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Проект „Невидимото богатство на подземния свят“ е фокусиран върху проучвания на пещери в района на община Годеч.
Изпълнява се от Асоциация на спелеоклубовете в София от ноември 2014 г. до април
2016 г. Идеята за осъществяването му е на
пещерняци от Пещерен клуб и спелеоучилище „София“, които през последните години
проведоха редица проучвателни експедиции
в района.
„Невидимото богатство на подземния
свят“ спомогна за организирането на систематична работа в различни направления:
събиране и обобщаване на наличната информация за района, изследване на биоспелеологичното разнообразие, изработване на
съвременни карти на пещери, изготвяне на
технически описания, обучения на млади
пещерняци в методите за събиране на биоспелеологични проби и картиране, по-задълбочени обучения по съвременни методи
за картиране с електронни средства и популяризация на проекта и спелеологията като
цяло.
Популяризацията на направените открития е от особено значение, тъй като разпространението на информация за пещерите като уникални екосистеми е ключово
за тяхното опазване и допринася за устойчивото използване на карстовите райони. В
рамките на проекта бяха проведени редица
срещи и презентации пред деца, младежи и
общественост от община Годеч, фокусирани
върху подземните богатства и живия свят на
района. Специализирани занимания за деца
бяха организирани в Националния природонаучен музей и в рамките на Софийския
фестивал на науката, а в обявения конкурс
за детска рисунка на тема „Пещерите около
нас“ се включиха ученици от цяла България.

“Hidden wonders of the underground world”
project focuses on studies of caves in the region
of Godech municipality. It was accomplished by
the Association of Speleoclubs in Sofia from November 2014 to April 2016. The idea for its implementation came from Caving Club and Speleo
School “Sofia”, which in recent years held several
exploratory expeditions in the area.
“Hidden wonders of the underground world”
helped to organize systematic work in various
areas: gathering and summarizing information
available about the area, studying bio-speleological diversity, surveying up-to-date maps caves,
preparing technical descriptions, training of
young cavers in methods of bio-speleological collection of samples and mapping, in-depth training in modern methods of mapping by electronic
means and promoting the project and speleology
as a whole.
Popularization of the discoveries achieved
is of special importance as the dissemination of
information about caves as unique ecosystems
is crucial for their conservation and contributes
to the sustainable use of karst areas. Within the
frame of the project a number of meetings and
presentations to children, youth and local society in Godech municipality, were held, focusing
on the underworld wealth and the living world of
the area. Specialized activities for children were
organized at the National Museum of Natural
History and within Sofia Science Festival, and
students from all over Bulgaria took part in the
drawing competition “The caves around us”.
During the fieldwork new maps and descriptions of many caves were drawn, new parts of
caves were discovered and they are still being
explored. Significant contribution to the project
is the establishment of modern methods of electronic mapping by using measuring devices like
DistoX, and data processing on site by using tablets and specialized software.

ещерите са последните неизследвани кътaves are the last unexplored places on the planчета на планетата, дом на уникални и често et, home of unique and often unknown to science
непознати на науката биологични видове и species and ecosystems.
екосистеми.

Невидимото богатство
на подземния свят
hiddenwonders.bgcaveexplorer.info

Hidden wonders
of the underground world
hiddenwonders.bgcaveexplorer.info
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По време на теренна работа бяха изготвени нови карти и описания на редица пещери,
бяха открити нови части, които все още са в
процес на проучване. Съществен принос на
проекта е утвърждаването на съвременните
методи за електронно картиране, включващи уредите DistoX, и обработка на данните
на място с помощта на таблети и специализиран софтуер.
В Балабанова дупка – пещера с лабиринтни галерии на няколко нива и преминаваща
подземна река – само за седем дни работа четири основни екипа от по двама души успяха
да прекартират галерии с обща дължина от
2957 метра. За пръв път бе извършена толкова мащабна картировъчна дейност в голяма
пещера по новата методика.
Стандартно картирането на пещери е бавен, труден и сложен процес. С навлизането на електронното картиране значително
се подобрява точността при вземане и обработка на данни, улеснява се процесът на
изготвяне на електронна карта на пещера.
А самата карта е единственият източник на
информация за характеристиките на дадена
пещера, като дължина, дълбочина, къде и
какви специфични пасажи има, както и подсказва къде могат да се търсят допълнителни
входове или връзки с други пещери.
С проведените обучения по електронно
картиране в рамките на проект „Невидимото богатство на подземния свят“ се надяваме новопридобитите знания и умения да се
използват пълноценно от преминалите обучителния курс, да спомогнат за по-точното
изготвяне на пещерни карти, да допринесат
за разпространение на електронните методи
на картиране у нас.
В рамките на проекта бяха събрани нови
данни за разпространението на повече от 20
вида безгръбначни животни, като един от
тях, паяк от род Harpactea, e нов за науката.
Два вида водорасли бяха съобщени за първи
път от пещери на територията на страната,
беше събрана предварителна информация
за пещерните гъби и беше допълнена тази
6

In Balabanova dupka – a cave with labyrinth
galleries on several levels and an underground
river – just for seven days, four main teams of two
people managed to re-map galleries with a total
length of 2957 meters. For the first time such a
massive mapping activity was done in a large cave
under the new methodology.
Standard mapping of caves is a slow, difficult
and complicated process. With the advent of
electronic mapping the accuracy in taking and
processing the data is significantly improved, and
the process of preparing an electronic map of the
cave is facilitated. The map is the only source of
information on the characteristics of a cave, such
as length, depth, where and what specific passages are there, as well as it suggests where to look
for additional inputs or links to other caves.
We hope the trainings on electronic mapping
within the project “Hidden wonders of the underground world” and the acquired knowledge
and skills to contribute to a more accurate drawing of cave maps and to the spread of electronic
methods of mapping in the country.
Within the project new data on the spread of
more than 20 species of invertebrates was gathered, and one of the species – spider of the genus Harpactea – is new to science. Two species
of algae were reported for the first time in caves
in the country, preliminary information was collected about the cave fungi and the information
about aquatic invertebrates was complemented.
Two previously unknown wintering colonies of
bats, respectively of European and national significance were documented in Balabanova dupka
and Shamaka. In connection with the protection
of underground biodiversity in the region we
recommend visiting the underground habitats
of bats only in permitted seasons and thorough
cleaning of cave equipment through which there
could be spread foreign to local ecosystems and
sometimes pathogenic microorganisms. The fight
against pollution is also essential, a good start of
which was launched with the two campaigns for
cleaning the area, organized within the project.
The authors express their appreciation to
all colleagues, friends and supporters, without

за водните безгръбначни. Две непознати до
момента зимуващи колонии на прилепи,
съответно с европейска и национална значимост, бяха документирани в Балабанова
дупка и Шамака. Във връзка с опазването
на подземното биоразнообразие в района
препоръчваме посещаване на подземните
местообитания на прилепи единствено в
разрешените за това периоди и старателно
пране на пещерната екипировка, чрез която биха могли да се разпространят чужди за
местните екосистеми и понякога патогенни
микроорганизми. От съществено значение,
разбира се, е и борбата срещу замърсяването, добро начало на която беше поставено с
двете акции за почистване на района, организирани в рамките на проекта.
Авторите изказват признателността си
към всички колеги, приятели и съмишленици, без които изпълнението на предвидените
дейности, твърде амбициозни за малкия ни
екип, не би било възможно.
Идеята за изготвяне на атлас на пещерите в района на община Годеч се зароди преди
години по предложение на Кирил Стоянков
(Кики) от ПКСУ „София“ – един от изследователите на района още от 80-те години.
Благодарение на настоящия проект се реализира издаването на първата част от поредицата „Спелеоложки проучвания в района
на община Годеч“.
Екипът, работил по документиране и картографиране на пещерите, изказва специални
благодарности на Владимир Георгиев за неоценимата помощ при провеждане на обучения и
картиране на пещери, на Красимир Колевски
за логистичната подкрепа и осигуряване на
добро настроение, на Стефчо Златев (самоотвержено придвижващ се в неблагоприятни атмосферни условия от далечна Варна), на
Анелия Павлова, Никола Енев за помощта при
картиране на най-големите пещери в района.
Благодарим на Захари Дечев, Младен Добричев и Здравко Илиев (Здравеца) за предоставената информация, свързана с историята на
проучванията на пещерите в района.

Тизоин / Tizoin Cave
Снимка: Цветан Остромски / Photo: Tzvetan Ostromski

whom the implementation of the planned activities, too ambitious for our small team, would not
be possible.
The idea of making an atlas of the caves in
Godech municipality was born years ago. It was
first suggested by Kyril Stoyankov (Kiki) from Caving Club and Speleo School “Sofia” – one of the explorers of the region since the 80-es. The first part of
the series “Speleological study in the area of Godech
municipality” is published thanks to this project.
The team which worked on documenting
and mapping caves expresses special thanks to
Vladimir Georgiev for his invaluable assistance
in conducting training and mapping of caves, to
Krasimir Kolevski for logistical support and providing good mood of Stefcho Zlatev (selflessly
traveling in adverse weather conditions from distant Varna) Anelia Pavlova, Nikola Enev for the
aid in mapping of the largest caves in the area.
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Специално благодарим на д-р Николай
Симов, чиито съвети, предоставена литература и практическа помощ бяха незаменими
през целия период на проекта. Оценяваме
участието на д-р Петър Берон и на д-р Петър Стефанов от Националния институт по
геофизика, геодезия и география към БАН
в презентациите пред годечката общественост, както и съдействието и градивните
препоръки на Боян Петров, д-р Владимир
Бешков и проф. Павел Стоев. Благодарим на
Антония Хубанчева, Борислав Пауновски,
Александър Лазаров, Станислав Асенов и
Момчил Найденов за помощта при поставянето на дълбокопочвените капани, улова на
прилепи и събирането на проби.
Признателност изказваме към община
Годеч и ръководството на СОУ „Проф. д-р
Асен Златаров“ и НУ „Христо Ботев“ за организационната подкрепа и предоставянето
на лекционни зали и, разбира се, на всички
ученици от град Годеч, които се включиха в
акциите по почистване и проявиха интерес
към заниманията ни. Благодарни сме на Ваня
Тошкова и Иво Тачев за редактирането на
текстовете от сборника и на Светла Тихова
за съдействието при оформлението и печата.
Не на последно място, благодарим на всички
пещерняци, взели участие в обученията по
биоспелеология и картиране, мониторинг на
прилепи и теренната работа по картиране на
пещерите в община Годеч.
Вярваме, че проектът „Невидимото богатство на подземния свят“ завърши като добър
пример за сътрудничество между пещерните
клубове, учените и местната общественост,
и се надяваме в бъдеще да последват множество подобни инициативи, успешно съчетаващи развитието на спелеологията с опазването на природата.
Антония Влайкова
Виолета Желязкова
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We also thank Zahari Dechev, Mladen Dobrichev
and Zdravko Iliev (Zdraveca) for the information
they provided about the history of the studies of
the caves in the area.
Special thanks to Nikolay Simov whose advice,
provided literature and practical support were essential throughout the project. We appreciate the
participation of Dr. Petar Beron and Petar Stefanov from the National Institute of Geophysics,
Geodesy and Geography at the Bulgarian Academy of Sciences in presentations before Godech
public, as well as the cooperation and constructive recommendations of Boyan Petrov, Vladimir
Beshkov and Pavel Stoev. Thanks to Antonia
Hubancheva, Borislav Paunovski, Alexander Lazarov, Stanislav Asenov and Momchil Naidenov
for the help in putting MMS traps, catching bats
and collecting samples.
We express appreciation to Godech municipality and the management of “Prof. Dr. Zlatarov” school and “Hristo Botev” school for organizational support and the provision of lecture halls
and, of course, to all students from Godech who
participated in the campaigns of cleaning and
showed interest in our activities. We are grateful
to Vanya Tochkova and Ivo Tachev for editing
the text of the book and Svetla Tihova for the assistance in the design and printing. Last but not
least, thanks to all cavers who participated in the
trainings in bio-speleology and mapping, in the
monitoring of bats and in the fieldwork mapping
of caves in Godech municipality.
We believe that “Hidden wonders of the underground world” project ended as a good example of cooperation between caving clubs, scientists
and the local community, and we hope a number
of similar initiatives successfully combining the
development of caving and the conservation of
nature to follow in the future.
Antoniya Vlaykova
Violeta Zhelyazkova

Геоложки предпоставки за формирането на карста
и пещерите в община Годеч
Geological preconditions for the karst and caves development
on the territory of Godech Municipality, West Bulgaria
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На предишната страница:
Скален венец Заского.
Снимка: Владимир Георгиев

On the previous page:
Rock face Zaskoko.
Photo: Vladimir Georgiev

ървите геоложки сведения за района (в рамките на Западна Стара планина) са
публикувани от Франц Тула във Виена (Toula,
1882). От българските автори фундаментална
основа за изучаването на Западния Балкан
поставя Стефан Бончев в статията „Главните
линии от геологичния строеж (направа) на
Западна Стара планина”, където установява и
наименова едни от най-значителните разломни структури в района (Бончев, 1910).
Извънредно детайлна за времето си характеристика на карста и карстовите форми
извършва проф. Жеко Радев в хабилитационния си труд „Карстови форми в Западна Стара планина (Радев, 1915). Научен ръководител
на блестящата дисертация е проф. Албрехт
Пенк от Берлинския университет – водещ
геоморфолог в Европа в началото на XX-ти в
(Костов, 1999, Kostov et al., 2015).
През 1940 г. Ненко Радев публикува статията „Пещерите при село Гинци” в отделен отпечатък на Известия на българското пещерно
дружество (Радев, 1940).
Невъзможно е в кратък преглед да се посочат всички геолози, работили в Западна Стара планина през втората половина на XX-ти
в. Стратиграфски и тектонски изследвания
са извършени от Атанасов (1950), Връблянски и др. (1959), Сапунов, Чумаченко (1987),
Тронков (1969, 1981), Metodiev (1997), Metodiev, Sapunov (2008) и др., а хидрогеложки – от
Антонов, Марковски (1968), Антонов, Данчев
(1980), Бендерев (1989) и др.
В последното десетилетие се проведе международен проект “Карст и карстови води в
трансгранични райони между България и
Сърбия в Западния Балкан” (2007-2009 г.)
между Геологическия институт при БАН и
Университета в Белград. Резултатите са публикувани в редица български и международни
издания (Михайлова и др., 2009, Михайлова,
Бендерев, 2010, Benderev et al., 2014).Желателно е съвместната работа със сръбските колеги
да се продължи между български и сръбски
научни институции, крайгранични общини и
пещерняци от двете страни за обстойно из-

T

he first geological information about the
region (within the West Stara Planina) is published by Franz Toula in Vienna (Toula, 1882).
Among the Bulgarian authors the fundamental
basis for the study of West Stara Planina puts
Stefan Bonchev in the article “The main lines of
the geological structure of West Stara Planina”, in
which he defines and names some of the most significant fault structures in the region (Bonchev,
1910).
Prof. Zheko Radev makes an extremely detailed for its time characteristic of the karst and
karst landforms in his dissertation “Karst landforms in West Stara Planina Mountains (Radev,
1915). The supervisor of the brilliant Ph.D. thesis
is Prof.. Albrecht Penk from Berlin University – a
leading geomorphologist in Europe at the beginning of the XX-th century (Kostov, 1999, Kostov
et al., 2015).
In 1940 Nenko Radev publishes the article
“The caves near the village of Gintsi” in a separate
issue of the Bulgarian Cave Society News(Radev,
1940).
It is impossible in a short review to identify
all geologists who worked in West Stara Planina
in the second half of the XX-th century. Stratigraphic and tectonic studies were carried out by
Atanasov (1950) Vrablyanski et al, (1959), Sapunov, Chumachenco (1987) Tronkov (1969, 1981),
Metodiev (1997), Metodiev, Sapunov (2008),
etc., And hydrogeological – by Antonov Markov
(1968), Antonov, Danchev (1980) , Benderev
(1989) and others.
In the last decade an international project
“Karst and Karst water in the border areas between Bulgaria and Serbia in the Western Balkan” (2007-2009) was held between the Geological Institute of the Bulgarian Academy of
Sciences and the University of Belgrade. The
results are published in a number of Bulgarian
and international publications (Mihaylova et al.,
2009, Mihaylova, Benderev, 2010, Benderev et
al., 2014). It is desidable that colaboration with
Serbian colleagues continues between Bulgarian
and Serbian scientific institutions, border communities and spelunkers from both sides for a
11

следване на Западна Стара планина – един от
най-интересните карстови райони на Балканския полуостров, както и да се търсят възможности за трансгранично сътрудничество.

thorough study of the Western Balkan – one of
the most interesting karst areas in the Balkans,
as well as to seek opportunities for cross-border
cooperation.

Литоложки предпоставки за
развитието на карста

Lithological preconditions for the
development of karst

Главните литоложки условия за окарстяване са вида на скалите, тяхната слоистост,
порестост и пукнатинност, разпространението им и площта на разкритие. Геоложкият
строеж на скалите в община Годеч е твърде
сложен – на територията на общината се разкриват скали с различна възраст, генезис и
тектонска обработка (стр. 102, фиг. 1).
Карстовите процеси в района са застъпени в два карбонатни комплекса: триаски
седименти от Искърската карбонатна група (наименована от Тронков, 1981) и горноюрски от Западнобалканската карбонатна
група (Sapunov, 1976). Окарстените скали се
разкриват върху около 60% от територията
на Западна Стара планина. Като регионален
водоупор се явява долнотриаски комплекс,
изграден от пясъчници, конгломерати и алевролити от Петроханската теригенна група
(Тронков, 1981). Междинен водоупор между
двата окарстени комплекса е Комщицката
свита, изградена от червени и виолетови
аргилити и мергели, брекчи и конгломерати
(Tronkov, 1969).
Искърската карбонатна група обединява
предимно среднотриаски карбонатни и теригенно-карбонатни скали. В площта на община Годеч тя покрива с бърз литоложки преход
скалите на Петроханската теригенна група и
се припокрива от Комщицката свита. Съгласно официалната литостратиграфска схема на
РБългария се поделя на пет свити: Свидолска,
Могилска, Бабинска, Милановска и Русиновделска. Изградена е от варовици, доломити,
песчъливи варовици, пясъчници и аргилити.
Дебелината й в отделни участъци достига до
540 m.
Комщицката свита е въведена от Tronkov
(1969). Типовият разрез се намира при с. Ком12

The main lithological conditions for karstification are the type of rocks, their bedding,
porosity and crevices, their distribution and the
size of the disclosure. The geological structure
of the rocks in Godech municipality is too complex – the municipality reveals rocks of different
ages, genesis and tectonic process (p. 102, Fig.
1).
Karst processes in the region are revealed in
two carbonate complexes: Trisassic sediments of
the Iskar Carbonate Group (named by Tronkov,
1981) and Upper Jurassic rocks of the West Balkan Carbonate Group of West Balkan (Sapunov,
1976). The karstified rocks are found on over
60% of the territory of the Western Balkan. A
Lower Triassic complex built of sandstone,
conglomerates and siltstones of Petrohan Terrigenous Group appears as a regional aquitard
(Tronkov, 1981). Interim aquitard between the
two karst complexes is Komshtitsa Formation
built of red and purple shales and marl, breccias
and conglomerates (Tronkov, 1969).
Iskar Carbonate Group unites mostly Middle
Triassic carbonate and terrigenous-carbonate
rocks. In the area of Godech municipality it
covers the Petrohan Terrigenous Group with a
quick transition of lithological rocks and overlaps with Komshtitsa Formation. According to
official lithostratigraphical scheme of Bulgaria it
is divided into five formations: Svidol, Mogilata,
Babino, Milanovo and Rusinovdel formations. It
is built of limestone, dolomite, sand limestones,
sandstones and argillites. Its thickness in the individual sections reaches up to 540 m.
Komshtitsa Formation was introduced by
Tronkov (1969). The type section is located
north of Komshtitsa village in the northern part
of the municipality. It is built almost entirely of
marl and calcareous clay, with minor contri-

щица, в северната част на общината. Изградена е почти изцяло от мергели и варовити
глини, с незначително участие на пъстри карбонатни брекчи, конгломерати и пясъчници.
Дебелината на свитата в площта на община
Годеч е в рамките на 25–50 m. Възрастта й е
карн – нор (горен триас).
Горноюрско-долнокредните варовици на
Западнобалканската карбонатна група се
установяват в северното бедро на Губешката
синклинала между селата Комщица и Гинци
и в Клокотишкото плато северно от с. Равна.
Съгласно схемата на официалните литостратиграфски единици те са поделени на Яворецка, Гинска и Гложенска свити които са проследени навсякъде в изследваната площ, въпреки
че в района на Клокотиш дефиниращите им
белези не са така добре изразени вследствие
на прехода в южна посока към масивните
варовици на Сливнишката свита (Сапунов,
Чумаченко в: Хайдутов и др., 1995а). Групата е
изградена предимно от дебелопластови сиви
и светлосиви варовици. Дебелината й в разглежданата площ достига до 140-150 m. Хроностратиграфският й обхват е калов-бериас.

Тектонски препоставки
за развитието на карста

Главните тектонски фактори, влияещи
върху карстообразуването, са наличието на
гънкови и разломни структури и посоката и
степента на напуканост на масива. В тектонско отношение територията на община Годеч
се отличава с разнообразен и сложен строеж – обхваща площи от Западнобалканската
и Средногорската тектонска зона (схема 1/
джоб).
Най-значимата гънкова структура в тази
част на Западна Стара планина е Губешката
синклинала. На българска територия се следи
на разстояние от 16 km, като продължава и на
запад в сръбска територия. В рамките на община Годеч попада източният сегмент от синклиналата с дължина 10 km, който се следи
между селата Комщица и Гинци. В изграждането ù участват триаски, юрски и долнокред-

Мала Балабанова дупка / Mala Balabanowa dupka
Снимка: Красимир Колевски / Photo: Krasimir Kolevski

butions from colorful carbonate breccias, conglomerates and sandstones. The thickness of the
formation in the area of Godech municipality is
within 25-50 m. Its age is Upper Triassic.
Upper Jurassic-Lower Cretaceous limestones
of the West Balkan Carbonate Group is settled in
the northern branch of Gubesh Syncline between
the villages Komshtitsa and Gintsi and Klokotish
Plateau north of Ravna village. According to the
scheme of official lithostratigraphic units they
are divided on Yavorets, Gintsi and Glozhene
Formations and are widespread throughout the
study area, although near Klokotish their defining characteristics are not so well expressed
because of the transition to the south towards
the massive limestones of Slivnitsa Formation
(Sapunov, Choumachenco in: Haidutov et al.,
1995a). The group is made up mostly of thick
layered grey and light gray limestone. The thickness in the respective area reaches up to 140-150
m. Its chronostratigraphic age is Middle Berriassian.

Tectonic preconditions
for the development of karst

The major tectonic factors influencing
karstification are the presence of fold and fault
structures and the direction and dencity of the
fractures of the massif. From tectonic point of
view the Municipality of Godech consists of var13

ни седименти. Характеризира се с широко
спокойно северно бедро, в което пластовете
потъват с наклони 20–30°. Южното бедро е
преобърнато и в по-голямата си част напълно тектонски редуцирано в зоната на Височкия възсед, който срязва косо синклиналата
приблизително в киловата ù част. Посоката на
шарнира на гънката е от порядъка на 120° с
тенденция за постепенното потъване към запад. Във връзка с това на запад от с. Смолча и
главно на територията на Сърбия са запазени
както осовата част, така и изправеното и преобърнато бедро на структурата.
Значима структурна единица е и Видличката люспа, наименована от Бончев (1910).
Представлява моноклинална тектонска пластина. На българска територия дължината ù е
над 25 km, а ширината – от 1 до 4 km, като
в територията на общината попадат около 20
km от нейната източна част.
Видличката люспа е изградена главно от
мезозойски (триаски, юрски и долнокредни)
седименти. Мезозойската покривка, особено в западната част, е интензивно нагъната.
Подложката се разкрива съвсем ограничено в
дълбоко врязаната речна долина южно от с.
Гинци и е представена от скали на ордовишката Грохотенска свита. От по-значителните
гънкови структури формирани в обхвата на
Видличката люспа, на територията на община
Годеч попадат Голямокаменската синклинала,
Големиделската антиклинала, Равненската
синклинала (Връблянски и др., 1959, фондови
материали), Клокотишката синклинала, Трапската антиклинала. Характерно е, че всички
тези гънки са развити западно от меридиана
на Годеч, в района на Клокотишкото плато,
докато източната част на люспата има по-скоро блоков строеж (Ангелов и др., 2008).
Ропотската антиклинала (Атанасов,
1950) е северновергентна гънка, оформена по
триаските седименти. Ядката на антиклиналата е изградена е от материалите на Петроханката теригенна група. Посоката на оста се
изменя от запад на изток от 120 до 90°. Северното бедро е тектонски преработено и напъл14

ied and complex structures – includes areas of
West Balkan and Srednogorie Tectonic Zones
(Fig. 2).
The most significant plicative structure in
this part of West Stara Planina is Gubesh Syncline. On Bulgarian territory it is observed for
a distance of 16 km, and it continues west into
Serbian territory. Within the municipality Godech is the eastern segment of the syncline with
a length of 10 km, which is well visible between
the villages of Komshtitsa and Gintsi. Its build
by Triassic, Jurassic and Lower Cretaceous sediments. The syncline is characterized by wide
smooth north limb in which the layers sink inclined by 20-30 °. Southern limb is overturned
and for the most part is completely tectonicly
reduced in the zone of Visochitsa Uplift, which
cuts obliquely the syncline approximately at its
keel section. The direction of the crest of the
fold is in the order of 120 ° with a tendency to
gradually sink towards west. In this relation,
west of Smolcha village and mainly in Serbia
the axial section as well as the upright and inverted limb structure are preserved.
Significant structural unit is Vidlich Nape,
named by Bonchev (1910). It is a monoclinic
tectonic unit. On Bulgarian territory its length
is over 25 km, and the width – 1 to 4 km, about
20 km from its eastern part are in the municipality .
Vidrich Nape consists mainly of Mesozoic
(Triassic, Jurassic and Lower Cretaceous) sediments. Mesozoic layer, especially in the western part is intensely folded. The basement is
revealed quite limited in deeply incised river
valley, south of the village Gintsi and is represented by rocks of the Ordovician Grohoten
Formation. The major fault structures formed
within the Vidlich Nape on the territory of municipality Godech include Golyamo Kameno
Syncline, Golemidel Anticline, Ravna Syncline
(Vrablyanski al., 1959, stock data) Klokotish
Syncline, Trap Anticline. Characteristically, all
these folds are developed west of the meridian
of Godech, near Klokotish Plateau, while the
eastern part of the scale is rather block struc-

tured (Angelov et al., 2008).
The Ropot Anticline (Atanassov, 1950) is
north-vergent fold formed by Triassic sediments. The basement of the anticline is built
from the materials of Petrohan terrigenous
group. The direction of the axis changes from
west to east from 120 to 90 °. Northern limb
is tectonicly revised and completely reduced in
the area of Vidlich Uplift. Southern limb sinks
south with general slope of 25-30 ° and is elaborated by numerous secondary folds.
The most significant fault structure in the
area is Visochitsa Uplift, known as “Visochitsa
(Gubesh) dislocation” (S. Bonchev, 1910; Atanasov, 1950; Vrablyanski al., 1959f). This structure marks the forehead of overthrusting of
West Srednogorie on the West Balkan region.
Along all its length it is characterized as northvergent uplift- to uplift-thrust fault structure
Хидрогеоложки предпоставки за
with variable slope of the fault plane. The amразвитието на карста
За таксономична единица в планинските plitude of the vertical uplift reaches up to 1300
райони на разпространение на карстовите m (north of Godech) and gradually decreases
води е възприето понятието карстов басейн. to the west.
Според схемата на Антонов и Данчев (1980),
в границите на община Годеч се е оформил
Hydrogeological preconditions
самостоятелен Нишавски басейн, отнасящ се
for the development of karst
към Годечкия район на Балканидния хидрогеFor taxonomic unit in the mountainous karst
оложки регион. Според хидрогеоложкото ра- areas is accepted the Karst Basin. According to
йониране на карста в Западна Стара планина the scheme of Antonov and Danchev (1980),
на Бендерев (1989), в общината попадат части within Godech Municipality is formed a sepaот Искрец-Губешкия и Нишавския карстов rate Nishava Basin which is a part of Godech
район.
Area of the Balkan Hydrogeological Region.
Нишавският басейн се отличава с факта, че According to the hydrogeological karst zonкарстовите води в двата окарстени водонос- ing in West Stara Planina by Benderev (1989),
ни хоризонта (триаски и юрски) биват както at the municipality are included parts of the
напорни, така и ненапорни. Водата се движи Iskrets-Gubesh and Nishava karst areas.
от север на юг и преминава от една пликативNishava Basin is remarcable by the fact that
на структура в друга: Губешка синклинала, the karst water in both karst aquifers (Triassic
Видличка антиклинала, Ропотска антиклина- and Jurassic) are both pressure and non-presла, Равненска синклинала. В синклиналните sure waters. The water moves from north to
структури карстовата вода е напорна, а в ан- south and passes from one plicative structure
тиклиналните – напорна и ненапорна. Важен to another: Gubesh Syncline, Vidlich Antiкомпонент на водния баланс са и спускащите cline, Ropots Anticline, Ravna Syncline. In tne
се от южните склонове на Старопланинското synclinal structures the karst water is pressure,
било реки, губещи води в карстовите терени – and in the anticlinal – pressure and non-presнапример р. Гинска.
sure. An important component of the water
но редуцирано в зоната на Видличкия възсед.
Южното бедро потъва на юг с генерален наклон от 25–30° и е усложнено от многобройни
второстепенни гънки.
Най-значимата разломна структура в
района е Височкия възсед, известен и като
„Височка (Губешка) дислокация” (С. Бончев, 1910; Атанасов, 1950; Връблянски и др.,
1959ф). Тази структура бележи челото на надхлъзване на Западното Среднагорие върху
Западнобалканската зона. По цялото си протежение се характеризира като северновергентен възсед- до възсед-навлак с променлив
наклон на разломната равнина. Амплитудата
на вертикалното изнасяне достига до 1300 m
(северно от Годеч), като постепенно намалява
в западна посока.
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Карстовите води се дренират под формата
на низходящи, възходящи и преливни (контактни) извори. Възходящите извори са привързани към разломните зони. Температурата
им е по-висока – 17-19,5°C, а на сръбска територия и до 23°C. Имат относително постоянен
дебит. Низходящите имат силно променлив
дебит и се размътват. Тяхната температура е
между 8 и 12°C.
По-важните карстови извори на територията на общината са представени в таблица
1. Големите Злидолски и Годечки извори дават
началото на р. Нишава.

Извор

Местонахождение

Злидолски

С. от гр.
Годеч
С. от гр.
Годеч
С. от с.
Комщица
СЗ от с.
Ропот
Ю. от с.
Разбоище
с.
Лопушна

Годечки
Комщицки
Ропотски
Дракона
Врелото

Дебит
(л/сек.)

Температура
(°С)

50 – 1500

8-10

30
>500

8-10

–

10 – 100

10

50 – 150

9

30 – 60

14

15
>100

–

10

Табл. 1: По-значими карстови извори на територията на община Годеч (по Антонов, Марковски,
1968 и Антонов, Данчев, 1980)

Възраст на пещерите в община Годеч

Възрастта на карста се определя въз основа на относителни и абсолютни методи. Към
първите се отнася възрастта на морфостратиграфските геоморфоложки нива – денудационни повърхнини и речни тераси. Абсолютните методи включват датировка с изотопни
методи на пещерните отложения.
Основен геоморфоложки репер в Западна
Стара планина представлява Старопланинския Искърски пролом и формирания долинен карст край реката. Пещерните нива се
корелират с постепенното всичане на реката,
изменението на ерозионния базис и образуването на речни тераси. Деветте надзаливни
16

balance are the rivers, descending at the southern slopes of Stara Planina which lose water in
the karst terrain – as Ginska river.
Karst water is drained in the form of descending, ascending and contact springs. The
ascending springs are attached to the fault zones.
Their temperature is higher – 17-19,5 ° C, and
on Serbian territory – up to 23 ° C. They have
a relatively constant flow. Descending springs
are highly variable in flow and are turbid. Their
temperature is between 8 and 12 ° C.
The more significant karst springs in the municipality are shown in Table 1. The big Zlidol
and Godech springs formed the Nishava river.
Spring
Zlidol
Godech
Ko m s h titsa
Ropot
Drakona
Vreloto

Location
N of
Godech
N of
Godech
N of Komshtitsa
NW of
Ropot village
S of Razboishte
village
Lopushna
village

Flow
(l/sec.)
50
–
1500
30
–
>500
10
–
100

Temperature (°С)
8-10
8-10
10

50 –
150

9

30 – 60

14

15 –
>100

10

Table 1: More significant karst springs in the Godech
municipality (by Antonov, Markovski, 1968 and Antonov,
Danchev, 1980)

Age of the caves
in Godech municipality

The age of the karst is determined by relative and absolute methods. The relative age is
referring to the morphostratigraphic geomorphological levels – the denudation surfaces and
the river terraces. The absolute dating methods
include isotopic methods of cave deposits.
The major geomorphological level in Western Stara Planina is the Stara Planina Iskar
River gorge and the leveled karst formed by the
river. The cave levels correlate with the incision

тераси на Искър съответстват на възрастта на
пещерните галерии в Понор планина и Врачанска планина. Според изследванията на
Ангелова и др., (1995) и Angelova et al., (1999),
началото на образуването на пещерите на територията на община Годеч може да се отнесе
към края на плиоцена и началото на плейстоцена.
Единствената абсолютна уран-ториева датировка на пещерни наслаги в близост до изследваната територия е извършена през 2007 г.
в пропастната пещера Елата, с. Зимевица (Костов, 2008, Shanov & Kostov, 2015). Резултатите
от датирането на масивен сталагмит с височина 237 cm, извършено в Университета ELTE в
Будапеща, показват млада възраст от 6 хлд. г.
(проба, взета 16 cm под върха на сталагмита).
В заключение, съвременният карст на територията на община Годеч е започнал формирането си в началото на кватернера. Същевременно наличието на участъци с подземни
реки в някои пещери: Балабанова дупка и
Граничарската при с. Комщица, Тизоин и Сагуаро при с. Губеш, Кривата пещ при с. Гинци
и др. доказва наличието на активен карст и
съвременен спелеогенезис.

of the river, the change of the erosion base level
and the formation of the river terraces. Nine
river terraces above Iskar River correlate with
the age of the cave galleries in Ponor Mountain
and Vratsa Mountain. According to Angelova
et al., (1995) and Angelova et al., (1999), the
formation of the caves in Godech municipality can be correlated to the Late Pliocene and
Early Pleistocene.
The only absolute U/Th dating of cave deposits near the study area was carried out in
2007 in the Elata Cave near Zimevitsa village
(Kostov, 2008, Shanov & Kostov, 2015). The
results of the dating of the massive stalagmite
with a height of 237 cm, made in the ELTE
University in Budapest, shows young age of 6
000 years (sample taken 16 cm below the top of
the stalagmite).
In conclusion, the contemporary karst in
the Godech municipality began forming at the
Early Quaternary. The existence of areas with
underground rivers in some caves – Golyama
Balabanova Cave and Granicharska Cave near
Komshtitsa village, Tizoin and Saguaro Caves
near Gubesh village, Krivata Pesht Cave near
Gintsi village, etc. – proves the existence of an
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одораслите, които се развиват в пещерите, се обозначават като спелеофитон (от
гр. spelaeum – пещера и гр. phyton – растение,
Темнискова и Стойнева, 2011). Пещерните
водорасли могат лесно да се наблюдават на
входовете на пещерите, които са осветени от
пряка или непряка слънчева светлина. Там те
оформят най-разнообразни цветни ефекти
върху пещерните стени (Golubič, 1967; Mulec
et al., 2008), а много често и върху повърхността на почвата. Такъв е и случаят с пещерите Балабанова дупка и Динева пещ (стр.
Х прил. 2, фиг. 1) в района на община Годеч,
чийто спелеофитон беше обект на изследване
в рамките на проекта. За целта на изследването от двете пещери еднократно бяха събрани
общо 22 водораслови проби. Девет от тях са
почвени проби, а 13 са събрани чрез остъргване от стените на пещерите в привходните
им осветени части, както и от слабо осветената зона във вътрешността им. След 1-годишен период на култивиране на събрания
материал в лабораторни условия бяха установени четири вида пещерни водорасли. Два
от тях са от групата на синьозелените водорасли (Cyanoprokaryota) – Nostoc puctiforme
(Kützing ex Hariot) Hariot (стр. прил. 2, фиг.
5) и Leptolyngbya foveolarum (Rabenhorst ex
Gomont) Anagnostidis et Komárek (стр. Х прил.
2, фиг. 2), а другите два са от групата на зелените водорасли (Chlorophyta) – Coccomyxa
confluens (Kützing) Fott (стр. Х прил. 2, фиг. 4)
и Muriella terrestris J. B. Petersen (стр. Х прил.
2, фиг. 3). И четирите вида са депозирани във
Водорасловата колекция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ACUS).
Синьозелените водорасли бяха намерени само в привходните осветени части на
двете пещери, като Nostoc puctiforme бе установен само в почвени проби от Динева пещ,
а Leptolyngbya foveolarum от проби, събрани от стените на Балабанова дупка. Видът
Coccomyxa confluens бе изобилно развит в проби, взети както от стените, така и от почвата
в привходните части и във вътрешността и на
двете пещери. Другият вид, Muriella terrestris

A

lgae that grow in caves are termed as speleophyton (Gr. spelaeum, cave + Gr. phyton, plant,
Temniskova & Stoyneva, 2011). Cave algae are
easily observed in the cave entrance illuminated
by direct or indirect sunlight (Mulec et al., 2008).
The algae form a variety of colored effects on cave
walls (Golubič, 1967) and often on the soil surface. Same is the case with Golyama Balabanova
dupka and Dineva pesht caves (App. 1, fig. 1) situated in the region of Godech municipality. Therefore the main purpose of the study is to determine
the speleophyton in these caves. In the project
framework 22 algal samples from the both caves
were taken on 22 March 2015. Nine samples were
collected from soil and 13 samples were scraped
from caves walls in the entrance illuminated areas and also from dim light zone. After one year
cultivation period of the collected material in
laboratory conditions were determined four cave
algal species. Two of them belong to the group
of blue-green algae (Cyanoprokaryota) – Nostoc
puctiforme (Kützing ex Hariot) Hariot (App. 1,
Fig. 5) and Leptolyngbya foveolarum (Rabenhorst
ex Gomont) Anagnostidis et Komárek (App.
1, Fig. 2). The other two species were from the
group of green algae (Chlorophyta) – Coccomyxa
confluens (Kützing) Fott (App. 1, Fig. 4) and Muriella terrestris J. B. Petersen (App. 1, Fig. 3). All
algal species аre deposited in the Algal Collection
of the University of Sofia “St Kliment Ohridski”
(ACUS).
The blue-green algae were found only in the
illuminated entrances of the both caves, where
Nostoc puctiforme was confirmed only in soil samples taken from Dineva pesht cave, and Leptolyngbya foveolarum in samples taken from the walls
of Golyama Balabanova Doupka cave. The species
Coccomyxa confluens was abundantly developed
in the samples taken from the walls as well as
from the soil in entrance areas and in inner parts
of the both caves. The other species Muriella terrestris was developed only in samples taken from
the walls and from the soil of the entrance areas
of Dineva pesht cave. The both green algal species
found in Golyama Balabanova Doupka cave and
Dineva pesht cave are reported for the first time
21

се развива само в проби, събрани от стените
и от почвата на привходните части на Динева
пещ. И двата вида зелени водорасли, открити
в Балабанова дупка и Динева пещ, се съобщават за първи път в България като пещерни
обитатели. С това броят на всички познати
до момента пещерни водорасли в България се
увеличава от 64 на 66, а този на изследваните пещери по отношение на спелеофитона от
15 на 17 (Uzunov et al., 2007, 2008). Спелеофитонът често има ключова екологична роля в
хранителните вериги на троглобионтите и в
процесите на колонизация на скалните местообитания (Golubič, 1967; Pentecost, 1992), но
в световен мащаб неговото биоразнообразие
не е проучено достатъчно (Coute & Chauveau,
1994). Проучването на спелеофитона в района на община Годеч трябва да бъде насочено
към ежегоден мониторинг за идентифициране на редки, ендемични и застрашени видове
и в другите пещери.
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света са познати 1029 вида същински
гъби, лигави гъби и дрожди, групирани в 518
рода. Тъй като гъбите са хетеротрофни организми, липсата на светлина не е лимитиращ
фактор за тяхното развитие. Поради специфичните екологични условия в пещерите,
свързани с постоянно ниски температури и
минимално количество хранителни вещества, повечето от тях са студенолюбиви. До
момента най-често съобщаваните от пещери
родове гъби (освен Histoplasma и Pseudogymnoascus, които заради патогенния си ефект
привличат вниманието на изследователите)
са: Aspergillus, Penicillium, Mucor, Fusarium,
Trichoderma,
Cladosporium,
Alternaria,
Paecilomyces, Acremonium, Chrysosporium и
Rhizopus, докато най-често докладваните видове (освен Histoplasma spp. и Pseudogymnoascus
destructans) са: Aspergillus versicolor, Aspergillus
niger, Penicillium chrysogenum, Cladosporium
cladosporioides, Aspergillus fumigatus, Aspergillus
ustus, Aspergillus flavus, Fusarium solani,
Geomyces pannorum, Trichoderma viride,
Beauveria bassiana, Cephalotrichum stemonitis,
Cladosporium herbarum, Alternaria alternata,
Aureobasidium pullulans, Paecilomyces lilacinus,
Penicillium
brevicompactum,
Penicillium
simplicissimum, и Rhizopus stolonifer var.
stolonifer (Vanderwolf et al. 2013). По всяка вероятност, настоящият списък е отражение не
толкова на действителни биологични закономерности, колкото на използваните методи за
изследване, благоприятстащи изолацията на
посочените таксони.
Гъбите в пещерите най-често функционират като редуценти или паразити, като двете
роли не се изключват взаимно. В плитки пещери, където проникват корени на растения,
са наблюдавани и микоризни гъби. Не е ясно
кои от изолираните видове се характеризират
със жизнен цикъл, изцяло протичащ в подземна среда, и колко присъстват само като
спори, донесени с водата, въздушните течения или различни животни. Както бактериите, така и гъбите стоят в основата на много
пещерни екосистеми, служейки като храните-
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n the world there are 1,029 known species of
true fungi, slime moulds and yeasts, grouped in
518 genera. As fungi are heterotrophic organisms,
lack of light is not a limiting factor for their
development. Due to the specific environmental
conditions in caves associated with constant low
temperatures and a minimal amount of nutrients,
most of them are cold-loving. By far, the most
frequently reported fungal genera from caves
(except Histoplasma and Pseudogymnoascus,
which because of their pathogenic effect attract
the attention of researchers) are Aspergillus,
Penicillium, Mucor, Fusarium, Trichoderma,
Cladosporium,
Alternaria,
Paecilomyces,
Acremonium, Chrysosporium и Rhizopus, while
the most often reported species are Aspergillus
versicolor,
Aspergillus
niger,
Penicillium
chrysogenum, Cladosporium cladosporioides,
Aspergillus fumigatus, Aspergillus ustus, Aspergillus
flavus, Fusarium solani, Geomyces pannorum,
Trichoderma viride, Beauveria bassiana,
Cephalotrichum
stemonitis,
Cladosporium
herbarum, Alternaria alternata, Aureobasidium
pullulans, Paecilomyces lilacinus, Penicillium
brevicompactum, Penicillium simplicissimum, and
Rhizopus stolonifer var. stolonifer (Vanderwolf et
al. 2013). This list, however, is probably biased by
the methods used which favour the isolation of
particular taxa.
Fungi in caves most often function as
decomposers or parasites and the two roles are
not mutually exclusive. In shallow caves where
roots of plants may penetrate, mycorrhizal
fungi can occur. It is not clear which of the
isolated species are characterized by a life cycle,
completely passing underground, and which
are present only as spores brought by water, air
currents, or animals. Fungi, as well as bacteria,
form the base of many cave ecosystems, serving
as a food source of protozoans and nonpredatory troglobiont invertebrates, mostly
isopods and collembolans. (Dickson & Kirk,
1976; Sustr et al. 2005; Walochnik & Mulec 2009;
Bastian et al. 2010). Several species of fungi are
known as insect parasites. (Benoit et al. 2004;
Santamaria & Faille 2007; Yoder et al. 2009). By
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лен източник на протозои и нехищни троглобионтни безгръбначни, най-често изоподи и
колемболи. (Dickson & Kirk, 1976; Bastian et
al. 2010). Няколко вида пещерни гъби са известни като паразити по насекоми (Benoit et
al. 2004; Santamaria & Faille 2007; Yoder et al.
2009). Като разтварят скалите, представители
на пещерната микота допринасят за формирането на вторични пещерни образувания
(Bindschedler et al. 2012) и за поддържането
на басейна от неорганични хранителни вещества (Cubbon 1976). Като цяло, пещерният
микобиом е зависим от притока на хранителни вещества отвън (Feldhake 1986; Chelius et
al. 2009; Jurado et al. 2010) и конидии на видове като Aspergillus sp., Penicillium sp., и Mucor
sp. бързо покриват почти всяка попаднала
под земята органична материя (Min 1988).
Изследванията върху гъби, паразитиращи по
троглофилни и троглобионтни животни, все
още са малко и включват само насекоми, земноводни и прилепи (Vanderwolf et al. 2013).
Прилепите повлияват гъбното разнообразие в пещерите или като пряко транспортират спори, или служейки като източник на
органична материя под формата на гуано или
при смъртта си и редица автори посочват
прилепното гуано като захранващо хранителните мрежи в пещерите. Други фекалии като
тези на птици или гризачи също могат да повлияят фауната и микофлората в пещерите.
(Vanderwolf et al. 2013).
Що се отнася до разпространението на гъбите в рамките на дадена пещера, от значение
са условията на микрохабитата като наличие
на вода и хранителни източници, температура и киселинност, качествата на скалите като
минерален състав, пориозност и пропускливост и податливостта на потенциални гостоприемници към гъбни патогени (Gorbushina
2007). Повече гъби се наблюдават по пода на
пещерите отколкото по стените, вероятно заради различното разпределение на органична
материя, като предпочитани са по-влажните
местообитания (Dickson & Kirk 1976). Количеството на гъбите надвишава това на бакте26

dissolving rocks, some representatives of cave
mycota contribute to the creation of secondary
cave formations (Bindschedler et al. 2012) and
to the maintenance of the inorganic nutrient
pool (Cubbon 1976). Overall, cave mycobiom
is dependent on the imput of nutrients from
the surface (Feldhake 1986; Chelius et al. 2009;
Jurado et al. 2010) and conidia of species such
as Aspergillus sp., Penicillium sp., and Mucor sp.
quickly cover almost any organic substance that
is found underground (Min 1988). Research on
fungi that parasite on cave-dwelling animals is
still scarce and only includes insects, amphibians,
and bats (Vanderwolf et al. 2013).
Bats influence subterranean fungal diversity
either by directly transporting spores, or by
serving as a source of nutrients in the form of
guano or carcases, and a number of authors often indicate bat guano as the base of food chains
underground. Other faeces such as these of birds
and rodents can also affect mycota in caves.
(Vanderwolf et al., 2013).
As far as the spread of fungi within a cave is
concerned, microhabitat conditions such as the
availability of water and food sources, temperature
and acidity, the properties of rocks such as
mineral composition, porosity and permeability,
and the susceptibility of potential hosts to fungal
pathogens are considered important ( Gorbushina
2007). More fungi occur on the cave floor than
on the walls, probably due to the different
distribution of organic substances, and wet
habitats are favoured (Dickson and Kirk 1976).
The amount of fungi exceeds that of bacteria only
in the air, with the exception of caves frequently
visited by tourists (Mulec et al. 2012). Fungal
composition varies depending on the distance
from the exit (Vanderwolf et al. 2013).
If true troglobiont fungi exist, is not yet known.
Certain species such as Aspergillus baeticus (Novakova et al. 2012), Aspergillus spelunceus (Raper
& Fennell, 1965; Marvanova et al. 1992), Aspergillus thesauricus (Novakova et al. 2012), Chrysosporium chiropterorum (Beguin et al. 2005),
Chrysosporium speluncarum (Novakova & Kolarik
2010), Microascus caviariformis (Malloch & Hu-

риите единствено във въздуха, с изключение
на пещерите често посещавани от туристи
(Mulec et al. 2012). Различен е гъбният състав в зависимост от отдалечеността от изхода
(Vanderwolf et al. 2013).
Доколко същински троглобионтни гъби
съществуват, все още не е известно. Определени видове като Aspergillus baeticus
(Novakova et al. 2012), Aspergillus spelunceus
(Raper & Fennell 1965; Marvanova et al. 1992),
Aspergillus thesauricus (Novakova et al. 2012),
Chrysosporium chiropterorum (Beguin et al.
2005), Chrysosporium speluncarum (Novakova &
Kolarik 2010), Microascus caviariformis (Malloch
& Hubart 1987; Vanderwolf et al. 2013), Mucor
troglophilus (Gunde-Cimerman et al. 1998),
Ochroconis anomala (Martín-Sánchez et al.
2012), Ochroconis lascauxensis (Martín-Sánchez
et al. 2012), Ombrophila speluncarum (Lagarde
1913), Trichosporon akiyoshidainum (Sugita et
al. 2005), Trichosporon cavernicola (Sugita et al.
2005), Trichosporon chiropterorum (Sugita et al.,
2005) са изолирани изключително от пещери,
но е възможно това да се дължи на недостатъчно изследвания извън пещерите.
Пример за такава гъба е Pseudogymnoascus destructans (Minnis & Lindner 2014) syn.
Geomyces destructans (Gargas 2009), причинител на Синдрома на белия нос при хиберниращите прилепи (Blehert et al. 2009; Meteyer et
al. 2009; Chaturvedi et al. 2010; Cryan et al. 2010;
Lorch et al. 2011; Warnecke et al. 2012). Синдромът е наблюдаван за първи път в пещерата
Howe‘s, щата Ню Йорк (Turner and Reeder 2009).
Избухналата в последвалите години епидемия представлява най-масовото измиране на
прилепи, вероятно и на бозайници въобще
в съвременната история (Cryan et al. 2010).
Тъй като произхожда от Европа (Leopardi et
al. 2015), гъбата не е смъртоносна за животните на Стария континент (Martínková et al.
2010; Wibbelt et al. 2010a; Puechmaille et al.
2010, 2011a; Šimonovikov et al. 2011; Pikula et
al. 2012), включително в България, където се
наблюдава само Болестта на белия нос, но не
и Синдрома. Като се има предвид, че мигра-

bart 1987; Vanderwolf et al. 2013), Mucor troglophilus (Gunde-Cimerman et al. 1998), Ochroconis
anomala (Martín-Sánchez et al. 2012), Ochroconis
lascauxensis (Martín-Sánchez et al. 2012), Ombrophila speluncarum (Lagarde 1913), Trichosporon
akiyoshidainum (Sugita et al. 2005), Trichosporon
cavernicola (Sugita et al. 2005), Trichosporon chiropterorum (Sugita et al. 2005) were isolated exclusively from the caves, but this could be due to
insufficient research on the surface.
A notorious example of such typical cave
fungus is Pseudogymnoascus destructans (Minnis
& Lindner 2014) syn. Geomyces destructans
(Gargas 2009), causative agent of the White Nose
Syndrome in hibernating bats (Blehert et al.
2009; Meteyer et al. 2009; Chaturvedi et al. 2010;
Cryan et al. 2010; Lorch et al. 2011; Warnecke et
al. 2012). The syndrome was first documented
in Howe’s cave, New York (Turner and Reeder
2009), which marked the start of the most largescale extinction of bats, and probably mammals,
in modern history (Cryan et al. 2010). As it is native to Europe (Leopardi et al. 2015), the pathogen is not associated with any mortality on the
Old Continent (Martínková et al. 2010; Wibbelt

Балабанова дупка / Balabanova dupka
Снимка: Красимир Колевски / Photo: Krasimir Kolevski
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цията на прилепи над Атлантическия океан
е изключително рядко явление в геологичен
мащаб, очевидно е, че P. destructans е пренесен
в Америка от турист, пещерняк или изследовател (Puechmaille et al. 2011c; Leopardi et al.
2015), което за пореден път показва важността на личната хигиена при посещаването на
пещери. Ето защо, при експедиции в чужди
държави и особено на различни континенти,
е необходимо или да се използват различни
дрехи, обувки и екипировка, или те да бъдат
правилно дезинфекцирани. Що се отнася до
елиминацията на P. destructans, достатъчно е
пране при температури над 50ºC, накисване в
лизол в съотношение 1:64 (Shelley et al. 2013)
или третиране с друг подобен препарат, което доказано не намалява качествата на екипировката. Макар подобна практика да се смята
за натоварваща от много пещерняци, прилагането й може да спести разпространението
на много „екзотични“ заболявания при пещерните обитатели и говори за личната ангажираност на всеки практикуващ спелеология
към запазването на екологичното равновесие.

et al. 2010a; Puechmaille et al. 2010, 2011a;
Šimonovikov et al. 2011; Pikula et al. 2012), including Bulgaria, where we can talk about the
White Nose Disease but not the White Nose Syndrome. Having in mind that bat migration across
the Atlantic is an extremely rare event on geological times, it becomes clear that P. destructans
was introduced by a tourist, caver, or a researcher
(Puechmaille et al. 2011c; Leopardi et al. 2015),
which once more emphasizes the importance of
hygiene when dealing with isolated ecosystems
such as caves. That is why, using new or properly disinfected clothes and equipment is needed
when organizing expeditions abroad, especially
across continents. As it comes to elemination of
P. destructans in particular, washing in temperatures above 50ºC or placing in Lysol solution in
concentration 1:64 are proven effective and do not
significantly decrease equipment quality (Shelley
et al. 2013). Although such practise is considered
excessive by some, it would prevent the outbreak
of many exotic diseases among cave-dwellers and
should be a personal responsibility of each caver
or speleologist who is concerned about the protection of subterranean environment.

Образувания в Балабанова дупка / Speleothems in Balabanova dupka
Снимка: Красимир Колевски / Photo: Krasimir Kolevski
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Изследване на видовия състав на Rotifera и Crustacea
от някои повърхностни и подземни карстови водни басейни
в Годечкия район
Study of the Rotifera and Crustacea species composition from some
surface and subterranean karst water bodies in Godech district
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З

а Ротиферните и Крустацейни организми от повърхносни и подземни басейни от
района на гр. Годеч – с. Гинци – с. Губеш – с.
Равна има малко публикувана информация.
В настоящата работа е изследвано видовото богатство на групите Rotifera и Crustacea
– Cladocera, Copepoda от някои подземни и
надземни карстови басейни в района на гр.
Годеч – с. Гинци – с. Равна – с. Губеш. По време на изследването е търсена и връзка между
подземните и повърхностни карстови басейни в района и населяващите ги организми.
Някои от проучваните басейни се изследват за първи път в хидробиологичен аспект.
За други като част от изследваните подземни
водни тела има информация касаеща основно ракообразните – нисши (Enthomostraca) и
висши (Malacostraca) – Beron 1994; Naidenow
1994; Pandourski & Breskovski 1995, Pandourski
1994, 1997, 2000, 2004, 2008.

Материали и методи
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Пробите за настоящето изследване са събирани през периода 1996–2009 г. Обходени
са 4 подземни карстови системи и 2 надземни
карстови басейна – блата. Обектите, включени
в настоящето изследване са: Карстово блато
с. Равна, Карстово блато Билин дол, пещерите
Малката Балабанова дупка, Балабанова дупка и
пропастите Тизоин и Граничарска. От тях са събрани общо 19 качествени и количествени проби от пелагиала и литорала на басейните. Пробите са събирани през сезоните лято и есен.
Вода и седименти от изследваните подземни хабитати са филтрирани през хидробиологично кепче с размери на „очите” 100мкм,
или през мрежа – „Цветков” с входен размер
16 см и размер на „очите“ 38мкм. Пробите от
повърхностните водоеми са събирани с кепче
или с планктонна мрежа тип Apstein с размери на „очите“ 38мкм. За детерминиране на
установените ротиферни и ракообразни организми е използвана литература от следните
автори: Монченко 1974, Кутикова 1970, Мануилова 1964, Floеssner 1972, Karaytug 1995,
Koste 1978, Segers 1995.

N

ot many papers what concern Rotifers
and Crustaceans from surface and subterranean
water basins from the region of Godech town and
the villages Ginci, Gubesh and Ravna were published until now.
Results of the investigation of species richness of the groups of Rotifera and Crustacea –
especially orders Cladocera and Copepoda from
several underground and surface water bodies
are presented in this paper. All the investigated
basins are situated in the karst area close to town
Godech and Ginci, Ravna and Gubesh villages.
Several standing surface and subterranean water
bodies were object of the investigation. Simultaneously were provided survey of the species
composition of different types of basins and was
made attempt to find connection between the
surface and underground waters and exchange of
organisms from both type of waters.
Some of the basins in the search were investigated for first time from the Hydrobiological
point of view. For the rest of them there is some
information mainly about lower Crustaceans (Enthomostraca) and higher crustaceans (Malacostraca) – Beron, 1994, Naidenow 1994, Pandourski,
Breskovski, 1995, Pandourski, 1994, 1997, 2000,
2004, 2008.

Materials and methods

The samples for the present investigation were
collected within the period 1996 – 2009. As whole
four underground sites and two surface standing
water bodies were sampled. The sampled objects
were Karst swamps nearby Ravna village and
one in Bilin dol ravine. Several standing basins
in the caves and abysses Small Balabanova, Balabanova, Tizoin and Granicharska precipice were
sampled too. As a whole 19 qualitative and quantitative samples were collected from the pelagial
and littoral of the surface basins. Hand net mesh
size 100mkm or Apstein qualitative plankton net
mesh size 38mkm were use. Samples were collected in Summer and Autumn seasons. Water and
sediments from the subterranean habitats were
filtered through the hydrobiological hand net
mesh size 100mkm, or “Cvetkovs” net – mouth
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Резултати и обсъждане

От събраните проби са установени общо
25 таксона от различни нива от групите
Rotifera, Cladocera, Copepoda. Установени са
и 3 таксона от Protozoa, или общо 28 таксона.
От тях 7 са установени от подземни води и 25
от изследваните повърхосни басейни (Табл.
1). Ако се съберат броят на таксоните от повърхносните басейни и тези от подземните
ще се получи разлика, дължаща се на това, че
седем вида са намерени както в повърхносни,
така и в подземни басейни. В повърхносните басейни са установени и ларвни форми на
копеподни ракообразни, които се отчитат
като отделни зоопланктонни компоненти. В
пробите, събрани от подземни водни тела,
преобладават ракообразните от подразред
Cyclopoida – 3 таксона от родово и видово
ниво.
Както в повърхностните, така и в подземните басейни масови са Tropocyclops prasinus
от Copepoda и Chydorus sphaericus от Cladocera
(Табл. 1). Единствените ротиферери установени от нас в подземни води при настоящите изследвания бяха – Polyarthra vulgaris и Keratella
cochlearis. Те определено имат стигоксенен
характер т.е. на случайно попаднали в подзенмни води организми. Намерени са в проби от пропастната пещера Тизоин. Вероятно
са отнесени от биологичен дрифт от близко
разположеното карстово блато в Билин дол
където са често срещани компоненти на зоопланктона.
В същата пропастна пещера са установени
и екземпляри от Diacyclops sp. Те имат разлики
в морфологичните белези с известните до настоящия момент видове от рода. Различават
се също и от установените в повърхностните
води, таксони от рода. За съжаление, разполагаме едва с няколко мъжки екземпляра, което
не позволява по детайлното им детерминиране (Stoch 2002).
По време на изследването е установен нов
за българската водна фауна вид. Ротиферното червейче Testudinella emerginula (Stenroos
1898) е установено за пръв път в България в
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diameter 16cm., mesh size 38mkm. For the species determination of the founded organisms
guide books and papers of the next authors were
use – Kutikova 1970, Monchenko 1974, Manuilova 1964, Floessner 1972, Karaytug 1995, Koste
1978, Segers 1995.

Results and discussion

Twenty five taxa from different levels what belongs to the groups of Rotifera, Cladocera and Copepoda were established. Three taxa from Protozoa were found too. As a whole 28 taxa. In ground
waters were found 7 taxa and 25 from surface
water bodies (Table 1). If addition number of the
taxa from the surface basins and these from the
ground waters there will be difference what due
to the fact that seven species were found both in
surface and subterranean basins.
Larval forms of Copepda – Nauplii and Copepodites were established in the surface water
bodies too. They were calculated as separate zooplankton components.
In the samples from the subterranean habitats
crustaceans from suborder Cyclopoda prevail.
Three taxa from species and genus levels were
found.
Both in surface and subterranean habitats
Tropocyclops prasinus of Copepoda and Chydorus
sphaericus of Cladocera groups were mass numbered (Table 1).
The only found in the studied ground water
bodies rotifers were Polyarthra vulgaris and Keratella cochlearis. These species were found in Tizoina abyss. They definitely have stigoxen character
– organisms what were drifted from the situated
near by karst swamp in underground habitats by
the inflowing spring. In this karst swamp both
rotifer species were very common. Possibly they
easy survive this drifting process.
In the same abyss some specimens of Diacyclops sp. were found. This taxa show disparity in
some basic morphological signs with this of the up
to now described species of that genus. These specimens differ with the specimens from the same genus what were found in the surface waters too.
Unfortunately we have only few mail speci-

карстови блата от района на с. Равна и Билин
дол в района на с. Губеш.
Еутрофизационният процес в изследваните карстови блата е напреднал и оказва влияние върху формирането на зоопланктона там
(Wood et. al. 2002). Установените там организми са или еврибионтни или типични обитатели на еутрофни басейни. В тях преобладават
видове от групите Rotifera и Cladocera. Повечето от установените там организми са обитатели на еутрофни водни басейни – каквито
са съответните карстови блата. Най-масовите
кладоцери са тези от сем. Chydoridae. Те са
слаби плувци, обитаващи литорала (крайбрежната зона) на по-обширни басейни или
всички части на по-малките и плитки басейни, каквито са карстовите блата проучвани
по време на настоящето изследване. Едновременно с това те обитават води с ниска прозрачност, могат да издържат на значими промени в съдържанието на разтворен кислород
във водата и големи промени в киселинноста
на обитаваните басейни.
Изследвани са също връзките и взаимното повлияване на повърностните и подземни
водни тела, както и екотонните ефекти между
тях. Би могло да се каже, че подземните водни
тела, имащи пряка връзка с повърхностни басейни, имат по-богата фауна. Това се дължи
от една страна на по-добрата трофична база
за подземните организми. От друга страна,
дрифтът (отнасянето) на организми от повърхностните басейни обогатява фауната в
подземните води. Обратното явление – обогатяването на повърхностни води с подземни
обитатели, е значително по-трудно и рядко
поради стенобионтния (организми, способни
да оцеляват само при определени и с малки
колебания на средата условия) характер на
подземните водни обитатели. В случая с конкретния изследван регион не са установени
стигобионтни организми в повърхностните
изследвани басейни.

mens, what is not enough for their detail determination (Stoch, 2002).
During the present investigation a new for the
Bulgarian water fauna species was found.
Rotifer worm Testudinella emerginula (Stenroos, 1898) was established for the first time in
Bulgaria in the karst swamps nearby Ravna village
and Bilin dol ravine close to the Gubesh village.
The eutrophication process in the studied
karst swamps is advanced and has significant
influence on the formation of the zooplankton
there (Wood et. Al. 2002).
All the established organisms in them were
euribiont or typical inhabitants of eutrophic water bodies. The organisms from Rotifera and Cladocera groups prevail there. Most of the established organisms were typical for the eutrophic
basins such as these karst swamps. Most often
were found cladocerans from Chydoridae family.
They are weak swimmers and inhabit mainly the
littoral zone of the vast basins or all parts of the
smaller shallow standing basins, such as the studied karst swamps from the present investigation.
At the same time thay can inhabit waters with low
transparency, and can survived significant changes
of the oxygen content. They also easily stand big
changes of the pH values of the inhabiting basins.
During the present investigation connections
and mutual influence and the being ecotone effects between surface and subterranean water
bodies were searched.
It is well seen that the subterranean water bodies what have direct connection with surface water basins have more rich fauna. That is due to the
better trophic base for the underground organisms
what provide the inflowing water rich in organic
matter. From the other hand the drift of the organisms from the surface water bodies enrich the
fauna of the subterranean waters. The opposite
phenomenon – enrich of the surface waters with
underground inhabitants is much more complicate and much rear process because of the stenobiont character of the subterranean water organisms.
In that particular case in the investigated region no
any typical stigbiont inhabitants were found in the
investigate surface standing waters.
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Тизоин / Tizoin Cave
Снимка: Цветан Остромски / Photo: Tzvetan Ostromski
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Таблица 1 (стр. 38). Състав на установените организми от повърхносни и подземни водни басейни от района на гр. Годеч – с. Гинци
– с. Равна – с. Губеш.
Легенда: Кодове на изследваните обекти –
Карстово блато с. Равна – 1Р., Карстово блато
Билин дол – 2 Б. Д., пещера Малата Балабанова – 3 М. Б., пещера Балабанова дупка – 4 Г.
Б., пропастна пещера Тизоин – 5 Тиз., пропаст
Граничарска – 6 Гр. П. ; Р – Присъствие на организма в обекта, А – Липса на организма

Table 1 (p. 38). Species composition of the
established organisms from the surface and subterranean water basins from the region of Godech
town and the villages Ginci, Ravna, Gubesh.
Legend: Codes of the investigated water basins
– Karst swamp Ravna village – 1Р., Karst swamp
Bilin ravine – 2 Б. Д., Cave Small Balabanova – 3
М. Б., Cave Big Balabanova – 4 Г. Б., Abyss Tizoin
– 5 Тиз., Abyss Granicharska – 6 Гр. П. ; Р – Presence of the organism in object, А – Absence of the
organism in object
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Карстова система/Воден басейн
Karst system/Water basin
Rhizopodea

1 Р.

2 Б. Д. 3 М. Б. 4 Г. Б.

5 Тиз.

6Гр. П.

Arcella catinis Stepanek

P

P

A

A

A

A

Diphlugia sp.

P

P

A

A

A

A

P

P

A

A

A

A

Polyarthra vulgaris Carlin, 1934

P

P

A

A

P

A

Lecane sp.

P

P

A

A

A

A

Keratella cochlearis Gosse, 1851

P

P

A

A

P

P

Testudinella emerginula (Stenroos, 1898)

P

Р

A

A

A

A

Synchaeta oblonga Ehrenberg, 1831

P

P

A

A

A

A

Anureopsis fissa Gosse, 1851

P

P

A

A

A

A

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832

P

P

A

A

A

A

Trichocerca rattus Muller, 1776

P

P

A

A

A

A

Pleuroxus trigonellus ( Muller, 1785)

P

P

A

A

A

A

Dunchevedia crassa King, 1853

A

P

A

A

A

A

Alona gutatta Sars, 1862

P

P

A

A

P

A

Alonella – body carapacs

P

P

A

A

A

A

Chydorus sphaericus ( Muller, 1785 )

P

P

P

A

P

A

Chydoridae ephypia

P

P

A

A

A

A

Daphnia ( Ctenodaphnia ) similis Sars, 1903

A

P

A

A

A

A

Daphnia gr. pulex De Geer, 1778

A

P

A

A

A

A

Ceriodaphnia reticulata Jurine, 1820

P

P

A

A

A

A

Moinidae – ephypia

P

A

A

A

A

A

Acanthocyclops venustus (Norman et Scott, 1906) P

P

A

A

A

A

Acanthoyclops sp.

P

A

P

A

A

A

Diacyclops bisetosus (Rahberg, 1880), Kiefer

P

P

A

A

A

A

Diacyclops sp.

P

P

A

P

P

A

Macrocyclops distinctus (Richard,1887)

A

P

A

A

A

A

Tropocyclops prasinus ( Fischer, 1860 )

P

P

A

A

P

A

Nauplii

P

P

P

A

A

A

Copepodites

P

P

A

A

P

A

A

P

A

A

A

A

Ciliatea
Stentor polymorphus Muller, 1773
Rotifera

Cladocera

Cyclopoida

Harpacticoida G. sp.
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ещерите в района на селата Губеш и
Гинци винаги са привличали интереса на изследователите и проучванията им започват
около средата на миналия век. Въпреки това,
само леко сме успели да надникнем в подземния свят. В наскоро публикуваната монография върху фауната на пещерите в България
(Beron 2015) от района на село Гинци се съобщават 48 вида безгръбначни животни от 15
пещери (Прил. 1). Осем от тези видове могат
да бъдат приети за стриктни пещерни или
дълбокопочвени обитатели – Dina absoloni,
Acanthocyclops iskrecensis, Niphargus bureschi,
Paranemastoma bureschi, Porhomma convexum,
Typhloiulus bureschi, Pheggomisetes globiceps
breiti и Pheggomisetes globiceps ilandjievi.
За да се попълнят празнините в познанието за района, биоспелеологичните изследвания при настоящето проучване бяха съсредоточени към големите подземни обекти в
района. За да се обхванат различните групи
подземни обитатели освен прякото наблюдение и събиране на пещерни обитатели, бяха
изпозвани MSS-капани (дълбокопочвени капани) и бе пресявана постилка около входовете на пещери. Всички събрани екземпляри
се съхраняват в колекцията на НПМ-БАН. В
резултат на направените проучвания са установени следните видове:

Паяци (Aranea)

Сред паяците в България и по света има
много видове, приспособени за подземен и
пещерен живот. В пещерите от района на с.
Гинци, както и по метода за събиране на научен материал – дълбокопочвени капани, са
установени 10 вида паяци от 8 семейства.
Един от тях, Harpactea sp. n., е нов за науката
вид. Два вида, Antrohypantes sofianus (Drensky
1931) и Histopona tranteevi (Deltshev 1978) са
български ендемити и типични троглофили.

T

he caves near the villages Gubesh near
Gintsi have always attracted the interest of researchers and their studies begin around the
middle of last century. However, we have just
managed to peek into the underworld. In the
recently published monograph on the fauna of
caves in Bulgaria (Beron, 2015) in the area of the
village Gintsi 48 species of invertebrates from 15
caves are notified (Appendix 1). Eight of these
species can be considered strict cave dwellers or
deep soil dwellers – Dina absoloni, Acanthocyclops iskrecensis, Niphargus bureschi, Paranemastoma bureschi, Porhomma convexum, Typhloiulus
bureschi, Pheggomisetes globiceps breiti и Pheggomisetes globiceps ilandjievi.
To fill the gaps in the knowledge of the region
biospeleological research in this study focused on
the large underground sites in the area. To cover
the different groups of underground dwellers
along with direct observation and collection of
cave dwellers, MSS traps were used and surfacing was sieved around entrances of the caves. All
collected specimens are kept in the collection of
National Museum of Natural History. As a result
of the studies the following species were found:

Spiders (Aranea)

Among the spiders in our country and around
the world there are many types adapted to underground and cave life. By direct observation in the
caves around Gintsi and also by the method for
collecting scientific material – MSS traps – were
found ten species of spiders of 8 families. One
of them Harpactea sp. n. is new to science. Two
types Antrohypantes sofianus (Drensky, 1931) and
Histopona tranteevi Deltshev, 1978 are Bulgarian
endemic and typical troglodytes.

Family Dysderidae
Harpactea sp. n.
Семейство Dysderidae
Stara Planina, village Gubesh, MSS trap, 05.
Harpactea sp. n.
10. 2015, 1 ♂, 1 ♀, collected. N. Simov.
Стара планина, с. Губеш, дълбокопочвен
This taxon is new to science and a publication
капан, 05. 10. 2015, 1 ♂, 1 ♀, събрал. Н. Симов. with its description is currently under preparaТози таксон е нов вид за науката и в мо- tion
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мента се подготвя публикация с негово описание.
Семейство Linyphiidae
Antrohypantes sofianus (Drensky 1931)
Стара планина, с. Комщица, пещера Балабанова дупка, дълбокопочвен капан, 05. 10.
2015, 1 ♂, 3 ♀♀, събрали Н. Тошкова и А. Хубанчева.
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)
Стара планина, с. Губеш, пещера Тизоин,
дълбокопочвен капан, 05. 10. 2015, 1 ♂, събрали Н. Симов, В. Желязкова.
Български ендемит, троглофил.
Семейство Liocranidae
Agroeca proxima
(O. Pickard-Cambridge, 1871)
Стара планина, с. Губеш, пещера Тизоин,
дълбокопочвен капан, 05. 10. 2015, 1 ♀, събрали Н. Симов, В. Желязкова.
Семейство Phrurolithidae
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835)
Стара планина, с. Бърля, около пещера
Шaмака, 05. 10. 2015, 1 ♀, събрали Н. Симов,
В. Желязкова.
Семейство Паяци-вълци (Lycosidae)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)
Стара планина, с. Комщица, Граничарската пещера, 06. 10. 2015, 1 ♀, събрали А. Хубанчева, С. Горанов.
Видът обитава открити местообитания и е
случайно попаднал в подземна среда.
Семейство Тунелни паяци (Agelenidae)
Histopona laeta (Kulczyński, 1897)
Стара планина, с. Губеш, пещера Тизоин,
дълбокопочвен капан, 05. 10. 2015, 3 ♂♂, 1 ♀,
събрали Н. Симов, В. Желязкова.
Histopona tranteevi Deltshev, 1978
Стара планина, с. Комщица, Граничарската пещера, 06. 10. 2015, 8 ♂♂, 2 ♀♀, събрали А.
Хубанчева, С. Горанов.
Троглофилен паяк, български ендемит.
Видът е описан от пещерата Имамова дупка
(Смолянско) в Западни Pодопи. По-късно
при изследване чрез подземни капани е пуб42

Family Linyphiidae
Antrohypantes sofianus (Drensky, 1931)
Stara Planina, village Komshtitca, Balabanova
cave, MSS trap, 05. 10. 2015, 1 ♂, 3 ♀♀, collected
by N. Toshkova и A. Hubancheva.
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)
Stara Planina, village Gubesh, Tizoin cave,
MSS trap, 05. 10. 2015, 1 ♂, collected by N. Simov, V. Zhelyazkova.
Bulgarian endemic and troglodyte.
Family Liocranidae
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge,
1871)
Stara Planina, village Gubesh, Tizoin cave,
MSS trap, 05. 10. 2015, 1 ♀, collected by N. Simov,
V. Zhelyazkova.
Family Phrurolithidae
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835)
Stara Planina, village Barlya, around Shamaka
cave, 05. 10. 2015, 1 ♀, collected by N. Simov, V.
Zhelyazkova.
Family Wolf – spiders (Lycosidae)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)
Stara Planina, village Komshtitza, Granicharska cave, 06. 10. 2015, 1 ♀, collected by A. Hubancheva, S. Goranov.
The species inhabits open habitats and accidentally is caught in an underground environment.
Family Funnel weavers (Agelenidae)
Histopona laeta (Kulczyński, 1897)
Stara Planina, village Gubesh, Tizoin cave,
MSS trap, 05. 10. 2015, 3 ♂♂, 1 ♀, collected by N.
Simov, V. Zhelyazkova.
Histopona tranteevi Deltshev, 1978
Stara Planina, village Komshtitza, Granicharska cave, 06. 10. 2015, 8 ♂♂, 2 ♀♀, collected by A.
Hubancheva, S. Goranov.
Troglodyte spider, Bulgarian endemic. The
species is described from Imamova hole (Smolyan) in Western Rodopes. Later, in a study by underground traps is reported from the gorge of the
Erma-Tran (Deltshev & al., 2011). It was recently
discovered in underground traps in cave Popov

ликуван от ждрелото на река Ерма-Трънско
(Deltshev&al., 2011). Установен е наскоро и в
подземни капани пред пещерата Попов извор, в сипей преди Чуйпетльово. Намирането
му в Западно старопланинския карстов район
около с. Гинци, показва, че той най-вероятно
е по-широко разпространен и обитава голям
брой карстови райони в България. Български
ендемит, троглофил.

spring in a scree before Chuipetliovo. Finding
it in western Stara Planina karst region around
Gintsi shows that it is probably more widespread
and inhabits a large number of karst regions in
Bulgaria. Bulgarian endemic.
Family Gnaphosidae
Zelotes similis (Kulczyński, 1887)
Stara Planina, village Komshtitza, Granicharska cave, 06. 10. 2015, 1 ♂, 1 ♀, collected by A.
Hubancheva, S. Goranov.
Family Tetragnathidae
European cave spider Meta menardi (Latreille,
1804)
Komshtitza, Balabanova cave and Curve oven
cave, 17.01.2015. photographed by Tony Vlaikova.
This spider is troglodyte but inhabits almost
all Bulgarian caves. Therefore, it can be called an
emblem of Bulgarian cave fauna. Very big and
with attractive appearance, it impresses even the
most discerning visitors to the caves. It is found
in large numbers, making circular webs arranged
obliquely angled on cave walls. Often people visiting caves can see its round and white egg cocoons. Somewhere near them lurks their caring
mother and keeps them until the hatching of
small spiders.

Семейство Gnaphosidae
Zelotes similis (Kulczyński, 1887)
Стара планина, с. Комщица, Граничарската пещера, 06. 10. 2015, 1 ♂, 1 ♀, събрали А.
Хубанчева, С. Горанов.
Семейство Tetragnathidae
Голям пещерен паяк Meta menardi (Latreille,
1804)
Комщица, пещера Балабанова дупка и пещера Кривата пещ, 17.01.2015. снимала Антония Влайкова. (Стр. Х Прил. 6, Сн. 1)
Този паяк е троглофил, но обитава почти всички български пещери. Поради това
може да бъде наречен емблема за българската
пещерна фауна. Много едър и с атрактивна
визия вид, впечатлява и най-капризните посетители на пещерите. Среща се в голяма численост, като прави кръгови паяжини разположени косо, под наклон на пещерните стени.
Често хората посещаващи пещерите, могат да
Insects (Insecta)
видят неговите кръгли и бели яйчни пашкуDiplura
ли. Някъде до тях се спотайва грижовната им
Group with a relatively large share of troglobiмайка и ги пази до излюпването на малките
onts. In Bulgaria poorly studied. Data on species
паячета.
composition and distribution of troglobiontius
Dipluri in the researched area are missing. ProbНасекоми (Insecta)
ably new to science species was found in, KomДиплури (Diplura)
shtitsa, Granicharska cave soil trap 14.12.2014-18
Група със сравнително голям дял на тро- .01.2015, 3 ex., Collected by V. Zhelyazkova. New
глобионтите. В България е слабо проучена. to the area and the cave.
Данни за видовия състав и разпространениеColembolla
то на троглобионтните диплури в изследвания
Most are soil dwellers. The species adapted to
район липсват. Неопределени представители living in caves are essential to the underground
(вероятно нов за науката вид), Комщица, Гра- cave life. Data on species composition and disничарската пещера, почвен капан, 14.12.2014- tribution of troglobiontius collembolans in the
18.01.2015, 3 инд., събралa В. Желязкова. Нови researched area are missing. No determinated
за района и пещерата.
species, exemplars found in Komshtitsa, Grani43

Колемболи (Colembolla)
Болшинството са почвени обитатели. Видовете, приспособени към живот в пещерите,
са съществена част от подземната биоценоза.
Данни за видовия състав и разпространението на троглобионтните колемболи в изследвания район липсват. Неопределени представители, Комщица, Граничарската пещера,
почвен капан, 14.12.2014-18.01.2015, 80 инд.,
събралa В. Желязкова. Нови за района и пещерата.
Полутвърдокрили (Hemiptera)
Сред насекомите от тази група много рядко
има троглофили или троглобионти. В българските пещери те попадат случайно в търсене
на убежище за зимуване или при миграции.
Семейство Cydnidae
Legnotus fumigatus (A. Costa, 1853)
Бърля, пещера Шамака, 10.05.2015, 1 eкз.,
събралa В. Желязкова.
Бележка: Видът е случайно попаднал в
подземна среда. Обитава и се изхранва с надземните части на различни тревисти растения. Нов за района и за пещерата.
Твърдокрили или бръмбари (Coleoptera)
Бръмбарите са насекомите с най-много
тясно приспособени за подземен и пещерен
живот представители. Така е и в българските пещери. Района на Западния Балкан е едно
от местата с най-богата и интересна пещерна
фауна по отношение на бръмбарите в границите на целия Балкански полуостров.
Семейство бръмбари Бегачи (Carabidae)
Pheggomisetes
globiceps
ilandjievi V.B.
Guéorguiev, 1964. (Стр. Х Прил. 6, Сн. 2). Бърля,
пещера Шaмака, 14.12.2014, 1 ♀, събрали В. Желязкова, С. Горанов, A. Влайкова; Комщица, Граничарската пещера, почвен капан, 14.12.201418.01.2015, събралa В. Желязкова; Комщица,
пещера Балабанова дупка, 01.09.2015, 2 ♂♂, 6
♀♀, събрал П. Берон.
Най-древните представители от бръмбарите Бегачи (Carabidae) в България. Вероятно
съществуват още от мезозоя. Типични пещерни обитатели, за което свидетелстват липсата
на очи и изключително удължените крайници
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charska cave, MSS trap 14.12.2014-18.01.2015,
80 ex., Collected by V. Zhelyazkova . New to the
area and the cave.
True Bugs (Hemiptera)
Among the insects of this group there rarely
are troglodytes. or troglobionts. In the Bulgarian
caves they appear rarely in search of refuge for
wintering or migration.
Family Cydnidae 		
Legnotus fumigatus (A. Costa, 1853)
Barlya, Shamaka cave, 10.05.2015, 1 specimen, collected by V. Zhelyazkova.
Note: The species is accidentally caught in an
underground environment. It inhabits and feeds
on aerial parts of various herbaceous plants. New
to the area and the cave.
Beetles (Coleoptera)
Beetles are the insects which are best adapted to cave life underground. So it is in Bulgarian caves, too. The Western Balkans is one of the
places with the richest and most interesting cave
fauna in terms of beetles within the whole Balkan
Peninsula.
Family Ground beetle (Carabidae)
Pheggomisetes globiceps ilandjievi V.B.
Guéorguiev, 1964. (Fig. 2). Barlya, Shamaka cave,
14.12.2014, 1 ♀, collected by V. Zhelyazkova, S.
Goranov, A. Vlaikova; Komshtitza, Granicharska
cave, MSS trap, 14.12.2014-18.01.2015, over 100
specimen, collected by V. Zhelyazkova.; Komshtitza, Balabanova cave, 01.09.2015, 2 ♂♂, 6 ♀♀,
collected by P. Beron.
The most ancient representatives of Ground
beetles (Carabidae) in Bulgaria. Perhaps living
there since the Mesozoic era. Typical cave dwellers, as evidenced by the lack of eyes and extremely elongated limbs (legs and antennae). Their biology is poorly researched. Both subspecies are
endemic in Bulgaria.
Duvalius (Hungarotrechus) klimai Janák &
Moravec, 2008
Komshtitza, Balabanova cave, MSS trap,
05.10.2015, 1 ♂, 10 ♀♀, collected by N. Toshkova
& A. Hubancheva
Note: New for the area and the cave.

Trechus (Trechus) priapus medius Meixner,
(антени и крака). Биологията им е слабо изучена. Двата подвида са ендемични за България. 1939
Komshtitza, Balabanova cave, MSS trap,
Duvalius (Hungarotrechus) klimai Janák &
05.10.2015,
1 ♀, collected by N. Toshkova & A.
Moravec, 2008
Комщица, пещера Балабанова дупка, дъл- Hubancheva
Note: New for the area and the cave.
бокопочвен капан, 05.10.2015, 1 ♂, 10 ♀♀, събрали Н. Тошкова & A. Хубанчева.
Pterostichus (Pterostichus) brucki Schaum,
1859, 3 f.
Бележка: Нов за района и за пещерата.
Komshtitza, Balabanova cave, MSS trap,
Trechus (Trechus) priapus medius Meixner,
05.10.2015, 1 ♂, collected by N. Toshkova & A.
1939
Комщица, пещера Балабанова дупка, дъл- Hubancheva
Note: New for the area and the cave.
бокопочвен капан, 05.10.2015, 1 ♀, събрали Н.
Тошкова & A. Хубанчева.
Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1930)
Бележка: Нов за района и за пещерата.
Gubesh, Tizoin cave, 05-10.2015, 1 ♂, collected
by S. Goranov.
Pterostichus (Pterostichus) brucki Schaum,
Note: New for the area and the cave.
1859, 3 f.
Комщица, пещера Балабанова дупка, дълLaemostenus (Pristonychus) terricola Herbst,
бокопочвен капан, 05.10.2015, 1 ♂, събрали Н. 1784 –
Тошкова & A. Хубанчева.
Gubesh, Tizoin cave, 05-10.2015, 2 ♂♂, 1 ♀,
Бележка: Нов за района и за пещерата.
collected by S. Goranov.
Note: New for the area and the cave.
Pterostichus (Platysma) niger (Schaller,
1930)
Aptinus (Aptinus) bombarda (Illiger, 1800)
Губеш, пешера Тизоин, 05.10.2015, 1 ♂, съGubesh, Tizoin cave, 05-10.2015, 8 ♂♂, 9 ♀♀,
брал С. Горанов.
collected by S. Goranov.
Бележка: Нов за района и за пещерата.
Note: New for the area and the cave.
Laemostenus (Pristonychus) terricola Herbst,
Staphylinidae: Pselaphinae
1784 – Губеш, пешера Тизоин, 05-10.2015, 2
Trimium puncticeps Reitter, 1880
♂♂, 1 ♀, събрал С. Горанов.
Gubesh, Tizoin cave, 05.10.2015, MSS, 3 ♂♂,
Бележка: Нов за района и за пещерата.
6 ♀♀, collected by N. Simov.
Aptinus (Aptinus) bombarda (Illiger, 1800)
Note: New for the area and the cave.
Губеш, пешера Тизоин, 05-10.2015, 8 ♂♂, 9
Trimium carpathicum Saulcy, 1875
♀♀, събрал С. Горанов.
Komshtitza, 05.07.2015, leaf surfacing and
Бележка: Нов за района и за пещерата.
soil, 1 ♂, collected by R. Bekchiev.
Семейство Късокрилки (Staphylinidae:
Bryaxis nodicornis Aubé, 1833
Pselaphinae)
Komshtitza, Granicharska cave, 06.10.2015,
Trimium puncticeps Reitter, 1880
MSS, 3 ♂♂, collected by S. Goranov.
Губеш, пещера Тизоин, 05.10.2015, дълбокоNote: New for the area and the cave.
почвен капан, 3 ♂♂, 6 ♀♀, събрал. Н. Симов.
Bythinus leonhardinus Reitter, 1882
Бележка: Нов за района и за пещерата.
Komshtitza, 05.07.2015, leaf litter and soil, 6
Trimium carpathicum Saulcy, 1875
♂♂,collected by R. Bekchiev.
Комщица, 05.07.2015, сеене на листна поNote: New for the area.
стилка и почва, 1 ♂, събрал Р. Бекчиев.
Bythinus acutangulus lunifer Karaman, 1948
Bryaxis nodicornis Aubé, 1833
Komshtitza, 05.07.2015, leaf litter and soil 1
Комщица,
Граничарската
пещера, ♂, collected by R. Bekchiev.
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06.10.2015, дълбокопочвен капан, 3 ♂♂, съNote: New for the area.
брал С. Горанов.
Brachygluta fossulata Reichenbach, 1816
Бележка: Нов за района и за пещерата.
Komshtitza, 05.07.2015, leaf litter and soil , 1 ♂, 1
♀, collected by R. Bekchiev.
Bythinus leonhardinus Reitter, 1882
Note: New for the area.
Комщица, 05.07.2015, сеене на листна постилка и почва, 6 ♂♂, събрал Р. Бекчиев.
Reichenbachia juncorum Leach, 1817
Бележка: Нов за района.
Komshtitza, 05.07.2015, leaf litter and soil, 6
♂♂, 6 ♀♀, collected by R. Bekchiev.
Bythinus acutangulus lunifer Karaman,
Note: New for the area.
1948 Комщица, 05.07.2015, сеене на листна
постилка и почва, 1 ♂, събрал Р. Бекчиев.
Pselaphus heisei Herbst, 1792
Бележка: Нов за района.
Komshtitza, 05.07.2015, leaf litter and soil, 1
Brachygluta fossulata Reichenbach, 1816
♂, collected by R. Bekchiev.
Комщица, 05.07.2015, сеене на листна постилNote: New for the area.
ка и почва, 1 ♂, 1 ♀, събрал Р. Бекчиев.
Dicentrius behnei Besuchet, 1999
Бележка: Нов за района.
Komshtitza, Granicharska cave, MSS trap, 1 ♀,
Reichenbachia juncorum Leach, 1817
collected by S. Goranov; Komshtitza, 05.07.2015,
Комщица, 05.07.2015, сеене на листна по- leaf s litter and soil, 1 ♂, collected by R. Bekстилка и почва, 6 ♂♂, 6 ♀♀, събрал Р. Бекчиев. chiev.
Бележка: Нов за района.
Note: New for the area.
Family Leiodidae
Pselaphus heisei Herbst, 1792
Комщица, 05.07.2015, сеене на листна поCholeva (Cholevopsis) paskoviensis Reitter,
стилка и почва, 1 ♂, събрал Р. Бекчиев.
1913, Barlya, Shamaka cave, MSS trap, 05.10.2015,
1 ♀, collected by N. Simov, V. Zhelyazkova.
Бележка: Нов за района.
Note: New for the area and the cave.
Dicentrius behnei Besuchet, 1999
Catops picipes (Fabricius, 1792)
Комщица, Граничарската пещера, дълбокопочвен капан, 1 ♀, събрал С. Горанов; КомKomshtitza, Balabanova cave, MSS trap,
щица, 05.07.2015, сеене на листна постилка и 05.10.2015, 1 ♀, collected by N. Toshkova & A.
почва, 1 ♂, събрал Р. Бекчиев.
Hubancheva.
Бележка: Нов за района.
Note: New for the area and the cave.
Nargus (Nargus) badius rotundus Karaman,
Семейство Леодиди (Leiodidae)
1954
Choleva (Cholevopsis) paskoviensis Reitter,
Komshtitza, Balabanova cave, MSS trap,
1913,
Бърля, пещера Шaмака, дълбокопочвен 05.10.2015, 1 ♀, collected by N. Toshkova & A.
капан, 05.10.2015, 1 ♀, събрали Н. Симов & В. Hubancheva.
Note: New for the area and the cave.
Желязкова.
Бележка: Нов за района и за пещерата.
Catops picipes (Fabricius, 1792)
Butterflies (Lepidoptera)
Комщица, пещера Балабанова дупка, дълТypical underground or cave dwellers do not
бокопочвен капан, 05.10.2015, 1 ♀, събрали Н. occur among the butterflies. Some species enter
Тошкова & A. Хубанчева.
the caves for hibernation or use them as temporary refuge in times of rest.
Бележка: Нов за района и за пещерата.
Family Owlet moths (Noctuidae)
Nargus (Nargus) badius rotundus Karaman,
Scoliopterix libatrix (Linnaeus, 1758)
1954
Комщица, пещера Балабанова дупка, дълFig. 3
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бокопочвен капан, 05.10.2015, 1 ♀, събрали Н.
Komshtitza, Balabanova cave and Curve oven,
Тошкова & A. Хубанчева.
17.01.2015. photographed by Antoniya Vlaikova.
Бележка: Нов за района и за пещерата.
Family Geometer moths (Geometridae)
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
Komshtitza,
Balabanova cave and Curve oven,
Пеперуди (Lepidoptera)
Типични подземни или пещерни обитате- 17.01.2015. photographed by Tony Vlaikova.
ли не се срещат сред пеперудите, Някои видове навлизат в пещерите за зимуване или ги
Conclusion
използват като временно убежище в периоди
Within this project were identified 6 species
на покой.
with varying degree of adaptation to the underСемейство Нощенки (Noctuidae)
Scoliopterix libatrix (Linnaeus, 1758)
Комщица, пещера Балабанова дупка и
Кривата пещ, 17.01.2015. снимала Антония
Влайкова. (Стр. Х Прил. 6, Сн. 3)

ground life environment. By setting MSS traps an
unknown to science spider of the genus Harpactea was found. The number of the found troglobionts in the region is likely to increase after determining the collected diploids and collembolans.
New deposits were identified for 3 species of famСемейство Педомерки (Geometridae)
ily Leodidae (Coleoptera), 8 species of the subTriphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
family Pselaphinae (Staphylinidae, Coleoptera), 6
Комщица, пещера Балабанова дупка и
species of the family Carabidae (Coleoptera) and
Кривата пещера, 17.01.2015. снимала Анто1 of family Cydnidae (Hemiptera). From spiders
ния Влайкова. (Стр. Х Прил. 6, Сн. 4)
(Araneae) new data was established for the two
species of family Linyphiidae and one of the famЗаключение
ily Agelenidae.
В рамките на настоящия проект са установени 6 вида с различна степен на приспосоTerms used:
беност към живот в подземна среда. При заTrogloksen- species who live outside the caves and
лагане на дълбокопочвени капани е намерен accidentally enter them
Troglodyte – species that spend part of their life cycle
един нов за науката вид паяк от род Harpactea.
in caves
Броя на установените трогллобионти в раTroglobionts- species that are fully adapted to life in
йона, вероятно ще се увеличи след опреде- underground habitats and can not survive outside.
лянето на събраните диплури и колемболи.
Установени са нови находища за 3 вида от
сем. Leodidae (Coleoptera), 8 вида от подсем.
Pselaphinae (Staphylinidae,Coleoptera), 6 вида от
сем. Carabidae (Coleoptera) и един вид от сем.
Cydnidae (Hemiptera). От паяците (Araneae)
нови данни за разпространението са установени за два вида от сем. Linyphiidae и един от
семейството на тунелните паяци (Agelenidae).
Речник:

Троглоксени – видове, които живеят извън пещерите и случайно попадат в тях
Троглофил – видове, които прекарват част от
жизнения си цикъл в пещерите
Троглобионт – видове, които са приспособени
изцяло за живот в подземни местообитания и не могат да оцелеят извън тях.
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Приложение 1
Appendix 1
Списък на видовете, установени от пещеListst of species found in caves near the villagри в района на селата Гинци, Комщица и Гу- es Gintsi, Komshtitza and Gubesh (Beron, 2015).
беш.
Underlined species are found within the
Подчертаните видове са установени в project „Invisible wealth of the underworld:
рамките на проект „Невидимото богатство на
Balabanova DUPKA
подземния свят“.
village Komshtitza
Hirudinea: Trochaeta bykovskii
Балабанова дупка, с. Комщица
Copepoda: Acanthocyclops vernalis
Hirudinea: Trochaeta bykovskii
Opiliones: Leiobunum rumelicum
Copepoda: Acanthocyclops vernalis
Araneae: Antrohypantes sofianus1, Meta meOpiliones: Leiobunum rumelicum
Araneae: Antrohypantes sofianus1, Meta menardi
Diplopoda: неопределени
Ephemeroptera: Habroleptoides modesta
Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes globiceps
ilandjievi,
Trichoptera: Micropterna nycterobia, Stenophylax
permistus
Lepidoptera, Noctuidae: Scoliopterix libatrix
Lepidoptera, Geometridae: Triphosa dubitata
Граничарската пещера, с. Комщица
Araneae, Agelenidae: Histopona tranteevi1
Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes globiceps
ilandjievi
Colembolla: неопределени
Diplura: неопределени
Радолова яма, с. Гинци
Диневата пещ, с.Гинци
Hirudinea: Dina absoloni
Oligochaeta: Octolasium lacteum
Copepoda:
Acanthocyclops
iskrecensis,
Thermocyclops sp.
Amphipoda: Niphargus bureschi
Opiliones: Paranemastoma bureschi, P. radewi
Araneae: Porhomma convexum
Acari: Microtrombicula balcanica, Soldanellonyx
chappuisi chappuisi
Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes globiceps
breiti

nardi
Diplopoda: неопределени

Ephemeroptera: Habroleptoides modesta
Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes globiceps
ilandjievi,
Trichoptera: Micropterna nycterobia, Stenophylax
permistus
Lepidoptera, Noctuidae: Scoliopterix libatrix
Lepidoptera, Geometridae: Triphosa dubitata
Granicharska cave, village Komshtitza
Araneae, Agelenidae: Histopona tranteevi1
Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes globiceps
ilandjievi
Colembolla: undefined
Diplura: undefined

Radilova pit, village Gintsi
Dineva oven, village Gintsi
Hirudinea: Dina absoloni
Oligochaeta: Octolasium lacteum
Copepoda: Acanthocyclops iskrecensis, Thermocyclops sp.
Amphipoda: Niphargus bureschi
Opiliones: Paranemastoma bureschi, P. radewi
Araneae: Porhomma convexum
Acari: Microtrombicula balcanica, Soldanellonyx
chappuisi chappuisi
Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes globiceps
breiti

Видове, събрани при поставянето на дълбокопочвени (MSS) капани на входове на пещери или око1 species, gathered by (MSS) traps at the entrances of
ло тях
the caves or around them.
1
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Coleoptera, Staphylinidae: Platystethus arenarius
Diptera: Triphleba antricola, Heleomyza serrata,
Thelida comixta, Th.
rotundicornis, Fannia genualis
Trichoptera: Stenophylax meridiorientalis, S.
mitis, Micropterna nycterobia,
M. sequax
Lepidoptera: Inachis io, Triphosa dubitata, T.
sabaudiata, Scoliopteryx
libatrix
Opiliones: Paranemastoma bureschi
Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes sp.

Coleoptera, Staphylinidae: Platystethus arenarius
Diptera: Triphleba antricola, Heleomyza serrata,
Thelida comixta, Th.
rotundicornis, Fannia genualis
Trichoptera: Stenophylax meridiorientalis, S. mitis, Micropterna nycterobia,
M. sequax
Lepidoptera: Inachis io, Triphosa dubitata, T.
sabaudiata, Scoliopteryx
libatrix
Opiliones: Paranemastoma bureschi
Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes sp.

Кривата пещ,
с. Гинци
Oligochaeta: Octolasium lacteum
Opiliones: Paranemastoma radewi, P. bureschi
Araneae: Meta menardi
Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes globiceps
breiti
Diptera: Acantholeria cineraria
Trichoptera: Micropterna nycterobia
Lepidoptera, Noctuidae: Scoliopterix libatrix
Lepidoptera, Geometridae: Triphosa dubitata

Curve oven,
village Gintsi
Oligochaeta: Octolasium lacteum
Opiliones: Paranemastoma radewi, P. bureschi
Araneae: Meta menardi
Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes globiceps
breiti
Diptera: Acantholeria cineraria
Trichoptera: Micropterna nycterobia
Lepidoptera, Noctuidae: Scoliopterix libatrix
Lepidoptera, Geometridae: Triphosa dubitata

Светата вода, с. Гинци
Oligochaeta: Dendrobaena subrubicunda
Copepoda: Paracyclops fimbriatus
Opiliones: Paranemastoma radewi, P. bureschi
Araneae: Lepthyphantes leprosus
Acari: Sasatrombicula bureschi
Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes globiceps
breiti
Coleoptera, Staphylinidae: Quedius mesomelinus
Diptera: Heleomyza captiosa

Holy water, village Gintsi
Oligochaeta: Dendrobae na subrubicunda
Copepoda: Paracyclops fimbriatus
Opiliones: Paranemastoma radewi, P. bureschi
Araneae: Lepthyphantes leprosus
Acari: Sasatrombicula bureschi
Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes globiceps
breiti
Coleoptera, Staphylinidae: Quedius mesomelinus
Diptera: Heleomyza captiosa

Ел Сагуаро, с. Губеш
Amphipoda: Niphargus bureschi
Diplopoda: Pachyiulus aff. hungaricus

El Saguaro, village Gubesh
Amphipoda: Niphargus bureschi
Diplopoda: Pachyiulus aff. hungaricus

Тизоин, с. Губеш
Cladocera: Chydorus sphaericus, Ch. Latus

Tizoin, village Gubesh
Cladocera: Chydorus sphaericus, Ch. Latus
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Пещера Шамак, с. Бърля
Shamak cave, village Barlya
Opiliones: Paranemastoma bureschi
Opiliones: Paranemastoma bureschi
Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes globiceps Coleoptera, Carabidae: Pheggomisetes globiceps
ilandjievi
ilandjievi
Видове, установени чрез поставяне
на MSS капани:
Araneae, Lycosidae: Aulonia albimana
Araneae, Gnaphosidae: Zelotes similis
Araneae, Linyphiidae: Tenuiphantes tenuis
Araneae, Liocranidae: Agroeca proxima
Araneae, Agelenidae: Histopona laeta
Coleoptera, Carabidae: Pterostichus (Platysma)
niger,
Laemostenus (Pristonychus) terricola
Aptinus (Aptinus) bombarda
Duvalius (Hungarotrechus) klimai
Trechus (Trechus) priapus medius
Pterostichus (Pterostichus) brucki,
Coleoptera Leodidae:
Choleva (Cholevopsis) paskoviensis
Catops picipes,
Nargus (Nargus) badius rotundus,
Coleoptera Staphynilidae (Pselaphinae):
Trimium puncticeps

Species identified by placing
MSS traps::
Araneae, Lycosidae: Aulonia albimana
Araneae, Gnaphosidae: Zelotes similis
Araneae, Linyphiidae: Tenuiphantes tenuis
Araneae, Liocranidae: Agroeca proxima
Araneae, Agelenidae: Histopona laeta
Coleoptera, Carabidae: Pterostichus (Platysma)
niger,
Laemostenus (Pristonychus) terricola
Aptinus (Aptinus) bombarda
Duvalius (Hungarotrechus) klimai
Trechus (Trechus) priapus medius
Pterostichus (Pterostichus) brucki,
Coleoptera Leodidae:
Choleva (Cholevopsis) paskoviensis
Catops picipes,
Nargus (Nargus) badius rotundus,
Coleoptera Staphynilidae (Pselaphinae):
Trimium puncticeps

Видовете Trimium carpathicum, Bythinus
leonhardinus, Bythinus acutangulus lunifer,
Brachygluta fossulata, Reichenbachia juncorum,
Pselaphus heisei, Bryaxis nodicornis от подсемейство Pselaphinae (Coleoptera, Staphylinidae)
са събирани, чрез пресяване на листна маса на
повърхноста, a Legnotus fumigatus (Hemiptera,
Cydnidae)и Phrurolithus festivus (Araneae,
Phrurolithidae) – чрез ръчен сбор

The species Trimium carpathicum, Bythinus leonhardinus, Bythinus acutangulus lunifer,
Brachygluta fossulata, Reichenbachia juncorum,
Pselaphus heisei, Bryaxis nodicornis from subfamily Pselaphinae (Coleoptera, Staphylinidae) were
collected by sifting wood litter, and Legnotus fumigatus (Hemiptera, Cydnidae) and Phrurolithus
festivus (Araneae, Phrurolithidae) – were collected
by hand.
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Зимен мониторинг на пещеролюбиви
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Winter monitoring of cave-dwelling bats in
Balabanova dupka.
Photo: Antoniya Vlaykova

С изключение на пещерняците, прилепите
са единствените бозайници, способни не само
да оцеляват, но и да се чувстват добре дълбоко
под земята, макар че уникалните им характеристики далеч не се изчерпват с това. Обособени като самостоятелен клон на еволюцията
още по времето на динозаврите, представителите на разред Ръкокрили (Chiroptera) заемат удивително разнообразие от екологични
ниши, недостигнато до момента от нито една
друга група млекопитаещи (Dietz et al. 2009).
Ключовете за успеха им се крият в усвояването до съвършенство на активния полет и
ехолокацията, позволяващи заселването на
отдалечени територии и труднодостъпни
убежища, избягването на хищници и ловуването в три измерения, всичко това дори и при
пълен мрак.
За разлика от птиците, в чиито крила са
останали единствено умалени среден пръст и
показалец, прилепите летят именно с пръстите си. Четири от тях са многократно удължени
и изграждат опора за фината и гъвкава крилна мембрана, докато палецът е къс и снабден
с нокът, който позволява катеренето и пълзенето по дърветата. Последното се улеснява и
от нетипичната структура на колянoто – капачката му е разположена от задната страна
на крака и определя сгъването навътре, удобно за вертикални повърхности. Висенето надолу с главата се обезпечава от „заключващ“
механизъм в пръстите на долните крайници,
който отменя необходимостта от използване
на мускулна сила за сграбчване на опората
(Dietz et al. 2009), както и от голямото сърце и
допълнителните клапи в кръвоносните съдове, които не позволяват на цялата кръв да се
стече към главата.
Ехолокацията е свързана с издаването на
високочестотни звуци, които се отразяват от
близко разположените обекти и изграждат в
мозъка точна картина на околната действителност. Някои прилепи, като подковоносите,
използват ехолокация по време на целия лов,

General facts
and bats biology

With the exception of cavers, bats are the only
mammals that are able not only to survive but
also to feel good deep underground, although
their unique characteristics go far beyond that.
Established as an independent branch of evolution since the time of the dinosaurs, the representatives of order Chiroptera (bats) occupy an
amazing variety of ecological niches, unattained
so far by any other group of mammals (Dietz et al.
2009). The key to success lies in learning to perfection the active flight and echolocation which
enable them to settle in remote areas and hardly
accessible roosts, avoiding predators and hunting
in three dimensions, even in complete darkness.
Unlike birds, which have only remnants of
the middle and the index fingers in their wings,
bats actually fly with their fingers. Four of them
are repeatedly extended and build support for
the subtle and flexible wing membrane, while
the thumb is short and equipped with a claw that
allows climbing and crawling on trees. The latter is also facilitated by the atypical structure of
the knee – the cap is located on the rear side of
the leg and determines folding inwards, making
it convenient for vertical surfaces. Hanging upside down is ensured by a “locking” mechanism
in the fingers of the lower limbs, which removes
the need to use muscle power to grab the support
(Dietz et al. 2009), as well as by the big heart and
the additional valves in the blood vessels which
do not allow all the blood to drain into the head.
Echolocation is based on the production of
high-frequency sounds that are reflected by adjacent sites and build an accurate picture of the
environment in the brain. Some bats, such as
the Horseshoe bats, use echolocation during the
entire hunt, others such as the Greater mouseeared bat prefer to “eavesdrop” sounds produced
by their prey (Dietz et al. 2009), while the flying
foxes do not echolocate at all. Despite their night
life, bats are not blind and, in fact, they are the
only mammals who see polarized light (Greif et
al. 2014). Orientation in long distances is made
possible by specialized cells that are sensitive to
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други, като големите нощници, предпочитат
да „подслушват“ звуците, издавани от тяхната
плячка (Dietz et al. 2009), докато летящите лисици не ехолокират изобщо. Въпреки нощния
си начин на живот прилепите не са слепи и,
всъщност, са единствените бозайници, които
виждат поляризираната светлина (Greif et al.
2014). Ориентацията на дълги разстояния се
осъществява благодарение на специализирани клетки, чувствителни към магнитното
поле на Земята (Holland et al. 2008) – следвайки го, някои ръкокрили прелитат между летните и зимните си убежища хиляди километри годишно.
Друга особеност, която отличава прилепите от други млекопитаещи с подобни размери, е техният удивително дълъг живот – до
няколко десетки години (Dietz et al. 2009).
Причините за това включват хибернацията
или зимния сън, при който всички жизнени функции спадат до минимум, развитите
механизми за обезвреждане на свободните
радикали в организма и по-високата стабилност на хромозомите по време на клетъчно
делене (Brunet-Rossinni and Austad 2004). Както и при хората, дълголетието е свързано с големи възможности за научаване – прилепите
са способни да усвояват нова информация,
например път в лабиринт или разпознаване
на нов вид плячка, само след няколко опита,
които помнят дори след години. Характерно
за летящите бозайници е и обучението на
малките, както и наблюдението и имитирането на други животни от колонията, чието
поведение се оказва успешно.
Най-съществената връзка между прилепите и нас обаче се крие в менюто – тъй като
активният полет изисква значително количество енергия, всяка нощ ръкокрилите поглъщат огромни в сравнение с размера им количества храна. Ловувайки предимно насекоми,
всички летящи бозайници на континентална
Европа се явяват важен регулатор на тяхната
численост, която ако нарасне твърде много,
би причинила вреди както на естествените
екосистеми, така и на агроекосистемите.
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Earth’s magnetic field (Holland et al. 2008) – following it, some handwinged fly thousands of
miles between summer and winter roosts each
year.
Another feature that distinguishes bats from
other mammals of similar size, is their amazingly long life – up to several decades (Dietz et al.
2009). The reasons for this include hibernation or
winter sleep, when all vital functions decrease to
a minimum, developed mechanisms for disposing of free radicals in the body and high stability
of the chromosomes during cell division (Brunet-Rossinni and Austad 2004). As with humans,
longevity is associated with great abilities to learn
– bats are able to learn new information, such as a
way in a maze or identification new types of prey
only after several attempts and they remember it
even years later. Training of the young is typical
of the flying mammals as well as the observation and imitation of other animals of the colony
whose behaviour proved successful.
The most significant link between bats and
us, however, lies in the menu – as active flight requires a significant amount of energy, the handwinged swallow huge amounts of food every
night compared to their size. Hunting mainly
insects, all flying mammals in continental Europe are an important regulator of their numbers
which, if too large, would cause damage to both
natural ecosystems and agriculture.

Bats in Godech municipality

The transitional geographic location of Bulgaria and its diverse topography and climate
make the country a hotspot of European biodiversity and this fully applies to its bat fauna
(Benda et al. 2003). Because of the wide range of
habitats and roosts suitable for flying mammals
with different lifestyles and food preferences, in
Bulgaria are found 33 out of 35 bat species inhabiting mainland Europe, and yet their number
is expected to rise (Benda et al. 2003). Western
Balkan Mountain, where all cave objects of this
study are situated, is characterized by a particularly high species richness and bat colonies with
conservation importance at European level (Pan-

Прилепите на община Годеч

Преходното географско положение на България и разнообразният й релеф и климат превръщат страната в гореща точка на европейското биоразнообразие и това в пълна степен
се отнася за прилепната й фауна (Benda et al.
2003). Поради широкия набор от местообитания и убежища, подходящи за различни като
начин на живот и хранителни предпочитания
летящи бозайници, в България се срещат 33
от общо 35 вида прилепи на територията на
континентална Европа, като все още се очаква
броят им да нарасне (Benda et al. 2003). Западна
Стара планина, където попадат всички пещери
обекти на настоящото изследване, се характеризира с особено видово богатство и прилепни колонии с консервационно значение на европейско ниво (Pandurska and Beshkov 1998).
Това се дължи на вариращата в значителни
граници надморска височина, добре запазените гори и наличието на голям брой повърхностни и подземни карстови форми.
Според последни данни (Petrov et al. 2014,
Pandurska et al. 1999) само районът на Гинци и
Комщица се обитава от 17 вида прилепи: полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), прилепче на
Сави (Hypsugo savii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), нощник на Бехщайн (Myotis bechsteinii), остроух нощник (Myotis blythii),
нощник на Брандт (Myotis brandtii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), воден нощник
(Myotis daubentonii), трицветен нощник (Myotis emarginatus), голям нощник (Myotis myotis),
мустакат нощник (Myotis mystacinus), нощник
на Натерер (Myotis nattereri), кафяв дългоух
прилеп (Plecotus auritus), сив дългоух прилеп
(Plecotus austriacus), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос
(Rhinolophus hipposideros) и двуцветен прилеп
(Vespertilio murinus), но е напълно възможно
действителният им брой да е по-голям от посочения. По-нататък ще съсредоточим вниманието си само върху пещеролюбивите видове,
тъй като тяхното успешно проучване и опазване е пряко свързано с действията на пещерняшката общност.

durska and Beshkov 1998), due to considerably
varying altitude, well-preserved forests and the
occurrence of surface and underground karst
formations.
According to the most recent data (Petrov et
al. 2014, Pandurska et al. 1999), only Gintzi and
Komshtitza region is inhabited by 17 species of
bats: Serotine bat (Eptesicus serotinus), Savi’s
pipistrelle (Hypsugo savii), Schreiber’s bat (Miniopterus schreibersii), Bechstein’s bat (Myotis bechsteinii), Lesser mouse-eared bat (Myotis blythii),
Brandt’s bat (Myotis brandtii), Long-fingered
bat (Myotis capaccinii), Daubenton’s bat (Myotis
daubentonii), Geoffroy’s bat (Myotis emarginatus), Greater mouse-eared bat (Myotis myotis),
Whiskered bat (Myotis mystacinus), Natterer’s
bat (Myotis nattereri), Brown long-eared bat (Plecotus auritus), Grey long-eared bat (Plecotus austriacus), Greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum), Lesser horseshoe bat (Rhinolophus
hipposideros) and Parti-coloured bat (Vespertilio
murinus), but it is quite possible for their number
to be greater. Later we shall focus only on cave
dwelling species, as their successful exploration
and conservation is directly related to the actions
of the caving community.
Greater mouse-eared bat (Myotis myotis)
Greater mouse-eared bat is one of the largest
European bats with a wingspan of about 45 centimetres. It occurs throughout the continent to the
North and Baltic seas, usually at an altitude of no
more than 800 meters. It forages in both deciduous and coniferous forests, by flying low and capturing its prey, especially beetles, directly from
the ground. As in such cases the effectiveness of
echolocation is low, the bat relies heavily on rustling sounds that insects produce when moving
(Arlettaz 1996). It descends on them, covering
them with its wings and devours them, perched
on a nearby branch. In Bulgaria the Greater
mouse-eared bat is a typical cave dweller and often forms colonies of more than several thousand
individuals (Popov et al. 2007). Female bats show
particular habitat fidelity and continue to return
to the places where they were born in 90% of the
cases (Dietz et al. 2009).
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Голям нощник (Myotis myotis)
Големият нощник е един от най-едрите европейски прилепи с размах на крилата до 45
см. Среща се на целия континент до Северно
и Балтийско море, обикновено на надморска
височина не повече от 800 м. Ловува както
в широколистни, така и в иглолистни гори,
като лети ниско и улавя плячката си, най-вече
бръмбари, директно от земята. Тъй като в подобни случаи ефективността на ехолокацията
е ниска, прилепът разчита основно на шумолящите звуци, които насекомите издават при
придвижване (Arlettaz 1996), спуска се върху
тях, покривайки ги с крилата си, и ги поглъща,
кацнал на близък клон. В България големият
нощник е типичен пещерен обитател и често
образува колонии с численост, надхвърляща няколко хиляди екземпляра (Попов et al.
2007). Особена привързаност към убежищата
си проявяват женските, които продължават
да се връщат на мястото, където са родени, в
90 процента от случаите (Dietz et al. 2009).
Остроух нощник (Myotis blythii)
Остроухият нощник се среща в южните
части на Европа и външно е почти идентичен
на Големия, с който често формира смесени
колониии. Тъй като разделението им е настъпило съвсем скоро в еволюционен мащаб
(Arlettaz et al. 1997a), двата вида все още могат
да се чифтосват и да оставят плодовито поколение (Berthier et al. 2006), като навиците на
хибридите най-често са комбинация от тези
на родителите. За разлика от големия нощник,
остроухият ловува предимно в открити пространства и в покрайнините на горите, а любимата му плячка са скакалците, които може да
сграбчва в полет от тревните стръкчета (Arlettaz 1996). Тъй като намаляването на ловните
територии се явява основна заплаха за вида,
поддържането на поляните и пасищата чрез
косене или пасищно животновъдство е ключово за неговото опазване (Dietz et al. 2009) .

Lesser mouse-eared bat (Myotis blythii)
The Lesser mouse-eared bat is found in southern Europe and is almost identical to the Greater mouse-eared bat, with which it often forms
mixed colonies. Since their division has occurred
recently in evolutionary scale (Arlettaz et al.
1997a), both species can still mate and produce
fertile offspring (Berthier et al. 2006), the habits
of the hybrids being most often a combination
between those of the parents. Unlike the Greater
mouse-eared bat, the Lesser mouse-eared bat forages mostly in open spaces and at the edge of the
woods, and its favourite prey are the grasshoppers that it can grab from grass leaves while flying
(Arlettaz 1996). Since the loss of hunting areas is
the primary threat to the species, maintenance
of meadows and pastures by mowing or grazing
livestock is a key to its preservation (Dietz et al.
2009).
Greater Horseshoe Bat
(Rhinolophus ferrumequinum)
Horseshoe bats represent a highly specialized
family, evolutionarily closer to the fruit-eating
bats in the tropics than to European insectivorous mammals (Teeling et al. 2005). Unlike them,
horseshoe bats produce echolocation sounds
through the nose and an odd formation, reminding of a horseshoe, which occupies a large part of
their face and is used for concentrating and directing the signal. The Greater horseshoe bat is
the biggest member of the group on the continent
and can hardly be confused with any other species. One of the most common cave dwellers in
the country, it hangs wrapped in its wings, always
at some distance from other bats. Its prey consists
mostly of moths and beetles, which it captures in
flight, with the help of its wings, and its hunting
habitats are mosaics of forests and open areas
(Popov et al. 2007).

Lesser Horseshoe Bat
(Rhinolophus hipposideros)
The Lesser horseshoe bat is found in almost
every Bulgarian cave or mine shaft and is the
Голям подковонос
smallest representative of the its family in Eu(Rhinolophus ferrumequinum)
Подковоносите прилепи представляват rope. It hangs alone, tightly wrapped with its
високо специализирано семейство, еволю- wings and its colonies rarely exceed 100 individ56

ционно по-близко до плодоядните прилепи
в тропиците отколкото до европейските насекомоядни бозайници (Teeling et al. 2005). За
разлика от тях, подковоносите издават ехолокационните си звуци през носа, а странното
напомнящо подкова образувание, заемащо голяма част от лицето им, служи за концентриране и насочване на сигнала. Големият подковонос е най-едрият представител на групата
на стария континент и трудно може да бъде
объркан с други видове. Един от най-често срещаните пещерни обитатели у нас, той
виси, завит с крилата си, винаги на известно
разстояние от другите прилепи. Плячката му
се състои предимно от молци и бръмбари, които улавя в полет, като си помага с крилата си,
а ловните му местообитанията са мозайки от
гори и открити площи (Попов et al. 2007).
Малък подковонос
(Rhinolophus hipposideros)
Малкият подковонос се среща в почти
всяка българска пещера или минна галерия и
е най-дребният представител на семейството
си в Европа. Виси поединично, плътно завит с
крилата си, като колониите му рядко надхвърлят 100 индивида. Ловните му територии се
състоят предимно от гори, не рядко навлиза
и в селата. Предпочитаната му плячка включва мухи, комари и малки молци, които улавя
в полет или събира от листата на дърветата
(Попов et al. 2007). Благодарение на високите
честоти на звука, който издава, ехолокацията
при малкия подковонос е изключително прецизна и с нейна помощ прилепът разграничава дори обекти от порядъка на милиметър.
Характерно за вида е ясно изразеното социално поведение – след връщане от лов женските
прекарват дълго време в общуване с малките,
които предприемат първите си тренировъчни
полети, висящи от корема на майката (Dietz
et al. 2009).
Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)
Дългопръстият нощник е среден по размер
нощник, видимо по-дребен от големия и остроухия. Среща се само в най-южните части
на Европа и е тясно привързан към карстовите

uals. Its hunting areas consist mainly of forests,
but not rarely it enters villages too. The preferred
prey includes flies, mosquitoes and small moths,
which it captures in flight or collects from the tree
leaves (Popov et al. 2007). Due to the high frequencies of the sound it produces, echolocation
in the Lesser horseshoe bat is extremely precise
and with its help the animal distinguishes objects,
small as a millimetre. Typical of the species is a
pronounced social behaviour – after returning to
the roost females spend long time communicating with the young, which take their first training
flights hanging from the mother’s abdomen (Dietz et al. 2009).
Long-fingered bat (Myotis capaccinii)
The Long-fingered bat is a medium-sized bat,
visibly smaller than the Greater and the Lesser
mouse-eared bats. It is found only in the southern parts of Europe and is closely tied to karst
areas. It inhabits caves during the whole year,
sometimes forming colonies of tens of thousands
of individuals tightly pressed together to preserve
heat, often in the company of the Schreiber’s bat
(Popov et al. 2007). It chooses parts of the caves
that are closer to the entrance and maintain lower temperature. Its preferred hunting habitats
are open water areas such as lakes, slow-flowing
rivers and even the open sea. It regularly scoops
prey from the very water surface with the help of
its huge hairy feet and the tail membrane and includes fish in its menu with pleasure. Births take
place in May, the young taking their first flights at
only 18 days of age and beginning to forage alone
before the other species’ young are even born.
(Dietz et al. 2009).
Schreiber’s bat (Miniopterus schreibersii)
Schreiber’s bat inhabits the southern parts of
Europe and prefers deciduous forests. One of the
most common mammals in general (Popov et al.
2007), it is considered the most “colonial” bat in
Bulgaria forming dense clusters of tens of thousands of individuals. It is easily recognizable with
its almost square ears, short muzzle and long, narrow wings that enable high speed flights. Because
of the large number of animals inhabiting the
same area, many Schreiber’s bats fly over consider57

райони. Обитава пещерите целогодишно, формирайки понякога колонии от десетки хиляди
индивиди, плътно притиснати един до друг за
запазване на топлината, много често в съжителство с пещерния дългокрил (Попов et al.
2007). Зимува в тези части на пещерите, които
са по-близо до входа и с по-ниска температура.
Предпочитаните му ловни местообитания са
откритите водни площи като езера, бавнотечащи реки и дори открито море. Редовно загребва плячката си от самата водна повърхност с
помощта на огромните си космати стъпала и
опашната си мембрана и с удоволстие включва
в менюто си риба. Малките се появяват на бял
свят още през май, предприемат първите си полети едва 18 дни по-късно и започват да ловуват
самостоятелно още преди раждането на малките от другите видове прилепи (Dietz et al. 2009). Прилепи в Мала Балабанова дупка /
Bats in Mala Balabanova dupka
Пещерен дългокрил
Снимка: Красимир Колевски / Photo: Krasimir Kolevski
(Miniopterus schreibersii)
Пещерният дългокрил обитава южните части able distances each night in order to reach unocна Европа, с предпочитания към широколистни- cupied hunting grounds and often use forest roads
те гори. Един от най-разпространените видове as flight corridors. Their seasonal migrations often
бозайници въобще (Попов et al. 2007), той се смя- exceed 100 km (Dietz et al. 2009). Typical of the
та за „най-колониалния“ прилеп у нас и редовно species is that although the egg is fertilized right
формира плътни струпвания от десетки хиляди after mating, implantation in the uterus and fetal
индивиди. Разпознава се лесно по почти ква- development is delayed until weather gets warmer
дратните уши, късата муцуна и дългите и тесни in spring (Dietz et al. 2009).
крила, позволяващи висока скорост на полета.
Geoffroy’s bat (Myotis emarginatus)
Заради големия брой животни, обитаващи едно
The Geoffroy’s bat is a medium-sized bat with
и също убежище, много пещерни дългокрили a distinctive orange colour. It is also called tri-colвсяка нощ прелитат значителни разстояния, за oured because its hairs are grey at the base, yellow
да достигнат до незаети ловни площи, и често из- in the middle and orange-brown at the top. It is
ползват горските пътища като летателни коридо- widespread in South and Central Europe, hunts
ри, а сезонните им миграции често надвишават in deciduous forests, over meadows and pastures,
100 километра (Dietz et al. 2009). Характерно за and settles also in parks and gardens. Its main
вида е, че макар яйцеклетката да се опложда вед- food are spiders and hay, which it collects from
нага след копулация, имплантирането в матката и the leaves of trees. It is able to catch insects from
развитието на плода започва едва през пролетта the walls and ceilings of the buildings it inhabits
със затоплянето на времето (Dietz et al. 2009).
and it can fly for more than two hours without

Трицветен нощник
(Myotis emarginatus)
Трицветният нощник е среден по размер
нощник с характерна оранжева окраска. Нарича се трицветен заради космите от козината
му, които са сивкави в основата, жълтеникави
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landing (Popov et al. 2007). It spends the winter
in the deepest parts of the caves where temperature is more constant, often hangs singly and hibernates for an unusually long time – sometimes
until mid-May. Long distances migrations are not
known, but the same habitats are used for dec-

в средата и оранжево-кафяви на върха. Разпространен е в Южна и Централна Европа,
като ловува в широколистни гори, над поляни
и пасища, заселва се също в паркове и градини.
Основната му храна са паяците и сенокосите,
които събира от листата на дърветата, способен
е да лови и насекоми от стените и таваните на
сгради, които обитава, както и да прекарва повече от два часа без кацане (Попов et al. 2007).
Зимува в дълбоките части на пещерите, където
температурата е по-постоянна, често виси поединично и прекарва необичайно дълго време в
хибернация – понякога чак до средата на май.
Миграции на далечни разстояния не са известни, а едни и същи убежища се използват в продължение на десетилетия (Dietz et al. 2009).
Проучванията върху прилепното разнообразие в рамките на проекта „Невидимото богатство на подземния свят“ са съсредоточени
в периода декември 2014 – юни 2015 година.
По метода на пряко наблюдение в проучваните пещери са установени 6 вида, подредени тук
според тяхната численост: Myotis myotis/blythii
(Балабанова дупка, Шамака, Диневата пещ, Граничарската пещера, Радолова яма), Rhinolophus
hipposideros (Балабанова дупка, Шамака, Диневата пещ, Кривата пещ, Граничарската пещера),
Rhinolophus ferrumequinum (Шамака, Диневата
пещ), Myotis capaccinii (Балабанова дупка, Диневата пещ, Кривата пещ) и Myotis cf mystacinus
(Балабанова дупка, Диневата пещ), всички от
които очаквани за района. По-малкият им брой
в сравнение с този по литературни данни се дължи на факта, че изследването е съсредоточено
само върху зимуващи или размножителни колонии и не обхвана периода на есенния swarming, по време на който много видове прилепи,
както пещеролюбиви, така и горски посещават
пещерите в търсене на партньор или транзитно
убежище по време на миграция.

Пещери, значими местообитания на
прилепи на територията на община Годеч

Усвояването на пещерите като убежища
е крайъгълен камък в еволюцията на прилепите, позволил развитието на основни

ades (Dietz et al. 2009).
Studies on bat diversity within the “Hidden wonders of the underground world” project
were concentrated in the period December 2014
– June 2015. By the method of direct observation in the surveyed caves 6 species of bats were
identified, arranged here according to their numbers: Myots myotis/blythii (Balabanova dupka,
Shamaka, Dinevata pesht, Granicharskata propast, Radolova yama), Rhinolophus hipposideros
(Balabanova dupka, Shamaka, Dinevata pesht,
Krivata pesht, Granicharska cave), Rhinolophus
ferrumequinum (Chamaka, Dinevata pesht),
Myotis capaccinii (Balabanova dupka, Dinevata
pesht, Krivata pesht) and Myotis cf mystacinus
(Balabanova dupka, Dinevata pesht), all of which
were expected for the area. The lower species diversity in comparison to that in the literature is
due to the fact that the study focused only on hibernating or breeding colonies and did not cover the period of the autumn swarming, during
which many bat species – cave dwelling as well as
forest dwelling – visit caves in search of a partner
or of transit roosts during migration.

Caves, important habitats of bats
in Godech municipality

Recognition of caves as suitable roosts is a
milestone in the evolution of bats that allowed the
development of major adaptations such as night
activity and echolocation. Besides stable weather
conditions throughout the year, underground
habitats provide reliable protection against predators, very few of which are able to navigate and
foreage in complete darkness. In temperate latitudes caves are used by bats differently according to the annual life cycle of the animals. Flying
mammals spend most of the cold months in hibernation – a state of minimized vital functions
characterized by body temperature equal to the
ambient temperature, heart rate up to 100 times
slower in comparison to that of active flight, and
breathing once in every 90 minutes (Dietz et al.
2009). This is the period during which the most
numerous colonies are formed and during which
visiting bat caves should be avoided, because in
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приспособления като нощната активност и
ехолокацията. Освен стабилни климатични
условия през цялата година подземните местообитания предлагати сигурна защита от
хищници, единици от които са способни да се
ориентират и ловуват при пълна тъмнина. В
умерените ширини пещерите се използват от
прилепите по различен начин в зависимост
от годишния жизнен цикъл на животните.
По-голямата част от студените месеци летящите бозайници прекарват в хибернация –
състояние на сведени до минимум жизнени
функции и изравнена с тази на околната среда телесна температура, при което летящите
бозайници са способни да забавят сърдечния
си ритъм до 100 пъти в сравнение с този при
активен полет и да вдишват въздух веднъж на
90 минути (Dietz et al. 2009). Това е периодът,
през който се формират най-многочислени
колонии и през който посещенията на прилепните пещери трябва да се избягват, тъй
като в случай на безпокойство животните се
принуждават за кратко време да генерират огромно количество топлина и да изразходват
мастните си запаси, необходими за преживяването на зимата. Размножителният сезон (от
май до юли) също се характеризира с големи
струпвания, но този път съставени основно
от женски, които раждат и отглеждат малките си почти едновременно, и също е свързан
с особена чувствителност към безпокойство.
Една пещера може да се използва от прилепите през цялата година, през един от сезоните
или само като транзитно убежище, като основният фактор, определящ доколко убежището е подходящо за конкретните нужди на
животните, е температурата. Характерно за
ранната есен е посещаването на някои пещери от голям брой видове прилепи в търсене
на партньор – така наречения swarming.
По литературни данни най-важната за
прилепите пещера на територията на община
Годеч е Диневата пещ, където са установявани всички видове прилепи, съобщени за района изобщо (Benda et al. 2003), и която през
есента събира транзитна колония от над 1000
пещерни дългокрила (Miniopterus schreibersii)
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the case of disturbance the animals are forced to
briefly generate an enormous amount of heat and
to exhaust their fat reserves needed for surviving
the winter. The breeding season (May to July) is
also characterized by large clusters, but this time
mainly composed of females who give birth and
raise their young almost simultaneously, and the
period is associated with a particular sensitivity to
anxiety, too. A cave can be used by bats throughout the year, in one of the seasons or only as a
transit roost, the main determinant of how appropriate the cave is for the specific needs of the
animals being the temperature. Some caves are
visited by a large number of bat species in search
of a partner – the so-called swarming, typically in
early autumn.
According to specialized literature, the most
important bat cave in the municipality of Godech
is Dinevata pesht where all bat species reported
from the area in general have been found (Benda
et al. 2003), and which in the autumn becomes a
roost of a transit colony of over 1,000 Schreiber’s
bats (Miniopterus schreibersii) (Petrov et al. 2014;
Benda et al. 2003). According to Ivanova (2005)
this qualifies it as underground bat habitat of national importance. Although the periods of migration and swarming may not be the most sensitive for bats, disturbing the animals should be
avoided, and human stay in the galleries where
the animals hang should be minimized.
A significant contribution of the “Hidden
wonders of the underground world” project is
the documentation of two wintering colonies,
unknown until now, in Balabanova dupka and
Shamaka.

Balabanova dupka

The cave houses the largest winter colony of
Great/Lesser mouse-eared bat (Myots myotis /
blythii) in the area, which defines it as a bat habitat of European importance (Ivanova 2005). The
colony, numbering 2,500 individuals, is located
in the hall after the camp and, due to the low temperatures in and around the cave, remaines there
until April. Small groups of hibernating males
may be observed until early summer. To ensure

(Petrov et al. 2014; Benda et al. 2003). Според
Ivanova (2005) това я определя като подземно местообитание на прилепи с национално
значение. Макар периодите на миграции и
swarming да не са най-чувствителните за прилепите, безпокойството на животните трябва
да се избягва, а човешкият престой в залите,
където те се намират, да се ограничава до минимум.
Значителен принос на проекта „Невидимото богатство на подземния свят“ е документирането на две непознати до този момент
зимуващи колонии в пещерите Балабанова
дупка и Шамак.

Балабанова дупка

Пещерата подслонява най-голямата зимна
колония от голям/остроух нощник (Myotis myotis/blythii) в района, което определя статуса й на
убежище на прилепи с европейска значимост
(Ivanova 2005). Колонията, наброяваща 2500 индивида, се намира в залата след лагера и, поради
ниските температури в и около пещерата, остава там до април. Малки групи хиберниращи
мъжки се наблюдават до началото на лятото. За
да се гарантира оцеляването на животните през
студения сезон, залата след лагера и близките до
нея галерии трябва да бъдат изключени от графика на спелеоложки прояви от началото на декември до края на април, но големите зали над
парапета (Кики и Средец) могат да се посещават
целогодишно.

Прилепи в Балабанова дупка дупка /
Bats in Balabanova dupka
Снимка: Красимир Колевски / Photo: Krasimir Kolevski

the survival of the animals during the cold season, the hall after the camp and the nearby galleries should be excluded from the schedule of
speleological events from early December to late
April, but the big halls over the railing (Kiki and
Sredets) can be visited through the whole year.
Caution is necessary when excavating new galleries and changing air currents in the roosts of bats,
Шамак
which could drive the colony away from the cave
Със своята колония от над 250 малки подко- and bring serious harm to the local population.
воноси (Rhinolophus hipposideros) и Rhinolophus
ferrumequinum) пещерата заема второ място в
Shamaka
България (след пещера Магурата, с. Рабиша,
With its colony of more than 250 Lesser
общ. Белоградчик) по брой зимуващи индиhorseshoe bats (Rhinolophus hipposideros) and
види от този вид. Поради този факт пещера
Greater horseshoe bats (Rhinolophus ferrumeШамак се нарежда сред убежища на прилепи
quinum) the cave ranks second in Bulgaria (after
с национална значимост (Ivanova 2005). Тъй
Magura cave, village of Rabisha, Belogradchik)
като прилепите зимуват из цялата пещера и
in number of wintering individuals of this speе невъзможно преминаването през галериите
cies. That is why Shamaka cave is among the bat
без причиняването на безпокойство, Шамака
habitats of national importance (Ivanova 2005).
не бива да се посещава от началото на декемSince bats hibernate throughout the cave, a pasври до края на април. Препоръчваме включsage through the galleries is impossible without
ването на обекта в Националната система за
disturbance for the animals, so Shamaka should
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мониторинг на биологичното разнообразие
(НСМБР), от която вече са част Динева пещ и
Балабанова дупка (Ivanova 2005).
Макар в останалите 17 пещери, избрани
като приоритетни за района, да не бяха установени значителни по размер или видов състав
прилепни колонии, събраната информация
за много от тях все още е недостатъчна или
липсва. Необходими са повече посещения на
обектите през различните сезони. Ефективната комуникация между пещерняци, биолози и местни хора е от ключово значение както
за по-пълната харaктеристика на прилепното
разнообразие на територията на община Годеч, така и за неговото ефективно опазване.
Проектът „Невидимото богатство на подземния свят“ на Асоциация на спелеоклубовете
в София доказва, че подобна комуникация е
възможна, и надяваме се, ще продължи и за
в бъдеще.

not be visited from early December to late April.
We recommend the inclusion of the site in the
National System for Biodiversity Monitoring
(NBMS) which Dinevata pesht and Balabanova
dupka are already part of (Ivanova 2005).
Although in the other 17 caves, selected as
priorities for the area, no significant in size or
species diversity bat colonies were identified, the
information about many of them is still inadequate or missing. More visits to the sites during
different seasons are needed. Effective communication between cavers, biologists and local people is essential for a fuller documentation of bat
diversity in the municipality Godech as well as its
effective conservation. The “Hidden wonders of
the underground world” project of the Association of the spelooclubs in Sofia proves that such
communication is possible, and hopefully, is a
good example in combining development of caving with care for nature.
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Балабанова дупка

Balabanova dupka

Обща информация

General information

Името на пещерата идва от историята,
че някой си Балабан, докато косял трева над
входа, паднал долу. Тази история е разказвана
на Кирил Стоянков от Бай Мето, дългогодишен хижар на хижа „Малина“.
Първоначалното ú име е Балабанова дупка, но след откриването на Малата Балабанова дупка постепенно пещерняците започват
да я наричат Голямата Балабанова (Големата
Балабанова по местния диалект).
Със своите над 3350 м проучени и картирани галерии, пещерата влиза в класациите
на най-дългите пещери в България и е найдългата пещера на територията на община
Годеч.

История на проучванията
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На предишната страница:
Картиране в пещера Балабанова дупка.
Снимка: Красимир Колевски

On the previous page:
Surveying in Balabanova dupka.
Photo: Krasimir Kolevski

Историята на проучването започва още от
далечната 1960 г. По това време е изследвана
от Д. Иланджиев до 260 м дължина. Същата
година са направени и първите биоспелеологични изследвания на фауната от В. Бешков,
Т. Мичев и П. Берон. Пещерата е била обект
на проучване и картографиране през 1974
г. от П. Трантеев (Хера), П. Берон, З. Илиев
(Здравеца), Т. Даалиев (Тръна), Н. Гладнишки, А. Анев, членове на ПК „Еделвайс“. През
тази година е достигнато до старото дъно на
пещерата, до което дължината от входа е приблизително 350 м с дълбочина от -80 м.
През 1982 г. Васил Генчев и Йордан Георгиев (Данчо Бузата) от новосъздадения ПК
„Средец“ – София посещават пещерата. Те са
предупредени от Веселин Гяуров (Батето), че
някъде има непроучен комин, от който духа.
Данчо намира и изкачва комина, след който
попада в големи нови части, стигайки до отвес,
под който се чува шум на течаща река („Мерцедеса”). Клубът започва целенасочена работа
по проучване и картиране на „Новите части“.
В периода 1982-1987 г. са открити и картирани голяма част от галериите и залите в „Но-

The name of the cave comes from the story
that someone called Balaban fell in it, while mowing the grass above its entrance. This story was
told to Cyril Stoyankov by Bai Meto, a longtime
mountain hut keeper of “Malina” hut.
At first the name of the cave was Balabanova
dupka, but after the discovery of Malata Balabanova dupka (meaning „the little Balabanova
hole“) cavers gradually began to call it Goliama
Balabanova – “the Great” Balabanova.
With over 3350 meters of explored and
mapped galleries, the cave enters the charts of the
longest caves in Bulgaria and is the longest cave
in Godech municipality.

Study history

The studies of the cave began in the distant
1960. At that time, it was explored up to 260 m in
length by D. Ilandzhiev. That same year the first
bio-speleological studies of the fauna were made
by C. Beshkov, T. Mirchev and P. Beron. The cave
has been a subject of study and mapping in 1974
by P. Tranteev (Hera), P. Beron, H. Iliev (Zdravetza), T. Daaliev (Trana), N. Gladnishki, A. Anev
– members of the CC Edelweiss. In the same year
the old bottom of the cave was reached. The distance from the old bottom to the entrance is 350
m and the depth is -80 m.
In 1982 Vassil Genchev and Yordan Georgiev
(Dancho Buzata) of the new SC Sredets – Sofia
visited the cave. They were informed by Veselin
Gyaurov (Bateto) that there is an unexplored
chimney from which there is an air draught.
Dancho found and climbed the chimney, reaching new large parts and a pit below which the
noise of a flowing river was audible (Mercedesa,
meaning “the Mercedes”). The club began work
on studying and mapping the “new areas”.
In the period 1982-1987, much of the galleries
and halls in the “new areas” were discovered and
mapped, mainly during the winter camps and
expeditions: Zalata na Mandarinite (Mandarins’
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вите части“, предимно по време на зимни лагери и експедиции: „Залата на Мандарините“,
частите около „Мечата пързалка“, пътя към
зала „Средец“, зала „Средец“, пътя под залата,
пътя на водата от зала „Средец“ до траверса.
Преминати и картирани са множество тесняци, включително „Тесняка на Ади“, участъка
от траверса до дренажа, „Мечтата на алпиниста“, „Таралежа“, „Рояла“, „Рокфора“, „Лагера“, участъка към сифона, „Тесняка на Кики“,
„Сухата камина“, „18-метровия тесняк”, пътя
в ляво от зала „Средец“, „Охлюва“, „Тесняка с
арагонитите“, зала „Кики“, зала „Фильо“ и др.
Като изходни пунктове за проучванията са
използвани кантона при водохващането и х.
„Малина“, а в пещерата е оборудван подземен
лагер за 5 души.
Списък на участниците от клуб
„Средец” през този период:
Аделина Едрева (Ади), Ангел Апостолов
(Геле), Борислава Бъчварова (Бобата), Васил Генчев (Васо), Добриян Малинов (Доби),
Жанет Маринополска (Жу), Жени Стоянкова, Иван Лазаров (Компаса), Иван Михайлов (Торонтото, днес „Човекът-паяк”), Иван
Стоилов (Цайса), Иван Стоянов (Маркучини), Йовка Косева, Йордан Георгиев (Данчо
Бузата), Кирил Стоянков (Кики), Красимир
Гърбев (Къри), Леонора Апостолиева (Льони), Любомир Чалев (Заека), Марио Кършалев
(Марича), Мария Заркова (Мюнхена), Момчил Кючуков, Радослава Фалджийска (Рънди),
Тодор Николов (Железния), Филип Апостолов
(Фильо).
През следващите години се присъединяват:
Антоний Бойчев (Тони Брадата), Александър (Сашо на Юлето), Драгомир Риджаков
(Дахау), Емил Кокалов (Емо Кокала), Калин
Антонов (Рокера), Лазар Неделчев (Лазо), Людмил Димитров (Люси), Надежда Бангиева
(Надето), Никола Дончев (Джонсън), Никола Кавалджиев (Кольо от „Планинец“), Петър Николов (Селския бик), Сузана Спирова
(Сузи), Юлия (Баба Яга).
През годините от 1974 до 1987 пещерняци
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hall), the parts around Mechata parzalka (Bear’s
slide), the way to Sredets hall, Sredets hall itself,
the way under the hall, the way of the water from
Sredets hall to the traverse. Many squeezes were
passed through and mapped, including Tesnyaka
na Adi (Adi’s squeeze), the section from the traverse to the drainage, Mechtata na alpinista (The
dream of the alpinist), Taralezha (The Hedgehog),
Royala (The Grand Piano), “The Roquefort”, Lagera (The Camp), the area to the sump, Tesnyaka
na Kiki (Kiki’s sqeeze), Suhata kamina (The dry
climb), 18 metrovia teshnyak (18-meter squeeze),
the way to the left of Sredets hall, Ohlyuva (The
Snail), Tesnyaka s aragonitite (The squeeze with
the aragonites), Kiki hall, Filyo hall and others.
As starting points for the studies are used the canton of the WSS and Malina hut. An underground
camp for 5 people was equipped in the cave.
List of participants from club Sredets during
this period:
Adelina Edreva (Adi), Angel Apostolov (Gele),
Borislava Buchvarova (Bobata), Vassil Genchev
(Vaso), Dobriyan Malinov (Dobby), Janet Marinopolska (Zhu), Zheni Stoyankov, Ivan Lazarov
(Compasa), Ivan Mikhailov (Torontoto, today
Spider-man), Ivan Stoilov (Zeiss), Ivan Stoyanov
(Markuchini), Yovka Koseva, Yordan Georgiev
(Dancho Buzata), Cyril Stoyankov (Kiki), Krassimir Garbev (Curry), Leonora Apostolieva (Leuny), Lubomir Zhalev (Zaeka), Mario Karshalevo
(Maricha), Maria Zarkova (Munhena), Momchil
Kjuchukov, Radoslav Faldzhiyska (Randi), Todor
Nikolov (Zheleznia), Philip Apostolov (Filyo).
In subsequent years joined:
Anthony Boychev (Tony Bradata), Alexander
(Sasho of Yuleto), Dragomir Ridzhakov (Dachau),
Emil Kokalov (Emo Kokla), Kalin Antonov (Rockera), Lazar Nedeltchev (Lazo), Lyudmil Dimitrov
(Lucy), Nadezhda Bangieva (Nadeto), Nikola
Donchev (Johnson), Nicola Kavaldgiev (Kolyo
from “Planinets”), Petar Nikolov (Selskia bik), Susannah Spirova (Susie), Julia (Baba Yaga).
From 1974 to 1987 cavers from clubs Edelweiss and Sredets have done research on the
genesis of the glacier at the entrance areas of the
cave. Systematic observations were made on the

от клубовете „Еделвайс“ и „Средец“ са правили научни изследвания за генезиса на ледника
в привходните части на пещерата. Проведени
са систематични наблюдения за нарастването
на леда, скоростта и посоката на въздушните
течения, температурата на въздуха и леда.
В периода 1987-1991 г. членове на клуб
„Средец“ откриват още нови части и две нови
големи зали: „Юбилейна“, намерена през 1987
г. и наречена така по случай петгодишния
юбилей на клуба, и зала „Надежда“, последната открита голяма зала към момента (2016
г.). По време на прекартиране на части от пещерата е установена слухова връзка между
меандъра над зала „Кики“ и губилище, намиращо се на повърхността. По това време е
изкатерен и проверен коминът над „Залата с
канапчето“ от Къри, Кики и Джонсъна.
През този период клуба получава силно
попълнение от клуб „Черни връх“ – София в
лицето на Захари Дечев, Богдан Митов (Боби
Фотографа от Гинци), Младен Добричев, Иво
Кандов (Артилериста), Манол Манолков (Бай
Манол), Милчо Манолков (Цаци). Всички те
активно се включват в дейността на клуба по
проучването на пещерите в района.
След 1989 г. проучванията, свързани с пещерата, се насочват и в посока на евентуална
връзка с Малата Балабанова. Направени са
повърхностни измервания за привързване
на входовете на двете пещери, като е пусната „антена“ през и между тях. Резултатите са
обработени на компютърна програма в 3D
среда. Неин автор е Младен Добричев, член
на клуб „Средец“. Програмата е написана на
програмният език Fortran 77 и е една от първите по рода си в света. Тя е представена от
Младен Добричев на Международния конгрес
по спелеология в Будапеща през 1989 г. във
вид на постери и кратко резюме с наименование „Computer aided description of caves, based
on conventional measurement” (Dobrichev,
Mladen).
През 1999 г. е установена първата слухова
връзка между двете пещери от Кики, Кристиян Додлен (от Франция), Джонсън и Тръна.

growth of ice, speed and direction of air currents,
air temperature and ice.
In the period 1987-1991, the members of
Sredets club discovered more new parts and two
new large halls: Yubilejna (Jubilee) – found in
1987 and named to mark the five year anniversary of the club and hall Nadezhda (Hope) – the
last discovered large hall up to now (2016). During the re-mapping of parts of the cave, auditory
connection was established between the meander
over Kiki’s hall and a sinkhole located on the surface. At that time the chimney above Zalata s vazhentseto (The hall with the twine) was climbed
and checked by Curry, Kiki and Johnson.
During this period, the club got valuable addition from club Cherni Vrah – Sofia in the face
of Zachary Detchev, Bogdan Mitov (Bobby the
photographer from Gintsi), Mladen Dobrichev,
Ivo Kandov (Atilerista), Manol Manolkov (Bai
Manol), Milcho Manolkov (Tsatsi ). All of them
are actively involved in the club activities of the
study of caves in the area.
Since 1989 the studies related to the cave have
been directed towards a possible connection
with Malata Balabanova. Surface measurements
are made to link the entrances of the two caves,
by surveying a centerline through and between
them. The results were processed using a computer program in a 3D environment. Its author is
Mladen Dobrichev, a member of club Sredets. The
program is written in the Fortran 77 programming language and is one of the first of its kind
in the world. It was represented by Mladen Dobrichev on the International Congress of Speleology in Budapest in 1989 with posters and a brief
summary entitled “Computer aided description
of caves, based on conventional measurement”
(Dobrichev, Mladen).
In 1999 the first auditory connection between
the two caves was established by Kiki, Christian
Dodlen (France), Johnson and Trana. The connection was established by throwing firecrackers
in the presumed site of the connection. Two of
the cavers (Kiki and Dodlen) were in Malata Balabanova and the others in Goliama Balabanova.
In 2000, again auditory connection was achieved
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Връзката е установена посредством хвърляне на пиратки на предполагаемото място за
връзка, като първите двама са били в Малата
Балабанова, а другите в Голямата. През 2000 г.
отново е направена слухова връзка по същия
метод от Кики, Данчо Бузата, Младен Добричев и Валери Пелтеков. От 2000 г. започва целенасочена работа по разширяване и разкопаване на потенциалните места за връзка между
двете пещери, която продължава и до днес.
Близо 10-годишният период на проучване
и картиране на пещерата от ПК „Средец“ е довел до увеличаване на дължината ú до около
3500 м и денивелация от около минус 130 м.
Направена е сглобка на хоризонтален план
от всички отделни картирани участъци, но
не е направен подробен вертикален разрез на
всички галерии и зали.
Постепенно работата по проучването на
пещерата и връзката с Малата Балабанова
се поема от създадения през 2000 г. Пещерен
клуб и спелеоучилище „София“. Първооткривателите на новите части са сред основателите на клуб „София“ и голяма част от тях са
членове на клуба. С годините младите пещерняци от клуб „София“ се запознават с пещерата, потенциалните места за продължение,
помагат за разширяването и разкопаването
на предполагаемата връзка, преекипират стационарните въжета, правят акции по почистване на пещерата.

Резултати

През периода 2014-2016 г. в рамките на
проект „Невидимото богатство на подземния
свят“ бяха извършени редица изследователски дейности, сред които: зимен и летен мониторинг на пещеролюбиви прилепи, сбор
на пещерна безгръбначна фауна посредством
залагане на почвени, дълбокопочвени капани
и ръчен сбор. Поставено бе началото на мониторинг на радиационния фон с вземане на
радонови проби.
По време на зимен моноторинг на пещеролюбиви прилепи, проведен началото на март
2015 г., за първи път беше документирана ко68

in the same method by Kiki, Dancho Buzata,
Mladen Dobrichev and Valery Peltekov. Since
2000 work on digging for a potential connection
between the two caves has begun, which continues to this day.
Nearly 10 years of exploring and mapping the
cave by SC Sredets has led to an increase in cave’s
length to about 3500 meters and depth of around
-130 meters. An assembly of the horizontal plan
of all individually mapped areas is made, but a
deteen done yet.
Gradually the study of the cave and its connection with Malata Balabanova is taken up by
Caving Club and Speleo School Sofia which was
established in 2000. The cavers who found the
first new areas in the cave are among the founders of Sofia caving club and most of them are
members of the club. Over the years, young cavers from Sofia club are introduced to the cave and
the potential places of extension. They help with
expansion and digging of the alleged connection,
retooling the fixed ropes and making campaigns
for cleaning the cave.

Results

During 2014-2016 within the project “Hidden
wonders of the underground world” a number of
research activities were carried out, including:
winter and summer monitoring of cave-dwelling
bats, collecting of cave invertebrate fauna by betting soil, MSS traps and manual collection. Monitoring of background radiation was initiated and
radon samples were taken.
During a winter monitoring of cave-dwelling
bats held early in March 2015 a colony of Large /
Lesser mouse-eared bat (Myotis myotis/blythii),
numbering 2,500 individuals was documented
for the first time. The fact is sufficient to classify
the site as underground habitat of bats of European importance and to include it in the National
monitoring system of biodiversity (NMSBD).
From October 31 to November 8, 2015 an expedition was carried out with the main purpose
of preparing an electronic map of Goliama Balabanova dupka. For 7 days only, four teams of
two people managed to re-map galleries with

лония от вида голям/остроух нощник (Myotis
myotis/blythii), наброяваща 2500 индивида.
Факт, достатъчен за класифицирането на
обекта като подземно местообитание на прилепи от европейско значение и включването
му в Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие (НСМБР).
От 31 октомври до 8 ноември 2015 г. бе
проведена пещерноизследователска експедиция с основна цел изготвяне на електронна
карта на Голяма Балабанова дупка. Само за
7 дни работа 4 основни екипа от по двама
души успяха да прекартират галерии с обща
дължина от 2957 м и денивелация 115 м.
Събирането на данни бе извършено с помощта на лазерни рулетки DistoX и обработка на място посредством таблети и софтуер
TopoDroid. Последващата електронна обработка бе извършена с програмата Therion. По
време на картировката пещерняците откриха
127 метра нови галерии, в които няма видими
следи от влизане на хора досега, както и няма
налична информация за тези части.
До приключването на проекта беше изготвена цялостна електронна карта и направен
3D модел на пещерата, който бе привързан
към повърхностна карта на района. Резултатите от картираните галерии показаха, че
пещерата е с обща дължина от 3351 м и денивелация от -126 м до 2016 г.

Любопитни факти

Интересен факт са публикациите (в много
статии, интернет страници и книги), в които
като обща дължина на галериите на Голяма
Балабанова са посочени 4800 м. Това всъщност е сериозно разминаване с реалната дължина на пещерата. Разликата в дължините
вероятно идва от една ненадписана сборна
сглобка на картите на Малката и Голямата Балабанова дупка, изготвена от Кики като работен вариант при търсенето на връзка между
двете пещери, а дължината от 4800 м е предполагаемата им обща дължина. Впоследствие
сглобката на картите и общата им дължина
са публикувани погрешно като информация

a total length of 2957 meters and 115 meters
denivelation. Data collection was performed
using a laser rangefinder DistoX and processing
on site via tablets and TopoDroid software. The
subsequent electronic processing was carried out
with the program Therion. During the mappings
cavers discovered 127 meters of new galleries that
had no visible signs of being entered by people
so far and there was no information available for
these areas.
Before the end of the project a comprehensive
electronic map and a 3D model of the cave were
made, which were attached to a surface map of
the area. The results of mapped galleries showed
that the cave has a total length of 3351 meters
and depth of -126 meters in 2016.

Interesting facts

An interesting fact is that several publications
(in many articles, websites and books) list the
total length of the galleries of Goliama as 4800
meters. This is actually a serious discrepancy with
the actual length of the cave. The length difference probably comes from an untitled assembled
map of Malata and Goliama Balabanova dupka,
made by Kiki as a working draft in the search for
a link between the two caves, and the length of
4800 meters is their estimated total length. Later
on, the assembled maps and their total length are
published by mistake as information and data
only for Goliama Balabanova. Hence the biggest
difference in the reported length of the cave.

Cave description

There are two main routes to reach Goliama
Balabnova. One is through Gintsi and the other
one through Komshtitsa. Detailed descriptions
for access to the cave are kept in the archives of
CCSS “Sofia” and BFSp.
The cave entrance is located in a falling into
the coulee of the river Cherna and is relatively
large: height and width of about 10 meters and
oval shape. The floor is covered with gravel and
larger rocks gained from weathering and destruction of the vault. 10-12 m to the right and up
(looking at the entrance) there is a second sloping
69

и данни само за Голямата Балабанова. От там entrance, covered with leaves and gravel, which
идва и голямата разлика в данните за дължи- immediately connects to the main gallery. At the
beginning the gallery is wide 7-8 meters and high
ната на пещерата.
around 10 meters and it gradually descends down
with a slight incline. Several small floor steps and
Описание на пещерата
Има два основни пътя за достигане до Го- steeper sections follow, under which there are
лямата Балабнова. Единият е през с. Гинци, а shallow ponds or puddles. After about 150 meдругият през с. Комщица. Подробни описа- ters the gallery makes several turns and narrows.
ния за достъп до пещерата се съхраняват в There appear more ponds and flowstones formed
by dripping water from the upper level. 200 meархивите на ПКСУ „София“ и БФСп.
ters from the entrance, between the flowstones
Входът на пещерата се намира в пропадане
above and to the left there is an ascending of 8
в дерето на река Черна и е със сравнително
meters, creating a small upper floor, which was
големи размери: височина и широчина около
studied in 2015. It spreads parallel to the main
10 м и овална форма. Подът е покрит с чакъл
gallery in both directions about 25 meters ahead
и по-големи камъни, натрупали се от извеand 100 meters back. And in both directions it
трянето и разрушаването на свода. На 10-12
ends with impassable chokes of flowstones.
м в дясно и нагоре (гледайки към входа) има
It is interesting that in the first 150 meters of
втори наклонен вход, покрит с листа и чакъл,
the
cave a glacier is formed in winter which may
който веднага се свързва с основната галерия.
remain
until April or even May. It is formed by
В началото галерията е широка 7-8 м и висока около 10 м и започва постепенно да слиза the water flowing through the entrance and the
надолу с лек наклон. Преминават се няколко cold air that hangs down in the gallery. The glaмалки прага и по-стръмни участъка, под кои- cier stops abruptly after about 150 meters, which
то има плитки езерца или локви. След около indicates that the cold air finds another way, out150 м галерията прави няколко завоя и се сте- side the main gallery.
The lower floor goes another 50 m to a right
снява. Там се появяват повече езерца, както
и натеци, образувани от капеща вода от по- turn and expansion, where two paths follow.
горно ниво. На 200 м от входа между натеците One descends in a gallery covered with leaves
нагоре и в ляво има качване 8 м, което води and branches that ends with impassable silt afдо малък горен етаж, който е проучен през ter about 60 meters. This is the old bottom to
2015 г. Той се развива успоредно на основната which the cave was explored in 1960. The second
галерия в двете посоки, около 25 м напред и path, found in 1983, passes as chimney over the
100 м назад. И в двете посоки завършва със expanded area and up at the end of the gallery.
There’s a narrow vertical passage, which has a
стеснения или натеци.
Интересно е, че в първите 150 м на пеще- fixed rope to cling. After this passage a narrow
рата през зимата се образува ледник, който and high gallery of several meters follows and
може да се задържи до април или дори до reaches Troinia tesnyak (TheTriple squeeze). It is
май. Получава се от течащата през входа вода called so because there are three parallel paths.
и студения въздух, който пада надолу в гале- The easiest passage is the one in the middle. It
рията. Ледникът прекъсва рязко след около is 10 meters and leads to a small drop of -4 me150 м, което показва, че там студеният въздух ters, again with a fixed rope. After the drop, the
gallery expands and splits into two. On the left
намира друг път извън основната галерия.
(with your back to the drop) after a short meДолният етаж продължава още 50 м до деander is the Mechata parzalka – an ascending
сен завой и разширение, откъдето следват два
hall from the top of which start several branches
пътя. Единият е низходящ по галерия, покриwith lengths from 10 to 50 meters. On the drop
та с нанесени листа и клони, който свършва
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Балабанова дупка / Balabanova dupka
Снимка: Красимир Колевски / Photo: Krasimir Kolevski
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с непреодолим нанос след около 60 м. Това
е и старото дъно, до което е била проучена
пещерата през 1960 г. Вторият път, намерен
през 1983 г., минава на камина над разширението и нагоре в края на галерията. Там има
тесен праг, на който има стационарно въже за
придържане. След прага продължава тясна
и висока галерия от няколко метра и се стига до „Тройния тесняк“. Наречен е така, тъй
като има три успоредни пътя. Най-лесен за
преминаване е средният. Той е 10 м и води до
низходящ праг -4 м, отново със стационарно
въженце. От прага галерията се разширява и
разделя на две. В ляво (с гръб към прага) след
къс меандър се намира „Мечата пързалка“ –
силно възходяща зала, от горния край на която тръгват няколко разклонения с дължини
от 10 до 50 м. От прага с въженцето основният
път продължава надясно по широка галерия.
След 50 м в ляво има няколко къси и тесни
разклонения, завършващи с тесняци или блокажи. След още 10 м се стига до „Мерцедеса“,
наречен така заради трите пътя, събиращи се
в него. Намира се над глух отвес, в който се
чува течаща река и над който се преминава
по заклещени камъни. Пътят от „Мерцедеса“
наляво и нагоре води до няколко лабиринтни
възходящи зали и галерии, описани по-долу,
както и до чуващата се река.
Пътят към най-ниската част на пещерата
е от „Мерцедеса“ в дясно. Преминава се по
стационарен парапет над меандър по лявата стена. В края на парапета се преминава в
дясно и след малко изкачване се стига до продълговата пясъчна зала. Преди години там е
бил изграден подземен лагер за проучването
на пещерата. Именно там бе документирана
голяма част от наблюдаваните в пещерата
прилепи.
В дясно в залата през блокаж се слиза
отново на реката, чуваща се под мерцедеса.
Галерията продължава с няколко прага и завършва с малка зала, в която водата се губи.
След лагера галерията прави ляв завой. На самия завой има характерно пропадане, пълно
с клони и листа, през което има връзка към
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with the rope, the main route goes right along a
wide gallery. After 50 meters, on the left there are
several short and narrow branches, ending with
squeezes or breakdowns. After another 10 meters
Mercedesa is reached. It is named so because of
the three roads joining there. It is located above
a pit, in which a flowing river can be heard and it
can be passed over on stuck stones. The path to
the left and up of Mercedesa leads to several ascending labyrinth halls and galleries listed below,
as well as to the river.
The road to the lowest part of the cave is on
the right of Mercedesa. It passes along a fixed traverse rope over a meander, along the left wall. At
the end of the rail the path goes to the right and
after a little climbing leads to an elongated sand
hall. Some years ago at this place an underground
camp was made for exploration of the cave. It was
here that much of the observed bats in the cave
were documented.
To the right in the hall through a breakdown, the river heard under the Mercedes can be
reached. The gallery continues with several small
floor steps and ends in a small hall in which the
water is lost. After the camp the gallery makes a
left turn. At the very turn there is a small pit, full
of branches and leaves, though which there is a
connection to the old bottom. It was dug in the
80s, but is now completely blocked. Sediments
show that when water fills the lower galleries it
gets from the old bottom towards the hall of the
camp, but does not reach the camp itself. After
some 10 meters the gallery expands. On the left
in the lower part is “Adi’s squeeze”, named after its
discoverer. It reaches the beginning of the gallery
leading to Sredets hall.
Directly along the main gallery is Zalata s
vazhentseto (the hall with the twine). This is a
chimney climbed and checked in the 90-es and
a thin rope coming from the end of the chimney
has remained from the equipment. Shortly after
it, a drop of -6 m and a small hall is reached. To
the right there is about 20 meters squeeze that has
been dug for many years to connect with Malata
Balabanova. This is where the connection is established auditory and there are great similarities

старото дъно. То е било разкопано през 80те години, но в момента е напълно запушено. Наносите показват, че при запълване на
долните галерии водата се качва от старото
дъно към залата на лагера, но без да стига до
самия лагер. След 10-ина метра галерията се
разширява. В ляво в ниска фурна се намира
„Тесняка на Ади“, наречен на откривателката
си. Той стига до началото на галерията, водеща към зала „Средец“.
Направо по основната галерия е „Залата с
канапчето“. Това е комин, изкатерен и проверен през 90-те години, като от екипирането е
останало тънко въженце, идващо от края на
комина. Малко след нея се стига до праг -6 м
и малка зала. В дясно има около 20 м тесняк,
който е разкопаван в продължение на много
години с цел свързване с Малата Балабанова.
Това е мястото, където е установена слухова
връзка, както и голяма прилика в наслагите
по пода на двете части от пещерите.
Направо от заличката започва ниска пясъчна галерия, в която на много места се налага пролазване. След 80-90 м се достига до
снижение и временен сифон. През студени
зимни и сухи летни месеци той става полусифон и тогава е възможно преминаването
му. След полусифона се излиза в началото
на голяма блокажна зала, като пътят има две
направления. От ляво има сравнително късо
разклонение, което достига до непроходимо
стеснение, завършващо със сифон. Преминаващата от там вода най-вероятно захранва
основния временен сифон.
Тръгвайки на дясно, се излиза в зала
„Юбилейна“с размери 55/16/10 м. Подът в
началото на залата е огромен блокаж, който
първо се изкачва и после се слиза. В края на
блокажа от ляво започва река, извираща от
малка пукнатина в основата на стената. След
около 20 м се достига до края на залата. От
там галерията на пещерата сменя рязко направлението си, прави почти 180 градуса завой надясно и пътят се разделя на две. Единият е по пътя на реката, а другият в ляво от
реката и минава през галерия, богата на вто-

between the sediments on the floors of both parts
of the caves.
Directly from the small hall starts a low sand
gallery, which in many places should be passed by
crawling. In 80-90 m ahead there is a descending
and a temporary sump. During the cold winter
and dry summer months it becomes a semi-sump
and then it is possible to pass through. After the
semi-sump the beginning of a large breakdown
hall is reached and the path has two directions.
On the left there is a relatively short branch that
reaches impassable narrowing ending with a
sump. The water passing through is probably
supplying the main temporary sump.
Taking to the right, Yubileina hall with dimensions 55/16/10 m is reached. The floor at
the beginning of the hall is a huge breakdown,
which first ascends, then descends. At the end of
the breakdown on the left, a river starts springing from a small crack in the base of the wall.
The end of the hall is reached after approximately 20 meters. From there, the gallery abruptly
changes its direction making almost 180 degree
turn to the right and the path splits in two. One
is along the river and the other on the left of the
river and passes through the gallery rich in secondary cave formations. This section of the cave
is extremely beautiful. Both galleries join again
and after about 50 meters reach a lake formed by
the river and a breakdown. After the breakdown
the gallery takes the classical form of a tunnel,
the foundations of the walls are covered with
debris, and the floor is gravel through which the
river flows. The end of the gallery is reached after about 100 meters. There the debris from mud
have gradually filled the whole gallery. It is assumed that at high water these parts of the gallery are almost all filled with water. From there,
on the left, starts a narrow squeeze which has
not yet been fully explored, but the water path
leads to a squeeze called Dyuzata (The nozzle).
After about 20 meters of crawling through a
breakdown of stones in the ceiling and climbing
5-6 m, the path leads to Nadezhda, which is the
final hall in the cave.
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рични пещерни образувания. Този участък от
пещерата е изключително красив. Двете галерии отново се събират в една и след около
50 м се достига езеро, образувано от реката,
и блокаж. След блокажа галерията придобива
класическа форма на тунел, като основите на
стените са покрити с наноси, а подът е чакъл,
през който тече реката. След около 100 м се
стига до края на галерията, където наносите от кал постепенно са изпълнили обема ú.
Предполага се, че при високи води галерията
в тези части се пълни почти цялата с вода. От
там в ляво започва тясна преса, която все още
не е проучена изцяло, а по пътя на водата се
стига до тесняк, наречен „Дюзата“. След около
20 м лазене, през блокаж от камъни в тавана
и изкачване около 5-6 м се излиза в зала „Надежда“, която е и крайната зала на пещерата.

Описание на залите над „Мерцедеса“

От „Мерцедеса“ се минава в ляво по праг
над големи заклещени блокове със стационарно въженце. Минаването над блоковете
е тясно, но следва широка и висока галерия.
След 10 м в дясно има тясна галерия, която
води до „Тесняка на Ади“ и залата след лагера. След още 10 м отново има тесняк в дясно,
който се свързва с предишния. Следва късо
промушване и отново висок меандър. След
малко меандърът се отваря и се появява долен етаж с течаща река. От там отново има
няколко пътя. При слизане надолу по реката
след тясна галерия се излиза под „Мерцедеса“
и е възможно, но рисковано, да се слезе на дъното на отвеса. От горния меандър може да се
продължи напред и отново се налага слизане
на реката, тъй като горното ниво се разширява и не може да се мине на камина. Вървейки
срещу течението, се излиза в долния край на
зала „Средец“. Тя представлява дълга блокажна възходяща зала, като през блокажа са оформени малки галерии, минаващи под залата.
Около 15 м след разширяването на горния меандър в ляво в зала Средец има тясна галерия,
от която идва част от реката. Тази галерия на
свой ред се разклонява няколко пъти, като
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Description of the halls
above the Mercedes

From Mercedesa the way passes a small climb
over large wedged blocks with a fixed rope. The
passing over the blocks is narrow, but then a wide
and high gallery follows. After 10 meters on the
right there is a narrow gallery that leads to Tesnyaka na Adi and the hall after Lagera. After an
additional 10 m, again there is a squeeze on the
right, which is connected to the previous one. A
short crawl follows and again there is a high meander. After a little, the meander opens and there
appears a lower floor with a flowing river. From
here again there are several paths. When going
down, along the river, after a narrow gallery Mercedesa is reached and it is possible but risky to
descend to the bottom of the pit. From the above
meander, there is a way ahead and again it is necessary to go to the river as the upper level expands
and can not be passed. The way opposite the water
flow leads to the bottom end of Sredets hall. It is
a long breakdown ascending hall, small galleries
are formed through the breakdown, passing under the hall. About 15 meters after the expanded
area of the upper meander, on the left, in Sredets
hall there is a narrow gallery from which part
of the river comes in. This gallery in turn splits
several times, some of the branches are impassable and others connect with the upper parts of
Sredets hall through pits, breakdowns or slopes.
The river comes from one of those impenetrable
squeezes.
If we continue in the hall, a few meters to the
right is situated a 12 m ascending pit, leading
directly to Kiki hall and equipped with a fixed
rope.
Sredets hall develops onward and upward
with a steep slope. In this section it expands and
reaches 15-20 m. The floor is labile, covered with
loose rocks and caution is needed to go through.
After climbing the slope on the left, through the
breakdown, the gallery Ohlyuva can be reached.
On the right there are also several shorter branches. At the top, after a descent, the end of Sredets
hall is reached. It ends with a big breakdown. On
the right there are two descents in the narrow gal-

някои от разклоненията задънват, а други се
свързват с по-горните части на зала Средец
през отвеси, блокажи или наклони. Реката
идва от едно от тези непроходими стеснения.
Ако се продължи в залата, след няколко
метра в дясно се намира 12 м възходящ отвес,
водещ директно към зала „Кики“ и екипиран
със стационарно въже.
Напред и нагоре с голям наклон се развива
зала „Средец“. В този участък тя се разширява
и достига 15-20 м. Подът е лабилен, покрит с
ронещи се камъни, и е необходимо внимание.
След изкачване на наклона в ляво през блокажа може да се достигне до галерия „Охлюва“.
Надясно също има няколко по-къси разклонения. В горната част след снижаване се достига до края на зала „Средец“, която завършва
с голям блокаж. В дясно има две слизания в
тесните галерии под залата, от които идва реката.
От меандъра, от който се излиза в зала
„Средец“, има още един път. Ако не се слезе
на реката, а се продължи нагоре и надясно,
след качване през голям заклещен камък се
достига до широка перпендикулярна галерия.
Тя скоро се снижава и след около 25 м направо се стига до иронично наречената „Сухата
камина“, която е малка камина, водеща до
къса галерия и стеснение. Малко преди нея в
дясно се намира „18-метровият тесняк“. Той
е лесно проходим и води до малка ронлива
зала с четири разклонения. Наляво и нагоре
след 20 м е зала „Фильо“, която завършва с
непроходими стеснения. Надясно е широка
галерия, която след 50-60 м води до „Охлюва“
и връзката към горния край на зала „Средец“.
В тази галерия има две ниски леви разклонения, които се свързват едно с друго и в които
има дендрити и други натечни образувания.
Четвъртото разклонение от ронливата зала
е нагоре и обратно точно над „18-метровия
тесняк“. Там също има стационарно въже за
придържане. През тесен меандър и блокаж
след около 50 м се достига отново до зала
„Кики“ близо до горния край на отвеса, който
я свързва със зала „Средец“. Залата е отново

Мала Балабанова дупка / Mala Balabanova dupka
Снимка: Красимир Колевски / Photo: Krasimir Kolevski

leries under the hall from which the river comes.
From the meander, which opens in Sredets
hall there is another way. If we don’t go down to
the river but continue up and to the right, after
ascending through a large stuck stone we reach a
wide perpendicular gallery. It soon descends and
after about 25 meters directly leads to the ironically called Suhata kamina (dry climb) which is
a small chimney, leading to a short gallery and
a narrowing. Shortly before it, on the right is the
“18-meter squeeze.” It is easily accessible and
leads to a small friable hall with four branches.
On the left and upward, after 20 meters is Filyo
hall, which ends with an impassable narrowing.
To the right there is a wide gallery that leads to
Ohlyuva after 50-60 meters and the connection
to the top end of Sredets hall.
In this gallery there are two low left branches
which are connected to one another and which
contain dendrites and other flowstone formations.
The fourth branch from the friable hall is up and
back, just above the “18-meter squeeze.” There
is also a fixed rope to help the climb. Through a
narrow meander and a breakdown, after about
50 meters, Kiki’s hall is reached again, near the
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продълговата, възходяща и блокажна. В ляво
и надолу, влизайки в нея, се стига веднага до
подножието на 10 м отвес, от който понякога
тече река. Тази река протича наляво и назад
по стръмна галерия с остри ръбове и накрая
след 14 метров пад (отвес) пада в долната част
на зала „Средец“.
Надясно и нагоре след 15 м зала „Кики”
приключва с блокаж. Стигайки в горния му
край и гледайки към 10-метровия отвес, в
дясно има стационарен парапет около 15 м,
който траверсира залата и води до продължението над отвеса. От там залата се разклонява
почти веднага. Реката, падаща в отвеса, идва
от дясно под блокажа, като може да се премине върху него или по течението на реката под
него. Двата пътя се свързват след около 15 м.
Продължавайки още около 20 м, се стига до
непреодолимо стеснение и блокаж, от който
идва водата. Там е направена слухова връзка
с губилището на водата на повърхността, като
е удряно с чук по скалата и звукът се е чувал
от другата страна.
В ляво продължава широка галерия, в която на няколко места в ляво и дясно има къси
непроходими тесняци. Около 25 м навътре в
нея тя се разклонява отново на две, но и двете
разклонения завършват след около 10 м с блокажи и стеснения. Интересното и в двете е, че
в краищата им са намирани живи корени на
дървета с диаметър около 1 см. По 3D модел
дясното разклонение е на няколко метра от
повърхността, което прави много вероятно
намирането на втори вход там.
Историята на проучването е по спомени,
записки и архиви, предоставени от Кирил
Стоянков (Кики). Използвана е информация
от книгата „Пещери и спелеология в България“ и от лични наблюдения на авторите. Описанието е на авторите.
Владимир Георгиев, Енчо Енчев,
Антония Влайкова
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top of a pit, which connects it with Sredets hall.
The hall is again elongated, ascending and with
breakdowns. To the left and down, entering it, the
bottom of a 10 meters pit is reached, from which
sometimes runs a river. This river flows to the left
and back through a steep gallery with sharp edges
and finally, after 14 meter fall (pit) falls into the
bottom part of Sredets hall.
To the right and up, after 15 meters Kiki’s hall
ends with a breakdown. Reaching the top end
and looking at the 10-meter pit, on the right there
is a fixed rope traverse around 15 meters, which
traverses the hall and leads to the extension over
the pit. From there the hall splits almost immediately. The river falling into the pit comes to the
right, below the breakdown and a passing can be
made through the breakdown or along the river
below it. The two paths join after about 15 meters. Continuing still about 20 meters, you reach
an impassible narrowing and breakdown from
which the water comes. There an auditory connection with the sinkhole of the water was made,
by hitting the rock with a hammer and the sound
was heard from the other side.
On the left there goes a wide gallery in which
at a few places, on the left and on the right there
are short impassable squeezes. After 25 m it splits
in two again, but both branches end in about 10
meters with breakdowns and narrowing. What is
interesting in both is that at their ends were found
living roots of trees with a diameter of about 1 cm.
According to the 3D model the right branch is a
few meters from the surface, which makes it very
likely for a second entrance to be found there.
The history of the study is based on memories,
notes and records provided by Cyril Stoyankov
(Kiki). Information was used from the book
“Caves and caving in Bulgaria” and from personal
observations of the authors. The description is of
the authors.
Vladimir Georgiev, Encho Enchev,
Anoniya Vlaykova

Тизоин

Tizoin

Обща информация

General information

Достъп

The best access route is from Gintsi village.
Traveling towards Petrokhan, you pass by the
village center and after about 1.8 km there is
a turn on an asphalt road up and abruptly left
(south). The road soon turns into a driftway.
Continue in the same direction for 1 kilometer,
always taking the left branches. The driftway
passes by several houses. Sharp turns follow –
right, left and right again – a hundred meters
apart from each other. Then the way goes over
the forest and continues up to the northwest.
There are several branches, but you should
keep roughly the same direction without sharp
turns and not enter the forest on the right or
go through the steep slope on the left. After
800 meters another 1-2 abandoned houses are
passed by. After 2 km a small hunting hut is
reached. The space around it is fenced and is
used for breeding horses. Below the hut there
is a fountain that dries up only in the driest
months. The road to the cabin is a driftway, but
passable by car in 2016. The entrance of the
cave is located in a small rock crown, 900 meters southwest from the hut, to the left of the
driftway on which you have come. A distinctive
ravine with a brook can also lead you there.

История на проучванията

The place was first discovered in 1978 by
Sashko Videnov, who went in the first few meters from a breakdown to the left of the brook.
This breakdown is connected with the cave,
but it is impassable. In 1981 Milcho Manolkov
(Tsatsi) dug the actual entrance just above and
to the right of the brook. By 1983 Tizoin was
explored by Sashko Videnov, Zachary Detchev,
Mladen Dobrichev, Krum Kisev, Cyril Stoyank77

Тизоин е водна пещера, намираща се в
Tizoin is a stream cave, located in the village
землището на с. Губеш. С дълбочината си от of Gubesh. With a depth of -280 meters it is one
-280 м е една от най-дълбоките в България и of the deepest in Bulgaria and so far the deepest
до момента е най-дълбоката пещера на тери- cave in Godech municipality.
торията на община Годеч.

Най-удобният достъп е от с. Гинци. Пътувайки в посока Петрохан, се подминава центъра на селото и след около 1,8 км се завива
по асфалтов път нагоре и рязко наляво (на
юг). Пътят веднага преминава в черен. Продължава се в същата посока по хоризонтал
около 1 км, като се държат левите разклонения. Подминават се няколко къщи. Следват
остри и наклонени десен, ляв и десен завои
през стотина метра, след което се излиза над
гората и пътят продължава нагоре на северозапад. Има няколко разклонения, но трябва
да се държи приблизително еднаква посока,
без резки завои и да не се влиза надясно в гората или наляво стръмно по склона. След 800
м се подминават още 1-2 изоставени къщи.
След още около 2 км се достига до малка ловна хижа. Пространството около нея е оградено и се използва за отглеждане на коне. Под
хижата има чешма, която пресъхва само в
най-сухите месеци. Пътят до хижата е черен,
но проходим с лека кола през 2016 г. Входът
се намира в малък скален венец на 900 м югозападно от хижата, в ляво от пътя, по който
сме дошли. До там води и характерно дере с
поток.

Мястото е открито първоначално през
1978 г. от Сашко Виденов, който прониква
в първите метри на блокаж в ляво от потока. Този блокаж се свързва с пещерата, но е
непроходим. През 1981 г. Милчо Манолков
(Цаци) разкопава същинския вход малко над
и в дясно от потока. До 1983 г. Тизоин е изследвана от Сашко Виденов, Захари Дечев,

Access

Study history

Младен Добричев, Крум Кисев и Кирил Стоянков, по това време членове на клубовете
„Черни връх“ и „Средец“, както и от пещерняци от други софийски пещерни клубове.
В близост до ловната хижа се намира друга
голяма пещера – Ел Сагуаро.

Любопитни факти

Имената на пещерите Тизоин и Ел Сагуаро
идват от статия във вестник „Орбита“, в която се е разказвало за зърнена слабоалкохолна
напитка (Tesguino), произвеждана и употребявана от индиански племена на територията на сегашно Мексико от кактуса сагуаро
(Saguaro).
Интересен факт е, че от откриването досега дълбочината на пещерата е измервана
неколкократно, с различни резултати. Първоначално дълбочината е определена на -367
м (-364, +3). По време на експедиция „Гинци-85“ Мария Златкова от СПК „Академик“
и Мариана Петрова от „Протей“ правят измерване на дълбочината с хидронивелир, което показва -291 м. През 1986 г. Захари Дечев
изработва карта, която определя дължината ú
на 3599 м, а дълбочината на 372 м (-364, +8 м).
Това е и една от първите за това време триизмерни карти на хартия, както и единствената
информация от картирането в Тизоин, запазена в Картотеката на пещерите към Българска федерация по спелеология.
Друга любопитна случка от началото на
проучванията е свързана със Захари Дечев и
показва, че при проникване в пещери има и
някои рискове. Захари заедно с друг пещерняк влиза, за да проучи нови блокажни части
в ляво от входа. При разместване на няколко
камъка обаче част от тях се срутват и затрупват пътя на Захари, така че той не може да излезе по обратния път. Минават 50 часа, преди
приятели пещерняци да успеят да разчистят
срутването и да го извадят невредим.

ov, all members of the clubs Cherni vrah and
Sredets, as well as other cavers from Sofia cave
clubs.
Near the hunting hut there is another large
cave – El Saguaro.

Interesting facts

The names of the caves Tizoin and El Saguaro come from an article in “Orbita” newspaper
which tells a story about a grain low-alcoholic
drink (Tesguino), produced of saguaro cactus
(Saguaro) and used by Native American tribes
on the territory of present Mexico.
It is an interesting fact that since its discovery the cave’s depth has been measured several
times with different results. Initially, the depth
was measured to be -367 m (-364, +3 m). During the expedition Gintsi-85, Maria Zlatkova of
SCC Academic and Mariana Petrova of Proteus
measured the depth with hydrolevel, indicating -291 m. In 1986, Zachary Detchev made a
map that determined the length of 3599 m and
a depth of 372 m (-364, +8 m). This is one of the
first three-dimensional maps on paper, and the
only information about the mapping of Tizoin
stored in the Main archive of the caves at the
Bulgarian Federation of Speleology.
Another curious incident of the early studies is associated with Zachary Detchev and
shows that exploration in caves may sometimes
be risky. Zachary with another caver entered to
explore new breakdown parts to the left of the
entrance. While moving several stones, however, a few of them collapsed and buried Zachary’s
way back, so he could not go out the same way.
50 hours passed before friends-cavers were able
to clear the fall and pull him out unharmed.

Results

During the realization of this project the
cave was re-mapped with modern appliances
and a digital map and a 3D model were made.
The results are: -280 m deep and 2315 m long.
Резултати
Differences in the depths come from the differПо време на реализацията на настоящия ences in the accuracy of the methods used for
проект пещерата е прекартирана с по-модер- measuring slopes, while those in lengths proba78

ни уреди и е изработена електронна карта и
3D модел. Резултатите са -280 м дълбочина и
2315 м дължина. Разликите в дълбочините идват от различно точните методи за измерване
на наклоните, а тези в дължините – вероятно от различните подходи на картировачите
през първите години на проучването и сега.

Описание на пещерата

Входът е тесен и слиза през блокаж няколко метра до нивото на реката, която идва от
дерето. Още преди влизането може да се прецени колко вода ще има в пещерата, тъй като
цялата река влиза в нея. Следват около 200 м
тесни меандри до първата зала. Наляво има
къс сух ръкав около 80 м, който завършва с
блокаж. Този блокаж вероятно е бил някогашен друг вход, който отдавна се е разрушил.
Направо по пътя на реката се развива основната галерия на пещерата, която е с постоянен
наклон около -20 градуса. Галерията е широка
няколко метра и висока до 10-15 м на места. От първата зала започва преминаване на
множество прагове с котли, пълни с вода, под
тях. В тези части има много малко вторични
образувания.
Необичайното за тази водна пещера е, че
подът е изчистен от кал, но изключително
хлъзгав. Смята се, че това се дължи на определен вид бактерии. Това прави придвижването и в двете посоки изключително трудно.
На много от по-трудните прагове има стационарни въженца за придържане и улеснение на
излизането от тях.
След около 2 часа и 1 км проникване характерът на галерията се променя. Тя става
по-хоризонтална и се появяват множество
красиви натеци, сталактити и цевични сталактити. От много места във височина има
малки притоци и там галерията се стеснява.
Повечето места се заобикалят над натеците,
но има и едно, което не може да бъде заобиколено и се преминава през водата. Едно от тези
места представлява комин, от който се стича
приток и който е бил изкатерен и проверен
от Кирил Стоянков (Кики) през 80-те години.
Въжетата, използвани за катеренето, все още
стоят там, но вече са се калцирали и са станали част от стената.

bly come from the different approaches to mapping used in the first years of study.

Cave description

The entrance is narrow and goes a few meters through a breakdown to the level of the river that comes from the ravine. Even before the
entry, the level of the water in the cave can be
assessed, as the whole river goes into it. About
200 meters of narrow meanders follow, before
you reach the first hall. On the left there is a
short, dry branch, about 80 meters long, which
ends with a breakdown. This breakdown was
probably once another entrance, which has long
been destroyed. The main gallery of the cave
spreads directly along the river. It has a constant
slant of around -20 degrees. The gallery is several meters wide and up to 10-15 meters high
in places. After the first hall, you pass through
multiple floor steps with rockmills, filled with
water underneath. In these parts there are very
few flowstone formations.
Unusual for this water cave is that the floor
is clean of mud, but extremely slippery. It is believed that this is due to a certain type of bacteria.
This makes the movement in both directions extremely difficult. Many of the more difficult steps
are rigged with fixed ropes to facilitate exiting.
After about 2 hours and 1 km from the entrance
the nature of the gallery changes. It becomes
more horizontal and there are lots of beautiful flowstones, stalagmites and straw stalactites. There are a lot of small streams or dripping water coming from above and there the
gallery narrows. Most of the lower places can
be traversed above the flowstones but there is
one that can not and you should go through the
water. One of these places is a chimney from
which flows a tributary. It has been climbed and
checked by Cyril Stoyankov (Kiki) in the 80es.
The ropes used for climbing, still stand there,
but are already calcified and have become part
of the wall.
At about the third hour of entering you
reach the famous squeeze called “Rodilnoto otdelenie” (maternity ward). It has been widened
several times, in 2015 for the last time and now
79

На около третия час от проникването се
стига до известен тесняк, наречен „Родилното отделение“. Разширяван е неколкократно,
последно през 2015, като сега преминаването
е по-лесно, но въпреки това може да е предизвикателство за едрите хора с неопренов костюм. При едно от първите прониквания найедрият човек от групата се е заклещил и се е
наложило неопреновият му костюм да бъде
накъсан на парчета, за да може да излезе.
Малко след тесняка се стига и до първия
отвес (-6 м) в пещерата. Преди години е бил
екипиран с пещерна стълба, а сега е екипиран
със стационарно въже. От него се приземяваме в малко езеро в продълговата зала. След
това галерията отново набира денивелация
с множество прагове и се достига скоро до
втори отвес от -6 м. След него галерията става
предимно хоризонтална, но на няколко места
се налага качване във височина и слизане, за
да се избегнат срутвания или тесни пасажи.
На около 100 м след втория отвес реката
остава под пода и се ходи за момент в суха
галерия. Оттам в ляво има къс ръкав, по който основната вода продължава, и след 50 м се
стига до сифон, в който се губи реката. Вероятно е този сифон да връща вода, тъй като
стените и подът му са от пясък, а никъде нагоре в пещерата не се среща пясък. През 80-те
години е правен опит за гмуркане, който показва, че сифонът продължава право надолу
около 10 м. Други опити не са правени.
Направо след сухата галерия отново се
преминава през няколко езерца. След възходящ праг и къса тясна и кална галерия се стига до последния (трети) отвес от -5 м, който
води до малка заличка с чакълест под и кални
стени. Предполага се, че на моменти заличката и галерията на това ниво се запълват изцяло с вода, която не успява да дренира през
пода и сифона. Това е и краят на пещерата.
В основната си част тя се развива по висока диаклаза и на много места са възможни
качвания по комини във височина. Почти
всички от тях са изкачвани и проверени, но
винаги има възможност за откриване на нови
части и евентуално заобикаляне на сифона
или дънната зала.
През цялото време движението е през водата. Според сезона и температурите отвън,
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the passing is easier, but it can still be challenging for heavily built people with a neoprene
suits. In one of the first explorations the biggest
man in the group had stuck and his neoprene
suit had to be torn to pieces in order to get him
out.
Shortly after the squeeze, the first pit (-6
meters) in the cave is reached. Years ago it had
been rigged with a ladder and now it is rigged
with a fixed rope. From the pit we land in a
small lake in an oblong hall. Then again the gallery gains depth with multiple steps and soon
a second pit of -6 m is reached. After that the
gallery is mostly flat, but few places need to be
ascended and descended to avoid collapses or
narrow passages.
A 100 meters after the second pit, the river
flows under the floor and you walk for a moment in a dry gallery. From there, on the left
there is a short branch, in which the main water
continues and after 50 meters ends with a sump,
which is where the river goes. It is possible that
this sump returns water as its walls and floor
are of sand, and no sand is found anywhere up
in the cave. In the 80-es an attempt for diving
was made, which showed that the sump continues straight down about 10 m. Other attempts
have not been made.
Straight after the dry gallery again there are
several ponds. After a short climb and a short
narrow and muddy gallery, the last (third) pit
of -5 meters is reached, which leads to a small
hall with pebble floor and muddy walls. It is assumed that at times the little hall and the gallery at this level are completely filled with water,
which fails to drain through the floor and the
sump. This is the end of the cave.
In its main part the cave develops along a
high meander and at many places you can climb
up through chimneys. Almost all of them have
been climbed and checked, but there is always
a possibility of discovering new parts and possible bypasses of the sump or the bottom hall.
All the time the advance is in water. According to the season and the temperatures outside,
the flow of the river varies from almost missing

дебитът на реката варира от почти липсващ
до 20-30 литра в секунда. Газенето е понякога до колене, а друг път до кръста. Езерцата,
праговете и тесняците в комбинация с хлъзгавата скала водят до задължително измокряне. Температурата на водата е около 6 градуса,
а на въздуха – 7-8. Проникването до дъното
и обратно отнема около 8 часа, а хлъзгането,
водата и техничните участъци го правят изморително. Желателно е да не се влиза при
изгледи за дъжд, тъй като има няколко преминавания през тесни или ниски участъци,
където многото вода ще създаде проблеми.
Описанието е направено по спомени на
Захари Дечев и Младен Добричев, както и наблюденията на автора, направени по време на
посещенията на пещерата.

to 20-30 liters per second. The draft is sometimes knee-deep, sometimes to the waist. Ponds,
thresholds and squeezes in combination with
slippery rock lead to inevitable soaking. The water temperature is about 6 degrees, and the air
temperature is 7-8 degrees. Going to the bottom
and back takes about eight hours, while slipping,
water and technical sections make it tiring. It is
advisable not to enter at the prospect of rain, as
there are several passages through narrow or low
areas where water will create many problems.
The description is made with the help of
Zachary Delchev and Mladen Dobrichev’s
memories and the observations of the author
made during his visits of the cave.

Владимир Георгиев

Vladimir Georgiev

Мала Балабанова дупка / Mala Balabanova dupka
Снимка: Александър Лазаров / Photo: Aleksandar Lazarov
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Динева пещ
История на проучванията

Името на пещерата идва от името на местния овчар дядо Дине, който преди много години е живял там заедно със стадото си от овце.
Така започва и описанието на пещерата, публикувано в книгата на Нено Атанасов „Пещерите при село Гинци – Софийско“. Думичката
„пещ“ идва от съкратеното название за пещера
от сръбския език „печ“. Затова и голяма част от
имената на пещерите в Западна България завършват със съкращение „пещ“ или „печ“.
Динева пещ за първи път се съобщава в научните публикации на братята Карел и Херман
Шкорпил от 1895 г. под името „Голяма Печ“.
На 30 юни 1939 г. се счита, че е проведена
първата научно-изследователска експедиция
в пещерата, по инициатива и под ръководството на д-р Иван Буреш, тогава директор на
Царските научни институти. По време на експедицията са направени план и описание на
пещерата.
През годините от 1895 досега в пещерата са
направени множество експедиции с научна и
изследователска цел, свързани с биологичното
разнообразие, геологията, климата, развитието ú в дължина, денивелация и др. В публикуваните статии на това издание са описани и
някои от резултатите на проучванията, свързани с Динева пещ за периода 2014-2016 г.

Описание на пещерата

Динева пещ е хоризонтална, суха пещера с
една основна галерия и няколко малки разклонения по пътя до края на пещерата. Посоката
на развитие на пещерата е запад, като има три
основни направления: първите 130 м от пещерата са на югозапад, следва обръщане на посоката на галерията на северозапад, като след
около 170 м отново галерията се развива на
югозапад. Развива се навътре в масива и може
да се раздели на три основни части. В първата
си част основната галерия е сравнително голяма и лесна за преминаване. Напречното сечение на галерията има триъгълна форма със
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Dineva pesht
Study History

The name of the cave comes from a local
shepherd’s name Grandpa Dine, who lived there
with his flock of sheep long ago. This fact opens
the description of the cave, published in Neno
Atanasov’s book “Caves in the village of Gintsi
– Sofia”. The word “pesht” comes from the short
name for cave in Serbian – “pech”. Therefore
many names of caves in Western Bulgaria end
with the short name “pesht” or “pech”.
Dineva Pesht was first reported in the scientific publications by Karel and Herman Shkorpil
bros. in 1895 under the name “Goliama Pech”.
June 30, 1939 is considered to be the date of
the first research expedition to the cave, initiated and lead by Dr. Ivan Buresh, being the Director of the Royal Scientific Institutes. During
the expedition a plan and description of the cave
were made.
Since 1895 until now, many expeditions in
the cave have been made aimed at scientific research related to biodiversity, geology, climate,
its development in length, depth and so on.
Some results of the studies related to Dineva
Pesht in 2014-2016 are described in the articles
published in this issue.

Cave description

Dineva Pesht is a horizontal, dry cave with
one main gallery and several small branches.
The cave spreads to the west and there are three
main directions: the first 130 meters of the cave
are to the southwest, then the direction of the
gallery turns to the northwest and after about
170 meters the gallery spreads southwest again.
It spreads into the massif and three main parts
can be distinguished.
In its first part, the main gallery is relatively large and easy to pass. The cross section of
the gallery has a triangular shape with rounded
edges and an average size of 5 meters wide and
7 meters high. Crossing the entrance, about 100
m into the cave, the first minor branch of the

заоблени ръбове и средни размери 5 м ширина
и 7 м височина. Влизайки от входа, на около
100 м навътре се достига и до първото незначително разклонение на пещерата, което се
пада отдясно. Това разклонение е дълго около
15 м и на 7-ия метър прави остър ляв завой на
почти 180 градуса, като се връща към основната галерия, но без да има друга връзка с нея.
В разклонената галерия няма натечни образувания или перспективи за продължение на
пещерата. Вървейки навътре, след 20-ина метра се достига и второ разклонение, което се
пада отляво на основната галерия. Общата му
дължина е около 60 м и е относително тясно
за преминаване. Характерно за него е, че през
мокрите сезони от годината по средата му се
образува сравнително дълбоко безотточно езеро, което се захранва с вода главно от тавана
на галерията през тесни пукнатини. Ако имате
ентусиазъм и желание да стигнете до края на
това разклонение, ще трябва да се примирите
с намокрянето или да изчакате водата в езерото да спадне. Това обикновено се случва през
лятото. Продължавайки напред по основната
галерия, се достига и до първата голяма зала
в пещерата с размери 10-12 м ширина, около
20 м дължина и 15 м височина. В края на залата се е получило срутване от тавана, което е
разделило залата на две части. Пътят навътре
минава през изкачване на срутилата се земно-скална маса. Качвайки се на най-високата
точка на срутището, ако се погледне нагоре, ще
се види началото на комин, който по данни от
пещерняци от ПК „Хеликтит“ е изкачван, но
няма перспектива за продължение на пещерата. След преминаване на срутището се излиза в
другата част на залата и в края ú се достига до
блокаж от големи камъни. Тук свършва първата част на пещерата, проучена още през 40-те
години на миналия век. От тук през блокажа от
камъни е намерено продължение на пещерата
през 80-те години по време на една от националните експедиции, организирани от Българска федерация по пещерно дело (БФПД).
В основата на блокажа има тесняк, през
който се пролазва и се излиза в галерия, значително по-малка по размери от първата основна

cave is reached to the right. This branch is about
15 meters long and at the 7th meter it makes a
sharp left turn at almost 180 degrees, returning
to the main gallery, but without any other connection with it. There are no flowstone formations or prospects for extending the cave in the
branched gallery.
Going deeper inside, after about 20 meters
the second branch is reached, which lies to the
left of the main gallery. Its total length is about
60 meters and it is relatively narrow to pass. During the wet seasons of the year a deep, relatively
non-draining lake is formed in the middle. The
lake is supplied mainly by water dripping from
the ceiling of the gallery through narrow cracks.
If you have enthusiasm and desire to reach the
end of this branch, you will have to live with being wet or wait for the water level go down. This
usually happens in the summer.
Going further along the main gallery one
reaches the first large hall in the cave, which
measures 10-12 meters wide, 20 meters long and
15 meters high. At the end of the hall the ceiling
has collapsed, dividing the hall into two parts.
The way to the inside goes through the ascent
of the collapsed earth-rock mass. Climbing on
the highest point of the landslip and looking up
one will see the beginning of a chimney which
is reported to be climbed by the cavers from SC
Helictit. According to them, there are no prospects of extending the cave. After crossing the
landslip, one enters the other side of the hall and
at its end there is a breakdown of large stones.
The first part of the cave ends here, explored
back in the 1940s.
From here, through the breakdown of stones
an extension was found in the 1980s by one of
the national expeditions organized by the Bulgarian Federation of Caving (BFC). At the base
of the breakdown there is a squeeze which have
to be crawled through in order to reach a gallery, considerably smaller in size than the first
main gallery. Here the cave changes its nature
and more and more often dripstone formations
(stalactites, stalagmites, draperies, etc.) can be
seen. Walking in the main direction, about 20
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галерия. Тук пещерата променя характера си и
все по-често се срещат натечни образувания
(сталактити, сталагмити, сталактони, драперии и др.). Вървейки по основното направление, на около 20 м след тесняка в ляво има
малко възходящо разклонение, което завършва с комин. През следващите около 100 м галерията постоянно променя размерите си и на
места се налага пролазване, за да се преминат
по-ниските участъци. Втората част на Динева
пещ завършва с малка зала с размери 2 на 5 м
и височина 2 м.
Оттам започва третата част на пещерата.
Тази част е открита и проучена от пещерняци
от ПК „Хеликтит“, „Витоша“, „Пещерняк“ и
„Екстрем“ в периода 2009-2012 г. В ляво на красивата малка зала започва низходящо стеснение, което след 2 м придобива класическа форма на тесняк. Следват около 20 м лазене, като в
края на тесняка се достига блокаж от камъни,
през който се излиза в друга малка зала. Залата
е блокажна, низходяща и в най-ниската ú част
започва нов тесняк. Пътят през тесняка минава покрай множество натечни образувания и
малки езерца. На първооткривателите им се е
наложило част от тези образувания да бъдат
счупени, за да преминат напред. За да се премине по-нататък, също така се налага и лягане
в малките, но не много плитки езерца. От тук
следват поредици от стеснения и малки зали,
като постепенно основната галерия увеличава
размерите си, докато се достигне крайната зала
на пещерата. Подът и стените на залата са покрити с наноси от кал. На 20 м преди края на
пещерата има комин, за който не се знае къде
отива и не е проверяван. От ляво на комина в
посока края на пещерата има тесняк, който до
момента не е преминаван. И на двете места е
възможно да излезе продължение на пещерата
и в бъдеще тя да увеличи дължината си.

Резултати

В периода от декември 2014 г. до април
2016 г. бяха направени поредните спелеоложки проучвания в пещерата, свързани с проект
„Невидимото богатство на подземния свят“,
изпълняван от Асоциация на спелеоклубове84

meters after the squeeze, there is a small ascending branch to the left, which ends under a
chimney. Over the next 100 meters the gallery is
constantly changing its size and at some places
one needs to crawl to pass the lower places. The
second part of Dineva Pesht ends in a small hall
measuring 2 to 5 m with a height of 2 meters.
Here the third part of the cave begins. This
part was discovered and explored by cavers
from SC Helictit, Vitosha, Peshterniak, Extrem
in 2009-2012. To the left of the beautiful small
hall a descending narrow passage begins, which
after two meters acquires the classical form of a
squeeze. After about 20 meters of crawling, at
the end of the squeeze a breakdown of stones is
reached leading to another small hall. The hall
has breakdowns, it is descending and in its lowest part a new squeeze begins. The path through
the squeeze goes by multiple flowstone formations and small pools.
The cavers who first discovered the cave had
to break some of these formations in order to
move forward. To go further, one needs to lie in
the small but not very shallow pools. From here
a series of narrow and small halls follows. The
main gallery gradually increases its size until the
final hall of the cave is reached. The floor and
the walls of the hall are covered by mud sediments. There is a chimney 20 m before the end
of the cave which hasn’t been checked and it is
not known where it comes out. To the left of the
chimney, towards the end of the cave, there is a
squeeze that has not been passed through. Both
places are possible entrances to cave’s extension and it is possible the cave to reach a greater
length in the future.

Results

From December 2014 to April 2016 new speleological studies were carried out in the cave
within “Hidden wonders of the underground
world” project by the Association of Speleo
Clubs in Sofia. They were inspired by the cavers
of Speleological Club and Speleo School Sofia.
During the project a digital map and a 3D model of the cave were made using Therion software,

те в София и идейно вдъхновен от пещерняците от Пещерен клуб и спелеоучилище „София“. По време на реализацията на проекта
е направена електронна карта и 3D модел на
пещерата с помощта на програмата Therion, с
което дължината ú достигна 544 м при денивелация от +17 м. Проектът постави началото на
мониторинг на радиационния фон и по-точно
измерване на количеството радон в пещерата.
По отношение на екологията и опазването бе
направен акция по почистване на боклуците в
привходните части на пещерата. В областта на
биоспелеологията бяха организирани редица
изследвания и наблюдения на флората и фауната.

Негативно въздействие
на човешката дейност

Поради лесния си достъп Динева пещ от
много години привлича вниманието на множество изследователи, пещерняци, любопитни посетители и дори иманяри, което я прави
силно уязвима от човешката дейност. В привходните части на пещерата често могат да
бъдат открити множество останки от импровизирани факли или боклуци, които са оставяни след посещенията на „пещерните туристи“
– любопитни хора, нямащи етиката и знанието на пещерняците как се посещават и защо
се опазват пещерите. Не са малко и надписите по стените и образуванията, оставени от
недобронамерените посетители на пещерата.
Търсачите на съкровища (иманярите) също не
са пропуснали да потърсят имането, за което
са чули от някоя легенда за пещерата. Всички
тези фактори са оказали силно негативно влияние и са нанесли сериозни вреди на биологичното разнообразие и естетическия вид на
пещерата.
При изготвяне на описанието са използвани: книгата на Нено Атанасов „Пещерите при
с. Гинци“ от 1940 г.; архив от Главната картотека към Българска федерация по спелеология;
информация, предоставена от Яни Макулев и
личните наблюдения на автора.
Енчо Енчев

which showed its length to be 544 meters with
a height difference of +17 meters. The project
launched monitoring of background radiation
and more accurate measuring of the amount of
radon in the cave. In terms of ecology and conservation, a campaign for cleaning the entrance
areas of the cave was launched. In the field of
biospeleology a number of research and observations of the flora and fauna were performed.

Negative impact
of human activities

Because of its easy access Dineva Pesht attracts many researchers, cavers, curious visitors
and even looters, making it highly vulnerable to
human activity. At the entry of the cave many
remains of DIY torches or trash were often
found that have been left after visits by “cave
tourists” – curious people having no ethics and
knowledge of how cavers visit a cave and why
conservation is important. There are many graffiti on the walls and on the cave formations, left
by visitors to the cave. Treasure hunters have not
missed either the chance to look for the treasure
that they have heard of from some legend about
the cave. All these factors had a strong negative
impact and caused serious damage to biodiversity and aesthetic look of the cave.
We used for this description: Neno Atanasov’s book “Caves at Gintsi village”, 1940; The
Main archive of the Bulgarian Federation of Speleology; information provided by Yani Makulev,
and personal observations of the author.
Encho Enchev
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Радолова яма
Обща информация

Пещерата се знае от местното население
още и под името Тошкова дупка. Намира се
в землището на с. Гинци на около 500 м по
права линия в посока запад-югозапад от малки изкуствено направени рибарници, разположени в горния край на селото, от ляво на
главния път по посока прохода Петрохан.

Достъп

За изходен пункт се ползва местоположението на развъдниците за риба. До там се стига с автомобил. От развъдниците маршрутът е
пешеходен. Пътят минава между двата по-високо разположени водоема, като се ходи около
100 м в посока запад. Достига се до три изоставени постройки, които се заобикалят отляво и
се стига до черен път. Продължава се по пътя
в посока юг към долния край на селото, като
се ходи около 350 м. Пътят се пресича с друг
черен път. Обръщайки се с лице към склона,
от кръстопътя се вижда стара, изоставена, полуразрушена постройка и голяма поляна. Продължава се през поляната в посока запад, като
се минава близо до разрушената постройка.
След около 100 м се достига до широколистна
смесена гора. По същото направление се ходи
още около 80 м, докато се достигне самия вход
на пещерата, намиращ се на 1205 м надморска
височина. Преходът от паркинга на колите до
входа на пещерата е около 30 мин. без багаж.

Легенди

Балабанова дупка / Balabanova dupka
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Снимка: Александър Лазаров / Aleksandar Lazarov

С имената на пещерата са свързани няколко легенди. Първата е за дъщерята на местен
земевладелец, който се е казвал Радол. Легендата твърди, че тя е паднала с каруцата
си в пропастта, а Радол се поболял от мъка и
умрял. От там идва и основното име на пропастта. В друг вариант на същата легенда се
твърди, че млад момък от селото се влюбил
в дъщерята на Радол, но тя не отвърнала на
любовта му и той я подмамил, за да падне в
пропастта.

Radolova yama
General information

The cave is also known to local people by the
name of Toshkova dupka. It is located in the village of Gintsi, about 500 meters straight towards
the west-southwest of small artificially made
ponds for fish hatching, located at the top end of
the village, to the left of the main road in the direction of Petrohan.

Access

The location of the fish hatcheries is used for a
starting point. It can be reached by car. From the
hatcheries on one has to walk. The road passes
between the two higher located reservoirs and after a 100 meters to the west it reaches three abandoned buildings. Going around them, on the
left, one will reach a driftway. Next to continue
along the driftway to the south towards the lower
end of the village and to walk about 350 meters.
The driftway meets another driftway. Face to the
slope, an old abandoned dilapidated building
and a large meadow are visible from the crossing. Continue across the meadow to the west and
pass near the destroyed building. After about 100
meters one will reach a deciduous mixed forest.
In the same direction after another 80 meters
the entrance of the cave is found, located at an
altitude of 1205 meters. Walking from the parked
cars to the entrance of the cave is about 30 minutes without luggage.

Legends

There are several legends related to the names
of the cave. The first is about a local landowner
called Radol and his daughter. The legend tells
that her cart fell down in the pit and Radol was
ill from grief and died. Hence the main name of
the pit. In another version of the same legend
a young man from the village fell in love with
Radol’s daughter but she did not respond to his
love and he lured her to fall into the pit.
Another legend tells of a local thief named
Toshko that sometimes threw the stolen things
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Друга легенда разказва за местен крадец на into the pit in order not to be caught. This legиме Тошко, който понякога хвърлял открадна- end is the reason for the other name for Radolova
тото в пропастта, за да не го хванат. Тази леген- yama.
да е причината за другото име на Радолова яма.

История и любопитни факти

За пещерата е съобщено за първи път още
през 1895 г. в научните публикации на братята Карел и Херман Шкорпил. През 1959 г. новосъздаденият Комитет по пещерен туризъм
организира експедиция за проучването на
пропастта. В екипа за проникване в отвесната
пещера са участвали Т. Мичев, А. Денков, В.
Бешков, С. Пенчев. Героичното влизане, което
групата предприела през 1959 г., е наблюдавано
с особен интерес от над 50 жители на селото.
По това време все още не е имало специализирани съоръжения за спускане по въже и за
проникването е използвана 50-метрова въжена стълба, предоставена от П. Трантеев. След
като стълбата не успяла да стигне до дъното
на пропастта, се наложило да бъде вързана с
допълнително въже, за да се спусне до долу. Успоредно със слизащия по стълбата се е спускал
и запален петромакс, който да осветява пътя
на проникващия в пещерата. По време на експедицията е била направена и първата карта
на пещерата с дълбочина от 88 м.
Петнадесет години по-късно, по време на
организирана експедиция от ПК „Еделвайс“,
Т. Даалиев и Н. Гладнишки правят проникване с цел проверка за евентуално продължение
и изготвяне на нова карта на пропастта, с която да установят реалната ú дълбочина. След
обработването на снетите данни и изготвянето на новата карта дълбочината на пропастта
се изчислява отново на 88 м.
През 2012 г. пещерата е екипирана със стационарни планки от пещерняци от Пещерен
клуб и спелеоучилище „София“ – Иво Бусерски и Енчо Енчев.

Резултати

В периода от края на 2014 г. до началото на
2016 г. пещерата е обект на целенасочени спелеоложки проучвания, включени в дейностите
по проект „Невидимото богатство на подзем88

History and interesting facts

The cave was first reported back in 1895 in
the scientific publications by Karel and Herman
Shkorpil bros. In 1959 the newly created Committee on Cave Tourism organized an expedition
to study the pit. The team to penetrate the vertical
cave was: Mitchev T., A. Denkov, V. Beshkov, S.
Penchev. The heroic challenge, which the group
undertook in 1959 was observed with particular
interest from more than 50 villagers. At that time
there were still no specialized facilities for rope
descending and for descending a 50-foot rope
ladder provided by P. Tranteev was used. Once
the ladder failed to get to the bottom of the pit, it
had to be tied up with an extra rope to descend to
the bottom. Along with the man a lit tilley lamp
descended too, to illuminate the way into the
cave. During the expedition the first map of the
cave was made, measuring the depth of 88 m.
15 years later, in an expedition organized by
SC “Edelweiss”, T. Daaliev and N. Gladnishki
made a descent to check for possible extension
and to survey a new map of the pit and to establish its real depth. After processing the gathered
data and drawing the new map the depth of the
pit was calculated again to be 88 meters.
In 2012 the cave was rigged with fixed anchors
by cavers of Speleological Club and Speleo School
Sofia – Ivo Buserski and Encho Enchev.

Results

From late 2014 to early 2016 the cave was a
subject of speleological studies included in the
activities under “Hidden wonders of the underground world” project. Within the project a new
digital map was surveyed and a 3D model of the
cave was made. Biospeleological samples were
collected, some of them described in the articles
of this issue. The project launched monitoring of
background radiation and more accurate measuring the amount of radon in the cave. It was
found that the entry of the cave is used for shelter

ния свят“. В рамките на проекта беше изготвена нова дигитализирана карта и 3D модел на
пещерата. Събрани бяха биоспелеологични
проби, някои от които са описани в статиите
към това издание. Проектът постави началото на мониторинг на радиационния фон и поточно измерване на количеството радон в пещерата. Установено бе, че привходните части
на пещерата се ползват за убежище от двойка
горски улулици. В рамките на проекта бе направен парапет около входа на пещерата, целящ да предпази диви животни от евентуално
падане в пропастта и да ограничи достъпа на
хора, изхвърлящи там боклуците си. Направено бе и почистване на дънните части на пещерата, в които имаше останки от изхвърлени изолации от кабели. Основни участници
в целенасочените проучвания и изследвания
в пещерата бяха пещерняците от ПКСУ „София“ А. Влайкова, А. Филчева, В. Георгиев, В.
Желязкова, Е. Енчев, С. Горанов и др.
По последната картировка от 2015 г. дълбочината на Радолова яма е 72 м при дължина 82 м.
Направено е пълно техническо описание и
подробно описание на достъпа за пещерата,
като копия от тях са предоставени на завеждащия Главната картотека на пещерите към
Българска федерация по спелеология и се
съхраняват в архивите на Асоциация на спелеоклубовете в София и на Пещерен клуб и
спелеоучилище „София“.

Описание на пещерата

Входът на Радолова яма е стръмен въртоп
с продълговата овална форма с размери около 5 на 8 м. Почти веднага се стеснява до 2-3
м. Следва един отвес с дълбочина около 60 м,
който е разделен на две от силно наклонена
площадка. След дъното на отвеса има отново
стръмен наклон до дъното на пещерата, което
представлява непроходим блокаж. Пещерата
е сравнително бедна на вторични образувания. Често се използва от пещеролюбивите
прилепи за убежище, но до момента пещерняците не са попадали на колонии със значителен брой екземпляри.

by a pair of tawny owls. Within the project a railing around the cave entrance was made, aiming
to prevent wild animals occasionally falling into
the pit and to limit access by malicious people to
dump their garbage there. The bottom parts of the
cave were cleaned, where there were remains of
discarded cable insulation. Main participants in
the targeted studies and research in the cave were
cavers of SCSS Sofia: A. Vlaykova, A. Filcheva, V.
Georgiev, V. Zhelyazkova, E. Enchev, S. Goranov
and others.
According to the last mapping in 2015 г. the
depth of Radolova yama is 72 m at a length of
82 m.
Full technical description and a detailed description of the access to the cave are made, copies of which were submitted to the superintendent
of the Cadaster of caves in Bulgarian Federation
of Speleology and are stored in the archives of the
Association of Speleoclubs in Sofia and Caving
Club and Speleo School – Sofia.

Cave description

The entrance to Radolova yama is a steep
ponor of elongated oval about 5 to 8 meters. It
almost immediately narrows to 2-3 m. Then a pit
about 60 meters deep follows, divided by a highly
sloped ramp. After the bottom of the pit there
is again a steep slope to the bottom of the cave,
which is an impassable breakdown. The cave is
relatively scarce of speleothems. It is often used
by cave dwelling bats for shelter, but so far cavers have not come across colonies of substantial
number.
We used for this description: The Main
archive of the Bulgarian Federation of Speleology
and observations of the authors made during the
visits of the cave were used.
Encho Enchev,
Vladimir Georgiev
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За изготвяне на описанието е използван Заскоко / Zaskoko cave
архив от ГКП към БФСп и наблюденията на Снимка: Антония Влайкова / Photo: Antoniya Vlaykova
авторите, направени по време на посещения
на пещерата.
Енчо Енчев, Владимир Георгиев
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Заскоко

Zaskoko

Обща информация,
история и достъп

General information,
history and access

Пещерата се намира в землището на с.
Гинци, местността Мегерова кукла. Попада
в границите на скалния комплекс „Заского“,
обявен за природна забележителност със заповед № 1141 от 15 декември 1981 г. Пещера
Заскоко (разликата в изписването с едноименния скален комплекс вероятно се дължи
на по-доброто звучене с буква к) е част от
групата на защитените обекти, намиращи се
на територията на скалния комплекс, и единствената от тях пропастна пещера.
Първата карта на пещерата е изготвена от
Ангелина Петкова и Валентин Вълчев – пещерен клуб „Черни връх“, по време на клубна
експедиция през 1978 г.
По-късно през 1994 г. Здравко Илиев
(Здравеца) и Д. Тодоров изготвят нова карта
на пещерата, която се съхранява в Главната
картотека към Българска федерация по спелеология. Според картата, пещерата е с дълбочина от 24 метра и дължина от 105 м.
Пещерата е известна на местното население. За разлика от останалите пещери от защитения скален комплекс, намиращи се в основата на скалния венец, Заскоко се намира в
горната му част. До входа се стига, като се използва достъпът към другите пещери (Динева
пещ, Светата вода, Кривата пещ и Подмола).
Следвайки пътеката, се върви в подножието на
венеца на юг, докато се излезе на перпендикулярно дере, идващо от дясно. Завива се по него
и то се следва около 100 м нагоре. В началото се
минава през гора, която постепенно в дясно се
разрежда. След това се завива отново надясно
и се продължава обратно на север, като се следи ръба на венеца. Тук се минава през множество храсти, без ясна пътека. Около 150 м след
завоя, в участък с по-малко храсти, се намира
входът на пещерата. Разположен е в основата
на малък скален венец с ширина около 2 метра
и височина 1 метър, сред люляци. Входът е малък, но при липса на растителност се вижда от
асфалтовия път към с. Гинци.

The cave is located in the land of Gintsi village, the area of Megerova Kukla. It falls within
the boundaries of the rock complex Zaskogo
declared a natural landmark by Order № 1141
of December 15, 1981. Cave Zaskoko (the difference in spelling with the rock complex is probably due to better sounding with “k”) is part of
the protected sites located on the territory of the
rock complex, and the only sinkhole.
The first map of the cave was made by Angelina Petkova and Valentin Valchev – Caving Club
“Cherni Vrah” during a club expedition in 1978.
Later in 1994 Zdravko Iliev (Zdravetza) and
D. Todorov drew a new map of the cave, which is
stored in the Main archive of the Bulgarian Federation of Speleology. According to the map, the
cave has a depth of 24 meters and a length of 105
meters.
The cave is known to the local people. Unlike other caves from the protected rock complex
which are located at the base of the rock, Zaskoko
is located in the upper part. The entrance can be
reached using the access to the other caves (Dineva Pesht, Svetata Voda, Krivata Pesht and Podmola). Following the path, go at the foot of the
rock crown to the south, until you reach a perpendicular ravine, coming from the right. Turn,
following the ravine and follow it about 100 meters up. At first, there is a forest which gradually
becomes thin on the right. Then turn right again
and continue back north, while following the
edge of the rock crown. There is no clear path and
many shrubs should be passed. About 150 meters
after the turn in an area with less shrubs, lies the
entrance to the cave. It is situated at the base of a
small rock with a width of about 2 m and a height
of 1 meter, among lilacs. The entrance is small,
but in the absence of vegetation can be seen from
the road to Gintsi village.
Alpine chough nest in the cave.
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В пещерата гнездят хайдушки гарги.

Описание на пещерата

Cave description

The entrance is wide 1 meter and high about
0.6 meters and is inverted trapezoid. It directly
falls into a free-fall 14 meters pit. Under the pit
is roughly the middle of a hall with impressive
size. It is located along the rock crown in direction north-south. In the middle it is about 10-11
meters wide and it narrows gradually towards
both its ends. Length in both directions extends
approximately to 40 meters. The floor is a breakdown, in places the gaps between the stones are
completely filled with sediments. To the north, the
hall descends steeply down through two muddy
and slippery steps. Below them, the bottom is flat
and clean and then goes steeply up, but it is now
covered with flowstones. At the top end, the hall
narrows and ends in a niche with dendrites, stalactites and flowstone.
In the south the hall goes mostly horizontally,
and there are several large rock blocks. After that
starts a slope with gravel and flowstone. The floor
descends a little and finally after a steep section,
an impassable flowstone narrowing is reached. A
slight expansion can be seen, but there is no flow
of air or echo to suggest a possible continuation.
Near the bottom of the pit and to the south,
there are small pits through which you can go below the breakdown that forms the bottom of the
hall. There is a small gallery about 15 meters long,
with muddy floors and walls with dendrites.

Входа е широк 1 м и висок около 0,6 м и
и представлява обърнат трапец. От него директно се изпада в 14 м отвес тип камбана.
Под отвеса се попада приблизително в средата на зала с впечатляващи размери. Тя е
разположена успоредно на венеца в посока
север-юг. В средата си е широка около 10-11
м и постепенно се стеснява към двата си края.
По дължина и в двете посоки се простира на
приблизително по 40 м. Подът представлява
блокаж, като на места пролуките между камъните са изцяло запълнени с наслаги. На север
залата слиза стръмно надолу през два кални
и хлъзгави прага. Под тях дъното се изравнява и изчиства и след това тръгва стръмно
нагоре, но вече е покрито с натеци. В горния
край залата се стеснява и приключва в ниша с
дендрити, сталактити и натеци.
На юг залата тръгва предимно хоризонтално, като се преодоляват няколко големи
скални блока. След тях започва изкачване с
чакъл и натеци, преминава се през малко снижение на пода и накрая след стръмен участък
се достига до непроходимо стеснение с натеци. След него се вижда леко разширяване, но
не се усеща течение или ехо, които да подсказват евентуално продължение.
Близо до долния край на отвеса и на юг
има прагове, през които може да се слезе под
Results
блокажа, образуващ дъното на залата. Там се
In 2016 within the project “Hidden wonders
намира малка галерия, дълга около 15 м, с ка- of the underground world”, Vladimir Georgiev
лен под и стени с дендрити.
and Antoniya Vlaykova of CCSS Sofia made a
digital map and a 3D model of the cave. After the
last map was made, the depth of the cave was estiРезултати
През 2016 г. в рамките на проект „Невиди- mated to 33 meters with a length of 133 meters.
мото богатство на подземния свят“, Владимир
Antoniya Vlaykova, Vladimir Georgiev
Георгиев и Антония Влайкова от ПКСУ „София“ направиха електронна карта и 3D модел
на пещерата. След изготвянето на последната
карта дълбочината на пещерата е -33 м с дължина от 133 м.
Антония Влайкова, Владимир Георгиев
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Светата вода
Обща информация

Svetata Voda
General information

Пещерата се намира на десния склон на р.
Гинска, в землището на с. Гинци, местността
Мегерова кукла. Попада в границите на скалния комплекс Заского, обявен за природна
забележителност през 1981 г., като е част от
групата на защитените обекти, намиращи се
на територията на скалния комплекс. Входът
е разположен по средата между входовете на
пещерите Динева пещ и Кривата пещ. Над
входа има поставен голям метален кръст,
който се вижда от главния път, минаващ през
селото. Пещерата е известна отдавна на местното население и дълги години се е ползвала
за светилище, а водата, събираща се в две синтрови езерца в края на пещерата, е считана за
лечебна (Света вода). От там идва и името ú.
Другото име, с което се знае от местните жители, е Светата стъпка заради три образувания
в пода, приличащи на отпечатъци от стъпки,
намиращи се близо до синтровите езерца.

The cave is located on the right slope of Ginska
river, in the land of Gintsi village, Megerova Kukla locality. It is within the boundaries of Zaskogo
rock series and is declared a natural landmark in
1981 as a part of the group of protected sites on
the territory of the rock series.
The entrance is located halfway between the
entrances of Dineva Pesht and Krivata Pesht caves.
A large metal cross is placed above the entrance
and is visible from the main road passing through
the village. The cave was known to the local people
since long ago and it was used as a sanctuary for
many years as the water in the two sinter pools at
the end of the cave was considered curative (“sveta
voda”, meaning “Holy Water”). Hence its name.
The other name by which locals call it is Svetata
Stapka (meaning “The Holy Footprint”) because of
the three formations on the floor near the sinter
pools, resembling footprints.

Любопитни факти и история

According to Neno Atanasov who made a
detailed description of the cave in his book “The
caves in Gintsi village – Sofia”, published in 1940,
local residents believed that the cave had been
visited by a saint who left his footprints on the
floor near the two sinter pools. Every Friday believers with various health problems went into
the cave carrying flowers and gifts, prayed to the
icons and crosses put there, washed themselves
and drank the so called Holy Water. They deeply
believed in its healing power and by their faith
maybe they were healed.
This proves the recent theories that a large
number of diseases are pure imagination of
people and the treatment is done by a simulated,
otherwise ineffective, medical intervention that
is applied with alleged therapeutic effect that it
actually doesn’t possess, or the so-called “placebo
effect”.
The first map of the cave was made on July 17,
1975 by a national expedition by C. Genchev, S.
Manov, M. Vlachkov, members of SC Edelweiss.
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Според Нено Атанасов, описал подробно
пещерата в книгата си „Пещерите при с. Гинци – Софийско“, издадена през 1940 г., местните жители са вярвали, че в пещерата е влизал светец и е оставил отпечатък от стъпките
си върху пода близо до мястото, където се
намират двете синтрови езерца. Всеки петък
вярващите с различни здравословни проблеми са влизали в пещерата, носили са цветя и
дарове, молили са се пред поставените икони
и кръстове, измивали са се и са пиели от така
наречената Света вода, като дълбоко са вярвали в нейната целебна сила и чрез вярата си
може би са оздравявали.
Това доказва твърденията в днешно време,
че голяма част от болестите са чисто въображение на хората и лечението се изразява в симулирана, иначе медицински неефективна интервенция, която се прилага с предполагаемо
терапевтично въздействие, каквото всъщност
няма, или така наречения „плацебо ефект“.

Interesting facts and history

Първата карта на пещерата е направена на
Cave description
17 юли 1975 г. от В. Генчев, С. Манов, М. ВлъSvetata Voda begins with a narrow sloping enчков, членове на ПК „Еделвайс“, по време на trance, about 1 m to 2 m and spreads towards the
провеждане на републиканска експедиция.
southwest. At the beginning to the right there is a
short and narrow parallel branch connected back
to the main one. The gallery gradually expands in
Описание на пещерата
Светата вода започва с тесен наклонен a hall 10 by 10 meters. The floor is clay, scattered
вход около 1 м на 2 м и се развива в посока with gravel and stones, in many places there are
югозапад. В началото в дясно има къс и тесен diggings by treasure hunters. Many scribblings
паралелен ръкав, който се свързва обратно and graffitti left by “believers” and other maliкъм основния. Постепенно галерията се раз- cious visitors can be seen on the walls. From the
ширява в зала с размери 10 на 10 м. Подът е end of the hall, to the right after a small ramp a
глинест и отрупан с чакъл и камъни, на много short gallery begins with flowstone formations
места има изкопи от иманяри. По стените се and retaining seasonal puddles. Here are the
виждат много драсканици и надписи, оставе- so-called “holy water” and “holy footprint”. This
ни от „вярващите“ и други недобронамерени gallery ends with flowstones and bedrock. In the
посетители. От края на залата в дясно след hall before there are two chimneys that may be
малък праг започва къса галерия с натечни checked for extensions.
образувания и сезонни задържащи се локви,
където са и така наречените „светата вода“ и
Results
„светата стъпка“. Тази галерия завършва с наIn “Hidden wonders of the underground
теци и основна скала. В залата преди това има world” project in 2014 to 2015 a digital map and a
два комина, които е възможно да се проверят 3D model of the cave were made by the cavers of
за продължения.
CCSS “Sofia”. Cave fauna was manually collected,
which helped to summarize the results related to
the project.
Резултати
While preparing the description Neno AtaПо време на реализирането на проект
„Невидимото богатство на подземния свят“, в nasov’s book “Caves in the village Gintsi – Sofia”,
периода 2014 г.-2015 г. бяха направени елек- 1940 was used, as well as the Main archive of the
тронна карта и 3D модел на пещерата от пе- Bulgarian Federation of Speleology.
щерняци от ПКСУ „София“. Беше направен и
					
ръчен сбор на пещерна фауна, който спомогEncho Enchev, Vladimir Georgiev
на за обобщаване на резултатите, свързани с
проекта.
При изготвяне на описанието е ползвана
книгата на Нено Атанасов „Пещерите при
село Гинци – Софийско“ от 1940 г. и архив от
Главната картотека на пещерите към БФСп.
Енчо Енчев, Владимир Георгиев
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Подмола

Podmola

Обща информация,
история и достъп

General information,
history and access

Пещерата се намира в землището на с.
Гинци, местността Мегерова кукла. Попада
в границите на скалния комплекс „Заского“,
обявен за природна забележителност през
1981 г. Подмола е част от групата на защитените обекти, намиращи се на територията на
скалния комплекс.
По време на събирането на информация
за пещерите в района на селото за нуждите
на проект „Невидимото богатство на подземния свят“ не беше открито нищо свързано с
пещерата в исторически план. Единствената
стара карта, съхраняваща се в архива на Главната картотека към Българска федерация по
спелеология, е изготвена от Здравко Илиев
(Здравеца) през 1976 г. Възможно е пещерата
да e била описана в някоя от научните публикации на братята Карел и Херман Шкорпил
при изследването на пещерите в района, тъй
като входът на пещерата е голям и се вижда
от главния път, влизащ в селото. Пещерата се
познава добре от местното население. Възможно е да е била ползвана за кошара или
място за пладнуване на стада овце от местните овчари преди години, както се е случило с
Динева пещ. До входа се достига сравнително
лесно, използва се достъпът до другите пещери (Динева пещ, Светата вода и Кривата
пещ). След като се подмине входът на Кривата пещ, се продължава още около 300 м на юг
покрай основата на скалния венец и се стига
до пещерата.

Описание на пещерата

Входът е размери 10 на 10 м. Сечението му
има трапецовидна форма с наклонена основа.
Заставайки с лице към входа, в дясно в основата на скалния венец има праг и друг помалък вход на дупка, която сме обединили с
Подмола като част от пещерата. Образувалата
се пещера е с една основна галерия с дължина
от 30 м и направление североизток-югозапад

The cave is located in the land of Gintsi village, in Megerova Kukla locality. It falls within
the boundaries of Zaskogo rock series declared
a natural landmark in 1981. Podmola is part of
a group of protected sites on the territory of the
rock series.
In the course of collecting information about
caves in the village for the needs of the “Invisible
wealth of the underworld” project nothing was
discovered relating to the cave in historical aspect. The only old map, stored in the Cadaster of
caves in Bulgarian Federation of Speleology was
surveyed by Zdravko Iliev (Zdravetza) in 1976.
It is possible the cave to have been described
in one of the scientific publications by Karel and
Herman Shkorpil bros. in their study of caves in
the region, since its entrance is large enough and
visible from the main road to the village. The cave
is well known by the local people. It may have
been used as a sheep-fold or place for nooning of
flocks by local shepherds years ago, as it happened
with Dineva Pesht. The entrance can be reached
relatively easy, access to the other caves to be used
(Dineva Pesht, Sveta Voda and Krivata Pesht).
Once the entrance of Krivata Pesht passed, one
continues south a 300 m further along the base of
the rock face and reaches the cave.

Cave description

The entrance is 10 by 10 meters. Its cross section has a trapezoid shape with a sloping base.
Facing the entrance, at the base of the rocks there
is a threshold to the right and another smaller entrance of a hole that is combined with Podmola as
a part of the cave. The resulting cave is with one
main gallery with a length of 30 meters and the
entrance facing northeast-southwest. The cave
has two floors, the second one can be reached by
climbing. Access to the top floor is relatively difficult, but in contrast it is much more beautiful
than the first. The walls of the entrance areas are
dotted with signs and graffiti left by visitors to the
cave (not cavers).
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Подмола / Podmola

Снимка: Александър Лазаров / Photo: Aleksandar Lazarov

от входа. Пещерата има два етажа, до втория
се достига с катерене на класика. Достъпът
до горния етаж е сравнително труден, но за
сметка на това той е значително по-красив
от долния. Стените на привходните части са
осеяни с надписи и драсканици, оставени от
посетители на пещерата (не пещерняци).

Results

In 2016 within the “Hidden wonders of the
underground world” project, Encho Enchev and
Petya Taleva of CCSS Sofia made a digital map
and a 3D model of the cave. Data collection was
performed using a DistoX laser rangefinder and
tablet and subsequent digital processing was
done in Therion software. After this most recent
map was made, the length of the cave is estimated
Резултати
През 2016 г. в рамките на проект „Невиди- to be 56 meters with a height difference of 19 meмото богатство на подземния свят“ Енчо Ен- ters.
чев и Петя Талева от ПКСУ „София“ направиEncho Enchev
ха електронна карта и 3D модел на пещерата.
Събирането на данни бе извършено с помощта на лазерна рулетка DistoX и таблет, а последващата електронна обработка бе направено в програмата Therion. След изготвянето на
последната карта дължината на пещерата се
изчислява на 56 м и денивелация 19 м.
Енчо Енчев
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Таневска дупка

Tanevska Dupka

Обща информация,
достъп и описание

General information,
access and description

Пещерата се намира в землището на с.
Губеш, в местността Билин дол на 1,2 км от
„Ловната хижа“ в посока север-северозапад
по права линия и азимут 324 градуса. Таневска
дупка е малка пещера с няколко последователни прага и една основна галерия, развиваща се в посока от юг на север. За проникване в
пещерата не е нужна специализирана екипировка, използваща се при Техниката на единичното въже (ТЕВ). Входът на пещерата се
намира в основата на малък въртоп с почти
идеално кръгла форма. Директно от входа започва и първият праг с дълбочина около 2,5
м, който се преодолява на класика. Непосредствено след него се стига до стеснение и втори
праг с дълбочина от 2 м, който също се преминава на класика. След преминаването му се
стига до основната галерия на пещерата.
От там в ляво след около 4 м се стига и
до трети праг с дълбочина от 4 м. След прага галерията продължава още около 3 м със
стръмен наклон и завършва с непроходимо
стеснение, което се явява дъно на пещерата.
Тръгвайки вдясно по основната галерия,
се излиза в зала, подът на която е покрит с
чакъл и камъни. В края на залата има един
праг с височина 3 м, от който се излиза в друга по-малка зала с две разклонения. Едното е
праг с височина 1,5 м, а другото е пукнатина в
скалата с дълбочина 1 м, която се стеснява и
става непроходима. В пещерата не се срещат
натечни образувания.

The cave is located in the land of Gubesh village in Bilin Dol locality, 1.2 km from the hunters’ hut north-northwest in a straight line to
a heading of 324 degrees. Tanevska Dupka is a
small cave with several successive ramps and
a main gallery, spreading in the direction from
south to north. Entering the cave does not need
specialized equipment used in the Single Rope
Technique (SRT). The cave entrance is located at
the bottom of a small ponor with almost perfectly round shape. Right from the entrance the first
ramp begins with a depth of about 2.5 meters,
which can be passed by climbing. Immediately
after, a narrow passage comes and a second ramp
2 meters deep, which can be passed by climbing,
too. After passing it, the main gallery of the cave
is reached.
From there to the left, after about 4 meters
there is a third step with a depth of 4 meters. After the ramp the gallery continues with about 3
meters steep slope and ends with impassable narrowing, which is the bottom of the cave.
Starting to the right, along the main gallery, one reaches a hall with a floor covered with
gravel and stones. At the end of the hall there is a
ramp with a height of 3 meters leading to another
smaller hall with two branches. One is a ramp
with a height of 1.5 m and the other is a crack
in the rock with a depth of 1 m, which narrows
and becomes impassable. There are no flowstone
formations in the cave.

История

At the time of gathering the information for the
research and study of caves in the region of Godech
municipality, there was only a map from 1980 in
the archives of the Main archive of the Bulgarian
Federation of Speleology. The map was made by
one of the club expeditions of Cherni Vrah Caving Club. According to the old map the cave is 49
meters long with a height difference of -12 m from
the entrance and +2 m or total of 14 meters.
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По време на събирането на информация
за изследването и проучването на пещерите в
района на община Годеч в архивите на Главната картотека към Българска федерация по
спелеология до момента имаше единствено
карта от 1980 г. Картата е направена при провеждането на една от клубните експедиции
на пещерен клуб „Черни връх“. По данни от

History

Пещера Дакса
Обща информация и история

старата карта пещерата е с дължина 49 м и Заскоко / Zaskoko cave
денивелация от входа -12 м и +2 м или обща Снимка: Антония Влайкова / Photo: Antoniya
Vlaykova
денивелация от 14 м.

Резултати

През 2015 г. в рамките на проект „Невидимото богатство на подземния свят“ пещерняци от Пещерен клуб и спелеоучилище
„София“ направиха електронна карта и 3D
модел на пещерата. Събирането на данни бе
извършено с помощта на лазерна рулетка и
таблет, а последващата електронна обработка
бе направена с програмата AutoCAD. След изготвянето на последната карта дължината на
пещерата се изчислява на 35 м и денивелация
от -14 м.
Енчо Енчев
98

Results

In 2015 within “Hidden wonders of the underground world” project cavers of Speleological Club and Speleo School Sofia made a digital
map and a 3D model of the cave. Data collection
was performed using a laser rangefinder and a
tablet and the subsequent electronic processing
was done in AutoCAD software. After this recent
map the length of the cave is calculated to be 35
meters with a depth of -14 meters.
Encho Enchev

Daksa cave
General information and history

Пещерата се намира в землището на с.
Гинци, в местността Билин дол. За първоначалното ú откриване и проучване не са съхранени почти никакви данни и информация.
Единственият архив, останал от времето на
първите изследователски дейности, е карта на
пещерата, съхраняваща се в Главната картотека към Българска федерация по спелеология. По данните от картата може да се опише,
че пещерата е открита и проучена от пещерен
клуб „Черни Връх“ в края на 70-те години на
20 век. Първата карта на Дакса е направена и
обработена от Захари Дечев на 7 август 1980
г., като е отбелязана дължина от 61 м.
Последващи проучвания и прекартиране на пещерата са направени през 2000 г. от
пещерен клуб „Хеликтит“. След изготвянето
на новата карта и по описание, извадено от
архива на ГКП, общата дължина на пещерата
драстично се смалява спрямо картата от 1980
г. и става 36 м. Към момента картата, направена от пещерен клуб „Хеликтит“, най-вероятно
се съхранява в архивите на пещерния клуб и
не е предоставена в ГКП.

The cave is located in the land of the village of
Gintsi in an area called Bilin Doll. For its initial
discovery and exploration there is almost no data
or information. The only record left since the first
research activities is a map of the cave, stored in
the Main archive of the Bulgarian Federation of
Speleology. According to the map data, it can be
stated that the cave was discovered and explored
by Caving Club Cherni Vrah in the late 70s of the
20th century. The first map of Daksa is made and
processed by Zachary Detchev on August 7, 1980,
and marks a length of 61 meters.
Subsequent studies and re-mapping of the
cave were made in 2000 by Caving Club Helictit.
After the completion of the new map and by descriptions from the archives of the BFSp, the total
length of the cave drastically shrinks, compared
to the map from 1980 and becomes 36 meters. At
the moment, the map made by Caving Club Helictit is probably stored in the archives of the club
and is not submitted to the Main cave archive of
the BFSp.

Описание на пещерата

The cave has several branches, each of which
narrows and becomes impassable. If you go
along the main gallery, which is the most spacious branch, you’ll reach a small step of 1.50
m depth. After you pass it, the gallery divides
into three branches, the widest being the one
on the left. You can reach it after climbing a
step of 2 m. All three branches have dead-ends.
At the beginning, if you go to the right, after the
entrance of the main gallery, there is a branch,
which is actually a squeeze. It splits in two after 6
m. In both directions it is a dead-end.

Пещерата има няколко разклонения, всяко едно се стеснява и става непреодолимо за
преминаване. Тръгвайки по основната галерия, която е разклонението с най-голям обем,
се достига до праг с дълбочина 1,50 м. След
преминаването му галерията се разделя на
три, като най-широкото е вляво след изкачване на праг с височина 2 м. И трите разклонения задънват.
Още в началото, тръгвайки след входа надясно от основната галерия, има разклонение,
представляващо тесняк, който след 6 м се разделя на две. И по двете направления теснякът
задънва.

Description of the cave

Results

In 2015 within the project “Hidden wonders
of the underground world” cavers from Caving
През 2015 г. в рамките на проект „Неви- Club and Speleo School Sofia and Speleo Club
димото богатство на подземния свят“ пещер- Mezdra made the first digital map and 3D model
няците от Пещерен клуб и спелеоучилище of the Daksa cave. Data collection was performed
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Резултати

„София“ и спелеоклуб „Мездра“ направиха
първата електронна карта и 3D модел на пещера Дакса. Събирането на данни бе извършено с помощта на лазерна рулетка и таблет,
а последващата електронна обработка бе
направена в програмата AutoCAD. След изготвянето на последната карта дължината на
пещерата се изчислява на 37 м с денивелация
от 3 м.
Пещерата е сравнително малък обект и за
нея няма данни, свързани с по-специализирани спелеоложки проучвания, освен изготвянето на карта.

using a laser rangefinder and a tablet, and the
subsequent processing was made with the program AutoCAD. According to the last map the
length of the cave is estimated at 37 meters with a
depth of 3 meters.
The cave is a relatively one and there is no data
referring to more specialized speleological studies than drawing the map.
Encho Enchev

Енчо Енчев

Мала Балабанова дупка / Mala Balabanova dupka

Снимка: Александър Лазаров / Photo: Aleksandar Lazarov
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Фиг. 1: Геоложка карта на територията на Община Годеч. Използвани са картни основи от Загорчев и др., 1995, Хайдутов и др., 1995а, 1995b и Янев и др.,
1995.
Легенда: 1 – Кватернерни наслаги; 2 – Долнонеогенски седименти; 3 – Горнокредни седименти; 4 – Долнокредни седименти; 5 – Горноюрско-долнокредни седименти от Западнобалканската карбонатна група; 6 – Средноюрски седименти; 7 – Долноюрски седименти; 8 – Горнотриаски седименти
от Мизийската теригенно-карбонатна група; 9 – Среднотриаски седименти
от Искърската карбонатна група; 10 – Долнотриаски седименти от Петроханската теригенна група; 11 – Пермски седименти; 12 – Карбонски седименти; 13 – Старопланински гранодиорит-гранитов комплекс; 14 – Девонски
седименти; 15 – Силурски седименти; 16 – Ордовикски седименти; 17 – Докамбрий-камбрийски скали; 18 – Геоложки граници: нормална литистратиграфска, на магмените скали, на кватернерните отложения – а) установена;
б) предполагаема; в) несъгласна (трансгресивна); 19 – Разломни структури:
19-1 – Разсед, разлом с неопределен характер: а) установен; б) предполагаем; 19-2 – Възсед: а) установен; б) предполагаем; 19-3 – Навлак: а) установен; б) предполагаем.
Fig. 1: Geological map of Godech municipality. Used map bases by Zagorchev al.,
1995, Haidutov al., 1995a, 1995b and Yanev al., 1995.
Legend: 1 – Quaternary sediments; 2 – Lower Neogene sediments; 3 – Upper
Cretaceous sediments; 4 – Cretaceous sediments; 5 – Upper Jurassic-Lower
Cretaceous sediments of the West Balkan carbonate group; 6 – Middle-Jurassic
sediments; 7 – Lower Jurassic sediments; 8 – Upper Triassic sediments by Moesian
terrigenous-carbonate group; 9 – Middle Triassic sediments from Iskar Carbonate
group; 10 – Lower Triassic sediments of terrigenous Petrohanski group; 11 –
Permian sediments; 12 – Carbon sediments; 13 – Balkan granodiorites-Granite
complex; 14 – Devonian sediments; 15 – Silurian sediments; 16 – Ordovician
sediments; 17 – Precambrian-Cambrian rocks; 18 – Geological limits: normal
lithostratigraphical of igneous rocks of Quaternary deposits – a) established; b)
alleged; c) disagreeing (transgressive); 19 – fault structures: 19-1 – fault, fault
of indefinite nature: a) established; b) alleged; 19-2 – Uplift a) established; b)
alleged; 19-3 – Thrust: a) established; b) alleged.
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Приложение 3 / Supplement 3

Фигура 2.
Leptolyngbya
foveolarum
(Rabenhorst
ex Gomont)
Anagnostidis et
Komárek.
Figure 2.
Leptolyngbya foveolarum (Rabenhorst ex Gomont)
Anagnostidis et
Komarek.

Фигура 1. Вход на пещера Динева
пещ с макроскопски видим спелеофитон върху стените.
Figure 1. Dineva pesht cave entrance
with macroscopically visible speleophyton on the walls.

Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer от Балабанова дупка.
Снимка: Благой Узунов
Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer from Balabanova dupka.
Photo: Blagoy Uzunov
Фигура 3. Вегетативни клетки
и автоспори
(посочени със
стрелка) на
Muriella terrestris
J. B. Petersen.
Figure 3. Vegetative cells and autospores (indicated
by an arrow) of
Muriella terrestris
J. B. Petersen.

Култура на Pseudogymnoascus destructans
Снимка: Виолета Желязкова
Culture of Pseudogymnoascus destructans
Photo: Violeta Zhelyazkova

Фигура 5. Nostoc
puctiforme
(Kützing ex Hariot)
Hariot.
Фигура 4. Coccomyxa confluens
Figure 5. Nostoc
(Kützing) Fott.
puctiforme
Figure 4. Coccomyxa confluens (Kutzing ex Hariot)
(Kutzing) Fott.
Hariot
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Фигура 1. Събиране на пещерни животни.
Фигура 2. Събиране на проби от подземни
Снимка: Герасим Леков
води с мрежа Цветков. Снимка: Иво Тачев
Fig. 1. Collecting underground animals.
Fig 2. Collecting underground water samples by
Photo: Gerasim Lekov
Cvetkov net. Photo: Ivo Tachev

Приложение 5 / Supplement 5

Външен вид на Scoliopterix libatrix.
Снимка: Антония Влайкова
Scoliopterix libatrix.
Photo: Antoniya Vlaykova

Външен вид на Светломразец (Pheggomisetes
globiceps).
Снимка: Ростислав Бекчиев
Pheggomisetes globiceps.
Photo: Rostislav Bekchiev

Meta menardi е често срещан паяк в българските пещери.
Снимка: Антония Влайкова
Meta menardi is often seen in Bulgarian caves.
Photo: Antoniya Vlaykova

Фигура 3. Карстов блато.
Снимка: Димитър Кожухаров
Fig. 3 Karst swamp.
Photo: Dimitar Kozuharov

Фигура 4. Събиране на проби от карстово
блато.
Снимка: Димитър Кожухаров
Fig. 4. Sampling Karst swamp.
Photo: Dimitar Kozuharov
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Triphosa dubitata в Кривата пещ.
Снимка: Антония Влайкова
Triphosa dubitata in Krivata pesht.
Photo: Antoniya Vlaykova
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Голям нощник
(Myotis myotis).
Снимка:
Боян Петров
Greater mousedeared bat (Myotis
myotis).
Photo:
Boyan Petrov
Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros).
Снимка: Боян Петров

Остроух нощник
(Myotis blythii) с
типичното за P.
destructans обрастване по носа.
Снимка:
Боян Петров
Lesser mousedeared bat
with typical
P. destructans
growth on the
nose.
Photo:
Boyan Petrov
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Lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros).
Photo: Boyan Petrov

Група от зимуващи дългопръсти
нощници (Myotis
capaccinii).
Снимка:
Боян Петров
Cluster of
hibernating
Long-fingered
bats (Myotis
capaccinii).
Photo:
Boyan Petrov
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Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). Снимка: Александър Лазаров
Lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros). Photo: Aleksandar Lazarov
Зимуваща колония на пещерни дългокрили прилепи (Miniopterus schreibersii).
Снимка: Боян Петров
Wintering colony of Schreiber’s bats (Miniopterus schreibersii).
Photo: Boyan Petrov

Малки
подковоноси,
заснети по
време на зимен
мониторинг в
пещера Шамак.
Снимка:
Антония
Влайкова
Lesser
horseshoe bats,
photographed
during winter
monitoring in
Shamaka cave.
Photo:
Antoniya
Vlaykova
110

Пещерен дългокрил прилеп
(Miniopterus
schreibersii).
Снимка:
Боян Петров
Schreiber’s bat
(Miniopterus
schreibersii).
Photo:
Boyan Petrov
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Трицветен
нощник (Myotis
emarginatus).
Снимка:
Боян Петров
Geoffroy’s
bat (Myotis
emarginatus).
Photo:
Boyan Petrov

Големи нощници в Балабанова дупка.
Снимка: Красимир Колевски

Трицветен нощник в Балабанова дупка, заснет по време
на зимен мониторинг.
Снимка: Антония Влайкова
Geoffroy’s bat, photographed during winter monitoring in
Balabanova dupka.
Photo: Antoniya Vlaykova
Голям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum).
Снимка: Боян Петров
Greater horseshoe bat
(Rhinolophus ferrumequinum).
Photo: Boyan Petrov
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Moused-eared bats in Balabanova dupka.
Photo: Krasimir Kolevski

Зимен мониторинг на пещеролюбиви прилепи
в Балабанова
дупка
Снимка: Антония
Влайкова
Winter
monitoring of
cave-dwelling bats
in Balabanova
dupka.
Photo: Antoniya
Vlaykova
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Картиране в Балабанова дупка.
Снимка: Александър Лазаров

Картиране в Динева пещ
Снимка: Александър Лазаров
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Cave surveying in Dineva pesht.
Photo: Aleksandar Lazarov

Пещерни бисери.
Снимка: Милен Нейчев

Cave surveying in Balabanova dupka.
Photo: Aleksandar Lazarov

Cave pearls.
Photo: Milen Neychev
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Мала Балабанова дупка.
Снимка: Александър Лазаров

Mala Balabanova dupka.
Photo: Aleksandar Lazarov

Пещерна пиявица Trochaeta
bykowskii в Балабанова дупка.
Снимка:
Александър
Лазаров
Cave leech
Trochaeta
bykowskii in
Balabanova
dupka.
Photo:
Aleksandar
Lazarov
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