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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;)

