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В България са известни над 6000 карстови пещери, от тях 15 със статут на туристически. Пещерите имат специфична среда, формирана и контролирана от сложна
система карстови процеси. Тяхното познаване и изследване е особено важно както за
изясняване на спелео- и карстогенезиса, така и предвид нарастващите въздействия на
глобалните природни промени и на антропогенния натиск върху силно уязвимите и
чувствителни карстови системи. За тази цел водеща роля има интегрираният мониторинг в представителни за различните типове карст пещерни системи. Модел за такъв
мониторинг (Спелео-МИКС) се разработва експериментално от 2010 г. в пещерата Съева дупка. В настоящата публикация са представени структурата на мониторинга, някои
по-важни резултати и неговото значение. Спелео-МИКС „Съева дупка“ е включен в
научната мрежа ProKARSTerra, разработена и поддържана от Експерименталната лаборатория по карстология в НИГГГ – БАН.
Ключови думи: карст, карстови геосистеми, туристически пещери, Съева дупка,
Брестнишка карстова геосистема, интегриран спелеомониторинг (Спелео-МИКС), спелеоклимат, концентрации на СО2 и радон-222, радиационен риск, гама-фон, активност
на радиовъглерода, хидрохимичен мониторинг на карстови води, кондензация, антропогенен натиск и глобални промени.

INTEGRATED MONITORING OF THE SAEVA DUPKA CAVE SYSTEM
(“SAEVA DUPKA” SPELEO-MIКS)
Petar Stefanov
There are over 6000 karst caves known to exist in Bulgaria, 15 out of which have a tourist
status (show caves). But even in those show caves, no monitoring has been organized or is
currently conducted. Since 2009, the Experimental Laboratory of Karstology at the National
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Institute of Geophysics, Geodesy and Geography – the Bulgarian Academy of Sciences
(NIGGG-BAS) has been developing a model for integrated monitoring of karst geosystems
(MIKS), which also includes monitoring of underground (cave) systems (Speleo-MIKS). The
monitoring covers almost all indicators of the cave environment, susceptible to observations
and measurements. The structure of the experimentally developed „Saeva Dupka“ SpeleoMIKS model includes (Fig. 2):
1. A system for continuous instrumental monitoring: Meteorological - with the use 2
automatic meteorological stations in the cave and 1 meteorological station outside the cave;
Temperature of rocks, cave sediments and water in sinter lakes; Cave air gas concentration
(CO2 concentration and Radon activity concentration); Intensity of infiltration cave waters;
Extensometric monitoring of active fault structures (with the use of dilatometer TM-71);
Automatic monitoring of the number of visitors and duration of stay. The monitoring is carried
out with the use of a professional set of instruments, resilient to the cave environment.
2. Regular field monitoring of:
A. In the cave: speleoclimatic and gas composition of the cave air (CO2 concentration;
radiocarbon activity, 14С; Radon activity concentration - passive measurements with alphatrack detectors);
The regular field monitoring also includes Sampling (of infiltration cave waters and of
freshwater calcite) and Experiments (so as to determine the aggressiveness of karst waters in
the cave system).
B. On the surface above the cave: Temperature and humidity of the soil; Gas
composition of soil air (CO2 concentration and Radon activity concentration); Lysimetric
monitoring (of soil solutions); Hydrochemical monitoring of precipitation water (rain and
snow); Socio-economic monitoring (SIM).
Speleo-MIKS also includes periodic sampling and analysis of the samples in specialized
laboratories.
Based on the original results of the integrated monitoring, several major conclusions can
be summarized as follows:
– well-defined seasonal dynamics of the ventilation regime and the parameters of the
speleoclimate, and of the cave air gas composition;
– proven active condensation processes and their role in the speleogenesis and the
volume growth of the cave;
– fossil carbon participation in the cave atmosphere, which dilutes the radiocarbon
content (Δ14C);
– two extensometric periods can be distinguished: active - exhibiting a very clear
tectonic pressure pulse, which ended in 2015-2016, and passive - of relative tectonic calm,
which continues into 2020;
– a confirmed role of the cave air CO2 concentration variations in the intensity of calcite
deposition from infiltration cave waters.
– observation of some effects of global climate change on modern speleo- and
karstogenesis.
Saeva Dupka is one of the most visited show caves in Bulgaria, which is open for visitors
all year round. It also has the status of a protected area (Natural landmark). Therefore, the
results of Speleo-MIKS are being analyzed in two practical aspects:
1. Impact of tourism on the cave environment: proven visitors’ thermal effects on the
speleological climate and disturbance of the natural balance of CO2 in the cave air as a result
of the visitors’ breathing; established year-round pollution of the cave environment and of the
infiltration cave waters from the tourist infrastructure.
2. Bio-comfort and health risks for visitors and staff of the cave (cave guides): proven
dangerously high CO2 and radon-222 concentrations during the high tourist season.
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Special attention is being paid to the experimental inclusion of Saeva Dupka with its
monitoring system in innovative forms of education on / through karst. The results of SpeleoMIKS are expected to serve as a basis for harmonization of the research methodology for
studying the caves in Bulgaria, and for development of a unified system for cave environment
assessment in line with the karst geosystems concept.
Key words: karst, karst geosystems, show caves, Saeva Dupka, the Brestnitsa karst
geosystem, integrated speleomonitoring (Speleo-MIKS), speleoclimate, concentrations of
CO2 and radon-222, radiation risk, gamma background, radiocarbon activity, hydrochemical
monitoring of karst waters, condensation, anthropogenic pressure and global changes

УВОД
В България карстът има широко разпространение (ок. 23 % от територията
на страната, Попов, 2002), но неговата специфика продължава да бъде слабо
позната и пренебрегвана при стопанисването и управлението на карстовите територии и обекти. Това до голяма степен се дължи и на липсата на мониторинг,
включително в туристическите пещери, които се посещават от хиляди туристи,
но все още са нормативно необособено работно място за обслужващия ги персонал – пещерните водачи/екскурзоводи (Stefanova, Stefanov, 2018, 2019; Стефанов и др., 2020). Нарастващият антропогенен натиск върху силно уязвимите
на въздействия карстови територии и пещери на фона на активизиращите се
глобални промени извежда на преден план необходимостта от организиране,
изграждане и поддържане на специализиран мониторинг на карста. Той е база
за решаване и на обратната задача – влиянието на карстовите процеси върху
глобалните промени. Поради това всяка инициатива за реализиране на такъв
мониторинг представлява интерес – както научен, така и практически.
В България опитът с мониторинга на карста и на пещерите е много скромен
и преди всичко е свързан с отделни елементи от карстовата среда, напр., мониторинг на прилепите или на водата на някои от карстовите извори. Карстовите
територии обаче са изградени от сложно устроени системи и тяхното изучаване
и ефективно ползване изискват друг подход – разработване и прилагане на интегриран мониторинг, който не само да обхваща всички елементи на карстовите
системи, подлежащи на наблюдение и измерване, но и да се основава на принципа на систематизацията (Стефанов, 2013б).
Карстът е приоритетно направление в работата на Географския институт
на БАН (дн. Департамент География на НИГГГ – БАН). През последните 30
години вниманието на екипа карстолози е насочено към интердисциплинарни
изследвания и системен анализ (Михова, Стефанов, 1993; Велев и др., 1994;
Петров и др., 1996; Mikhova, Stefanov, 1999; Стефанов, 2004; Стефанов и др.,
2012; Andreychuk, Stefanov, 2006, 2008; Stefanov et al., 2009). Големият обхват
на подобни изследвания налага фокусиране в избрани моделни карстови геосистеми, представителни за основните типове карст в България. Те са и бази за
експериментално разработване на модел на интегриран мониторинг на карста.
Една от тези системи е Брестнишката, типична за класическия карст. Тя включва и пещерната система на Съева дупка.
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От 1996 г. в пещерната система се провеждат регулярни експедиционни интердисциплинарни изследвания, измервания и опробвания. Те осигуриха база
за разработването на експериментален модел за интегриран мониторинг, което
стана възможно с проекта ProKARSTerra (2009-2013 г.) на Фонд „Научни изследвания“ (Стефанов и др., 2012; Йорданова и др., 2013; Stefanov et al., 2009). От
лятото на 2018 г. в рамките на нов проект на ФНИ ProKARSTerra GlobalChange
(2017-2021 г.) започна доизграждане на мрежата за интегриран инструментален мониторинг в пещерата. Нейната структура и оборудване са представени в
настоящата публикация. Тя има за цел да обобщи и най-важните резултати от
провеждания мониторинг и научно да обоснове неговата роля в съвременната
карстология. Акцентира се и върху практическото значение на интегрирания
мониторинг. Съева дупка е една от най-посещаваните туристически пещери в
България, което изисква надеждна информация и регистрация на настъпващите
в пещерната среда промени вследствие на туристическата дейност. Липсата на
такава информация води до несъобразен с уязвимостта на пещерната система
посетителски режим (Stefanova, Stefanov, 2018, 2019; Стефанов и др., 2020).
Резултати от провеждания мониторинг в Съева дупка, които касаят здравословните рискове за посетителите и най-вече за пещерните екскурзоводи, са оформени в официално становище на НИГГГ – БАН, изпратено (09.02.2018 г.) до
Българския туристически съюз (БТС), под чието пряко управление е пещерата.
Тези резултати периодично се представят и на научни форуми и се публикуват
в специализирани издания (Světlík et al., 2009; Karel et al., 2012, 2015, 2020a,b;
Stefanov et al., 2014, 2019; Stefanova, 2012; Stefanova, Stefanov, 2018, 2019; Стефанов и др., 2012, 2020, Стефанов, 2018).
Мрежата за интегриран мониторинг в Съева дупка е представена “in situ”
на участниците в теренната сесия на Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – законодателство, туризъм, мониторинг“ (30 септември 2019 г.), организирана от Експерименталната лаборатория
по карстология (ЕЛК) в НИГГГ– БАН (http://prokarstterra.bas.bg/forum2019/,
Stefanov, 2020).
ОБЕКТ НА МОНИТОРИНГА
Според районирането на пещерите в България (Попов, 1976, 1982) Съева
дупка е в Панежкия пещерен район (№ 207) на Старопланинската област. В
националната картотека на пещерите в Българската федерация по спелеология
(БФСп.) тя е заведена с регистрационен № 1185. Пещерата се намира на 2 km
южно от центъра на с. Брестица, Ловешка област (основен изходен пункт), и на
1km южно от новия участък на магистрала „Хемус“, с която обаче няма пряка
шосейна връзка.
Входът на Съева дупка, широк в основата 4,2 m и висок 4,5 m, е разположен на 500 m надморска височина в скален венец с височина 6,5 m, образуван
в северния склон на Леднишкия рът (фиг. 1 – приложение). Пещерата е развита
в сиво-бели интракластични, микрозърнести или органогенни (често биоморфни) варовици с дебелина над 450 метра и много високо карбонатно съдържание – 97–99 % (Ковачев, 1959; Попов, 1979). Варовиците имат масивна текстура
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и финозърнеста структура и са процепени от тектонски пукнатини в 2 преобладаващи посоки: 75-85° и 145-175°. В литостратиграфската подялба на България
тези варовици са отнесени към Брестнишката свита (brJ3-K1bs) (Цанков и др.,
1994) и изграждат плоска разлата гънкова структура със северна вергентност,
известна като Асенска структура (Гочев, 1971). Тя е част от Предбалканското
блоково стъпало (Алексиев, 2002), формирано между Мизийската континентална микроплоча (от север) и Старопланинската надлъжна разседно-флексурна
ивица. Билните части на Асенската структура, наричани Леднишки рът, са процепени от Гарванишкия разсед със субпаралелна (изток-западна) посока (Гочев,
1971). В неговата тектонска зона попада и пещерата Съева дупка, основната
ос на която има същата ориентация. По разседа е пропаднал северният тектонски блок (с повече от 120-140 m, Ковачев, 1959; Попов, 1962), формирайки
еоплейстоценски грабен, преоформен в Брестнишкото карстово поле (Попов,
1962). Пещерата Съева дупка е в неговите южни разседни склонове (фиг. 1),
като пещерният вход е на 210 m над съвременното дъно на карстовото поле.
Съева дупка е субхоризонтална пещера с дължина 230 m. Денивелацията
между най-високата част (зала Космос) и най-ниската достъпна част (дъното на
зала Срутището) е 20 метра (денивелация спрямо пещерния вход съответно +3
m и -17 m). Оформени са 4 пещерни зали (фиг. 1). Общата площ на пещерата е
ок. 4500 m2, а обемът ок. 50 000 m3. В Съева дупка няма постоянен воден поток,
но в нея активно инфилтрират валежни води през множеството пукнатини в
скалния свод, дебелината на който варира от 5-12 до 20-30 m. В залите Купена, Концертна и Космос се формират малки синтрови езера – постоянни или
временни. Съева дупка е част от Брестнишката карстова геосистема, която се
отводнява в един от най-големите карстови извори в България – Глава Панега
(тип «воклюз»).
На повърхността над пещерата е формиран типичен карстов релеф с кари,
въртопи и валози. През тях в пещерата е прониквал изветрителен глинест материал (terra rossa) от по-стари етапи на релефообразуване (Попов, 1969), който
е образувал два големи наносни конуса в Концертна зала. Наносен конус има
и в зала Купена – въртопът над тази зала е активен и видимо нарастващ през
последните години, като продължава периодично да подхранва с глинест материал наносния конус в пещерата.
Съева дупка попада в умереноконтиненталната климатична област (Велев,
2002). Според по-нови климатични изследвания, отчитащи глобалните промени, климатът в района на пещерата е от нископланински тип в преходната зона
между умерен и субтропичен (средиземноморски) климат (Ножаров, 2017).
Средногодишната температура на въздуха за периода 1979-2018 г. е 10,3 °С с
максимум през м. юли (20,7 °С) и минимум през м. януари (-1,2 °С) (Ножаров,
2020). Средногодишното валежно количество за същия период е 845 mm с максимум през месеците май и юни (съответно 111 mm и 98 mm) и два равностойни минимума през месеците ноември и януари (съответно 52 mm и 53 mm).
Изпарението до голяма степен следва хода на температурата на въздуха, като
минималните му стойности са през м. декември, а максимумът е през м. юни.
Разликата валежи-изпарение е най-голяма през м. декември (положителна: 1,5
mm) и най-малка през м. юли (отрицателна: -0,9 mm). Периодът, когато районът
e с воден дефицит, е юни-септември (Ножаров, 2019). Климатичните условия
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в района пряко и косвено влияят както върху микроклимата, вентилационния
режим и карстовите процеси в Съева дупка, така и върху формирането и функционирането на почвено-растителната покривка над нея. Теренът над пещерата е покрит с хумусно-карбонатни почви (Rendzic Leptosols, LPk) с дебелина
0,2-0,5 m и локално до 1-1,2 m в улеите на подпочвените кари. Растителността
е производна храстово-дървесна с преобладаване на източен габър (Carpineta
orientalis) и келяв габър (Carpinus orientalis). Запазени са и единични стари дървета от дъб, които свидетелстват за унищожени от човека коренни дървесни
съобщества.
Съева дупка е една от най-красивите пещери в България. Според българското законодателство пещерата е държавна собственост (Stefanovа, Stefanov,
2018, 2019). През 1960 г. тя е включена в 14-те пещери, обявени с Министерско
разпореждане № 2057 за национални туристически обекти (Трантеев, 1965). От
1962 г. Съева дупка е защитена територия (Природна забележителност с прилежаща площ от 20 ha, Заповед № 2810 от 10 октомври 1962, КГГП, обн. ДВ, бр.
56/1963 г.). През 1964 г. Министерският съвет предоставя пещерата за управление на Българския туристически съюз (БТС) и след извършено благоустрояване
и електрифициране, на 4 юни 1967 г. тя е отворена за туристически посещения
(Попов, 1969). Поради лесната достъпност и богата синтрова украса Съева дупка бързо добива популярност и се превръща в една от най-посещаваните туристически пещери в България (91 020 посетители през 1981 г., Попов, 1987). В началото на преходния политически и социално-икономически период в България
Съева дупка става обект на криминални набези и вандалско ограбване и през
1995 г. е затворена за посещения. Възстановяването на пещерната инфраструктура се извършва през 2002-2003 г. с подкрепата на МОСВ и от май 2003 г. тя
отново е отворена като национален туристически обект, стопанисван от Сдружение „Туристическо дружество Съева пещера“, с. Брестница (регистрирано
през м. март 2002 г.). От м. ноември 2010 г. пещерата е под пряко управление и
стопанисване от БТС.
Съева дупка продължава да бъде една от най-популярните и посещавани
пещери в България – 50 хиляди посетители през 2019 г. Туристическият маршрут е с обща дължина в двете посоки (влизане и излизане) ок. 450 m и денивелация 15 m (11,7 m от входа до зала Купена и 15 m между залите Концертна и
Космос). Туристическата обиколка на пещерата с беседа на екскурзовод продължава средно 30-40 минути.
За съжаление, продължителният туристически натиск в Съева дупка вече
има и трайни негативни последици. Въпреки природозащитния статут на пещерата и контролирания посетителски режим са констатирани редица проблеми
при нейното стопанисване и управление (Stefanova, Stefanov, 2018, 2019; Стефанов и др., 2020). По-важните от тях са:
– Остаряла и амортизирана туристическа инфраструктура в пещерата;
– Широко разпространена „лампен флора“ (Cigna, 2012) – зелени „острови“ от паразитна растителност, най-често лишеи, мъхове и папрати, развиващи
се върху калцитните форми, които продължително време са осветявани с „топли“ прожектори);
– Случаи на вандализъм в пещерата – надраскани и изпочупени калцитни
форми;
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– Периодично замърсяване на пещерата и на прилежащата територия с отпадъци, изхвърляни от туристите;
– Липса на мониторинг при управлението на пещерата и като следствие
– невъзможност да се регламентира посетителски режим и да се провежда превенция на рисковете както за уязвимата пещерна среда, така и за здравето на
посетителите, и най-вече на пещерните екскурзоводи (Turek et al., 2020; Стефанов и др., 2020);
– Несъобразени с карстовия релеф и остарели санитарно-хигиенни съоръжения в района на пещерата: чешма до офиса (захранвана от цистерна) без
канализация за отпадните води и външни „турски“ тоалетни (с неизолирани
септични ями) (Стефанов и др., 2020);
– Несъобразена с пространственото разположение на пещерата спомагателна инфраструктура – паркингът за Съева дупка и обслужващата го външна
тоалетна са разположени над пещерната зала Космос. С нарастването на броя
на посетителите и ползването предимно на лични автомобили проблем става и
недостигът на парко-места, особено в почивни дни и празници.
Повечето от тези проблеми са следствие от сериозни пропуски, в т.ч. законово-нормативни при управлението и стопанисването на туристическите пещери в България (Stefanova, Stefanov, 2018). За тяхното решаване от съществено
значение е организирането на интегриран мониторинг на пещерната среда и
„прозрачност“ на резултатите от него. Това се потвърждава и от експерименталния опит с внедряването на модела Спелео-МИКС в Съева дупка. При неговото разработване са ползвани и налични резултати от предходни изследвания
в пещерата, която е обект на продължителен научен интерес2.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ПЛАТФОРМА НА МОДЕЛА
ЗА ИНТЕГРИРАН МОНИТОРИНГ
Концепцията за карстовите геосистеми
и парадигмата ProKARSTerra

При изследванията на карста актуален и доказано ефективен е геосистемният подход (Voropai, Andreychouk, 1981; Михова, Стефанов, 1993; Стефанов,
2004; Андрейчук, Стефанов, 2006, 2008; Стефанов и др., 2012). Според концепцията за карстовите геосистеми:
– Карстовите процеси имат системообразуващо значение и по определен
начин организират средата на своето развитие, като образуват териториално
единни и функционално цялостни образувания – карстови геосистеми;

2
Първи данни за Съева дупка публикуват Г. Златарски (1883 г.) и Х. и К. Шкорпил (1900 г.).
Начало на проучвания и картировка поставят Н. Атанасов и Д. Папазов (1932 г.) и Ат. Стефанов
и Н. Атанасов (1935 г.). Допълнителни проучвания провежда и Българското пещерно дружество
(1946 г.), а през 1949 г. Съева дупка е обект на Научноизследователската пещерна бригада „Т.
Павлов“. През 1968 г. Географският институт на БАН извършва детайлни геоморфоложки изследвания и инструментално картиране на пещерата (Попов, 1969).
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– За карстовите геосистеми е типична определена пространствена, функционална, динамична и генетична съподчиненост на взаимосвързани и взаимодействащи елементи.
Структурата на карстовата геосистема включва две основни подсистеми –
повърхностна и подземна (пещерна), между които съществуват парадинамични
и парагенетични отношения. Веществено-енергетичните взаимодействия между повърхностната и подземната подсистема са в основата на функционирането и динамиката на карстовата геосистема (Андрейчук, Стефанов, 2006; 2008).
Концепцията за карстовите геосистеми е в основата на оригиналната парадигма ProKARSTerra (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/methodology.html),
разработена от ЕЛК като научна методическа платформа за съвременно стопанисване и управление на карстови територии (Stefanov et al., 2009; Йорданова и
др., 2012, 2013; Ножаров и др., 2019, Стефанов и др., 2012, 2020). Тя обобщава
дългогодишен изследователски опит в представителни моделни карстови райони в България, сред които е и Брестнишката карстова геосистема (http://www.
prokarstterra.bas.bg/lab/base.html). Един от „стълбовете“ на парадигмата е Интегрираният Мониторинг на Карстовите Системи (МИКС). Той осигурява непрекъсната обективна информация за тяхното състояние и реакции на въздействия
– както антропогенни, така и различни екстремни природни явления и промени
с глобален характер. Поради спецификата на подземната част на карстовите
геосистеми в рамките на МИКС е разработен и Спелео-МИКС – интегриран
мониторинг на пещерна карстова система (Стефанов, 2013а,б, 2018). Той 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).
Мониторинг на карстова геосистема

Същността и съдържанието на мониторинга и спецификата на интегрирания мониторинг са анализирани в предходни разработки на автора (Stefanov
et al., 2009; Стефанов и др., 2012; Стефанов, 2013 а,б; Йорданова и др., 2012,
2013). В тях е обобщен и българският, и световният опит. В този раздел се акцентира само на фундамента, върху който е разработен модела Спелео-МИКС
„Съева дупка“.
Понятието „мониторинг“ e широко приложимо в различни сфери, поради което се ползват различни дефиниции и тълкувания. В конкретния случай
мониторингът на карстова система е непрекъснат процес на наблюдение и
регистрация на параметрите, определящи състоянието на системата. Това се постига с ползването на професионални инструменти за измерване и обработка,
съхранение и пренос на данните. Регистрацията на данните от измерванията се
извършва през предварително зададени интервали от време, в които параметрите не се променят значително (задържат се относително постоянни). Систематично набираната и анализирана информация се използва за оценки на състояния и въздействия, отчитани при оптимизиране на управлението, контрола и
вземането на решения.
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Мониторингът има функции и на обратна връзка, защото:
– Анализира и оценява съответната реакция на природните системи на антропогенни въздействия и на екстремални или катастрофални събития с естествен произход, в т.ч. вследствие глобални промени;
– Позволява да се направи оценка дали планирани и одобрени дейности,
програми и политики относно наблюдаваните обекти и събития водят до постигане на очакваните резултати и цели. На тази база своевременно се идентифицират възможни проблеми и се предприемат съответните корективни действия.
Мониторингът включва наблюдение, измерване, регистрация, оценка и
систематизация. Систематизацията отчита параметрите на системата, посочени
във формулата:
S = [W, M, P, R, α, Str (Org), ier, Е, G, В, I, С],
където: S е системата; W – нейната цялостност, най-важният признак на
системата; М – елементите (подсистемите) на системата, описани от Р – техните свойства; R – отношенията вътре в системата и с други системи; α – връзките с други системи; Str (Org) – структура (организация) на системата; ier
– иерархичен строеж; Е – взаимодействия със сферата; G – цели на системата
и нейните елементи; В – поведение, включващо и развитието на системата; I –
информационен аспект; С – управление на системата (Стефанов, 2013).
Систематизацията е в основата на разработения от ЕЛК модел на интегриран мониторинг. Неговата същност е в това, че в карстовата геосистема, в
т.ч. в пещерната (подземната) подсистема, не се провеждат самостоятелни покомпонентни стационарни измервания, а се изгражда уникална интегрирана
мрежа (МИКС), включваща и Спелео-МИКС (Стефанов, 2013б; Йорданова и
др., 2013). Мрежата се състои от постоянни и мобилни регистратори на данни,
комуникационна мрежа, приемен и централен сървър за постъпващите данни,
специализирана база данни и система за управление. Всеки модел на МИКС
се проектира съобразно конкретните структурно-функционални особености на
съответната карстова геосистема и на базата на резултатите от предварително
проведени режимни изследвания и опробвания в нея. При реализирането на
МИКС се провеждат допълнително и експерименти и периодични опробвания
и анализи на образци в специализирани лаборатории.
Планирането и организирането на МИКС включва (Стефанов, 2013а,б):
• определяне на параметрите, подлежащи на мониторинг, начина, обхвата и
честотата на измерването им;
• определяне на граничните стойности и стойностите на контролните нива
на измерваните параметри (на базата на предварителни експедиционни измервания);
• уточняване на методите за измерване;
• избор на измервателни прибори/инструменти, съобразен и със спецификата на пещерната среда (най-вече с високата влажност и с процесите на кондензация);
• изготвяне на идеен и технически проект за монтажа на инструментите,
които да са свързани чрез обща адаптирана енергозахранваща, комуникационна
и информационна мрежа със съответни модулни връзки;
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• структура, хардуер и софтуер на информационната система за събиране,
пренос, обработка, съхранение и управление на данните от мониторинга;
• процедури и ръководства за оценка на резултатите от измерванията.
Мониторинговата система, вкл. комуникационната и информационната
мрежа, трябва да са от „отворен тип“ – пригодени, от една страна, за разширяване с допълнителни компоненти за мониторинг, а от друга – за интегриране
в мониторингови системи от по-висш порядък (напр., Спелео-МИКС „Съева
дупка“ в МИКС „Брестнишка карстова геосистема“).
Български и световен опит

В България мониторинг на околната среда е уторизирана да ръководи, координира и провежда Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към
МОСВ. Тя разработва и поддържа Национална система за мониторинг на
околната среда (НСМОС) (http://eea.government.bg/bg/nsmos). ИАОС е и Национален референтен център в рамките на Европейската агенция по околна
среда. Анализът на наличната информация и на провежданите дейности обаче
показва, че пещерите и тяхното състояние, както и карстовите геосистеми като
цяло, не са обект на специализиран мониторинг и не са включени като такива в
НСМОС (Стефанов, 2013б). Те не са обект и в нормативните актове в България,
регулиращи проблемите на околната среда. Въпросите, засягащи карста и институционалните отговорности за устойчивото развитие на карстовите територии, остават отворени... (Stefanova, Stefanov. 2018, 2019, Стефанов и др., 2020)
Моделът на МИКС е разработен на базата на дългогодишния изследователски опит на автора3, както и на добрите практики в карстови пещери по света
(Стефанов, 2013б). Спелеомониторинг провеждат държави с развита спелеология и карстология, но трябва да се подчертае, че най-често той е тясно специализиран, има различна продължителност и обхват и едва през последните години
се разширява, обхващайки все повече елементи на пещерната среда (благодарение и на техническите постижения в бързо развиващия се инструментариум за
работа в специфични пещерни условия). Световният опит в спелеомониторинга
е проучен внимателно и с цел резултатите от осъществявания Спелео-МИКС
в Съева дупка да са съпоставими с други подобни изследвания по света, а пещерата да стане част от световна спелеомониторингова мрежа. Това е другият
важен акцент на изграждания в Съева дупка интегриран мониторинг – неговото
международно значение (Stefanov et al., 2019; Стефанов и др., 2020).

3
Първият прототип на МИКС е разработен в детайли за карстовата геосистема на пещерата
Бисерна (Стефанов, 2003б). Моделът Спелео-МИКС „Бисерна“ е предложен за внедряване по
проект на ОП „Околна среда“ на Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ (Стефанов, 2013а). През
2015 г. е закупена необходимата професионална апаратура и в пещерата започна изграждане на
научна инфраструктура, но по редица причини (Стефанов и др., 2020) мониторингът в Бисерна
все още не е в експлоатация.
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МОДЕЛ НА ИНТЕГРИРАНИЯ МОНИТОРИНГ В СЪЕВА ДУПКА
Спелео-МИКС „Съева дупка“ е съобразен с основните фактори, които определят състоянието на пещерната среда и подлежат на мониторинг:
– климат на местността, в която се намира пещерата;
– геотермично състояние на скалния масив, в който е развита пещерата;
– спелеоклимат;
– газов състав и радиационно облъчване в пещерната система;
– количество и състав на проникващите в пещерата атмосферни валежи;
– режим, динамика и физикохимични особености на карстовите води, циркулиращи в пещерната система;
– съвременни тектонски движения, в т.ч. сеизмотектонски, засягащи пещерната система;
– съвременни морфодинамични процеси в пещерата и прилежащата гео
система;
– съвременен литогенезис/формиране на вторични калцитни форми в пещерата;
– процеси в почвено-растителната покривка над пещерната система и техните продукти (разтвори и газове), проникващи в пещерата;
– човешки дейности и антропогенни замърсители в пещерната система и в
прилежащата територия.
Отчетен е и фактът, че Съева дупка е подсистема на Брестнишката карстова
геосистема, с която поддържа парадинамични и парагенетични отношения и
веществено-енергетични взаимодействия.
Подготвителен етап с експедиционни
измервания и опробвания

Изграждането на системата за интегриран мониторинг в пещерата Съева
дупка е предшествано от предварителна теренна изследователска работа. Чрез
експедиционни интердисциплинарни измервания, опробвания и експерименти
по целия профил на пещерата, осъществявани регулярно от 2009 г., е изяснена
структурата, състоянието и динамиката на пещерната система и на тази база са
определени елементите на мониторинга, пунктовете за измерване и периодичността на измерванията. За това спомогнаха и придобитите познания за сезонната динамика и вентилационния режим на пещерата.
Резултатите от експедиционните спелеоклиматични измервания в 18 точки
по надлъжния профил на Съева дупка дадоха възможност да бъде извършено
спелеоклиматично зониране, с което е съобразено изграждането на мрежата за
интегриран мониторинг. Предвид специфичните пещерни условия 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 в Съева дупка се използва експедиционен аспирационен психрометър на
Асман (точност 0,1–0,2 оС). За периода 2009–2020 г. във всеки пункт в пещерата
са извършени по 124 измервания. Температурата на пещерните седименти и
води се измерва с електронни термометри с метални сонди (точност 0,1 оС).
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На базата на проведените многократни измервания в Съева дупка са обособени 3 спелеоклиматични зони (Stefanov et al., 2014; Стефанов, 2019; Стефанов
и др., 2020): Привходна зона с външна част (входната площадка) и вътрешна
част (Предверие), Преходна зона (зала Купена и зала Срутището) и Вътрешна
зона, която включва Концертна зала и по-високо разположената зала Космос с
относително постоянна температура. С най-големи годишни амплитуди на климатичните показатели е Привходната зона (с температурни колебания в нейните
две части съответно от -1,0 до 18,5 оС и от 1.9 до 12,2 оС). Най-ниски температури са измерени в дъното на зала Срутището – между 6,2 оС за студения период и
10 оС за топлия, а най-висока температура целогодишно се задържа в зала Космос – между 10,3 оС и 11,5 оС (табл. 1.). Относителнатна влажност в пещерата е
постоянно висока (средно 98 %), като през топлия период на годината (май-юни
– септември-октомври) се проявява активна кондензация по пещерните стени
и тавана. От 2011 г. кондензационните води в залите Купена и Срутището се
измерват експериментално с оригинални кондензатомери, разработени от ЕЛК
(алуминиево фолио, плътно прилепено към гладки участъци от пещерните стени) (Йорданова и др., 2013; Стефанов и др., 2020).
Предварителните изследвания включиха и газовия състав на пещерния
въздух. Концентрацията на СО2 в него се измерва от 2009 г. 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., 2014; Стефанов, 2013б, 2018, Йорданова и др., 2013). Сондите са прецизни и устойчиви при
тежки теренни условия и висока влажност на въздуха. Те имат компенсаторни
възможности за температура, налягане и влажност на въздуха и работят при
много ниска консумация на енергия. Измерванията се извършават по целия надлъжен профил на пещерата, паралелно с експедиционния спелеоклиматичен
мониторинг. От 2009 г. започна и експериментално измерване на активността
на радиовъглерода (14С) в пещерния въздух с цел изясняване ролята на фосилния въглерод в газовия състав на пещерата. Прилага се специално разработена
методика (Světlík et al., 2009; Stefanov et al., 2014; Стефанов и др., 2020), използваща като сорбент твърда NaOH, която след експонация в пещерна среда се
превръща в Na2CO3. Пунктовете на опробване са съобразени с основните спелеоклиматични зони. Времето на експонация е между 3 и 4 месеца съобразно
сезонната динамика в концентрацията на СО2. Пробите се обработват и анализират в Department of Radiation Dosimetry of the Nuclear Physics Institute на Чешката академия на науките (DRD NPhI – AS CR) в Прага (Стефанов и др., 2020).
За определянето на обемната активност/концентрацията на радона (222Rn,
измервана в Bq/m3) в пещерата се прилага методът на кумулативните (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) (Turek et al., 2012, 2015а,б, 2020а,б; Stefanov et al., 2013б, 2014). За детектори се използват чувствителни към радиационно облъчване CR-39 пластмасови дискове с диаметър 16 mm и дебелина 0,5-0,7 mm. Пасивните детектори
са много удобни за мониторинг в пещерни условия, защото са с дългосрочна
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устойчивост на високата влажност на пещерния въздух, имат опростен дизайн
и ниска цена. След предварителна експериментална работа за разработване на
оригинални дифузни камери и верификацията им в пещерна среда, от ноември
2011 г. в Съева дупка се провежда регулярен мониторинг на концентрацията
на радона. Изборът на пунктовете за мониторинг е съобразен с морфоложките
особености на пещерата и нейната спелеоклиматична зоналност. Използвани
са 4 основни пункта, разположени в залите Купена, Срутището, Концертна и
Космос. Допълнителен пункт е оборудван и отвън над входа на пещерата с цел
определяне концентрацията на радона и във външния атмосферен въздух. Първоначалната експонация на детекторите е между 2 и 3 месеца, а от 2014 г. е
намалена на 1,5 месеца до 1-2 седмици. Експонираните детектори се обработват в DRD NPhI – AS CR в Прага (Turek et al., 2015а,б, 2020а,б; Stefanov et al.,
2014, Стефанов и др., 2020). Техният общ брой за целия период на мониторинг
в пещерата (9 години) е 465. Съева дупка е включена в специализираната мрежа
за спелеомониторинг на радона BGSpeleo-RadNet, изградена и поддържана от
ЕЛК в сътрудничество с DRD NPhI – AS CR (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/
sci-networks.html).
За по-пълно изясняване на радиационния фон в Съева дупка от м. май
2013 г. до м. юни 2014 г. 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 са същите, както при радона. TLD-дозиметрите са подготвени, обработени и анализирани в Лаборатории ПРОТЕКТА
ООД, София (Stefanov et al., 2014; Стефанов и др., 2020).
Граничните стойности на основните показатели на пещерната среда в Съева дупка са обобщени в табл. 1. За другите параметри на интегрирания мониторинг изборът на пунктове е съобразен със:
– геолого-структурните особености на пещерата, като са локализирани
участъци с активни тектонски пукнатини, подходящи за прецизно инструментално регистриране на тектонски микропремествания;
– местоположението и водния режим на инфилтрационните води в пещерата за организиране на хидрометричен и хидрохимичен мониторинг. От 2009
г. капещите води са обект на регулярни експедиционни хидрохимични анализи
“in situ”. За целта се използва 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. с
портативен фотометър YSI 9500 (Стефанов и др., 2020).
Допълнителни геолого-геоморфоложки и почвени изследвания (вкл. почвено сондиране) са извършени и на повърхността над пещерата за изясняване
на връзките между пещерната система и ландшафта на прилежащата територия. Специално е изследвано и влиянието на разположението и състоянието на
спомагателната туристическа инфраструктура над пещерата (паркинг, санитарно-хигиенни възли, офис-сграда и други сгради, обслужващи пещерния туризъм, туристически пътеки и места за отдих). Проведени са и специализирани
анкетни проучвания (по експериментално разработения модел за специализи15

ран социално-икономически мониторинг (СИМ), Стефанова, 2009; Stefanova,
2012a,b;) на посетителите и персонала на пещерата, които дават допълнителна
информация за тенденциите в антропогенния туристически натиск. Периодично е събирана информация и за броя на посетителите в пещерата с оглед и на
това, че те са допълнителен източник на СО2 в пещерния въздух.
Структура на интегрирания мониторинг в пещерата

Мониторингът обхваща както пещерната система, така и нейната външна
привходна част и прилежащата повърхност над пещерата (фиг. 2 – приложение).
Мониторинговите измервания се съчетават и с периодично вземане на проби и
образци, които се анализират в ЕЛК или в други специализирани лаборатории,
в т.ч. на партниращите институти на Чешката академия на науките (Стефанов и
др., 2020). Продължава и провеждането на регулярни експедиционни измервания
и опробвания както по профила на пещерата, така и на повърхността над нея.
Структурата на мониторинга включва (фиг. 2):
1. Система за непрекъснат инструментален мониторинг:
– Метеорологичен – в пещерата (температура, относителна влажност, налягане) и отвън (температура, относителна влажност, налягане, посока и скорост на вятъра, валежи). В пещерата се осъществява с две автоматични метео
станции WTW535 Weather Transmitter Series на VAISALA, монтирани през есента на 2018 г. в залите Купена и Концертна (Стефанов, 2018). Отвън (при офиса
на пещерата, разположен над зала Купена) измерванията се провеждат от края
на 2016 г. с автоматична станция WTW520 на същата фирма. Данните за валежите в района на пещерата се допълват и от стандартен дъждомер, монтиран от
ЕЛК през 2010 г. в с. Брестница. За проследяване температурата на въздуха по
надлъжния профил на пещерата допълнително са инсталирани 4 температурни
сензора (TDS300), разположени при входа (2 броя – на височинни нива 0,2 m и
4,0 m), в дъното на зала Срутището и в зала Космос. Зададената честота на регистрация на измерванията на автоматичните метеостанции и термосензорите
е 10 минути.
– Температура на скалата, пещерните седименти и водата в синтровите езера (oC) – с температурни сензори, монтирани в залите Купена, Срутището, Концертна и Космос. Планирани са и четири допълнителни сензора,
които да измерват температурата в почвата над пещерата (в почвени хоризонти
0, 5, 20 и 50 cm).
– Концентрация на СО2 (ppm). Непрекъснат инструментален мониторинг
се осъществява от м. май 2011 г. в Концертна зала. За целта се използва HandHeld carbon dioxide meter GM70 на фирмата VAISALA, оборудван със сонда
GMP222 с обхват 1...10000 ррm. Честотата на регистрация е 15/30 минути (Стефанов, 2018, Ножаров и др., 2019, Стефанов и др., 2020). През 2018 г. автоматичните метеостанции WTW535 в зала Купена и в Концертна зала са дооборудвани със сонди GMP252 на VAISALA за измерване и на концентрацията на СО2.
– Обемна активност/концентрация на радона (222Rn, Bq/m3). Прилага се
инструментално/активно измерване с Alpha-E на фирмата Saphymo GmbH. През
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периода 2017-2019 г. са проведени пилотни измервания, а от есента на 2018 г.
в Концертната зала се осъществява непрекъснат инструментален мониторинг с
честота на регистрация на измерванията 15 минути. На експерименталния етап
се установи, че след 30-40 дни непрекъсната работа в пещерна среда приборът дефектира от високата влажност. Този проблем вече е решен с ползването
на въздушен обезвлажнител (CaCl2). При възможност се планира да се закупи
по-прецизния и устойчив на пещерните условия прибор AlphaGUARD на същата фирма.
– Интензитет на инфилтрационните пещерни води. Инструментално
измерване на постоянно капещи води в Съева дупка се експериментира от края
на 2018 г. чрез дъждомерите на автоматичните метеостанции в Концертна зала
и зала Купена (след съответните настройки и софтуерни промени). Резултатите
от мониторинга са източник на ценна информация в 2 важни аспекта: количество и време за проникване на валежните води в пещерата и режим на пещерните инфилтрационни води; динамика на формиране на калцитните форми. За да
се предпазят мембраните на дъждомерите от наслояване на калцит, са покрити
с тънко прозрачно фолио, подменяно периодично. Регистрацията на валежните
количества се извършва на всеки 10 минути. Конструирани са и допълнителни
приспособления към станциите, които позволяват периодично пробосъбиране
на измерваните инфилтрационни води. За съжаление, използваната модификация на дъждомерите не се оказа подходяща за тази цел и в края на 2019 г. те
дефектираха. Това налага приложение на друг тип измервателно устройство,
което е в процес на разработване и експериментиране.
– Микропремествания по разломни структури. За мониторинга се използва 3-D дилатометър TM-71 (известен и като Мауров екстензометър), патент на Institute of Rock structure and Mechanics на Чешката академия на науките
(IRSM – AS CR) в Прага (Košták, 1969) Това е оригинален оптично-механичен
инструмент, който измерва 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. В резултат от сътрудничеството с IRSM – AS CR, през м. май
2012 г. в Концертна зала е монтиран оригинален дилатомер (Briestenský et al.,
2014, 2015). Той е разположен в отворена тектонска пукнатина на основната
разломна структура, по която е развита пещерата. От 2016 г. дилатомерът е автоматизиран и чрез минифотокамери прави заснемане веднъж на денонощие,
като изображенията се съхраняват в паметта на инструмента, откъдето периодично се свалят/изтеглят и се обработват в IRSM – AS CR. Пещерната станция
за екстензометричен мониторинг в Съева дупка е включена в международната
мрежа EU TecNet (http://tecnet.cz/index.php).
– Мониторинг на посетителите (брой и продължителност на престоя
им в пещерата). Осъществява се от 2019 г. с автоматичен брояч (рефлекторен
датчик), монтиран в коридорното стеснение преди Концертна зала, където посетителите се придвижат в колона по един.
Данните от инструменталния мониторинг в Съева дупка се регистрират и
предават в приемен сървър, разположен в пещерния офис. През есента на 2018
г. в пещерата е инсталирана и конфигурирана локална комуникационна мрежа.
След изпитателен период за настройки и калибрации, от началото на 2019 г. ин2 Проблеми на географията, 4/2020 г.
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формацията от инстументалния интегриран мониторинг е достъпна „онлайн“ в
ЕЛК в НИГГГ – БАН. Чрез изградената информационна система се реализира и
обратна връзка – контрол и настройки на измервателната инструментална система в пещерата, вкл. на регистрационния режим. Обработката, съхраняването,
анализът, визуализирането и управлението на базите данни от интегрирания
мониторинг се осъществява чрез сървъра ProKARSTerra на ЕЛК.
2. Регулярен експедиционен мониторинг:
А. В пещерата:
– Спелеоклиматичен. Продължават започнатите през 2009 г. регулярни
експедиционни измервания с аспирационен психрометър на Асман в избраните
за целта 18 пункта по надлъжния профил на пещерата (вж. предходния раздел).
Температурата на пещерните седименти и води се измерва с електронни термометри с метални сонди. Честотата на експедиционните измервания се поддържа
в рамките средно на месец. Допълнителни измервания се провеждат и при екстремни природни ситуации.
– Концентрация на СО2. Експедиционните измервания се осъществяват
по надлъжния профил на пещерата паралелно със спелеоклиматичните, като
продължава да се използва доказалият своите качества в пещерни условия
Hand-Held carbon dioxide meter GM70.
– Активност на радиовъглерода (14С). Прилага се специално разработената методика, използваща като сорбент твърда NaOH (Světlík et al., 2009; Stefanov
et al., 2014; Стефанов и др., 2020). На базата на резултатите от проведения предварителен мониторинг (вж. предходния раздел) активността на радиовъглерода
се измерва във Вътрешната спелеоклиматична зона (зала Космос) с период на
експонация на образците между три и четири месеца.
– Обемна активност/концентрация на радона (222Rn). Продължава да
се използва методът на кумулативните (пасивни) измервания с алфа-трекови
детектори, локализирани в утвърдените вече 4 пункта по профила на пещерата (вж. предходния раздел). В 2 от тях са поставени и допълнителни дифузни
камери – 2 в зала Космос и 4 в Концертна зала. Експонацията на детекторите
се поддържа в интервал средно 1–1,5 месеца, а в преходните сезони с бърза
промяна на вентилационния режим – и до 1–2 седмици. Измерванията с алфа-трекови детектори допълват инструменталния мониторинг на концентрацията на радона, но дават информация и за неговото разпределение в пещерата.
Сравняването на данните от паралелния мониторинг на радона по двата метода
(пасивен и активен) показва отклонение между 5–6 и 11 %, което е в рамките
на допустимата грешка (Turek et al., 2020; Стефанов и др., 2020). Предстоят и
допълнителни специализирани измервания на дъщерните продукти на радона
в Съева дупка, вкл. и на необвързаната фракция fp (Sainz et al., 2020), които ще
осигурят база за по-коректно определяне на пещерния фактор j, използван при
изчисляване на ефективните дози на облъчване от радон в пещерата (Karel et
al., 2020).
Продължаващият мониторинг на радиационния фон в Съева дупка вече не
вкючва гама-фона поради установеното в предварителните изследвания негово
слабо влияние върху пещерната среда (табл. 1) и ниските дози на гама-облъчване на посетителите и персонала на пещерата (Стефанов и др., 2020).
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По време на регулярния експедиционен мониторинг в пещерата са планирани и опробвания:
– на инфилтрационни пещерни води, вкл. хидрохимични анализи „in
situ“. За целта са определени 7 представителни пункта за пробосъбиране в залите Купена, Срутището (в 2 пункта), Концертна и Космос (в 3 пункта). В периоди
с активно капене в пещерата се използват и още 12 временни пункта, разположени по надлъжния профил. Пробосъбирането се извършва по два начина – за
периода от време между две последователни експедиционни измервания или за
фиксирано време в рамките на едно посещение (ако интензивността на капежа
позволява събиране на достатъчна по количество водна проба). Пробосъбирането се използва и за експедиционно определяне на интензитета на капене. За
хидрохимичните анализи на водните проби се използва полевата лаборатория
на ЕЛК (вж. предходния раздел). За да се избегне бързата промяна в химическия
състав на карстовата вода и особено на много нетрайното карбонатно равновесие, част от анализите се извършват още в пунктовете за опробване в пещерата,
а други – при пещерния вход веднага след изнасянето на пробите. Периодично
се вземат и водни проби за допълнителни химически анализи в сертифицирани
лаборатории, като за целта пробите се консервират по стандартни методики.
След първоначалните експерименти опробването и хидрохимичният анализ на кондензационните води в пещерата са преустановени поради неизбежното замърсяване на повърхността на кондензатомерите с прах, внесен от посетителите, и с пръски от капещи в съседство води. Периодично се измерва само събраното водно количество от кондензатомерите, а за определяне на химическия
състав на кондензните води се извършват специални експерименти (по-долу в
текста).
– на свеж калцит, отложен от капещи води от сталактити. Използват се
стъклени повърхности (микроскопски предметни стъкла или стъкла за очила),
монтирани под капките, или електрически крушки, прикрепени/висящи непосредствено под сталактита. Опробването се практикува от есента на 2019 г. и
се провежда в рамките на двата добре обособени сезона в пещерата – с активна
вентилация (през студеното полугодие) и без вентилация (топлото полугодие).
Опробването и анализите на свежия калцит в специализирани лаборатории целят да се получи допълнителна информация за кръговрата на въглерода в карстовата система на пещерата и за прецизиране на методиките за радиодатиране
на образци от вторични калцитни форми, вкл. с цел палеоклиматични реконстукции. За тази цел се използват и резултатите от мониторинга на активността
на радиовъглерода (14С), като периодите на експонация за нейното определяне
са синхронизирани с периодите на пробонабиране на свеж калцит.
Експедиционният мониторинг в Съева дупка съвместява и провеждането
на експерименти за определяне агресивността на карстовите води, които формират пещерната система. Тези експерименти са сезонни и са съобразени с вентилационния режим на пещерата. Включват престой минимум 1 денонощие на
проби на води, проникващи или формиращи се в пещерата (вода от р. Вит, дестилирана вода – представляваща кондензните води, смес от инфилтрационна
вода от пещерата и вода от р. Вит – в съотношение съобразно състава на водата
на карстовия извор Глава Панега, който се подхранва от речни води на Вит и
карстови инфилтрационни води от Брестнишката геосистема). Престояващите
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в пещерата водни проби са в широко отворени съдове, предпазени от замърсяване, което позволява на водата добър контакт с пещерната атмосфера. За целта
пробите периодично се разбъркват. Следва хидрохимически анализ „in situ“ на
престоялите в пещерата води и определяне на тяхната агресивност (по прилаганата от ЕЛК методика; Ножаров и др., 2019). Подобен експеримент се залага
паралелно и отвън над пещерата с валежна вода (и/или дестилирана вода). Първите експерименти са проведени през м. март 2018 г. и през м. септември 2020
г. Анализът на получените резултати дава реална представа за агресивността и
хидрохимичната трансформация на водите в пещерната система и за тяхната
роля в карстогенезиса. Много важна допълнителна информация внася и мониторингът на лизиметричните/почвените разтвори над пещерата, който също е
част от Спелео-МИКС „Съева дупка“.
Б. На повърхността над пещерата (над зала Купена и Концертна зала,
фиг. 2):
– Температура и влажност на почвата. Използват се полеви инструменти с метални сонди. Измерванията се провеждат в периодите на експедиционния спелеомониторинг.
– Концентрация на СО2 в почвата. Измерва се на 10 cm дълбочина чрез
специална приставка към Hand-Held carbon dioxide meter GM70. В зависимост
от концентрацията се използват сонди GMP222 с обхват 0...5000 ррm и 1...10000
ррm и GMP221 с обхват 0…2 %.
– Обемна активност/концентрация на радона (222Rn). Определя се във
външния атмосферен въздух (в 1 пункт при офиса на пещерата) и в почвата.
Прилага се методът на кумулативните (пасивни) измервания с алфа-трекови
детектори. Продължителността на експонацията им е същата като в пещерата.
За почвата са избрани 3 пункта над Концертна зала, в които са забити тръби с
малък диаметър и които са с плътно затварящ се горен отвор. Детекторите се
спускат в тръбите на дълбочина от 10 до 20 cm чрез два способа – в дифузни
камери, и чрез специален метален държач с две двойки детектори, прилепени
един срещу друг на разстояние между тях съответно 1 mm и 7 mm (Karel et al.,
1997). В процес на разработване и експериментиране са и специални цилиндрични камери, пригодени за монтиране на различна дълбочина в почвата, в които едновременно да се измерват концентрациите на радон и на СО2 в почвения
въздух.
– Лизиметричен мониторинг. Включва количествени измервания и хидрохимични опробвания и анализи на почвени разтвори от различни почвени
хоризонти и под горски опад. Организира се по отработена в предходни изследвания методика на ЕЛК с оригинални пробосъбиращи устройства – лизиметри
(Йорданова и др., 2013). Почвеният разтвор се събира след интензивен валеж
или веднъж месечно, сезонно или годишно в зависимост от конкретните изследователски цели и от дълбочината на лизиметъра. Хидрохимичното опробване
се извършва in situ по описаната по-горе методика, прилагана от ЕЛК. Някои от
показателите, неподлежащи на полеви анализи, се анализират в сертифицирани
лаборатории. Лизиметричният мониторинг осигурява оригинална информация
за времето на проникване на валежните води в пещерата и за тяхната агресивност вледствие поетия СО2 от почвата.
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– Хидрохимичен мониторинг на валежни води (дъждовни и снежни).
Водните проби са от валежи на открито и под дървесно-храстова растителност.
Анализите са in situ с полевата лаборатория на ЕЛК.
– Социално-икономически мониторинг (СИМ). Прилага се експериментално разработения от ЕЛК оригинален модел на СИМ за карстови територии (Стефанова, 2009, 2011; Stefanova, 2012a,b; Йорданова и др., 2013), който
включва: инвентаризация на социално-икономическата инфраструктура в прилежащата територия; мониторинг на степента на натоварване и на състоянието
на туристическата инфраструктура; мониторинг на посетителите (съвместява и
автоматизирания посетителски мониторинг в пещерата); мониторинг на нарушенията от антропогенен характер върху природната среда на пещерната система; мониторинг на проектни и управленски дейности и образователни програми, включващи пещерата и прилежащата й територия; анкетни проучвания
за отчитане на мнения, нагласи, оценки и препоръки на посетители, персонал,
администратори и представители на различни институции с интереси към пещерата. СИМ се организира регулярно според посетителската натовареност на
пещерата и промените в социално-икономическата ситуация. Планира се въвеждане и на автоматизирано анкетиране на посетителите, което да се извършва
със съдействието на персонала на пещерата. За целта се разработва електронна
посетителска карта и специализиран софтуер, инсталиран към приемния сървър на Спелео-МИКС „Съева дупка“.
***
Спелео-МИКС „Съева дупка“ се провежда с професионален инструментариум с доказана устойчивост в пещерни условия. Използваните прибори и
измервателни сонди периодично се калибрират, вкл. от производителя (сондите
на VAISALA за СО2). Планирана е и поетапна модернизация на инструментариума (при налично финансово обезпечаване) и въвеждане на нови конструкционни решения. Установените в пещерата активни вентилационни процеси предполагат въвеждане в мониторинга и на прецизни инструментални измервания на
въздушните течения с ултразвукови анемометри (Стефанов, 2013а).
Непрекъснатият инструментален мониторинг в пещерата периодично се
контролира и чрез експедиционните измервания, като при необходимост се
правят съответните корекции в регистрираните данни. Експедиционният мониторинг продължава да се провежда по същата методика и със същия тип апаратура, използвани в предварителния етап на организиране на мониторинга, като
по този начин се гарантира обективност както при сравняване на данните от
различните периоди, така и при маркирането на промени и тенденции.
РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ
Експерименталният интегриран мониторинг в Съева дупка се провежда
вече 11 години, през които е натрупана и се надгражда оригинална информация. Част от нея е използвана в предходни публикации на автора. В този раздел
е направено обобщение и са изведени изводи, основаващи се на досегашните
резултати от мониторинга.
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Интегрираният мониторинг в пещерата разкрива ясно изразена сезонна динамика на вентилационния режим и на параметрите на спелеоклимата и газовия
състав на въздуха, а чрез тях – и на съвременния спелеогенезис на пещерната
система. Тази динамика е в пряка зависимост от спелеоклиматичните зони, които са обособени в зависимост от морфологията на пещерата. Вентилационните
процеси са с два ясно проявени периода – активен на непрекъсната „зимна“
вентилация (през студеното полугодие – от средата на м. ноември до началото
на м. март), и статичен на „летен покой“ през топлото полугодие (юни-септември). Механизмът за задвижване на вентилацията е разликата в температурата/
плътността на въздуха във външната атмосфера и в пещерата. Между тези два
вентилационни периода има преходни етапи на „включване“ и „изключване“ на
природния „вентилатор“, когато температурата на външния въздух варира около температурата на пещерния въздух. Преходният етап е по-дълъг през пролетта (от началото на м. март до края на м. май) и е много по-кратък през есента
(с продължителност около месец в периода от края на м. септември до началото
на м. ноември). През преходните етапи се проявяват активни вентилационни
фази с продължителност от часове (през нощта) до няколко денонощия (според
атмосферната циркулация) (фиг. 5).
По надлъжния профил на пещерата колебанията в температурите са най-големи в Привходната спелеоклиматична зона (фиг. 3). Във Вътрешната зона тези
колебания са незначителни – от порядъка на 1 до 2 ºС. При концентрацията
на СО2 се наблюдават малки колебания по надлъжния профил на пещерата, но
амплитудата между периодите на „летен покой“ и зимна активизация на вентилацията е изключително голяма – над 15 000 ppm. В рамките на тези периоди
концентрацията варира съответно с 5000 до 7000 ppm и със 100 до 300 ppm.
Разпределението на концентрацията на радона по надлъжния профил на пещерата също е под влиянието на спелеоклиматичните зони и вентилационния
режим. Максимални стойности на концентрацията са отчетени в Концертната
зала, която е най-ниската част в пещерата. И при радона разликата в концентрацията между двата вентилационни периода е значителна – над 7000 Bq/m3,
като през сезона на „летен покой“ тя варира средно с 1500 до 2000 Bq/m3 (фиг.
3). Установените големи сезонни вариации в концентрацията на радона доказват важността на краткосрочните периоди на измервания за коректна оценка на
ефективните дози на облъчване (Turek et al., 2020; Стефанов и др., 2020).
В пещерата е констатирано отместване на сезоните и забавяне в денонощните и сезонните колебания на спелеоклиматичните показатели. Този феномен
е свързан с топлинната инерция на карстовия масив и с необходимото време за
навлизане в дълбочина на пещерната система на въздушните и водните потоци (Стефанов и др., 2020). Съществена роля играе и вентилационният режим
на пещерата. Проявите на екстремумите на температурата на пещерния въздух
закъсняват спрямо тези на външната атмосфера с 1–2 месеца. Освен това температурната амплитуда между екстремумите в пещерата е много по-малка спрямо
тази във външната атмосфера – до 2–2,5 пъти за Привходната спелеоклиматична зона, 6–7 пъти за Преходната зона и над 10 пъти за Вътрешната зона.
Сезонното отместване е характерно и за концентрациите на газовете в пещерния въздух, като най-показателна е тази на СО2. От средата на м. ноември
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Фиг. 3. Сезонни вариации (топъл – студен период) на температурата на въздуха
и на концентрациите на СО2 и на радон (222Rn) по надлъжния профил на пещерата
Съева дупка (по Turek et al., 2020b, с допълнения) Избраните периоди са типични
за топлия и студения сезон и са съобразени с продължителността на експонация
на детекторите за радон
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до средата на м. март се наблюдава нейният минимум (450-600 ppm). В края на
м. април концентрацията трайно се задържа над 1000 ppm, а през м. май бързо
започва да се покачва и надхвърля 5000 ppm. От края на м. юли до средата на м.
октомври се формира „плато“ на максимални стойности (над 10 000 ppm), което
бързо се разпада при активизирането на есенната вентилация в пещерата. При
анализа на данните от мониторинга се установява, че трайното понижаване на
температурата в пещерата вследствие активизацията на вентилацията се забавя
като реакция – в сравнение с хода на концентрацията на СО2 това забавяне е с
около 20 дни (фиг. 5).
Продължителният инструментален мониторинг в Съева дупка разкри редица важни особености на СО2 в пещерната атмосфера. Концентрацията му е
пряко зависима от вентилационните процеси в пещерата, поради което тя има
годишна вариация от 400 до 18 000 ppm (табл. 1). Концентрации над 1% се регистрират след 2017 г. и се задържат трайно от втората половина на м. юли до
първата половина на м. октомври, т.е. през най-активния туристически сезон
(фиг. 4). Предвид специфичната пещерна морфология, този тежък газ изпълва
цялата пещера (с обем ок. 50 000 m3) и независимо от значителната денивелация
(+3/-17 m), не е установена вертикална стратификация в концентрацията на СО2
(фиг. 3) (Стефанов и др., 2020).
Резултатите от интегрирания мониторинг доказват много бързо „издухване“ на СО2 от пещерната атмосфера още при първите активни вентилационни
процеси през есента (месеците октомври и по-рядко септември или ноември).
Те са предизвикани от понижаването на външната температура под тази в пещерата и се проявяват през всичките години на мониторинга. Формираното
през лятно-есенния сезон „плато“ на висока концентрация на СО2 в пещерата
буквално за часове се разпада (Стефанов и др., 2020). Този процес е илюстриран на фиг. 5. Експедиционните измервания по надлъжния профил на пещерата
разкриха известно закъснение в разреждането на концентрацията на СО2 в зала
Космос (най-високата част в пещерата) и в най-ниските части на зала Срутището.
Инструменталният мониторинг доказа и ролята на дишането на туристическите групи за повишаване концентрацията на СО2 в пещерата (Стефанов и
др., 2020). В най-чист вид тя е регистрирана през студеното полугодие, когато
вследствие активната вентилация 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 повишава до 1400 ppm. В рамките на 2–3 денонощия тя отново се
връща към фоновата за сезона, което се дължи на активните вентилационни
процеси.
Високата концентрация на СО2 през активния туристически сезон създават
рискова ситуация за посетителите в пещерата, особено за малките деца и хората
с хронични дихателни и сърдечни увреждания, както и за пещерните екскурзоводи, които са с продължителен престой в пещерата. Концентрация от 5000 ppm
(0,5 %) се приема за максимално допустима за работно място, а концентрации
над 1 % могат да предизвикат главоболие, дисконфорт и са рискови за здравето
(Стефанов и др., 2020).
24

25

-3,3
29,7
21.12.2012 04.07.2012

Зала Космос

Вътрешна зона:
Концертна зала

- Долу

Зала Срутището
- Горе

Преходна зона:
Зала Купена

8,8
10,9
04.03.2011 13.10.2019
10,3
11,5
28.03.2013 13.10.2019

6,6
10,45
11,02.2010 27.09.2020
10,0
6,2
11.02.2010 13.10.2019

5,7
10,4
07.03.2010 15.08.2018

18,5
-1,0
29.12.2010 15.08.2018
Първа площадка
12,2
1,9
11.02.2010 27.09.2020

Привходна зона:
Вход

Отвън

94

92

90

90

90

75

40

30

380
470
12.02.2011 15.08.2018

Макс.

Макс.

Топъл Студен

430
18 000
21.12.2012 10.09.2018
17 000
100
490
24.02.2012 15.08.2018

100

100

8,5

8 780
0,089 0,086
186
12-02.2019/20 07-08.2020
3 836
0,045 0,046
-56,1
167
11-01.2012/13 09-10.2020

112
4 061
0,059 0,061
12-01.2013/14 08-10.2013

10
64
0,110 0,100
11-12.2019 10-11.2019

Мин.

16 000
420
21.12.2012 15.08.2018
16 200
100
430
15.01.2013 15.08.2018
-7,5

Макс.

144
3 359
0,059 0,061
01-03.2014 09-10.2020

15

Мин.

410
16 250
21.02.2013 15.08.2018

100

390
10 400
29.12.2010 06.08.2018
100
410
15 500
21.02.2013 15.08.2018

60

100

Мин.

Мин. Макс.

Мин.

Макс.

Относителна Концентрация на
Активност на
Концентрация на
Гама лъчевлажност на
СО2, ppm / дата
радиовъглерода,
радонa
ние (гама
въздуха, %
Δ14C, 0/00
(222Rn, Bq.m3 / период) фон), µSv/h /
период

Температура на
въздуха, оС / дата

Гранични стойности на основните показатели на пещерната среда в Съева дупка (период 2009–2020 г.)

Спелеоклиматична зона

Таблица 1

Фиг. 4. Температура на въздуха и концентрации на СО2 и радон (222Rn)
в Концертната зала на пещерата Съева дупка през периода 2011-2020 г.
(по Стефанов и др., 2020, с допълнения)

Резултатите от мониторинга доказват, че масовите туристически посещения в пещерата създават проблем при поддържането на естествения баланс на
СО2 в пещерния въздух. Ако посетителският режим не се регулира, особено в
най-натоварения туристически сезон, дишането на групите може да промени
геохимичните взаимодействия скала–пещерна атмосфера (Guirado et al., 2019).
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Фиг. 5. Колебания в концентрацията на СО2 в пещерата Съева дупка при активизиране
на есенния вентилационен цикъл

За изясняването на тези проблеми, особено предвид и статута на пещерата (защитена територия – Природна забележителност), на базата на интегрирания
мониторинг вече се създава възможност да се разработят прогнозни модели за
нивата на СО2 при различен посетителски режим.
Вариациите на концетрацията на CO2 в пещерния въздух влияят и върху
интензитета и времето на отлагането на калцит върху вторичните пещерни
форми (сталактити и сталагмити). Резултатите от интегрирания мониторинг
разкриват важни закономерности в този процес. Ниската концентрация на СО2
вследствие активните вентилационни процеси активизира процесите на дегазация на инфилтрационните води и отлагането на свеж калцит. Вече е доказано
с конкретни данни и експерименти, че растеж на калцитните форми в Съева
дупка се осъществява основно през студения период на активна вентилация.
Важна роля оказват и режимът, и съставът на инфилтрационните води. На базата на резултатите от интегрирания мониторинг предстои да бъдат публикувани
по-обстойни анализи на съвременния литогенезис в пещерата. Ще бъдат засегнати и актуални въпроси относно датирането на калцитните пещерни форми и
използването им за палеогеографски реконструкции (Kowalczk, Froelich, 2010).
Резултатите от експедиционните теренни измервания потвърждават работната хипотеза, че основен източник на тежките газове (222Rn и CO2) в Съева дупка е почвено-растителната покривка над пещерата – вследствие биохимичните
процеси (за CO2) и корозията на варовика с освобождаване на естествени радионуклиди. Максималната активност на тези процеси е в периода от началото до
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средата на лятото (май-юли), когато в почвата над Концертна зала се измерват
между 6000 и 17 000 ppm CO2. Предвид вентилационния режим в пещерата,
максимумът в концентрацията на 222Rn и CO2 в Съева дупка се проявява в края
на лятото и началото на есента (август-октомври) (фиг. 4).
Интегрираният мониторинг доказа присъствие на изкопаем въглерод в Съева дупка, освободен при разтварянето на карбонатните скали и последвалото
отлагане на свеж калцит в пещерата. Суес-ефектът (разреждане съдържанието
на радиовъглерода 14С с емисии фосилен въглерод, постъпващ вследствие калцитния спелеолитогенезис) дава допълнителна информация за особеностите в
локалната спелео-вентилация и интензивността на съвременните карстови процеси (Světlík et al., 2009; Stefanov et al., 2014). Вътрешногодишната амплитуда
в активността на радиовъглерода (Δ14C) е свързана с добре изразената сезонна
динамика във вентилационните процеси в Съева дупка (Стефанов и др., 2020).
Вентилационният режим в пещерата е причина концентрацията на радон
да е в много широки граници – от 112 до 8780 Bq.m3 (табл. 1 и фиг. 4). Пиковите стойности са през месеците август-октомври, а минимумът – през декември-март (Stefanov et al., 2014; Turek et al., 2015а,б, 2020; Стефанов и др., 2020).
При проведения инструментален мониторинг с AlphaE не е установен денонощен режим в концентрацията на радона. Поради краткия престой на туристите
в пещерата (между 30 и 60 минути), те не са изложени на опасно за здравето им
радиационно облъчване от радон, но то създава риск за целогодишно работещите в пещерата екскурзоводи, защото средногодишната концентрация на радон
(1300-2000 Bq.m3, Turek et al., 2020) е многократно по-високо от референтното ниво 300 Bq.m3 за обособени работни места в закрити помещения (Наредба
за радиационна защита, 2018). Това се доказва и от изчислените индивидуални
ефективни дози на облъчване на пещерните екскурзоводи, които са на границата
на референтната стойност от 6 mSv (Turek et al., 2020a,b; Стефанов и др., 2020).
Първите данни от експерименталното измерване чрез автоматичните метеостанции на интензитета на капещите в пещерата води разкриват денонощен
режим, особено отчетлив през топлия период от годината (с максимум в следобедните часове). Тези предварителни резултати потвърждават важността на
инструменталното измерване на интензитета на инфилтрационните води, вкл.
и за сравнителен анализ с данните от паралелно провеждания мониторинг на
валежите и на лизиметричните води над пещерата.
В Съева дупка са установени активни процеси на кондензация, които протичат само през топлия период (от месеците април-май до октомври-ноември).
Тогава се формират между 0,200 и 0,290 l/m2 кондензни води (по данни от мониторинга с кондензатомерите). Това е неоспоримо доказателство за важната
роля на кондензацията в спелеогенезиса и обемното нарастване на пещерите –
научен аспект, който все още е много слабо разработен. Предвид високата концентрация на СО2 в пещерата през този период, агресивността на кондензните
води е много голяма. Това се установява и от проведените хидрохимични експерименти (вж. предходния раздел). Според резултатите от анализите, 1 литър
кондензна вода е в състояние да разтвори около 100 mg варовик.
Провежданият хидрохимичен мониторинг на инфилтрационните води в пещерата доказа сериозно целогодишно замърсяване от външната спомагателна
туристическа инфраструктура на Съева дупка и най-вече от санитарно-хигиенни28

те съоръжения (Стефанов и др., 2020). Резултатите от лабораторните анализи на
водни проби от зала Купена доказват 5 пъти по-високо съдържание на нитрати,
2,5 пъти – на натрий, и 5 до 8 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 2–2,5 пъти по-високи.
Локализиран е източникът на това замърсяване – тоалетната западно от пещерния
вход. Тя видимо няма връзка с пещерата, но мръсните течности се просмукват по
тектонските пукнатини на разломната зона, по която е развита пещерната система. При интензивна инфилтрация замърсяването засяга и зала Срутището.
Резултатите от мониторинга с дилатометъра/екстензометъра ТМ-71 в Съева дупка дават основание да бъдат разграничени два периода на тектонски
движения (Стефанов и др., 2020): 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 се проявява особено ясно
от средата на 2017 г. и продължава и през 2020 г. (фиг. 6). Регистрираните от
екстензометъра данни показват, че през първия период южният блок на разлома
в Концертна зала е потънал с около 0,075 mm, като същевременно се е приплъзнал хоризонтално на изток с около 0,05 mm. Наблюдава се и обща тенденция на

Фиг. 6. Микродвижения по разлома в Концертна зала, регистрирани от екстензометъра
ТМ-71 (по Briestensky et al., 2015, с допълнения): z –вертикални приплъзвания,
y – хоризонтални приплъзвания; х – отваряне/затваряне на разлома
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отваряне на разлома с около 0,05 mm (Briestenský et al., 2014, 2015). Най-активните движения през този период съвпадат по време със сеизмичната активност,
предизвикала Пернишкото земетресение от 22.05.2012 с М = 5.6 и последвалата
поредица от силни вторични трусове (с М до 4,6) до 14.07.2012 г. Резултатите
от екстензометричния мониторинг в Съева дупка предполагат проявата на глобални пулсации на напрежение, регистрирани и в други пещери от мрежата EU
TecNet. С изграждането на локалната комуникационна мрежа в пещерата, от
2019 г. е възможен достъп до фоторегистъра на ТМ-71 в реално време.
Автоматичните метеостанции в пещерата регистрират очакван термичен
ефект от песетителите върху спелеоклимата. Той е най-висок в периода със слаба вентилация, какъвто е най-активният лятно-есенен туристически сезон (с ок.
60 % от годишните посещения). По данни от автоматизирания посетителски
мониторинг за периода юни-октомври 2019 г. пещерата е посетена от 30,5 хил.
души, което е 60,3 % от общия брой посетители за годината (50,5 хил. д.). При
ежедневните посещения в Концертна зала (300–650 души) е регистрирано временно повишаване на температурата на въздуха с 0,4-0,6 оС, а в зала Купена,
която е в Преходната спелеоклиматична зона – с 0,1-0,3 оС (Стефанов и др.,
2020). Термичен ефект, макар и много по-слаб, имат и осветителните тела в
Съева дупка, които през този период са в натоварен режим на използване. Температурният фон в пещерата се възстановява през нощта.
Провежданият интегриран мониторинг в Съева дупка вече маркира и въздействия на глобалните климатични промени. Особено отчетливо е влиянието
на трайната тенденция на повишаване на температурата на въздуха (Nojarov,
2014, 2019). При сравняване на данните от мониторинга за периода 2010–2020 г.
с данни от спелеоклиматични измервания в Съева дупка през 1968 г. (Попов,
1969) се установява, че в Привходната и Преходната спелеоклиматична 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 (Стефанов и др., 2020). Във
Вътрешната зона промени не са установени, но тенденцията в повишаването на
температурите на външния въздух се отразява в нарастване на концентрациите
на СО2 и на радон в пещерата (Turek et al., 2020b; Стефанов и др., 2020, Nojarov
et al., 2020).
Дългогодишните измервания на СО2 (експедиционни и стационарни в пещерна и почвена среда и в карстови води) доказват, че този газ е много добър индикатор за проследяване на вентилационните процеси в пещерата, но
е и важен фактор в карстовите процеси и спелеолитогенезиса и в кръговрата
на въглерода в карстовата геосистема. Установената добра корелация с режима на радона в Съева дупка предполага, че вариациите в концентрацията на
СО2 могат да са отправни и при изследванията на активността на радона. Друг
важен аспект от мониторинга на СО2 е актуалната информация, която осигурява за здравословния риск за посетителите и пещерните водачи. Допълнителен
аргумент за водещата роля на СО2 в рамките на Спелео-МИКС е сравнително
лесното провеждане и поддържане на измерванията и доказаната надеждност
на използваната апаратура в пещерни условия.
Формулираните по-горе обобщени изводи ще бъдат доразвити в предстоящи публикации, в които на базата на системния анализ на регистрираните от
интегрирания мониторинг оригинални данни ще се предложат и модели, вкл30

чително прогнозни на съвременния спелеогенезис в Съева дупка и на карстогенезиса в Брестнишката карстова геосистема.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от МИКС в Съева дупка потвърждават ефективността на интегрирания мониторинг и новите възможности, които той разкрива при разработване на иновативни модели на спелеогенезиса и карстогенезиса, базирани
на системния подход. Опитът доказва, че организирането и реализирането на
МИКС предизвикват интереса и обединяват усилията на учени с различни професионални интереси в решаване на нови научни предизвикателства, провокирани от резултатите на интегрирания мониторинг. Добър пример е научната
мрежа ProKARSTerra на ЕЛК (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/sci-networks.
html). Тя обединява изследователи с различна професионална квалификация и
работещи в различни научни и държавни институции, които вече второ десетилетие решават съвместно различни проблеми от карстологията. На базата на
експерименталния опит с МИКС и международното сътрудничество е разработена оригинална идея за създаване на международна мрежа ProKARSTerra-NET:
Scientific-practical Network for sustainable development of karst territories in the
context of global changes (on the example of model karst geosystems). Тя ще е база
за оригинални изследвания с акцент въздействието на глобалните промени върху карста и обратната връзка – ролята на карста в глобалните промени (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 (Стефанов и др., 2020).
С изграждането на МИКС се създава изключително важна научна инфраструктура за изследване на глобалните промени. В калцитните пещерни форми
се съхраняват уникални записи на подобни промени в миналото. Интегрираният мониторинг на съвременния спелеолитогенезис разкрива възможности те да
бъдат разчитани с голяма точност – добрите палеогеографски реконструкции са
предпоставка за добри прогнози на бъдещите процеси и въздействия в карстовата среда (Стефанов, 2013б).
Очаква се резултатите от МИКС в Съева дупка да послужат и като база за
хармонизиране на методологията за изследване на българските пещери и за разработване на унифицирана система за оценка на пещерната среда по смисъла на
концепцията за карстовите геосистеми. Оптимизирането на мониторинговата
програма за карста е важна стъпка в синхронизирането на национална политика
за опазване на защитените карстови територии.
Спелео-МИКС „Съева дупка“ е организиран в една от най-посещаваните
туристически пещери, поради което интегрираният мониторинг доказва и важно практическо приложение. То се отнася до посетителския режим, биокомфорта и рисковете за посетителите и персонала на пещерата (Матеева, 2020;
Стефанов и др. 2020). Мониторинговата мрежа е в състояние да осигури и алармено оповестяване при регистриране на надпрагови стойности на показателите на пещерната среда. Същевременно мониторингът предоставя данни и за
обратното въздействие – на посетителите върху пещерната среда. Поради това
въвеждането на МИКС в благоустроените туристически пещери е наложител31

но. Тези пещери предлагат и сериозни предимства при изграждането на мониторингови мрежи (Стефанов и др., 2020).
Изградената мрежа за МИКС в Съева дупка осъществява и една от най-важните идеи на специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu
(http://prokarstterra.bas.bg/ProKARSTerra-Edu/bg/index.html), разработена от
ЕЛК в международно сътрудничество – иновативно обучение и образование
за/чрез карста (Стефанова и др., 2012; Stefanov et al., 2013а, 2019; Стефанов,
Стефанова, 2014, 2017). Пещерата и нейната геосистема – Брестнишката, са
потенциален интердисциплинарен образователен център4. Това е доказано чрез
включването им в образователните инициативи на стратегията, които се разработват експериментално с международно участие през последните осем години, включително чрез три проекта на ЮНЕСКО (http://prokarstterra.bas.bg/scicompetition/bg/UNESCO-contribution.html). Пещерната среда със своята атрактивност провокира креативност в младите хора. Тя беше демонстрирана, при
това много емоционално през август 2020 г., когато в Съева дупка се проведе
кръг от първото международно състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно“ на планетата Земя“ (Stefanov, Stefanova, 2020). Резултатите
от тези образователни експерименти и международният отзвук от тях категорично потвърждават ефективността от включването на Съева дупка с нейния
МИКС в иновативните форми на изнесено теренно образование и обучение.
То може да обхване както ученици, студенти и млади учени, така и служители
на институции с отношение към карстовите територии и посетители/туристи
(http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/edu-activity.html).
При реализацията на Спелео-МИКС „Съева дупка“ се постига и един
от най-важните принципи, заложени в методологическата платформа
ProKARSTerra – координация между научни изследвания, управление и стопанисване, бизнес, образование и обучение. Тя вече обхвана БТС (пряко отговарящ за пещерата), общинските администрации в Ябланица и Тетевен, Титан
„Златна Панега Цимент“ АД и други по-малки местни фирми, образователни
организации и НПО, ангажирани в инициативите на образователната стратегия
ProKARSTerra-Edu. На този фон изпъква незаинтересоваността и дистанцирането на държавните институции, които са оторизирани за устойчивото развитие
на силно уязвимите карстови територии. Това се отнася и за МОН, независимо
от широко афишираната от министерството подкрепа на иновативните форми
в образователния процес. Причината може да се търси в професионалната неподготвеност на кадрите в тези институции относно спецификата на карста и
неговия потенциал. Очаква се, че резултатите от МИКС и тяхната публична
Още през 2012 г. EЛК подготви оригинално проекто предложение с широко международно
участие: „Интегриране на научн-изследователската концепция за комплексен мониторинг в моделни карстови геосистеми с образователната концепция „Учене през целия живот“, подадено
в конкурса на ФНИ „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в
приоритетните области“. Целта на предложението беше чрез изграждане на мрежа за интегриран мониторинг Съева дупка да се превърне в експериментален научно-образователен център
по карстология, а резултатите от мониторинга да бъдат достъпни в реално време и за целите на
специализирани образователни програми. За съжаление, конкурсът беше опорочен и проектното
предложение остана в групата на недопуснатите до рецензиране, които въпреки заповедта на
служебния министър от 2013 г. не бяха преразгледани ...
4
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„прозрачност“ чрез поредицата доклади, публикации и становища ще предизвикат/провокират разглеждане и решаване на сериозни пропуски, в т.ч. законово-нормативни при управлението и стопанисването на карстовите територии и
пещерите в България (Stefanova, Stefanov, 2018, 2019).
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