Родопи (фиг. 4 –
приложение). Разположен е между долините на реките Мътеница (от север),
Места (от запад и югозапад) и Доспат (от североизток) и има средна надморска
височина 1171 m. Карстът е развит в 380 мраморни разкрития, съставляващи
5,64% от площта на Дъбраш. Мраморите са с протерозойска възраст и формират отделни лещи, слоеве и изклиняващи или сравнително добре издържани
скални пластове с максимална дебелина до няколко десетки метра. Те често
са прослоени от силикатни метаморфити (гнайси, шисти, амфиболити) или са
процепени от гранитни, пегматитни и кварцови жили. Поради това карстовите
територии са с ограничени площи, неравномерно разпръснати в западната и
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югозападна метаморфна мантия на Дъбраш във височинния пояс от 400 m до
1600 m. Независимо от ограниченото площно развитие, в релефа на Дъбраш
са образувани почти всички видове повърхностни карстови форми с преобладаване на карите и карните полета (Stefanov, 1989). От повърхностните затворени негативни форми са локализирани 136 въртопа, 14 валога и 2 увала.
Развитие имат и карстовите долини – сухи, полуслепи, ждрела. Проучени са
и 76 пещери (с обща дължина 3064 m и сумарна денивелация 230 m: -227 m и
+3 m) (Стефанов, 1988). Между тях е една от най-дългите пещери в Родопите
– Манаиловска дупка (2299 m, при денивелация 115 m) (Стефанов, 1982). С
карстогенезиса в Дъбраш са свързани и най-големите извори в моделния район
– Извора при с. Кочан, Варок при с. Слащен, Банята при с. Годешево и изворът
от Манаиловата дупка при с. Рибново.
Мястото и ролята на карста във физикогеографската структура на Дъбраш
се свежда до няколко по-големи локалитета (карстови подрайони):
– Северозападен (Рибновско-Осиковски) с площ 25 km2, развит в горното поречие на р. Куртовица при надморска височина 1000–1250 m (Михова,
Стефанов, 1993). Карстът е алогенен (по Л. Якуч, 1979), предимно брониран
тип, с преобладаване на подземните форми (Михова, Стефанов, 1993). Между
тях е и пещерната система на Манаиловска дупка. След индикаторно проследяване на пещерните води е установено, че системата е дълга над 5 km при
денивелация -175 m (Стефанов, 1988). В подрайона има преки доказателства за
продължителна антропогенна трансформация на карста и ускорена ерозия на
хумусно-карбонатните почви. В средата на ХХ в. е извършено масово изкуствено залесяване на карстовите територии (предимно с бял бор).
– Централен (Сатовчанско-Кочански) с площ 10,35 km2 и средна надморска
височина 1250 m (950–1470 m н.в.) (Петров и др. 1996). Карстът е развит върху
билни равнища и в речни долини. Повърхностният карстов комплекс включва кари
и карни полета, въртопи, валози, 2 увала и полусляпата карстова долина Курудере
(Михова, Стефанов, 2000). Тя е класически пример на карстова пиратерия вследствие на неотектонско развитие на Дъбраш. Пониращите води на Курудере са
проследени чрез индикаторен опит до карстовия Извор в Кочанска река (разстояние по права линия 1900 m при денивелация -135 m) (Стефанов, 1983).
– Южен (Чечки) – с най-голяма площ (ок. 30 km2) и най-ниско разположен
(н.в. 550–700 m) в левите склонове на Чечката клисура в Местенската разломна
зона. Карстовите форми са полигенетични и хетерохронни (Стефанов, 1988).
От повърхностните преобладават антропогенно трансформираните (вследствие
продължително планинско земеделие и животновъдство) карни полета, а от
подземните – пропастните и процепни пещери. В подрайона много от карстовите извори отлагат бигор, който формира каскади.
Карстовите територии в Дъбраш, независимо от техните малки площи, са
обект на продължителен антропогенен натиск. Той се дължи, от една страна
на благоприятното за Западните Родопи географско положение, способстващо
развитие на традиционно планинско земеделие (основно тютюнопроизводство)
и скотовъдство, а от друга страна – ограничените в планинските условия обработваеми земи на фона на много високата населеност на района.
Моделният район попада изцяло в Благоевградска област и включва териториите на общините Гърмен (16 села) и Сатовча (14 села), както и землищата
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на селата Гостун, Осеново и Филипово от общ. Банско, Буково и Господинци от
общ. Г. Делчев и Абланица и Блатска от общ. Хаджидимово (фиг. 4 – приложение). Общият брой на населението към 2018 г. е 34 261 д. при гъстота 37, 69 д./
km2. Спадът спрямо броя на населението за 1990 г. (36 715 д.) е с 6,68 %.
В Дъбраш няма обявени карстови защитени територии. Изключение правят ограничени площи от мрамори, които попадат в границите на защитени
зони от Натура 2000: Родопи – Западни (272 851,4 ha), Долна Места (9 514,7 ha)
и Река Места (19 401,69 ha), обявени през 2007 г. по Директивата за хабитатите,
и Западни Родопи (133 384,78 ha) и Места (20 426, 64 ha), обявени съответно
през 2008 и 2010 г. по Директивата за птиците (фиг. 4 – приложение).
Моделен район „Буйновско-Мурсалишки“ (площ 341,42 km2), Западни
Родопи (фиг. 5 – приложение). Включва басейните на реките Мугла, Триградска
и горното течение на р. Въча (Буйновска), които формират Настан-Тридрадския
карстов басейн (Яранов, 1959; Антонов, Данчев, 1980). Той е един от най-големите в България – с площ 637 km2 при надморска височина 700–2190 m
(Великов и др., 1995). Карстът е формиран в протерозойски мрамори, които
имат широко площно разпространение и дебелина до 1600 m. Водоупор на мраморите са гнайси и шисти, а също и гранитни интрузии. Локално мраморите са
припокрити от риолити или от седименти на палеогенски грабени. От карстовите форми преобладават карите и карните полета, въртопите, валозите и карстовите долини (сухи, слепи и ждрела, в т.ч. популярните Триградско и Буйновско
ждрела). В околностите на селата Ягодина, Триград и Жребево са формирани и
типични ували. Общо в моделния район са идентифицирани 180 пещери и пропасти (Картотека на БФСп), някои от които са със значителни размери. Между
тях е най-дългата пещера в Родопите – триетажната „Ягодинска пещера“ (обща
дължина 10,5 km). Тя и пещерата Дяволско гърло са благоустроени туристически обекти и заедно с ждрелата, в които са разположени техните входове, са
обекти на засилен посетителски интерес.
В границите на Настан-Тридрадския басейн са обособени няколко
добре структурирани карстови геосистеми: Триградска, Мугленска, Чаирска,
Буйновско-Ягодинска, чиито отличителни белези са висока степен на лесистост;
липса на промишлена дейност; малка гъстота на населението, съсредоточено в
сравнително големи села в речните долини и потенциален замърсител на техните води. Замърсяването (битово и селскостопанско – химично, биологично и механично) засяга както повърхностно течащите, така и подземните карстови води
(Великов и др., 1995, Gabeva et al., 1995). Източник на замърсяване освен селищата са и обработваемите земи. След възстановяване на собствеността върху
земята се наблюдава масово торене с оборски тор, вкл. на ливадите. Специфичен
замърсител са и рибарниците, които са типични за тази част на Родопите.
Моделният район попада изцяло в Смолянска област (общините Борино,
Девин и Смолян) и включва 12 населени места с техните землища: Буйново,
Кожари и Ягодина (общ. Борино), Водни пад, Гьоврен, Жребево, Кестен, Тешел
и Триград (общ. Девин) и Гела, Мугла и Солища (общ. Смолян) (фиг. 5 – приложение). Общият брой на населението към 2018 г. е 2463 д. при гъстота 7,22 д.
km2. Спадът спрямо броя на населието през 1990 г. (4307 д.) е с 42,81% .
Почти цялата територия на моделния район е включена в НАТУРА 2000
(защитена зона Родопи – Западни (обявена през 2007 г. с площ 272 851,4 ha
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по Директивата за хабитатите) и защитена зона Триград – Мурсалица (2010 г.,
площ 55 340,95 ha, по Директивата за птиците) (фиг. 5 – приложение). Със
статут на защитени територии са и природните забележителности Буйновско
ждрело (1971 г., площ 759,15 ha) и Дяволския мост и водопада (1978 г., 39,8 ha)
и защитените местности „Триградско ждрело“ (1963 г., 710,57 ha) и „Чаирите“
(1973 г., 300,0 ha), както и резерватът „Кастракли“ (1968 г., 29,18 ha).
Подбраните 5 моделни райони в България са включени в дългосрочната
изследователска програма на Експерименталната лаборатория по карстология
на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при
БАН. Те се отличават както по условията, така и по факторите за карстогенезис. Силно влияние оказва и географското положение, поради което се наблюдава диференциация и по отношение динамиката на карстовите процеси.
Разнообразната и продължителна стопанска дейност, присъща за различните
моделни райони, също оказва отражение върху процесите на карстогенезис и
педогенезис. Различията в земеползването, предопределени и от географското
положение и надморската височина, определят спецификата на антропогенния
натиск върху моделните райони. Те са разположени в различни териториално-административни единици, което пък предполага необходимостта и от различни нива на интегрирано административно управление.
ДАННИ И МЕТОДИ
Чрез географските информационни системи (ГИС) са анализирани пространственото разпределение и количествените характеристики на класовете
земно покритие и земеползване (LC/LU) за пет представителни за карста в
България моделни райони. Създадена е ГИС база данни (KARST.gdb) с набор
от референтни векторни и растерни слоеве, която съдържа: административни
граници (на области, общини, землища, населени места и държавна граница),
водни обекти (езера, язовири и речна мрежа), контур на моделните райони, защитени територии по Натура 2000 (по Директивата за птиците, по Директивата
за местообитанията), CORINE земно покритие (CORINE Land Cover, CLC) по
програмата Copernicus, съдържаща векторни слоеве за 1990, 2000, 2006, 2012,
2018 г. и изменението на земното покритие (CORINE Land Cover Chaange, LCC)
за периодите: 1990–2000, 2000–2006, 2006–2012, 2012–2018 г., дигитален модел
на релефа (височинни пояси) – ASTER Global Digital Elevation Model (GDEM) с
пространствена разделителна способност 30 m (Желев и др., 2019).
Използвани са методите на пространствен анализ и статистика в среда на
ГИС. Данните са обработени в границите на моделните райони и са стиковани на ниво землища. Данните са организирани в обобщаващи таблици (Pivot
table) в MS Excel и са изследвани пространствените взаимовръзки на типовете
земно покритие/земеползване и тяхната промяна за периода 1990–2018 г. Това
е периодът след възстановяване на собствеността и връщането на земеделската
земя, през който настъпиха изключително сериозни промени в организацията
на селското стопанство.
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
В изследваните пет моделни райони КОРИНЕ земното покритие (табл. 1)
на ниво 1 е представено основно от земеделски земи и гори и полуестествени
площи. Различното между отделните моделни райони е в съотношението на
тези два класа (табл. 2). За МР2 „Деветашко плато“ през изследвания период
площта на земеделските земи показва тенденция на леко намаляне, но продълТаблица 1

Номенклатура по КОРИНЕ земно покритие

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

1 Антропоген- 11 Населени места
112 Населени места със свободно
ни обекти
застрояване
12 Индустриални, търговски 121 Индустриални или търговски обекти
и транспортни обекти
122 Пътно-шосейна и железопътна
мрежи, и прилежащата им земя
13 Мини, сметища и строи- 131 Кариери и открити рудници
телни обекти
132 Сметища
133 Строителни обекти
14 Антропогенни неземедел- 141 Зелени площи в населени места
ски площи с растителност
142 Места за спорт и отдих
2 Земеделски 21 Обработваема земя
земи
22 Трайни насаждения

211 Ненапоявана обработваема земя
221 Лозя
222 Овощни и ягодови насаждения

3 Гори

23 Пасища

231 Пасища

24 Разнородни земеделски
земи

242 Комплекси от раздробени
земеделски земи
243 Земеделски земи със значителни
участъци естествена растителност

31 Гори

311 Широколистни гори
312 Иглолистни гори
313 Смесени гори

32 Храстови и/или тревни
растителни съобщества

321 Естествени тревни площи
323 Склерофилна растителност
324 Преходна дървесно-храстова
растителност
332 Голи скали

33 Открити пространства с
малко или без растителност 333 Площи с рядка растителност
5 Водни обек- 51 Вътрешни води
511 Течащи води
ти
512 Водни площи
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жава да съставлява повече от половината (около 60 %) от площта на платото.
Със значителни дялове земеделски земи е и МР1 „Бресница“. При останалите
три моделни района преобладават дяловете на горите и полуестествените площи. При МР3 „Шуменски плато“ тези дялове, макар и с малки промени, остават
над 90 % за целия период. В МР5 „Буйновско-Мурсалишки“ те са около 85 %, а
в МР4 „Дъбраш“ – малко над 70 %.
Съотношенията на тези два класа на ниво 1 на КОРИНЕ търпят известни
промени през годините, но те са по-скоро незначителни и без ясно изразена
Таблица 2
Промени (в %) на земното покритие на ниво 1 по КОРИНЕ по моделни райони
за периода 1990–2018 г.
Модeлни райони

Години 1 Антропо- 2 Земеделски 3 Гори
генни обекти
земи

5 Водни
обекти

1990
2000
2006
2012

3,37
3,37
3,06
3,16

43,40
42,97
44,19
44,19

53,22
53,65
52,75
52,65

0,00
0,00
0,00
0,00

2018

3,26

43,33

53,41

0,00

1990
2000
МР2 „Деветашко плато“ 2006
2012

3,44
3,44
2,70
2,70

59,29
59,04
58,92
58,92

37,11
37,36
38,21
38,21

0,16
0,16
0,17
0,17

2018

2,74

58,76

38,33

0,17

1990
2000
2006
2012

3,15
3,15
3,19
3,19

5,63
5,63
5,44
5,44

91,22
91,22
91,38
91,38

0,00
0,00
0,00
0,00

2018

3,17

4,50

92,33

0,00

1990
2000
2006
2012

1,40
1,40
1,62
1,63

24,44
24,35
26,24
26,23

74,16
74,23
72,12
72,12

0,00
0,02
0,02
0,02

2018

1,70

26,29

71,98

0,03

1990
2000
2006
2012

0,58
0,58
0,56
0,56

13,49
13,49
12,18
12,18

85,93
85,93
87,27
87,27

0,00
0,00
0,00
0,00

2018

0,55

12,50

87,07

0,00

МР 1 „Брестница“

МР3 „Шуменско плато“

МР4 „Дъбраш“

МР5 „Буйновско Мурсалишки“
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тенденция на спад или нарастване. Това налага проследяването на промените
на по-ниски нива, за да не се игнорират техните въздействия върху карстовите
територии. Прегледът на ниво 3 на КОРИНЕ дава повече детайли с оглед отчитане на потенциални негативни въздействия върху карстовите територии в
различните моделни райони (фиг. 6 – приложение).

ТЕРИТОРИАЛНО-ВРЕМЕВИ ПРОМЕНИ

Промените, които протичат през изследвания период 1990–2018 г. в петте
моделни района, са с различно проявление през отделните подпериоди (фиг. 7).
За МР5 „Буйновско-Мурсалишки“ и МР3 „Шуменско плато“ промените са само
в два от подпериодите. За останалите райони промени се наблюдават във всеки
един от подпериодите. Особеност за МР2 „Деветашко плато“, е че невинаги
по-високият дял промени за съответен подпериод съответства на по-голям брой
реализирани промени от клас в клас. Така например, за последния подпериод,
който е с най-голям брой промени от клас в клас (43), се падат само 27,83 %
от реализираните промени за периода. Подобна ситуация се наблюдава и през
останалите подпериоди. Тази особеност е свързана с промените, които настъпват в селското стопанство и по-конкретно в начините на стопанисване на земеделските земи в „Деветашко плато“ в началото и в края на изследвания период
(Jelev et al., 2020).
Промени през първи подпериод (1990–2000 г.)
През първия подпериод промени в КОРИНЕ земно покритие на ниво 3 се
наблюдават само в три от петте моделни района: МР1, МР2 и МР4 (фиг. 8).
Най-значими са промените в МР2 „Деветашко плато“, където те се проявяват в

Фиг. 7. Разпределение на промените на типовете земното покритие на ниво 3 по
КОРИНЕ земното покритие по времеви подпериоди (в бр. и в %) за:
а) МР1 „Брестница“; б) МР2 „Деветашко плато“; в) МР3 „Шуменско плато“;
г) МР4 „Дъбраш“; д) МР5 „Буйновско-Мурсалишки“
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Фиг. 8. Разпределение на промените на типовете земно покритие на ниво 3 по КОРИНЕ през периода 1990–2000 г. за:
а) МР1 „Брестница“; б) МР4 „Дъбраш“; в) МР2 „Деветашко плато“

почти всички землища, но не в еднаква степен. Най-големите трансформации
(над 20 %) са в землищата на селата Горско Сливово (от клас 231 в клас 211) и
Тепава, съответно от клас 211 в клас 243), и се отнасят за земеделските земи.
Съществените изменения засягат пасищата и ненапояваните обработваеми
земи вследствие връщането на земята в реални граници на техните собственици
и ликвидирането на животновъдството (фиг. 8в). Промените в стопанисването
и ползването на земята се отразява в интензивни промени в типовете земно
покритие/земеползване.
За този подпериод около 1/3 от промените за МР1 „Бресница“ също са
свързани със земеделските земи, но са концентрирани само в едно землище –
на с. Гложене (фиг. 8а). Останалите промени в този район са свързани основно с
площи с широколистни гори, които са заменени от преходна дървесно-храстова
растителност. Тази промяна е свързана и с изсичане на гори.
В МР4 „Дъбраш“, който включва най-голям брой землища (37), промените засягат 13 от тях в общините Сатовча и Гърмен и само едно от общ.
Хаджидимово. Промените са свързани основно със залесяване и дърводобив,
т.е. дейности, характерни за планинските територии в обхвата на ДЛС „Дикчан“
и ДГС „Гърмен“ (фиг. 8б).
Промени през втори подпериод (2000–2006 г.)
През този подпериод промени в КОРИНЕ земно покритие на ниво 3 се
наблюдават във всички моделни райони (фиг. 9). Те отново са по-значителни в
двата най-големи по площ моделни райони – МР4 „Дъбраш“, в който обхващат
земи от 8 землища (фиг. 9г), и в МР2 „Деветашко плато“ – в 13 землища (фиг.
9б). Промените и в двата района са свързани със сеч, като в МР4 широколистните гори се трансформират в преходна дървесно-храстова растителност, а във
втория – иглолистните и смесените гори – в преходна дървесно-храстова растителност. Промените в МР5 „Буйновско-Мурсалишки“ (фиг. 9д) са аналогични
с тези в МР4 „Дъбраш“. Разликата е в това, че те обхващат земи само от три
общини от общо 12 в този район. Територията на МР5 почти изцяло попада в
НАТУРА 2000.
Поради малката площ и природозащитния статут измененията в МР3
„Шуменско плато“ са незначителни, свързани са основно със залесяване и обхващат около 60 % в землището на община Шумен и около 40 % в землището
на с. Осмар. Отнасят се до промяната на широколистната в преходна дървесно-храстова растителност (фиг. 9в).
По-различна е ситуацията в МР1 „Брестница“, където промените в този
подпериод са в землището само на една община (фиг. 9а) и са свързани с преминаване на клас строителни обекти (133) в клас индустриални или търговски
обекти (121).
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Фиг. 9. Разпределение на промените на типовете земно покритие на ниво 3 по КОРИНЕ през периода 2000–2006 г. за:
а) МР1„Брестница“; б) МР2 „Деветашко плато“; в) МР3 „Шуменско плато“; г) МР4 „Дъбраш“; д) МР5„Буйновско-Мурсалишки“

Промени през трети подпериод (2006–2012 г.)
Промените през този подпериод са по-скоро незначителни (фиг. 10).
Проявяват се в едно или в няколко землища от моделните райони. За „Деветашко
плато“ (фиг. 10б) и „Шуменското плато“ (фиг. 10в) промените са свързани със
залесяване на площи с преходна дървесно-храстова и с широколистна растителност, а в „Дъбраш“ (фиг. 10г) – със смесени гори. В землища от общ. Гърмен
в МР4 „Дъбраш“ продължава изсичането на иглолистни и смесени гори. През
този подпериод в землище Брестница от общ. Ябланица (МР1 „Брестница“, фиг.
10а) е установено преобразуване на широколистни гори (311) в кариери и открити рудници (131).
Подобно преобразуване, но на обработваема земя (211) в кариери и открити рудници (131), се наблюдава и в землището на с. Дъбница от МР4 „Дъбраш“.
Тези промени са следствие от активизиране на строителните дейности и нарастваща потребност от строителни материали.

Фиг. 10. Разпределение на промените на типовете земното покритие на ниво 3
по КОРИНЕ земно покритие за периода 2006 - 2012 г. за: а) МР1 „Брестница“;
б) МР2 „Деветашко плато“; в) МР3 „Шуменско плато“; г) МР4 „Дъбраш“

Промени през четвърти подпериод (2012–2018 г.)
През последния подпериод се наблюдават отново по-интензивни промени в моделните райони „Деветашко плато“ (фиг. 11б) и „Брестница“ (фиг. 11а).
При първия от тях промените в този подпериод са 65 % от всички констатирани промени за целия период. Те са свързани най-вече с разширяване на обработваемите земи. В МР „Брестница“ има активно преобразуване на пасища
в обработваеми земи. В МР4 „Дъбраш“ (фиг. 11в) засиленият антропогенен
натиск е свързан с обособяване на места за добив на минерали чрез преобразуване на пасища и на раздробени земеделски земи. В МР5 „БуйновскоМурсалишки“ (фиг. 11г), който в по-голямата си част е защитена територия
по НАТУРА 2000, промените засягат горите – иглолистни и смесени гори се
променят в преходна дървесно-храстова растителност вследствие най-вече на
изсичане.
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Фиг. 11. Разпределение на промените на типовете земно покритие на ниво 3 по КОРИНЕ праез периода 2012–2018 г. за:
а) МР1 „Брестница; б) МР2 „Деветашко плато“; в) МР4 „Дъбраш“; г) МР5„Буйновско-Мурсалишки“

ПРОМЕНИ НА КОРИНЕ, ЗЕМНО ПОКРИТИЕ В КЛАСОВЕ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
ПО МОДЕЛНИ РАЙОНИ И ПОДПЕРИОДИ

Промени в земеделските земи се наблюдават само в три моделни района
(фиг. 12). Те са особено осезателни на територията на Деветашкото плато, и то
през първия и последния подпериоди. За целия период се наблюдава преобразуване на осем класа от земеделски земи на ниво 3. Около 90 % от всички трансформации са от клас в клас в рамките на земеделските земи. През първия подпериод трансформациите засягат пет класа от земеделските земи. Промените
засягат основно пасищата (231), които преминават в други класове земеделски земи (фиг. 12б). Този тип преобразуване засяга главно землищата на селата Горско Сливово и Кърпачево с преобразуване в ненапоявана обработваема
земя (211) и на селата Агатово и Чавдарци с преобразуване в земеделски земи
със значителни участъци естествена растителност (243). Ограничаването в периода 1990–2000 г. на животновъдството, което е традиционно за района, води
до трансформации на пасищата, засягащи площ от 4,10 km2. Преобразуване от
ненапоявана обработваема земя (211) в земеделски земи със значителни участъци естествена растителност (243) с площ 2,41 km2 обхваща землища на силно
обезлюдени села, включително и землището с. Александрово, което като населено място се намира извън територията на платото. Всички те са от общ.
Ловеч. Друг тип преобразуване в този период е от овощни и ягодови насаждения (222) в ненапоявана обработваема земя (211) с площ 0,77 km2, която обхваща землища от община Павликени (с. Върбовка и с. Димча) и от община
Сухиндол (гр. Сухиндол). С ликвидирането на Аграрно-промишлените комплекси (АПК) овощните градини са изоставени. В последния подпериод 2012–
2018 г. промените обхващат 11 землища от пет общини с обща площ 3,10 km2.
Трансформациите засягат 3 класа, като в 9 от землищата пасищата (231) се
трансформират в ненапоявана обработваема земя (211).
Всички тези промени протичат на фона на обезлюдяването на Деветашкото
плато и настаняване на външни ползватели, обработващи земеделските земи, за
които икономическият интерес е приоритет пред екологичния.
В МР „Брестница“ промените в земеделските земи са по-съществени през
последния подпериод. Аналогично на Деветашкото плато, площно (2,28 km2)

Фиг. 12. Разпределение на промените на типовете земно покритие по КОРИНЕ
на ниво 3 в клас Земеделски земи по подпериоди за: а) МР1 „Брестница“;
б) МР2 „Деветашко плато“; в) МР4 „Дъбраш“
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преобладава преобразуването на пасища (231) в ненапоявани обработваеми
земи (211). Тези промени обхващат около половината от промените за целия
наблюдаван период (фиг. 12а).
В МР „Дъбраш“ промените и в двата подпериода са свързани със загуба
на земеделски земи (фиг. 12в). Три класа (211, 231 и 242) земеделски земи са
трансформирани в кариери и открити рудници (131). За целия период това са
5,31 % от трансформациите. Те засягат землищата на селата Дъбница, Балдево
и Огняново.
ПРОМЕНИ В КЛАСОВЕТЕ ГОРИ И ПОЛУЕСТЕСТВЕНИ ПЛОЩИ ПО КОРИНЕ,
ЗЕМНО ПОКРИТИЕ, ПО МОДЕЛНИ РАЙОНИ И ПОДПЕРИОДИ

Промените, които се наблюдават в гори и полуестествени площи, обхващат всички моделни райони, но са с различно проявление във всеки един от
тях (фиг. 13). По-значителни като обхват са в МР2 „Деветашко плато“ и МР4
„Дъбраш“ и през отделните подпериоди протичат с известни различия (фиг.
13б, г). Така например, в МР2 (фиг. 13б) с най-голям обхват са промените през
втория подпериод (3,84 km2) и около 87 % от тях са свързани с трансформации
на широколистни гори (311) в преходна дървесно- храстова растителност (324)
в по-обезлюдените части на платото. В МР4 промените на ниво 1 (гори и полуестествени площи) се наблюдават през първите три подпериода. Най-голям е
обхватът им през първия подпериод (4,70 km2), като постепенно намалява през

Фиг. 13. Разпределение на промените на типовете земно покритие по КОРИНЕ
на ниво 3 в клас Гори и полуестествени площи по подпериоди за: а) МР1 „Брестница“;
б) МР2 „Деветашко плато“; в) МР3 „Шуменско плато“; г) МР4 „Дъбраш“;
д) МР5 „Буйновско-Мурсалишки“
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останалите два, съответно на 2,49 km2 и 1,11 km2 (фиг. 13г). По отношение на
промени от клас в клас през първия подпериод по-съществени са трансформациите от преходна дървесно-храстова растителлност (324) в широколистни
(311), иглолистни (312) и най вече в смесени гори (313). По-голям е делът на
залесяванията и по-малък е на изсичанията. Обратно, за останалите два подпериода по-характерни са изсичанията.
В останалите три района промените са незначителни. В МР1 „Брестница“
повече са изсичанията и по-малко залесяванията. Тези промени са малко над една четвърт от всички настъпили в този район (фиг. 13а). В МР 5
„Буйновско-Мурсалишки“ изсичанията в землища на селата Буйново, Кожари
и Ягодина от общ. Борино са причина за настъпилите промени (фиг. 13д). В
МР 3 „Шуменско плато“, което е защитена територия и в което се залесяват
предимно широколистни гори, са характерни изключително малки промени
(фиг. 13в).
ИЗВОДИ
В резултат на извършените анализи на земното покритие и земеползването
по номенклатура КОРИНЕ земно покритие на изследваните моделни райони,
могат да се направят няколко по-важни обобщения:
– Предварителният подбор на моделни райони с преобладаване на: а) защитена територия с прилежащи населени места извън нея; б) територия с преобладаващ дял на земеделските земи и с трайна тенденция на обезлюдяване;
в) горски площи с тенденция на обезлюдяване; д) територия с приблизително
изравнен дял на земеделски земи и гори и с малък брой населени места; е) преобладаваща горска територия с малък дял земеделска земя, сравнително гъсто
населена и с тенденция на запазване броя на населението, позволи на базата на
спецификата на тези моделни райони да бъдат наблюдавани различни модели
на промени. Резултатите показват, че основната разлика между петте моделни
района е както в географското им положение и различията в релефа, така и във
видовете земеползване при отчитане на протичащите структурни и икономически промени, променената социално-икономическа среда и обезлюдяването на
части от тях.
– В четири от моделните райони на ниво 1 на КОРИНЕ земно покритие,
клас гори и полуестествени площи е с преобладаващ дял над останалите класове. В МР3 „Шуменско плато“ делът на този клас на ниво 1 е най-голям и е
над 90 %. За моделните райони в Родопите дяловете се движат между 72-74 % в
МР4 „Дъбраш“ и 86-87 % в МР5 „Буйновско-Мурсалишки“. В МР1 „Бресница“
делът е около 52-53 %, т.е. той е относително близък до клас земеделски земи.
Единствено в МР2 „Деветашко плато“ преобладаващи са земеделските земи
(около 59 %), а горите и полуестествените площи са около 37-38 %. На ниво
1 на КОРИНЕ дяловото разпределение по класове за целия изследван период
показва незначителни промени, които са в посока на нарастване и на спад в
рамките до 2 % (табл. 2).
– Констатирана съществена особеност е, че промените са съсредоточени
преди всичко в земеделски земи и гори и полуестествените площи.
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– В изследваните моделни райони за периода на наблюдение е установен
различен брой класове земно покритие и земеползване на ниво 3, както следва:
МР1 „Бресница“ – 15; МР2 „Деветашко плато“ – 16; МР3 „Шуменско плато“ –
12; МР4 „Дъбраш“ – 16; МР5 „Буйновско-Мурсалишки“ – 13.
– Всеки моделен район според спецификата си е с преимуществено разпределение на един или друг клас от земното покритие. Така например, МР2
„Деветашко плато“ е с най-голям дял обработваеми земи (33,90 % за 2018 г.)
и с около 2 % спад при тях спрямо 1990 г. за сметка на увеличение на други
класове от земеделските земи. МР3 „Шуменско плато“ е с най-голям дял широколистни гори 71,15 % (2018 г.) и с тенденция на леко нарастване спрямо
1990 г. МР1 „Брестница“ е с 35,53 % широколистни гори, които са с най-голямата площ земно покритие – тя бележи спад малко над 2% в края на периода. МР5
„Буйновско-Мурсалишки“ е с най-голям дял иглолистни гори 63,51 % (2018
г.), който нараства с около 5 % спрямо 1990 г. МР4 „Дъбраш“ е с най-голям
дял иглолистни гори 42,97 % (2018 г.), нарастващ с около 1 % спрямо 1990 г.
Тенденция на нарастване се наблюдава и при смесените гори.
– Данните за промените на земното покритие за изследваните моделни
райони като цяло показват от незначителни до неголеми изменения. За целия
период промените от клас в клас обхващат 4 % от площта на МР1 „Брестница“,
5 % от МР2 „Деветашко плато“, 0,6 % от МР3 „Шуменско плато“, 1% от МР4
„Дъбраш“ и 0,3 % от МР5 „Буйновско-Мурсалишки“. С най-съществени изменения е МР2, особено в периода 1990–2000 г. (фиг. 6 – приложение, табл. 2).
Това до голяма степен се дължи на по-големите дялове земеделски земи в този
моделен район, а също и на настъпилите промени в селското стопанство и връщането на земята на техните собственици. Най-незначителни са измененията в
МР3, което е логично поради статута му на защитена територия по ЗЗТ. В останалите моделни райони, които са със значителни горски площи, измененията
са свързани по-скоро с промени във вида горска растителност (фиг. 6 – приложение).
– Във времето промените в земното покритие, особено при МР2 „Деветашко
плато“ и по-малко при МР1 „Брестница“, които са с по-големи дялове земеделска земя, следват социално-икономическите промени в обществото – от връщането на земята и разформироването на земеделските стопанства до предоставянето на субсидии в земеделието, с което отново започват промени в дяловете
на отделните класове земеделски земи. В годините от началото на „прехода“ се
забелязва трансформация основно на пасища (231), ненапоявани обработваеми
земи (211), овощни и ягодови насаждения (222). Тя е в резултат и на срив в животновъдството и изоставяне на върнатите малки по площ обработваеми земи.
В последните години тенденцията е обратна – с развитието на едрото земеделие
(от арендатори) се наблюдава трансформация на пасища и естествени тревни
площи в обработваеми земи.
– Установените промени в земното покритие в изследваните моделни карстови райони, макар и с незначителни до неголеми изменения, като цяло имат
пряко или косвено въздействие върху силно уязвимите карстови геосистеми.
Като примери могат да се посочат: трансформация на карста при промяна на
земеползването (напр., зелен карст – в гол карст, подпочвени кари – в карни
полета вследствие интензивна ерозия на обработваеми хумусно-карбонатни
179

почви или обезлесяване/изсичане); замърсяване на подземните карстови води
(химично, биологично, механично); ползване на въртопи като нерегламентирани сметища и др. (Велев и др., 1994; Великов и др., 1995; Петров и др., 1996;
Йорданова и др., 2013, Стефанов, 1997, 2013).
Изводите от настоящото изследване доказват необходимостта общинските
администрации и стопанисващите земите в карстовите райони при реализирането на стопански дейности да са запознати и да се съобразяват с настоящите
и очакваните промени и евентуални трансформации на земно покритие с оглед
превенция от негативни въздействия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поради припокриването в районите с развит карст на карстовите и социално-икономическите системи и създаващите се между тях взаимовръзки и
взаимоотношения, се проявяват редица негативни ефекти и трансформации.
Човешката дейност в карстовите територии води до преобразуване на типовете
карст (Гвоздецкий, 1972) и до структурно-функционални промени в карстовите
геосистеми (Andrejczuk, Stefanov, 2017). Тези промени от своя страна рефлектират, понякога и неочаквано, върху антропогенната дейност и социалната среда в
карстовите територии. Много от възникващите проблеми при взаимодействие с
уязвимата карстова среда могат да се решат чрез научнообосновани промени в
социално-икономическите (антропогенните) системи (Brinkmann, Parise, 2012).
Това налага добро познаване и мониторинг на карстовите геосистеми, включително и на промените в земното покритие и земеползването. Информацията
за тези промени е важен допълнителен източник за актуалното състояние на
специфичните и силно уязвими карстови територии. Проучванията, базирани
на земното покритие и земеползването, подпомагат и оптимизирането на управлението на земите и разработването на политики за стратегическо развитие на
карстовите райони.
Типовете земно покритие и земеползване и тяхното изменение вследствие
от антропогенен натиск или природна намеса влияят силно върху карстовите
геосистеми. Поради това информацията от КОРИНЕ може да се разглежда и
като част от интегриран мониторинг на карста и карстовите територии.
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TRENDS IN THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF
THE DABRASH KARST AREA OF THE WESTERN RHODOPES
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The main purpose of the study is to reveal the current state and trends in the demographic development of the Dabrash karst area. The karst in the study area has a limited spatial
distribution, but despite this fact, it is extremely diverse. The population with its number, demographic and social characteristics, its economic activity, indirectly influences the evolution
of the karst. The current ongoing processes of depopulation, aging and migratory mobility
of the population have been analyzed in the paper. The demographic and social characteristics of the population have been studied through calculation of indicators which describe the
demographic structures, thus allowing the disclosure of a number of features that determine
both the current state and the future development trends of the local population. The negative
demographic processes occurring in the Dabrash karst area, are less manifested in comparison to Blagoevgrad district and the country as a whole. The most significant demographic
problems in the area are the declining birth rates, the reduction of the number of young and
working-age population, the emigration and the low level of education of the local population.
These processes will have an increasing negative impact in the future, both on the demographic situation and on the overall sustainable development of the area.
Key words: Dabrash karst area, demographic development, depopulation, aging, educational and age structure of the population

ТЕНДЕНЦИИ В ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪБРАШКИЯ
КАРСТОВ РАЙОН В ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ
Александра Равначка
Абстракт: В публикацията са разгледани тенденциите в демографското развитие
на Дъбрашкия карстов район. Те, в съчетание с извършваната от населението стопанска
дейност, оказват влияние върху развитието на карста и пораждат разнообразни пробле1
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ми. Дъбрашкият карстов район териториално съвпада с едноименния дял на Западните Родопи, който е формиран между долините на реките Мътница, Места и Доспат. В
Дъбраш карстът е с ограничено площно развитие, но независимо от този факт, той е
изключително разнообразен по форми и районът се характеризира с голям брой защитени територии и значително биоразнообразие. В статията са анализирани съвременните процеси на обезлюдяване, застаряване и миграционно движение на населението. Изследвани са демографските и социалните характеристики на населението чрез
проследяването на определени показатели, което позволява разкриването на редица
особености, предопределящи както моментното демографско състояние, така и тенденциите в бъдещето му развитие. Това състояние е по-благоприятно в сравнение с тази
на областта и страната, което се дължи на особености в историческото развитие на населението, етническата му принадлежност и религиозните му убеждения. Независимо
от това, през целия разглеждан период населението на района намалява, но с по-ниски
стойности (-9,8 %) спрямо тези за Благоевградска област (-10,6 %) и страната (-11,8 %).
Негативна тенденция на намаление се наблюдава приблизително в 80 % от населените
места, което се дължи на отрицателните стойности на естествения и преди всичко на
механичния прираст. Налице е макар и по-слабо изразено влошаване на възрастовата
структура на населението в района, изрязващо се в нарастване на дела на лица над 65
годишна възраст. Като най-значими демографски проблеми се очертават спадът на раждаемостта, миграцията и високият дял на нискообразовано население. Над половината
от населението в района е с основно и по-ниско образование, а делът на лицата, никога
не посещавали училище, е 1,2 % (2011 г.). Това са процеси, които в перспектива ще
оказват все по-голямо негативно влияние както върху демографската ситуация, така и
върху цялостно устойчиво развитие на района. Демографските изменения в съчетание
с лошото икономическо развитие и ниската инвестиционна активност в района, използването на природните ресурси, както и с големия брой защитени територии, привлекателни за туристите, са определящи за състоянието и промените в карстогенезиса и
карста в изследваната територия.
Ключови думи: Дъбрашки карстов район, демографско развитие, обезлюдяване,
застаряване, образователна и възрастова структура.

INTRODUCTION
Over the last decades Bulgaria has undergone a number of political and socio-economic reforms, which lead to adverse demographic and economic consequences, the manifestations of which are most strongly reflected in rural regions and
mountainous areas, including karst geosystems.The anthropogenic impact on karst
areas has a number of effects and causes various problems, which, in turn, affect the
sustainability of these areas, the quantity and quality of natural resources.
The population with its number, demographic and social characteristics, its economic activity, as well as the existing infrastructure, directly and indirectly influence
the evolution of the karst. On the one hand, the ongoing processes of depopulation
and aging of the population in karst areas, lead to the expansion of desolate arable
land and to an increase of pastures, which in turn becomes a prerequisite for disruption of the existing karst environment. On the other hand, the increase of population
in such areas leads to intensification of the economic activity, including the development of construction, search for alternative employment such as quarrying, water
supply activities, and others that may affect the formation of karst.
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The paper analyzes the demographic situation in the Dabrash karst area. Territorially it coincides with the part of the Western Rhodopes bearing the same name
(Dabrash). The demographic and socio-economic development of the settlements in
the Dabrash karst area is determined by their historical development, the psychological and ethnic characteristics of the population, the existing natural conditions and
resources, the peripheral geographical location and the remoteness from the regional
center – the city of Blagoevgrad, and from the main roads in that part of the country.
The settlements in the study area are characterized by a relatively good demographic
situation – their population is declining and aging, but at a lower rate than in the rest
of the country. The area is characterized by poor economic development, low investment activity, extensive agriculture and poor urban development. Most of the settlements lack sufficient infrastructure, and in some places even sewerage networks and
treatment plants, which affects not only the quality of life of the population, but also
the cleanliness of rivers, the environment, and in particular – the existing karst forms.
DEMOGRAPHIC CHANGES, SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
AND URBANIZATION OF RURAL AREAS
As a result of a number of political and economic factors, significant demographic changes are taking place in rural areas, which leads to unsolvable problems
and irreversible consequences in their development. The problems of rural areas
have been the subject of research by a number of Bulgarian scholars, such as Geshev (1990), Iliev (2002), Ilieva M. (2000, 2001, 2002, 2006), Ilieva and Mladenov (2003), Ilieva, N (2018) Kazakov (2015), Koulov et al. (2019), Madzharova et
al. (2013), Markov (2000), Mladenov (2006, 2014, 2015), Mladenov and Dimitrov
(2015), Mladenov and Ilieva (2012), Patarchanov (2001), Patarchanova (2007), Petcova, T. (2017), Popov (2004), Ravnachka (2006), Tsekov (2014, 2015, 2018) and
many others. In their works, the experts focus on: the development trends and the
demographic situation in Bulgarian villages; the demographic and social structures of
the rural population; the demographic crisis and the factors for its various manifestation; depopulation and its consequences; the transformation of Bulgarian agriculture
and its impact on the demographic situation in the villages; the deepening spatial
disparities in the demographic and economic development; the changes in the labor
market and labor shortages.
Some of the most acute problems in the development of rural settlements are
related to depopulation and the high rates of population aging, emigration and the
high share of population with low level of education. The decrease in number of Bulgaria’s rural population began in the early 1960s, due to the state policy, related on the
one hand to administrative-territorial changes leading to changing the status of villages and declaring them for urban settlements (towns), the consequences of which led
to an increase of the urban population and the spread of urban lifestyle. On the other
hand, the rapid industrialization of the country triggered intensive migration flows
from rural to urban settlements. Until the early 1970s, the natural population growth
of the rural population had been able to compensate the migration losses. After that
period, urbanization caused large waves of migration to administrative centers, increasing the depopulation of rural areas. Thus, the 1975 population census recorded
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predominance of the number of urban population over the rural (Petkova, 2017).
According to Koulov et al. (2019) the centrally-planned economy of Bulgaria at that
time significantly changed the geography of the rural population and the value system
of the rural residents. Most of the owners of agricultural land moved to the cities and
have long lost any experience or interest in the rural lifestyle and agricultural work.
The better living conditions in the cities, the greater opportunities for professional
realization and access to high quality education, led to the emigration of young and
working-age population from the villages and thus contributed to the deepening of
the negative demographic processes.
Since 1989, in the context of transition from a centrally-planned to a market
economy, the demographic situation in the rural areas of Bulgaria has deteriorated
dramatically. Depopulation occurs at a high rate, due to a number of factors, the most
important of which are: the very narrow natural reproduction of the population; the
existence of a low-competitive and poorly diversified economy; inefficient reforms
in the agricultural sector, which led to great fragmentation of the arable land and
to loss of markets; lack of investment and poor infrastructure. “The transition was
much slower in the countryside and the rural regions were the least prepared to face
market competition” (Koulov et al., 2019). As a result of the reforms, a large part of
the rural population is losing their jobs and unemployment is reaching high levels,
which also determines the migration to urban settlements. Employment in agriculture
and tourism cannot lead to a significant increase in the number of new jobs, with
the exception of settlements which function as mountainous resorts, seaside and spa
resorts (Vaishar et al., 2018). Parallel to the above processes, a process of deepening
spatial disparities in the demographic and socio-economic development of urban and
rural areas is going on, as well as between rural settlements alone, mainly due to their
geographical location and ethno-religious profile of the population.
METHODOLOGY AND DATA
The aim of this study is to analyze the contemporary demographic processes of
depopulation, aging and migratory mobility of the population in the Dabrash karst
area of the Western Rhodope Mountains of Bulgaria. Studying the characteristics
of the population through calculation of various indicators, allows the disclosure of
a number of features that clarify both the degree of depopulation and the current
characteristics of the population, as well as some trends in the future development.
According to Mladenov et al. (2012) ‘Depopulation is the visible synthesised display
of the demographic crisis. As a term it has geographical essence for depopulation
is always a process in a certain area (territory). The term ‘depopulation’ signifies a
decrease in the total population number (as a result of natural and/or migration decrease)’(pp. 99).
The population changes have been studied at two levels of spatial organization:
at the regional level and at the level of local karst subareas, which allows a more
detailed analysis and focus on specific features of the population that have a direct
impact on the economic, social and environmental status of the studied area. The
analysis has been made for the 2001-2018 period, which overlaps a period of significant political, economic, demographic and social changes in the country.
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Demographic methods, as well as comparative geographical analysis and synthesis have been used in the study. The comparative method establishes the similarities and differences between demographic processes in spatial aspect. The study
is based on statistical data on the number and structures of the population from the
National Statistical Institute (NSI) of Bulgaria and summaries of legislative documents. The spatial differences have been visualized through tables and maps. In
this regard, and in order to reveal the intensity of the demographic processes, the
paper traces the change of the following indicators characterizing the demographic
situation in the area: number and dynamics of the population for the period between
2001 and 2018, population density, average annual population growth rate, crude
birth and death rates, natural and migratory population growth, relative share of
the population aged 0-14, 15-64 and over 65, relative share of the population of
primary and higher education as of 2011. Data from the so-called current statistics
on the number of population, births and deaths by settlements, as well as data from
the Census of the Population and the Housing in 2001 and 2011, were used for the
purposes of this study.
STUDY AREA
The Dabrash section of the Western Rhodopes is locked between the valleys
of the Matnitsa River, the Mesta River and the Dospat River. The southernmost tip
of Dabrash, located at the confluence of the Mesta River and the Dospat River, is in
Greek territory. Within the territory of Bulgaria, Dabrash covers an area of 940 km2.
It is characterized by hilly and mountainous relief, with an average altitude of 1171
m (the highest peak being Beslet - 1937.3 m above sea level), and has an asymmetric
development with a general slope to the southwest (Encyclopedia…, 1995).
The karst in Dabrash was developed in Proterozoic marbles. Marbles are often
layered with silicate metamorphites (gneisses, shales, amphibolites) or are cracked
by granite, pegmatite and quartz veins. Therefore, the karst forms occupy limited
areas and are unevenly scattered in the western and southwestern metamorphic mantle of Dabrash, within the altitude belt of 400-1600 m (Stefanov, 1981). The karst
in Dabrash has a limited areal development – just 5.64% of the area (Stefanov, P.,
personal message, 1988). Despite this fact, the karst in the study area is extremely
diverse, while the allogeneic type is dominating (Yakuch, 1979). Almost all types
of surface karst forms are present in the relief, with the predominance of limestone
pavements. One of the longest cave systems in the Rhodopes was formed in Dabrash
– the Manailovska Dupka – 2299 m of length and denivelation of 115 m (Stefanov,
1982). The largest springs in the area are also connected with the karst formation –
those are the spring near the village of Kochan, the Varok spring near the village of
Slashten, Banyata spring near the village of Godeshevo and the spring from the Manailovska Dupka cave near the village of Ribnovo (Stefanov, P., personal message,
1988; Encyclopedia…, 1995).
According to the zoning of karst and caves in Bulgaria, performed by V. Popov, Dabrash is delineated as an independent karst area (Fig. 1) (Encyclopedia…,
1995).
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Fig. 1. Karst areas in Blagoevgrad district (according to Vl. Popov,
„Encyclopedia of the Pirin Region“, volume 1, 1995)

Due to the specifics in the distribution of the karst areas, the studied region can
be additionally divided into three karst subregions (Stefanov, P., personal message,
1988):
• Northwestern (Ribnovo-Osikovo), developed in the upper reaches of the Kurtovitsa River (Mihova, Stefanov, 1993). The karst is mainly of the armored type, with
a predominance of underground forms, including the Manailovska Dupka cave.
• Central (Satovcha-Kochan), where surface karst forms predominate, including two uvalas and the semi-blind karst valley of Kurudere, whose waters sink, and
through an indicative experiment have been traced to the the Kochanska River spring
(Stefanov, 1983).
• South (Chech subarea: Valkosel-Godeshevo). It has the largest area and is located the lowest, on the left slopes of the Chech gorge of the Mesta fault zone. Out of the
surface karst forms, limestone fields – transformed by human activity – predominate,
while precipice caves and crevice caves are the most common underground forms.
A number of protected areas exist in Dabrash: two nature reserves of the maintained type (the „Konski dol“ and the „Temnata gora“), natural landmarks (the „Kay192

aliyskite skali“ and the „Kupena“), the „Chernata skala“ rock formation, etc. However, no karst has developed within their borders. Limited karst areas fall within several
protected areas of NATURA 2000: the „Rhodopes - Western“, the „Lower Mesta“
and the „Mesta River“ protected areas (under the Habitats Directive) and the „Western Rhodopes“ and the „Mesta“ protected areas (under the Birds Directive).
The attractiveness of a number of tourist sites in Dabrash creates preconditions
for the development of tourism: spa tourism (the village of Ognyanovo), rural tourism (the villages of Kovachevitsa and Leshten), architectural tourism (the village of
Kovachevitsa) and ecotourism are developed in the area. According to Vaishar et al.
(2018) tourism in protected areas is unlikely to provide a sufficient number of jobs so
as to make young people to return to the villages, while its development can lead to
destruction of natural landmarks and karst forms.
The area is characterized by mountainous terrain, diverse soils and vegetation, which are the basis for development of logging and mountain farming. The
forests cover approximately two-thirds of the territory of Dabrash. Forests are the
main source of employment of the population through activities such as logging,
wood processing and tourism. Logging has an important economic significance
for the settlements in the area, but is also a source of firewood for personal use by
the households (Municipal Plan .. Garmen 2014-2020, 2020). This in turn leads to
vulnerability of the karst geosystems and results in the formation of the so-called
bare karst.
The Dabrash karst area includes 37 settlements with a total population of 34 261
people (as of the end of 2018, NSI data). The settlements fall within five rural municipalities (LAU 1): Satovcha and Garmen, with all their settlements, Hadzhidimovo
(the villages of Blatska and Ablanitsa), Gotse Delchev (the villages of Bukovo and
Gospodintsi) and Bansko (the villages of Gostun, Osenovo and Filipovo), all within
Blagoevgrad district (NUTS 3) (Fig. 2).
The three local karst subareas include eight settlements with a combined population of 13 005 people. The Northwestern, or the Ribnovo-Osikovo subarea, includes
the villages of Ribnovo and Osikovo, located in the municipality of Garmen. The
Central subarea includes the villages of Satovcha and Kochan, and the Southern subarea – the settlements of Valkosel, Godeshevo, Slashten and Tuhovishta, all within
Satovcha municipality (Fig. 2).
During the study period, the process of depopulation (i.e. entire depopulation
of settlements) in Dabrash is proceeding at a slower pace compared to most of the
country. There is a trend of decreasing share of settlements of the „very large“
and „largest villages“ categories, while the share of villages of the „smallest“ and
„small villages“ categories is increasing (Table 1). The categories of „small to medium-sized villages“ and „medium-sized villages“ predominate in the area: as of
the end of 2018, their share was 24.3% of all settlements. The largest share of the
population in the area (36%), however, is concentrated in the category of „very
large“ villages, with a population of 2001 to 3000 people (Table 1). This group of
settlements includes Ribnovo (pop. 2822), Ablanitsa (pop. 2503), Valkosel (pop.
2375), Kochan (pop. 2371) and Debren (pop. 2245). The least populated are the
villages of Leshten (pop. 3), Gostun (pop. 31), Kovachevitsa (pop. 39) and Osenovo (pop. 51) (Tabl. 1).
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Fig. 2. Boundaries of the settlements’ adjacent land-use areas
in the Dabrash karst area

The average population density in the area is low: as of the end of 2018, it
was 37.7 p/km2, with a decreasing trend during the studied period (41.7 p/km2 as of
2001). For comparison, the average population density in Blagoevgrad district and
the country is 48.5 p/km2 and 63.4 p/km2 respectively (Regions…, 2018). The process
of depopulation at the national and the regional level leads to the desolation of arable
lands and to their erosion (Tsekov, 2018), which in turn leads to a negative impact on
the karst forms in the area.
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Table 1.
Structure of the settlements in the Dabrash karst area by number of population
(according to NSI data)

Relative share of villages
in the category

Relative share of the
population in the category

Relative share of villages
in the category

Relative share of the
population in the category

2018

Relative share of the
population in the category

2009

Relative share of villages
in the category

2001

Smallest (pop. 1 - 100)

8.1

0.4

10.8

0.5

10.8

0.4

Small (pop. 101 - 200)

5.4

0.8

5.4

1.0

8.1

1.5

Small to medium-sized
(pop. 201 - 500)
Medium-sized (pop. 501 - 1000)

27.0

9.9

24.3

9.2

24.3

9.4

18.9

12.9

21.6

15.2

24.3

19.2

Large (pop. 1001 - 2000)

21.6

30.5

18.9

27.5

18.9

33.5

Very large (pop. 2001 - 3000)

16.2

37.5

16.2

38.4

13.5

35.9

Largest (pop. over 3000)

2.7

8.0

2.7

8.3

0.0

0.0

Category of villages by number
of population

RESULTS AND DISCUSSION
Demographic development of the Dabrash karst area

The changes in the demographic characteristics of the population in the study
area are directly dependent on the population’s historical development, its ethnicity
and religious beliefs, the economic environment and the policies pursued at the regional level.
The Dabrash area has a relatively good demographic situation compared to the
rest of the country, although during the studied period a trend of population decrease
and deterioration of the demographic structures had been observed. This is a direct
consequence of the demographic transformation, expressed through the reduction
of the country‘s population as a whole and the depopulation of rural areas. Tsekov
(2018: 3) points out that “[…] over the last seven decades, depopulation has gradually
encompassed the rural settlements in 92% of the municipalities and all settlement categories - from the largest to the smallest villages”. Similar to the trends in the country
and in the area under consideration, depopulation affects the better part (82%) of the
settlements. For the 2001–2018 period, the population of the area decreased by 3 730
people, which resulted in an average annual growth rate of -0.5% (Fig. 3).
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Fig. 3. Population dynamics in the Dabrash karst area
for the 2001-2018 period (NSI data)

There are many factors that determine the population decline, but the greatest
impact is exerted by the negative socio-economic processes taking place in the area,
leading to emigration and declining birth rates. The settlements are characterized by a
low-competitive economy of an agro-industrial structure, with a large fragmentation
of agricultural land and a large number of small farms, which has an indirect impact
on the karst forms in the area.
As of the end of 2018, the population in Dabrash was 34 261 people or 11.2% of
Blagoevgrad district’s total. Despite the ongoing process of population decline, the
Dabrash karst area is one of the few exceptions to the process of rapid depopulation
of rural regions in the country. According to Mladenov’s (2014) classification for the
degree and strength of depopulation, based on two main indicators (average annual
growth rate and relative change of the population number between the end year and
the base year), the area is classified as an area of slight-depopulation. Throughout
the study period, the population of the area decreased, but with lower values (-9.8%)
compared to those observed in Blagoevgrad district (-10.6%) and the country as a
whole (-11.8%). There are two main reasons for the milder population decrease: the
preserved demographic potential and the belated demographic transition in the area.
These two reasons result in positive natural population growth, which managed to
compensate the migration losses at the beginning of the study period (Ilieva, N. 2018)
(Table 2). After 2011, the negative demographic trends in the area deepened and the
natural population growth acquired negative values (-2.1 ‰) (NSI).
At the beginning of the study period, the settlements in the area exhibited higher
birth rates, which decreased in the following years and by 2018 they were 8.5 ‰ on
the average – lower than the district average (8.7 ‰) and the national average (9 ‰).
The main reasons for this unfavorable trend are emigration and population decline,
including the number of women of childbearing age, as well as a change in people‘s
value orientations. There has been a continuous increase of death rates due to population aging, low living standards and difficult access to medical services. In 2001,
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Table 2.

Indicators of the natural reproduction of the population (NSI data)

Natural growth (‰)

Crude birth rate (‰)

Crude death rate (‰)

Natural growth (‰)

Crude birth rate (‰)

Crude death rate (‰)

Natural growth (‰)

2018

Crude death rate (‰)

2011

Crude birth rate (‰)

2001

Bulgaria

8.6

14.2

-5.6

9.6

14.7

-5.1

8.9

15.4

-6.5

Blagoevgrad district

8.9

10.5

-1.6

9.8

11.9

-2.1

8.7

13.2

-4.6

Dabrash karst area

10.1

8.8

1.3

10.1

10.0

0.1

8.5

10.6

-2.1

Territorial units

the mortality rate in Dabrash was 8.8 ‰, gradually increasing over the years and
reaching 10.6 ‰ in 2018 (Table 2).
Despite these unfavorable changes, the area stands out with better indicators
of natural reproduction of the population compared to rest of the country, which is
mostly a result of the ethno-confessional structure of the population, its relatively
well-preserved age structure and its lower level of education.
According to the 2011 Census of the Population and Housing, 16.2% of the
area’s population declared themselves as ethnic Turks2. Their relative share in the
area is twice higher than the national average (Fig. 4). The ethnic Turkish population

Fig. 4. Ethnic structure of the population as of 2011 (NSI data)
2
The Turkish population in the study area actually represents Bulgarian Muslims, some of whom
declared Turkish ethnicity during the last censuses of the population.
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is characterized by higher birth rates and lower migratory mobility compared to the
Bulgarian population, despite the fact that in the last two decades there has been an
increase in emigration. The relative share of Roma (6.7%) in the area is also higher
than both the district average (3.4%) and the national average (4.3%). This ethnic
group is characterized by a number of specific features in its cultural and social development, their specific demographic behavior, expressed in higher birth rates and
a younger age structure of the population compared to any other ethnic group in the
country (Fig. 4).
The aging of the population is one of the most important demographic factors,
affecting not only the overall demographic situation, but also other spheres of social
life such as employment, quality and quantity of the workforce, standard of living,
healthcare, etc. The age structure of the population is influenced by changes in the
reproductive behavior, changes in the value orientation, migration, ethno-confessional features of the population, and the overall economic development (Naydenov,
Traikov, 2016).
Despite the ongoing negative trends, the population in Dabrash is characterized
by a slower rate of aging. The share of persons aged 0-14 is higher, while that of the
population aged 65+ is lower, compared to those shares for the country as a whole,
Blagoevgrad district and most of Bulgaria’s rural areas (Table 3). The age dependency ratio (based on the share of senior population) is also characterized by values
(21.3%) lower than those for the district (28.3%) and the country as a whole (32.5%).
Although less pronounced, the process of demographic aging in the study area
is visible through the increase of the share of persons aged 65+ (Table 3): during the
2001-2017 period, their share increased by 4%. Similar to the trends typical for all
rural areas of the country, this process in the Dabrash area is more pronounced among
women, as a result of the lower average death rate (Koulov et al., 2019). The sex-age
structure of the population in the area shows that men predominate in the population
groups up to 54 years (52% of the total population), after which the share of women
prevails.
One of the main social problems in the area is the low level of education of the
population, which has a negative impact on the quality of the labor force and on the
functioning of the local labor markets. The comparative analysis of the data shows
that the area is characterized by a lower share of people with higher education and a
much higher share of people with primary and lower level of education, compared to
Table 3.

Age structure of the population (NSI data)
2001

2011

2017

0-14

15-64

65+

0-14

15-64

65+

0-14

15-64

65+

15.3

67.8

16.9

13.2

68.3

18.5

14.3

64.7
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Blagoevgrad district 18.0

69.0

13.0

14.0

70.0

16.0

14.6

66.6

18.8

Dabrash karst area

66.6

10.6

17.5

69.6

12.9

16.8

68.6

14.6

Bulgaria
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22.8

Fig. 5. Structure of the population by attained educational level
as of 2011 (NSI data)

both the district and the national average (Fig. 5). Approximately 60% of the population in the area has primary and lower level of education, while the share of people
who have never attended school is 1.2 %.
The reasons for that situation are different, the most important of which are: the
traditions and the psychological characteristics of the population declaring Turkish
ethnicity, the low level of education of Roma (residing mostly in the villages falling
within the municipality of Garmen), lack of sufficient income, the remoteness of
the villages from the municipal centers, where most of the schools are concentrated, and the involvement of children in family farms (Ravnachka, 2017). According
to Vekova et al. (2010), education and training of the population are the basis for
sustainable development of each settlement. The unfavorable condition of the educational structure of the population in the area is a prerequisite for low living standards and poverty among the population, hence – its difficult integration into the
labor market. In the settlements of the area, mainly activities of the primary and secondary sector are developed: agriculture and forestry, extraction of rocks for tiling
materials (in the villages of Krushevo, Oreshe and Dolno Dryanovo), marble and
lignite (Baldevo and Ognyanovo). This is confirmed by the data from the Census of
Agricultural Holdings conducted in 2010, according to which 14 537 people in the
settlements belonging to the municipalities of Satovcha and Garmen (with a total
population of 31 477) work in agricultural holdings. Extensive and non-diversified
agriculture is being developed, while most of the production is for own consumption, and therefore, not available on the market (Ravnachka, 2017). The existence
of quarries and the extraction of materials, in turn leads to destruction of both karst
forms and arable land.
During the study period the area is characterized by negative net migration rate
(-6.0 ‰), while the highest migratory mobility of the population was recorded in the
2001-2010 subperiod. Similar to the trends in all rural areas of the country, here too,
the economic transformation, the unemployment, the negative processes in agriculture, poverty, the changes in the value orientation of the population and the striving
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for a better life, are all factors that predetermine emigration of the population (Atanasova, Malamova, 2011). In the villages of the area the economic conditions and
the social infrastructure are unfavorable, which triggers migration of young population – a large part of the working-age population (mostly men) emigrate abroad,
returning temporarily during the winter months of the year. The saved funds are used
to meet the needs of households and improve the living conditions, for medical and
dental services, to help out relatives, to educate children, etc. In certain settlements
in the area the net migration rate is positive, but that does not have a significant impact on the overall demographic situation in the area and in particular – on the process of depopulation. The continuing negative trends of emigration, albeit the better
net migration values, will exacerbate the existing demographic and socio-economic
problems.
Intra-regional differences in the demographic development

The spatial differences in the demographic processes in the Dabrash karst area
are manifested not only in the temporal aspect, but also exhibit different intensity.
As of 2001, more than half of the settlements were in better demographic situation
compared to the one they were in 2018, while the population number decreased in 29
out of all 37 settlements in the area (Fig. 6).
The villages of Hvostyane, Dabnitsa, Ribnovo, Garmen, Dolno Dryanovo (Garmen municipality), Bukovo and Gospodintsi (Gotse Delchev municipality) exhibit
positive values of the average annual growth rate for the studied period due to higher
natural growth rate and lower migratory mobility of the population compared to other
settlements. The highest negative values of the average annual growth rate (below
-2.0%), on the other hand, were recorded in the villages of Gostun, Osenovo (Bansko
municipality), Leshten and Oreshe (Garmen municipality). In this group of settlements the main reason for the population decrease is the small demographic mass and
the high negative values of the natural population growth. The least negative values
of the average annual growth rate for the studied period (from 0.0 to -1.1%) were
exhibited in a group of villages that make up for 37.8% of all, where the population
decline was mainly due to emigration (Fig. 6).
During the 2001-2018 period there was an expansion of the territorial scope of
the settlements with negative natural growth of the population. As of 2001, 51.1%
of the settlements in the area were characterized by positive values of the natural
growth, while five villages had values exceeding 10.0 ‰. After 2011, the share of settlements of positive natural growth began to decline rapidly and by 2018 their relative
share had decreased to 32.4% of all settlements (Fig. 7 and Fig. 8).
The reasons for this are related to the declining birth rates, aging, low living
standards and emigration of young people. The highest negative values of the natural population growth (below -20.1 ‰) were recorded in the mountainous villages
of Leshten, Osenovo and Gostun. The villages of Marchevo, Godeshevo, Zhizhevo,
Krushevo, Dolen and Baldevo follow, with values ranging from -20 ‰ to -10, 1 ‰.
Those are settlements of Bulgarian Orthodox population whose age structure is highly deteriorated. On the other hand, in settlements where the ethnic and religious profile of the population is dominated by ethnic Turks and Roma, combined with their
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Fig. 6. Average annual population growth for the 2001-2018 period (%)
in the Dabrash karst area (calculations based on NSI data)

larger total number of population, predetermine the positive natural growth in villages such as Ognyanovo, Gorno Dryanovo, Bukovo, Filipovtsi, Ablanitsa, Gospodintsi,
Garmen, Hvostyane, Debren, Ribnovo and Fargovo. In the village of Kovachevitsa,
the positive values of the natural growth rate are due to statistical distortions resulting
from the small demographic mass (34 people).
The intra-regional differences in the values of the natural population growth
coincide to a large extent with the differences in crude birth and crude death rates.
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Fig. 7. Natural population growth in 2001; (NSI data)

Birth rates higher than the average for the Dabrash area and Blagoevgrad district
are observed in larger villages and in those with a higher share of Roma and Turks
– 33% of the settlements (again including Kovachevitsa for the above-mentioned
reason). On the other hand, death rates above the average for the district (13.2 ‰)
and the region (10.6 ‰) were recorded in 56.7% of the settlements. The highest
death rates (over 20‰) were observed in the villages of Zhizhevo, Godeshevo, Ore202

Fig. 8. Natural population growth in 2018 (NSI data)

she, Gostun, Osenovo and Leshten, due to their small size and highly deteriorated
age structure.
Territorial differences in the age structure of the population predetermine to a
large extent the specifics of the demographic situation of the area in spatial terms. The
decrease of population in the younger age groups is typical for all settlements in the
area (Fig. 9 and Fig. 10).
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Fig. 9. Share of the population aged 0-14 as of 2001 (NSI data)

Nevertheless, in 2017 21.6% of the settlements had a share of the population in
the age group of 0-14 years higher than the average share for the area (16.8%), while
in 59% of the settlements that share was higher than the district average (14.5%). The
settlements of Gostun, Osenovo, Leshten, Kovachevitsa and Oreshe exhibit the highest rates of depopulation and the most unfavourable age structure of the population.
In those villages the share of population under 14 years of age is three times below
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Fig. 10. Share of the population aged 0-14 as of 2017 (NSI data)

the area average, and in the first three villages in the list there are no persons in this
age group at all. The settlements of Garmen, Gospodintsi, Ribnovo, Bukovo, Debren
and Dolno Dryanovo, on the other hand, have a share of population aged 0-14 over
20% of the total, which gives grounds to define them as settlements with a relatively
good demographic potential.
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Demographic development of the local karst subareas

As it has been already indicated, three local karst subareas have been formed
on the territory of the Dabrash karst area, encompassing eight settlements of similar
demographic and economic characteristics (see Fig. 2). The subareas include some
of the most populous villages in the area (Table 4). This results in both direct and
indirect impact on the existing karst forms through the development of economic
activities in those settlements.
Despite the negative demographic changes, the settlements in the three karst
subareas exhibit slower rates of depopulation, which is to some extent determined
by the ethno-religious characteristics of the population – a high share of Bulgarian
Muslims, Turks and Roma, who all distinguish themselves with a specific social, reproductive and migratory behavior. For example, in the Central subarea, the share of
Roma is 7.1% of the population, while in the Southern and the Northwestern subareas
the share of ethnic Turks is 23.2% and 9.4%, respectively. The process of population
aging will continue in the future, but at a slower pace. Regarding the analysis of the
spatial differences in the demographic development trends in the three subareas, it
was found that during the study period the population decreased in two of them. The
biggest decrease was recorded in the Satovcha-Kochan subarea – by 1188 people,
resulting in an average annual growth rate of -1.2%, due mostly to the negative values
of the natural population growth. The demographic situation is similar in the Valkosel-Godeshevo subarea (Table 4) where the population decreased by approximately
1000 people, with a slightly milder average annual decrease rate (-0.9%), but still
higher than the area average (-0.5%). In both subareas there has been a trend of population aging, more pronounced in the Satovchansko-Kochanska subarea. In 2017,
the share of people under 14 years of age had decreased by 0.8% for the Satovchansko-Kochanska, and by 2.6% for the Valkosel-Godeshevo subarea, compared to 2011.
In both subareas the share of persons in this age group is 14.4%, which is lower than
Table 4.
Indicators characterizing the demographic situation in the local karst subareas
of the Dabrash karst area (based on NSI data)
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Natural pop.
growth (‰)

Migration pop.
growth (‰)

86.8

38.3

3324

3.9

-7.2

0.39

20.5

88.3

47.0

4156

-6.5

10.3

-1.2

14.4

78.7

70.2

5525

-6.7

-3.2

-0.9

14.4

Population
growth rate
(2001-2018)
Relative share
of the pop.
aged 0-14

Population
number

Southern
(Chech: Valkosel-Godeshevo)

2017

Average pop.
density
(p./ km2)

Northwestern
(Ribnovo-Osikovo)
Central (Satovcha-Kochan)

2018

Area (km2)

Subarea

the area’s average and in the long run will lead to greater difficulties in the economic
and social sphere.
In the period between 2001 and 2018, the number of the population only increased (by 219 people) in the Ribnovo-Osikovo subarea. That increase was mainly
due to the positive natural growth of the population in the village of Ribnovo, regardless of the ongoing trends of declining birth rates and increasing death rates. This in
turn is a direct consequence of the religious structure of the population (Bulgarian
Muslims and ethnic Turks), which predetermines the higher birth rates. This subarea has observed intensified emigration in recent years (Table 4), which in the long
run will have an adverse impact on the demographic and economic situation in the
settlements affected. The emigration flow is directed both towards other areas of the
country and abroad, and is related to the desire of young people for better professional realization, better education and higher incomes. At this stage, the population in
the subarea is still characterized by a relatively preserved age structure – the share of
persons under 14 years of age (20.5%) is higher than the area average (16.8%).
It can be summarized that the demographic changes in two of the three subareas
have a similar character and do not differ significantly. This is due to their geographical location, socio-economic development and ethno-religious characteristics of their
population. Only in the third subarea (Ribnovo-Osikovo) the demographic processes
still exhibit slightly better development compared to the other two subareas.
CONCLUSION
In conclusion, it can be summarized that during the 2001-2018 period, the depopulation processes in the area affect approximately 80% of the settlements. This is
due to the negative values of both the natural and the migration growth, with a higher
degree of influence of the negative net migration rate. There is a process of expanding the territorial scope of settlements in which the demographic crisis is deepening.
The demographic transition has ended in most of the studied territorial units, with the
exception of seven settlements (Hvostyane, Dolno Dryanovo, Gospodintsi, Bukovo,
Garmen, Dabnitsa and Ribnovo) with a high share of Bulgarian Muslim, Turkish and
Roma population. These settlements exhibit a positive trend of population growth and
higher birth rates, and can be considered in the future as settlements with relatively
good demographic potential, but with unsatisfactory educational and professional
characteristics of the workforce. Of all three subareas, only the Ribnovo-Osikovo
subarea exhibits population growth. However, analyzing the trends during the study
period, it can be assumed that in the long term this subarea too will be affected by the
process of depopulation.
The most important demographic problems in the Dabrash karst area are the
decline in the birth rates (by two permille points), the reduction of young population
aged 0-14 (by six percentage points), emigration and the low level of attained education. These processes will have an increasing negative impact in the future, both on
the demographic situation and on the overall sustainable development of the area, including the formation of workforce potential. These adverse trends will not only exacerbate the existing spatial, economic and social problems in the study area, but will
also have a negative impact on land-use and the natural and anthropogenic resources,
which in turn is likely to affect the local landscape, including the karst formations.
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These are interrelated problems, the solution of which requires the implementation
of a set of national and regional measures, based on the efficient use of local natural
resources. The measures should provide an improvement of the living standards of
the population, the infrastructure and the economic microclimate of the area, raising
the education level, creating jobs and returning of young and working-age population
back to the villages. Otherwise, depopulation in the area will proceed at a faster pace
and the existing problems of economic, social and demographic nature will deepen.
Despite the established negative trends in the demographic development of the
settlements in the Dabrash karst area, they exhibit a relatively well-preserved demographic potential, while the discussed negative processes are less acute compared to
the rural settlements in Blagoevgrad district and the country as a whole.
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TO KARST AREAS IN POLAND ON THE EXAMPLE
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In the article, the authors present selected examples of protection and access to karst
areas, mostly on examples from the Silesian Voivodeship, the area of which is administered
by the authority of the Complex of Landscape Parks of the Silesian Voivodeship (CLPSV).
The Eagles’ Nests Landscape Park (ENLP) is one of the oldest landscape parks in Poland.
The diverse natural, landscape and cultural of environment of the karst area of the Krakow
– Częstochowa Upland is protected in this landscape park. In the article the authors will
focus on the main internal and external threats to the karst area on the example of ENLP and
the methods of their elimination. ENLP has a planning document, a protection plan, which
introduces the division of the park area into areas and sub-divisions for protection activities,
functional zones and sub-zones. A total of 6 areas with varying degrees of protection and access were determined. Various activities are carried out to protect one of the main karst areas
in Poland. In addition to conservation nature protection specified in planning documents, an
important element of this protection are activities of active nature protection, as well as preventive, promotional and educational activities. Cooperation between various institutions in
Poland and with representatives of other institutions dealing with the protection of karst areas
in Europe is also important.
Keywords: karst areas, landscape park, protection plan, active nature protection activities, education, promotion of the protection areas, the Kraków-Częstochowa Upland, The
Eagles’ Nests Landscape Park
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ПРОБЛЕМИ НА ОПАЗВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО КАРСТОВИ РАЙОНИ
В ПОЛША НА ПРИМЕРА НА ЛАНДШАФТЕН ПАРК „ОРЛОВИ ГНЕЗДА“
(КРАКОВСКО-ЧЕНСТОХОВСКО ВЪЗВИШЕНИЕ)
Дорота Окон, Ева Журовска–Олес
В статията авторите представят избрани примери за защита и достъп до карстови
райони, като са приведени примери от Силезийското воеводство, чиято територия е
под надзора на организацията „Комплекс от ландшафтни паркове на Силезийското вое
водство“ (КЛПСВ). Ландшафтен парк „Орлови гнезда“ (ЛПОГ) е един от най-старите
ландшафтни паркове в Полша. В него се опазва разнообразието от природни и културни ландшафти в карстовата зона на Краковско-Ченстоховското възвишение. В статията
авторите поставят акцент върху основните вътрешни и външни заплахи за карстовата
зона на примера на ЛПОГ и методите за елиминирането им. ЛПОГ разполага с план
за опазване, според който паркът е разделен на защитени зони и подзони, както и на
функционални зони и подзони. Определени са общо 6 зони с различна степен на защита
и достъп. Провеждат се различни дейности за опазване на един от основните карстови
райони в Полша. В допълнение към дейностите по опазване на природата, посочени в
плановите документи на парка, важен елемент от съхраняването на защитените зони
са и дейностите по активно опазване на природата, както и превантивните, рекламните
и образователните дейности. От важно значение е също така сътрудничеството между
различните институции в Полша, както и сътрудничеството с представители на други
институции, които се занимават със защитата на карстовите райони в Европа.
Ключови думи: карстови райони, ландшафтен парк, план за опазване, активни
природозащитни дейности, образование, промотиране на защитените територии, Краковско-Ченстоховско възвишение, Ландшафтен парк „Орлови гнезда“

INTRODUCTION
One of the landscape park administered by the Complex of Landscape Parks of
the Silesian Voivodeship (CLPSV) is The Eagles’ Nests Landscape Park (ENLP). The
ENLP is one of the oldest landscape parks in Poland. Under Article 16.1 of the Act
on nature conservation (Act of April 16, 2004 on nature conservation in Poland) the
landscape park is an area that is conserved on account of its natural, historical, cultural, and landscape values in order to conserve, and what is important to popularise the
values under the conditions of balanced development.
The diverse natural, landscape and cultural of environment of the Krakow –
Częstochowa Upland is protected in this landscape park. Within the entire all Kraków
– Częstochowa Upland the most valuable areas are also protected in the form of:
Ojców National Park (since 1956), nature reserves, nature monuments, ecological
sites, documentation sites, and Natura 2000 areas.
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CHARACTERISTICS OF THE AREA (MAIN INFORMATION)
Geographically, most of the ENLP area is located within the Kraków – Częstochowa Upland (Kondracki, 2000). In administrative terms, about 90% of this park is
located in the Silesian Voivodeship, the rest in the Lesser Voivodeship (Fig. 1). The
surface of the ENLP rises to a height of about 300 m a.s.l. in the Warta valley in the
north to about 500 m a.s.l. in the south. The ENLP protects part of the most extensive and uniform karst region in Poland. The contemporary shape of the surface of
the Park is the result of long-lasting and complicated processes, of which the most
important were the weathering processes (including karstification) (e g Krajewski,
Matyszkiewicz, 2009; Lewandowski, 2009; Tyc, 2001, 2009). For the geological
structure of the area, the upper Jurassic of the Mesozoic era is the most important.
Currently, picturesque limestone monadnocks dominate the landscape of the park.
(Fig. 2). It is very common that two lithological types are present in the rocks – in the
lower part thin – bedded limestone occur and in the upper part – massive ones (e.g
Krajewski, Matyszkiewicz, 2009). Bedded limestone can be most often observed in
quarries.
The Upper Jurassic massif falls monoclinically to the north-east (Głazek et al.,
1972, 1989). From the west, the Upland (and ENLP) ends with a denudation threshold reaching a relative height of 100 m. The change of terrain was also made during
and due to glaciation (e. g Lewandowski, 2009).

Fig. 1. Location and boundaries of the Eagles’ Nests Landscape Park - general outline;
setting: Open Street Map 2020; made by P. Niedbał
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Fig. 2. Biakło hill near Olsztyn. Photo by D. Okoń

Caves and rock - shelters are one of the most characteristic objects created as a
result of karst processes. So far, about 700 caves have been inventoried in this area.
The deepest cave Studnisko is located in the northern part of the Park, in the biggest
nature reserved named: „Falcons Mountains”. Its depth is about 77 m. The Wierna
cave is the longest object in the Park. Its length is over 1000 m. (e. g Gradziński,
Szelerewicz, 2004).
Hydrographic conditions are characterized by a rare network of surface watercourses, zonal flows of underground streams, and a rich underground water reservoir.
Flat valleys filled with fluvioglacial sands of Central Poland glaciations, draining
water periodically - during spring thaws or intense summer rainfall, are typical for the
ENLP. The ENLP is crossed by the watershed between the Vistula and Odra rivers (e.
g Różkowski, 2009). The southern part lies in the Vistula basin, and the northern part
in the Warta basin - the main tributary of the Oder River. River gorges are its characteristic geomorphological element. In the northern part ENLP is cut by the Warta
River gorge south of Częstochowa. Characteristic are also the numerous springs that
are a valuable element of this region in terms of hydrography, landscape and culture
(Fig. 3).
Beech forests are the most important forest complexes in the Park, and their
diversity depends, among others on the ground and exposure. Monadnocks and limestone hills are overgrown with xerothermic grasslands and rock grasslands. Many
plant species found here are rare and endangered in Poland and Europe (endemics:
Cochlearia polonica and Galium cracoviense). Among the fauna, the most characteristic is the bat fauna. The annual winter counting shows that the bat population
remains at a similar level. In 2019, about 2,500 bats belonging to 12 species were
counted. Counting was carried out in 27 objects. They were most frequently represented by the species Myotis myotis and Myotis nattereri (T. Postawa, oral information, 2019).
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Fig. 3. Zygmunta karst Spring in the Parkowe nature reserve. Photo by D. Okoń

Fig. 4. Castle hill in Olsztyn. Photo by D. Okoń

216

The name of the Park comes from medieval castles that were built high on steep
and difficult to reach limestone rocks (monadnocks) (Fig. 4). Currently, most of them
are in a state of ruin, however they are strongly integrated into the local landscape,
determining the history and heritage of the region. The area, due to the specificity of
the karst landscape, is characterized by much earlier traces of human stay in caves,
shelters and overhangs located in Sokole Mountains, Kroczyckie Rocks, Podlesice
Rocks, the Wodąca Valley, Smoleńsko-Niegowonice Hills and the Udorka Valley.
Over 40 Palaeolithic and Neolithic sites were found here. Particularly noteworthy is
the Biśnik Cave where relics of more than 20 phases of settlement levels have been
discovered, and the oldest layers are dated for about 400,000 years. In the Biśnik
cave, among others, relics of camps and flint tools of the Mousterian and Mikocka
cultures left in more than 12 levels of neanderthalensis settlement were found. One of
the most interesting finds is the construction of a windbreak made of leather, bones,
stones and long poles located at the entrance to the Biśnik Cave. We also find traces
of the Neanderthal’s stay in other caves, but they were never a permanent place, the
duration of such a camp depended on the changing climate. The first remains of a Neanderthal discovered in Stajnia Cave come from the Kraków-Częstochowa Upland
area. More than 30,000 years ago Homo sapiens came to this area, and numerous
monuments from this period are flint and bone products. At the time of research, the
majority of cave sites had partially or largely damaged silts because they were used
to fertilize fields. This state of things significantly hinders possibilities for new discoveries. (Cyrek et al., 2016; Stefaniak, Ratajczak, 2016).
PROTECTION AND ACCESS OF THE EAGLES’ NESTS
LANDSCAPE PARK
This part of the article will present the legal rules for making the Park available
and selected examples of protection and access of the ENLP.
In order to define the principles of protection in the area of the landscape park,
a planning document – Park Protection Plan is established. The ENLP protection
plan defines the natural, social and economic conditions for achieving the park’s
conservation objectives. The document takes into account the following natural
conditions:
a. varied terrain – undulating limestone surface with limestone monadnocks,
karst depressions, river valleys, thresholds;
b. geological structure -– permeable rocks, glacial clays, clays, quaternary sands;
soil structure – predominance of class IV-VI soils;
c. precipitation level – the average annual rainfall is 600-700 mm; growing season – 200-210 days; duration of snow cover on average 80-100 days;
d. ecological status of rivers – III-V waters;
e. conservation status of natural habitats and populations of animal and fungal
plant species; high pace of natural succession;
f. compliance of forest communities with the habitat; composition and distribution of flora and fauna species in the park; main animal migration routes.
Social conditions are:
a. population density on average 70-103 people / km2,
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b. process of abandoning agricultural livelihoods;
c. the process of changing the productive function of the village to a recreational
function and facilities of urban centres.
Finally, the following were presented among the economic conditions:
a. the agrarian-service nature of the main sources of income of the Park’s residents and the need to search for non-agricultural sources of income;
b. the need to ensure the conditions for socio-economic development of communes located within the Park boundaries in accordance with the principles of
sustainable development, including: development of housing, the possibility of exploiting natural resources, development of regional and supra-regional linear infrastructure, development of non-agricultural sources of subsistence, anthropopressure
resulting from the vicinity of large urban centres – Silesian and Częstochowa agglomerations.
In addition, the degradation of traditional landscape and spatial arrangements
of localities characteristic of the Park’s area consists in changing the structure of
land use towards set-aside, afforestation or development; large dispersion of buildings; disappearance of local, traditional architectural forms – characteristic for the
region and unification of buildings to forms and patterns commonly used on a national scale.
Potential internal and external threats

In order to carry out protection within the area of ENLP and potential internal
and external threats as well as their effects were identified and ways of their elimination or reduction were determined too. The main threats include anthropogenic
changes in habitats involving the disappearance of sites and habitats of rare and protected species of plants and animals, the disappearance and fragmentation of valuable
plant communities of open areas, the disappearance of moist and wetland habitats.
The threats also include: the pressure of chaotic housing and weekend houses, the
devastation of historic buildings, disorderly sewage and waste management, and uncontrolled vehicle traffic. The risks associated with tourist traffic are also listed, they
include: pressure on recreational and tourist investments of a mass nature, devastation of the natural environment in this landscape through activities in the field of
tourism and recreation consisting in: increased tourist penetration of the area in terms
of weekend rest; chaotic sharing of the Park area for recreational and tourist purposes
– lack of coordination of activities of individual entities in the Park area; practicing
motor sports; practicing extreme sports and uncontrolled penetration of caves. There
is also littering of the Park area along communication routes near tourist attractions.
We also note the occurrence of illegal dumps.
Considering the elimination of the factors listed above threatening the functioning of the park, the protection plan introduces the division of the park area into areas
and sub-divisions for protection activities, functional zones and sub-zones. A total of
6 areas with varying degrees of protection and access were determined.
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The rules for providing access to the park
for recreational and tourist purposes

The area of the entire Park is made available for recreational and tourist purposes according to conditions. The Park area is admitted for recreational and tourist
purposes provided that the implemented projects comply with the Park’s protection
objectives and the provisions of the Plan.
In detail it is allowed to: park vehicles in designated and marked places, practice climbing on insured climbing routes excluding objects protected under separate
regulations for which climbing is prohibited and excluding some zones, burn fires
in designated places (excluding areas where burning fires is prohibited under separate regulations); organization of mass events – may be implemented in some areas,
construction of parking lots, location of tourist facilities and sports facilities – may
be implemented in some areas too. Additionally: using Park areas owned by entities
other than the State Treasury requires the consent of the owners of these areas, it is
allowed to practice hiking, cycling, motor, water, horse riding, skiing and nature tourism off the designated tourist routes and educational paths (not applicable to nature
reserves and refugium for wildlife), unless specific provisions stipulate otherwise.
The use of the Park area for recreational and tourist purposes is subordinated to the
implementation of the purposes for which the Park was created.
Selected examples of protection and access of the ENLP

Taking into account the legal conditions in which the protection and access of
the ENLP area takes place, it is worth focusing on a few practical examples.
Active Nature Protection Activities:
One of the most important activities undertaken in recent years (2012–2017)
was the project implemented by ENLP within the scope of the LIFE component (EU).
The positive value of the project was that it combined the performance of various activities – nature protection, environmental education, and finally promotion of nature
monitoring. LIFE project “Protection of valuable non-forest habitats, characteristic
of the area of the Eagles’ Nests Landscape Park” LIFE11NAT/PL/000432 enabled
the preservation and comprehensive protection of valuable, characteristic non-forest
habitats (from Annex I of the Directive) for Natura 2000 areas in the ENLP, thus creating a system of landscape and natural routes - “ecological corridors”. The project
was implemented in the area of the ENLP, more precisely in four Natura 2000 sites.
The main assumptions and goals were as follows:
1. Protection of about 100 ha of the most valuable areas of xerothermic grasslands and rock grasslands, selected on the basis of literature data and own studies
(Fig. 5).
2. Protection of approximately 6.5 ha of rock grasslands against uncontrolled
climbing movement.
3. Removal of an alien species – Sakhalin knotweed – from an area of 1.5 ha.
4. Protection of non-forest habitats threatened by intense penetration of the area
by people, at 11 junction and most visited points through the construction of tourist
infrastructure.
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Fig. 5. Sheep grazing near Olsztyn, photo by M. Piątkowska

5. Activation of the local community (in the area of nine communes where the
project is implemented) by introducing the subject of environmental protection and
indicating the directions of rational farming and tourism.
The tasks carried out as part of the education-promotion part: conducting a series of educational classes, organization of two scientific conferences, preparation of
promotional materials (calendar, publications and gadgets), meetings with the local
community, media activities (reportage, press). More about the project is available at:
http://lifezpkws.pl also available in English.
An important element of this project was also conducting preventive patrols in Natura 2000 areas and at the same time ENLP. The first preventive patrols were carried
out by the CLPSV, the local police and forest guard in 2000 - 2010. The continuation
took place as part of the C9 project LIFE11 NAT/PL/000432: Active protection through
preventive patrols. The main assumptions of the action were as follows: implementation
of preventive patrols from April to September each year, preventive patrols take place at
the weekends, they are carried out by the CLPSV, the local police and the local Forest
Guard. The main purpose of preventive patrols is to prevent, not punish, preventive patrol schedules are approved by the police and forestry guard in the first quarter of each
year, preventive patrol routes were established. After seven years of systematic conduct
of the task, the number of preventive patrols since 2014 was 139, while the number of
registered offenses was 110. The main types of offences were as follows: entering vehicles in the forest area 54.1%, letting the dog out into the forest 13.5%, burning fires
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in forest areas and near the forest 12.9%, illegal cave exploration 6.5%, illegal climbing 4.3%, illegal camping 2.9%, destruction of greenery in forests 2.8%, illegal landfill
1.0%, illegal mineral extraction 1.0%, illegal garbage burning 1.0%. Bearing in mind the
effectiveness of the conducted activity, as well as its educational and preventive values,
as well as supporting nature protection, after the end of the project in 2017, as part of
sustainability, it was decided to continue this task. We assume that after 2022, i.e. after
the end of durability, the task will also be continued. We plan to extend the task to other
areas of landscape parks in the Silesian Voivodeship, as well as karst areas in Europe.
Educational, tourist and recreational activities:
1. The main statutory tasks of the director of landscape parks and employees of
landscape parks also include: organization of educational, tourist and recreational activities (art. 105.4 p. 2 of the Act on Polish nature protection) and conducting nature education in schools and among local society, and also promoting natural, historical, cultural
and tourist values of the landscape park (art. 107.2 p. 6 of the Act on Polish nature protection). In the landscape parks of the Silesian Voivodeship, including also ENLP, a significant part of the activity is devoted to ecological education and promotion of protected
areas. The main areas of educational activities conducted in the CLPSV are manifested in
the following aspects: competitions regarding natural and ecological topics, workshops
performed in the CLPSV educational centres and other educational institutions, actions
such as: Clean Up the World, Earth Day, classes during winter and summer breaks, classes during occasional events such as International Children’s Day or Christmas. Finally, it
is also worth emphasizing field activities that target people of all ages.
The CLPSV educational and scientific centre in Smoleń is located in the ENLP area
in the central part of the Kraków-Częstochowa Upland, it is where the educational activities described above take place (Fig. 6). The main tasks carried out at the centre include

Fig. 6. Educational and Science Center in Smoleń, photo by D. Okoń
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the promotion of natural, cultural and landscape values. It is also a centre that offers accommodation, which extends the possibility of conducting meetings up to several days.
An educational path consisting of nine stops, showing the diversity of the natural and
cultural environment of the area was organized around the centre. Each of the stops
has an information board about the facility and the area.
There are still a few educational paths arranged by the CLPSV in the ENLP,
which makes them form a system of paths in the park, showing the diversity of the
Kraków-Częstochowa Upland environment in various ways. There are short tasks to
be carried out on some boards, so that everyone, individually or in groups, can check
or supplement their knowledge.
2. The organization of conferences and meetings is another important activity
of the CLPSV. Among the many organized ones, attention should be paid to at least
three of importance to the protection of karst areas. First of all, CLPSV has been
organizing a conference called the Jurassic Symposium for about 30 years. The conference usually takes place in the first or second week of May and is an undertaking
that has been and is a meeting place for specialists, it is an event during which many
topics were discussed and many later implemented Projects in the field of broadly understood nature, landscape and environmental education. From the beginning,
the conference was held in the group of Nature Conservation Services, naturalists
and friendly representatives of the administration, the scientific community, local
governments and continues to be addressed to all interested persons. Every year the
conference has a different theme, on the first day there are speeches, next day there
are field sessions during which participants have the opportunity to learn about different regions of the Kraków-Częstochowa Upland. At the Symposium, we have the
honour to host our friends from other karst areas, mainly CHKO Moravian Karst in
the Czech Republic, the Biržai Regional Park in Lithuania, the Pieniny National Park
in Slovakia or the Bulgarian Academy of Sciences in Sofia.
Another conference, regularly organized for 26 years is also associated with
the karst areas. The International School of Nature Protection in Karst Areas (Karst
School) has been permanently included in the schedules of sessions related to nature
protection - protection of karst areas. The purpose of the school is to exchange experiences among nature protection services, local governments, representatives of
research centres, local communities, NGOs and among foreign partners: the Czech
Republic, Slovakia, Lithuania, Hungary, Bulgaria and Ukraine. The school was initiated in the early 1990s during the birth, after political changes, of a new nature protection organization in the countries of Central Europe and Eastern Europe, and from
the beginning it serves to more effectively protect karst areas in the conditions of
existing land use. The originator of the School was an outstanding geomorphologist
and karst researcher prof. Marian Pulina associated for many years with the Faculty
of Earth Sciences of the University of Silesia (Poland), he was also one of the conference’s co-organizers.
In 2018, the 25th, Jubilee edition of the International School of Nature Protection
in Karst Areas took place, which, like the first one, took place in the Kraków-Częstochowa Upland (Fig. 7). Its purpose was to summarize the effects of the 25 years of
the School and the discussion on the future of nature protection in the karst areas, the
conference was held in this respect too. The organizers in 2018 were the institutions
that participated in the planning of the conference and were engaged from the begin222

Fig. 7. Fieldtrip during 26th International School of Nature Protection in Karst Areas
in 2018, photo by M. Piątkowska

ning, i.e. the Complex of the Landscape Parks of the Silesian Voivodeship (Poland),
Landscape Park Moravian Karst (Czech Republic) and the Department of Geomorphology of the Faculty of Earth Sciences of the University of Silesia (Poland). Interestingly the conference is held annually in various karst areas of Poland, Czech
Republic, Slovakia, Lithuania, which favours exchange and acquisition of experience. In 2019, the Karst School was held in the Moravian Karst. Its organization was
connected with the celebration of the 50th anniversary of the discovery of Amaterska
Cave on the territory of Moravian Karst.
Since 2018, the employees of CLPSV have been organizing the European Bat
Night in the educational and scientific center in Smoleń. The campaign carried out in
2019 gathered about 90 participants of different ages - it can be said that it brought
generations together. During the meeting there were lectures related to the broadly
understood biology and habitats of bat fauna, then the youngest part of the audience
was invited to classes prepared especially for them. An employee of the Education
Section Department prepared many interesting puzzles (including cross-scribbles,
crosswords, rebuses) and art works. After completing the tasks, the children received
diplomas and gadgets. The next part was visiting the historical and nature exhibition, where they could see the main character of the evening - a bat. “The Second
Night of Bats in Smoleń” ended with a bonfire, where talks were held about this extremely interesting mammal species. Each participant of the campaign, apart from the
knowledge they gained, also received promotional materials regarding among others
Kraków-Częstochowa Upland, Landscape Parks and gadgets specially prepared for
this occasion.
3. The thing which constitutes a common part of all the activities described
above is the extensive cooperation aimed at preserving and protecting the sensitive
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karst environment. Without extensive cooperation between employees within one
organization, nature protection services within one region, neighbouring regions, as
well as across Poland, finally, between these foreign partners, these valuable areas
could certainly not be preserved. The cooperation of scientists, representatives of
government and self-government administration, non-governmental organizations as
well as private entities and natural persons is also important. To confirm this thesis,
a few more examples of good cooperation in the protection of the karst environment
exist. Below are some examples of good cooperation.
Example of access a closed quarry for educational
and recreational purposes
The Lipówka quarry is located in the northern part of the Kraków-Częstochowa
Upland, outside the ENLP area, not far from the 200,000-strong city of Częstochowa.
The project “Lipówka - a quarry restored to nature” was initiated by CEMEX Polska.
The idea was to use the natural assets of Lipówka, especially the richness of geological species and forms, and to make this place available to the local community.
CEMEX Polska decided to create an eco-educational path and an open place for visitors with sports facilities. In 2013, in cooperation with naturalists, CEMEX Polska
developed an eco-educational path consisting of 26 parking spaces with educational
boards containing information on natural conditions, including geological Lipówka.
In addition, teachers from nearby schools participated in the project. CEMEX Polska offered them environmental workshops and, with their strong commitment and
support, developed and provided local schools with a rich set of different tasks and
lesson plans that enabled teachers to conduct attractive fieldwork in the quarry. CEMEX Polska is trying to make Lipówka also a place for rest for the local community.
A bike trail, race track and designated bonfire site were built. According to the data
held by CEMEX Polska, several thousand people visited the recovered Lipówka
quarry and the eco-educational path, benefiting from many interesting educational and sporting events regularly organized by CEMEX Polska and partners. In recent years, CEMEX Polska, in close cooperation with project partners, organized
in Lipówka an annual “Day of Biological Diversity” - a family event addressed to
residents of local communities offering various attractions, with particular emphasis
on the biodiversity of the quarry. CEMEX Polska and the former Lipówka quarry received a Wildlife Habitat Council environmental certificate. The CLPSV as a partner
participates annually in the abovementioned Biodiversity Day.
The plan for the future for the Lipówka quarry is broad and includes among
others assembly of birdhouses to increase the number of birds nesting in the quarry,
installation of hotels for insects and planting honey flowers to provide feed for bees,
the development of the formula for meetings with the local community, cooperation
with schools and partners local-active eco-education, cooperation with the planned
GEO Park Northern Jura – the Lipówka quarry as an official satellite geological site,
development of cooperation with the local university to monitor the fauna and flora
of the quarry.
The Lipówka quarry was on the route of the field session of the 25th Karst
School, where participants of the meeting could get acquainted in practice with the
activities already implemented and planned for implementation (Fig. 8).
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Fig. 8. Quarry Lipówka, photo by P. Kokoszka

Example of access a karst cave for educational activity
Another interesting example is making a karst cave located in the Kraków-Częstochowa Upland, within the inanimate nature reserve Góra Zborów, available to a wide
audience. The cave called “Głęboka” was discovered by calcite miners. After the
end of operation, there were attempts to adapt it to sightseeing. In 2000, CLPSV in
cooperation with Czech speleologists, employees of the Landscape Park Moravian
Karst, first attempted to create a project to provide access to the cave, and then to
find funds for accessing work and finally to carry out activities. The opening of the
modified cave took place in 2006, after which several further security and disclosure works were carried out by other institutions. Currently, it is the only cave available for tourists in ENLP. Under the relevant agreements, the Foundation - Centre
for Natural and Cultural Heritage oversees the cave and inanimate nature reserve
in which the cave is located. The cave is open every day from April 15 to October
31 (due to the hibernation of bats). Its length is 190 meters, average temperature
+ 7ºC. The object belongs to the medium size in comparison to those occurring in
the Kraków-Częstochowa Upland, however, it shows visitors the cave environment
characteristic for this region. Under the care of a guide from the Foundation - Center
for Natural and Cultural Heritage service - the tour includes the basic tourist route
with arranged lighting, discussing the exhibition about the origin of the cave, speleothems, human activities in the caves of the Podlesice area, as well as crossing the
underground maze of the Esso corridor and visiting the hall called Esso with a rich
stalactite speleothems. The visiting time is around 40 minutes for the group of 5 to
30 people.
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Example of the promoting all karst region
Another interesting event is the initiative of the Silesian Voivodship and the
Lesser Poland Voivodship with partners, known as the days of the Eagles’ Nests trail
in short: ‘Juromania’. The Eagles’ Nests Trail is the main hiking trail running through
the Kraków-Częstochowa Upland, from Częstochowa to Kraków, near the ruins of
medieval Jurassic strongholds called by the locals Eagle’s Nest. In various and many
places of the Upland, a series of events (around 70) are held in one September weekend to promote this unique region.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
This article presents various options contributing to the protection and preservation of the karst area on the example of the Kraków-Częstochowa Upland (Eagles’
Nests Landscape Park) while making it available for tourism and education. In our
opinion, the best way to preserve the area’s value in terms of nature, landscape and
culture, which is particularly sensitive to change, which is subject to moderate anthropopressure and is managed, is to conduct comprehensive actions. No protection
activities should be favoured here, because all methods used in a reasonable way,
under applicable law, can contribute to the preservation of nature, landscape and
cultural values.
The most valuable areas in the Park, periodically monitored, are protected in the
form of nature reserves. It should be noted that many of them, those particularly attractive for tourism, were also made available for sightseeing, often infrastructure in
their area facilitative in using the value of the area was created. The idea is to protect
the most valuable elements of the area while directing tourism.
The ENLP has an adopted planning document called a protection plan. Fortunately - because in Poland the process of adopting this document is quite troublesome
and lengthy, among others for formal and legal reasons. This means that, at least
colloquially, “on paper” a framework for protecting and making this area available
is established.
The practical protection is the most important thing. This means, based on many
years of experience, that the most important activities are: systematic and diverse, at
many levels promotion and education of the society. Cooperation between administration units, research units, private sector units and people who live in the area as
well as decide on seasonal stays is also extremely important. International cooperation, especially among people who are associated with similar karst areas, leads to the
implementation in these areas of new methods for the protection and sharing of the
area and pays off in the future.
Carrying out the preventive patrols, leads to the necessary increase in social
awareness and responsibility.
We also attempt to show that there are numerous ways to combine economic
growth of the region while preventing excessive exploitation of the natural environment. This includes, among others, grazing livestock within xerothermic grasslands,
which was co-financed for over the past 10 years, but is also an incentive to try to undertake this type of environmentally friendly activity on their own. I am also talking
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about comprehensive educational and promotional activities, which are conducted
independently by various entities and in cooperation with them.
Obviously, both local and global threats should be constantly tackled. Some
of them have remained the same for years and are difficult to limit, e. g littering
the area, destruction of valuable natural objects, illegal buildings, some of them are
new challenges, e.g. climate change affecting many elements of the environment and
landscape.
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