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Пещерите и пещерната фауна 
в Природен парк „Витоша”

	 За	постигане	на	тази	цел	се	работи	по	следната	ме-
тодика:
¾¾		Поставяне	на	капани	с	примамки	за	улавяне	на	без-
гръбначни	насекоми;
¾¾		Периодично	посещение	на	местата	за	опресняване	
на	примамката	и	проверка	на	капаните;
¾¾		Събиране	 на	 материал	 от	 пещерите	 чрез	 ръчен	
труд;
¾¾		Наблюдение	и	фотографиране	на	два	вида	прилепи;
¾¾		Обработка	на	данните	от	специалисти	по	безгръб-
начната	фауна.

	 След	направените	проучвания	се	установи	следното:
¾¾  106 вида	 безгръбначни	 животни	 са	 нови	 за	 този	
дял	 на	 планината,	 като	 от	 тях	 23	 вида	 са	 нови	 за	
безгръбначната	фауна	на	Витоша,	10 - за България 
и 3 - за Балканския полуостров.
¾¾		Има	силно	влияние	на	човека	в	пещерите,	което	се	
изразява	 в	 неконтролируемо	 влизане,	 иманярска	
дейност,	 замърсяване	 с	 отпадъци	 и	 дейности	 на	
аматьори	с	цел	разкриване	на	нови	тунели	и	раз-
ширяване	на	галерии.

	 В	резултат	на	това	изследване	се	предлагат	следни-
те	мерки	за	намаляване	на	негативното	влияние	в	пе-
щерите:
¾¾		Ограничаване	на	достъпа	до	пещерите	за	туристи	
и	пещерняци;
¾¾		Влизане	в	пещерите	само	с	научна	цел	и	само	при	
доказана	такава;
¾¾		Премахване	на	стари	и	недопускане	на	нови	неза-
конни	сметища	в	района	на	пещерите;
¾¾		Да	не	се	допуска	нерегламентирано	влизане	в	пе-
щерите;
¾¾		Да	не	се	допуска	намаляване	на	подпочвените	води;
¾¾		Да	не	се	допуска	разкриване	или	разширяване	на	
нови	галерии	от	аматьори-пещерняци;
¾¾		Да	се	увеличат	експедициите	до	пещерите	с	цел	съ-
биране	на	повече	данни	за	науката	и	по-разширена	
информация	за	пещерите.

	 Пещерите	на	Природен	парк	 „Витоша“	 са	едно	 го-
лямо	богатство,	 което	 трябва	 да	 бъде	 запазено	и	 за	
идните	поколения.	Затова	трябва	стриктно	да	се	спаз-
ват	правилата	и	да	се	вземат	необходимите	мерки	за	
тяхното	опазване,	за	да	се	предотвратят	негативните	
влияния	от	страна	на	човека.

Снимки:	Никола	Дойкин,	архив	ДПП	„Витоша“

Посвещава	се	на	80-годишния	юбилей	на	Природен	
парк	„Витоша“.
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Пещерите	 –	 загадъчни,	 примамливи,	 често	 мистични	 и	
непознати	–	привличат	 с	 тайнствения	 си	 свят,	 с	 тръпката	
на	опасността	и	откривателството,	с	приказни	зали	и	чуд-
новати	 образувания,	 със	 спиращи	 дъха	 подземни	 езера,	
реки	 и	 падове.	 Убежище	 и	 първодом	 на	 човека,	 сега	 на	
много	невидими	дребни	животински	организми	и	също	не	
по-малко	мистични	прилепни	колонии	–	много	крехки	и	
уязвими,	 заради	силно	специализирания	начин	на	живот	
и	местообитание.

Обща характеристика на пещерите
	 Преди	милиони	години,	по	време	на	триаската	и	мезо-
зойска	ери,	започнали	да	действат	процеси,	под	влияние-
то	на	които	са	се	образували	днешните	пещери,	пропасти,	
шахти	и	други	подземни	форми.	Основният	градивен	еле-
мент	бил	варовикът,	 образуван	предимно	от	мекотели	и	
ракообразни,	 отложени	 на	 пластове	 на	 морското	 дъно.	
Под	 влиянието	 на	 земните	 процеси	 и	 преместването	 на	
континентите	варовикът	постепенно	се	е	издигнал	на	по-
върхността.	Варовиковите	райони,	изобилстващи	с	пеще-
ри,	ями	и	сухи	клисури	са	известни	като	карстови,	наре-
чени	на	платото	Карст,	намиращо	се	на	границата	между	
Италия	и	Словения.	
	 Поради	порестата	структура	на	варовика,	водата	се	про-
смуква	към	скалите	по-надолу.	Там	тя	се	смесва	с	въглерод-
ния	диоксид	от	почвата	и	въздуха	и	 се	получава	въглена	
киселина,	която	бавно	разяжда	скалните	маси	в	продълже-
ние	на	хилядолетия.
	 Пещерите	са	природно	проходими	празнини	с	преобла-
даващо	 хоризонтално	 простиране.	 Видовете	 са	 много,	 но	
разпределението	е	главно	по	историко-геоложката	форма-
ция,	през	 която	 са	образувани,	по	 скалния	материал	 (пет-
рографски	принцип),	по	начина	на	образуване,	по	разполо-
жение	в	терена	(възходящи,	низходящи),	по	богатството	на	
пещерна	фауна	и	археологически	материали,	по	възраст.
	 Най-често	срещаните	по	света	са	подземните	или	тези,	
формирани	под	влиянието	на	водата	и	въглеродния	диок-
сид	в	земните	недра.	Характерното	за	тях	е	голямото	раз-
нообразие	на	флора,	фауна	и	образувания	в	тях.	Най-чес-
тите	 са	 сталактитите	 (образувани	 от	 падащата	 от	 тавана	
вода),	сталагмитите	 (издигащи	се	от	пода	на	пещерата)	и	
сталактоните	(при	сливането	на	сталагмит	и	сталактит).
	 Пещерите	 са	 деликатна	 и	 лесно	 ранима	 екосистема,	
силно	влияеща	се	от	процесите,	протичащи	там.	Затова	те	
трябва	да	се	пазят	и	защитават	от	вредните	биотични	и	ан-
тропогенни	влияния,	тъй	като	и	до	днес	си	остават	едни	от	
най-мистериозните	и	атрактивни	места	на	нашата	планета.	

Пещерите в Природeн парк „Витоша”
 Боснешкият карст е	част	от	пещерната	система	на	При-
роден	парк	„Витоша“.	Той	е	част	от	една	от	най-характерни-
те	за	планината	местности	и	е	един	от	символите	на	парка	
със	богатото	си	разнообразие	от	пещери,	пропасти,	флора	
и	фауна.	 Според	 разпределението	 на	 пещерните	 райони	
в	 България,	 направено	 от	 ст.н.с.	 Васил	 Попов	 в	 периода	
1968-1978	година,	той	е	част	от	Средногорско-Тракийската	
област,	Голобърдско-Боснешкия	район.	Обхваща	доломи-
тите	 и	 варовиците	 на	 средния	 и	 горен	 триас	 по	южните	
склонове	на	Витоша,	на	площ	от	около	30	кв.	км,	включ-
ваща	част	от	територията	на	селата	Боснек	и	Чуйпетлово.	
Окарстената	му	част	е	23	кв.	км.	Релефът	е	планински,	със	
средна	надморска	височина	около	900	метра.
	 Карбонатният	състав	на	скалите,	тектонското	напукване	
и	преминаването	на	р.	Струма	през	областта	са	направи-
ли	 възможно	 развитието	 на	 дълбоки	 карстови	 процеси.	
Повърхностният	 карст	 е	 представен	 от	 кари, въртопи и 
валози,	а	подземният	–	от над 40 пещери и пропасти, ня-
кои от които са Духлата (най-дългата пещера в България 
– около 17,5 км), Врелото, Водната, ППД, Живата вода, 
Академик и много други.

Видово богатство на Боснешкия карст
	 Районът	е	изключително	богат	на	безгръбначни	видове.	
По	отношение	на	ендемичните	такива	районът	е	на	второ	
място	в	България.	За	няколко	вида	ракообразни	пещерите	
на	Витоша	са	единственото	място,	откъдето	те	са	познати	
на	науката.	Пещерните	организми	са	много	тясно	специа-
лизирани	и	не	понасят	изменения	на	околната	среда.	Това	
ги	прави	силно	уязвими	и	всички	те	са	поставени	под	за-
крилата	на	закона.
	 Друго	 характерно	 за	 района	 е	 голямото	 разнообразие	
на	прилепи.	Досега	са	намерени	13	вида,	някои	от	които	
са:	малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), голям 
подковонос (Rhinolophus ferrumeqinum), голям нощник 
(Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythi), двуцве-
тен прилеп (Vespertilio murinus), кафяв дългоух прилеп 
(Plecotus austriacus), пещерен дългокрил (Miniopterus 
schreibersii) и	др.	Поради	засиленото	посещение	на	пеще-
рите	през	последните	години,	част	от	колониите	са	изчез-
нали.	 Прилепите	 са	 беззащитни	 животни	 и	 често	 стават	
жертва	на	недобросъвестно	отношение.	Те	са	изключител-
но	полезни	и	всички	са	защитени	от	закона.

Обща характеристика на биологията 
на прилепите
	 Прилепите	 са	 уникални	представители	на	животинския	
свят.	Те	са	единствените	от	всички	бозайници,	които	мо-
гат	да	летят.	Уникалното	при	тях	е	и	това,	че	водят	нощен	
начин	на	живот.	 Това	 тяхно	качество	им	е	помогнало	да	
се	разпространят	в	почти	целия	свят,	освен	в	заледените	
райони	на	северното	и	южното	полукълбо.	Общият	брой	
на	видовете,	познат	на	науката,	е	повече	от	1000,	като	най-
много	са	в	тропическите	области	на	Земята.
	 Учените	знаят	много	малко	за	еволюцията	им	поради	крех-
кия	 им	 скелет,	 който	 фосилизира	 трудно.	 Но	 те	 имат	 една	
основна	 хипотеза.	През	 1960	 година	 в	 пещера	 в	САЩ	е	от-
крит	 предполагаемият	 прародител	 на	 днешните	 припепи	 –	
Onychonycteris finneyi,	датиран	на	около	50	млн.	години.	При	
него	са	налични	белези,	характерни	за	днешните	видове.	
	 На	 Земята	 няма	 друго	 животно,	 което	 да	 има	 такава	
богата	 хранителна	 база,	 каквато	 имат	 прилепите.	 По	 то-
зи	 показател	 те	 се	 разделят	 на	 два	 големи	 подразреда	
–	Megachiroptera	 (плодоядни прилепи)	 и	Microchiroptera 
(истински прилепи).	Едните	се	хранят	основно	с	плодове	
и	нектар,	докато	другите	-	с	насекоми.	Учените	смятат,	че	
двата	подразреда	са	еволюирали	отделно	един	от	друг	и	
това	е	довело	до	днешните	различия	между	тях.	
	 Повечето	прилепи	използват	ехолокация	(изпращане	на	
високочестотни	звуци	и	приемане	на	отразената	вълна)	за	
ловуване	и	общуване	помежду	си.	Чрез	това	си	уникално	
сетиво	те	получават	изключително	точна	информация	за	
големината	и	вида	на	плячката.	Това	им	помага	по	време	
на	ловуването	през	нощта.	Всички	видове,	срещащи	се	у	
нас,	използват	този	метод.	
	 По-голямата	част	от	деня	прилепите	прекарват	в	своите	
убежища,	които	са	най-вече	пещери	и	закътани	от	дневна	
светлина	места.	Там	те	се	и	размножават.	Женските	раждат	
своите	малки	(едно,	много	рядко	две)	от	края	на	май	до	на-
чалото	на	юли,	когато	хранителното	разнобразие	е	и	най-
голямо.	Прилепите	никога	не	трябва	да	бъдат	безпокоени	
през	този	период,	защото	има	опасност	малкото	да	падне	
на	земята	и	да	не	оживее	след	това.
	 От	края	на	ноември	до	началото	на	май	те	изпадат	в	зи-
мен сън (хибернация)	и	жизнените	им	функции	силно	на-
маляват	за	пестене	на	енергия.	Тогава	те	са	и	най-уязвими	
на	външни	влияния.	Едно	необмислено	влизане	в	пещера-
та	може	да	доведе	до	тяхното	събуждане	и	изразходване	
на	жизнените	 запаси	 през	 зимните	 месеци.	 Тогава	 те	 не	
могат	да	преживеят	пролетта	и	умират.	
	 За	разлика	от	гризачите,	прилепите	имат	удивително	дъ-
лъг	живот	–	по	10-15	години	в	естествени	условия,	което	е	
рекорд	за	животни	с	техните	размери.	Те	нямат	естествени	

врагове.	Започват	да	се	размножават	на	2-3	годишна	въз-
раст,	живеят	на	големи	колонии	в	пещерите,	което	може	
да	доведе	до	намаляването	на	популациите	при	срутване.	
Унищожаването	на	старите	широколистни	гори	и	използ-
ването	на	пещерите	за	стопански	цели	също	има	отрица-
телно	въздействие.	Поради	това	прилепите	са	под	строга	
защита	от	закона	във	всички	страни	по	света,	включител-
но	и	в	България.	Правилата	трябва	да	се	спазват	стриктно,	
за	да	не	се	наруши	целостта	на	популациите.

Съвети за поведение в пещерите
	 Трябва	да	се	знае,	че	ПЕЩЕРИТЕ В БОСНЕШКИЯ КАРСТОВ 
РАЙОН НЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ ОТ ТУРИСТИ. 
Те	представляват	сложни	лабиринти	с	множество	галерии	
и	тунели	и	опасността	от	изгубване	и	инциденти	е	изклю-
чително	голяма.	При	посещение	на	всички	останали	пеще-
ри	в	България	трябва	да	се	спазват	следните	задължителни	
правила:
¾¾		Никога	да	не	се	посещават	поединично,	а	винаги	най-
малко	по	четирима;
¾¾		Да	се	ходи	със	здрави	и	непропускливи	обувки;
¾¾		Да	се	носят	поне	два	източника	на	светлина,	както	и	ап-
течка	за	първа	помощ;
¾¾		Да	се	вземат	предпазни	мерки	като	осигуряване	с	въже-
та	и	носене	на	каски;
¾¾		Да	се	влиза	в	пещерите	само	с	водач,	който	ги	познава;
¾¾		Да	не	се	чупят	образуванията	в	тях;
¾¾		Никога	да	не	се	безпокоят	прилепите	по	време	на	зим-
ния	сън	и	размножителния	период;
¾¾		Да	се	избягва	ходенето	в	пещерите	в	незадоволително	
здравословно	състояние;
¾¾		Да	се	уведоми	външен	човек	за	посещението	на	пеще-
рите;
¾¾		При	изгубване	да	не	се	изпада	в	паника.

	 Проектът	 „Изпълнение	 на	 приоритетни	 дейности	
от	 плана	 за	 управление	 на	 ПП	 „Витоша“	 –	 Фаза	 II“,	
финансиран	от	ЕФРР	и	от	Държавния	бюджет	на	Ре-
публика	България	чрез	Оперативна	програма	„Околна	
среда	 2007-2013	 година“	 в	 помощ	 на	 пещерите	 и	 пе-
щерната	фауна.

	 През	последните	 години	на	 територията	на	Природен	
парк	 „Витоша“	 се	 извършват	 дейности	 по	 опазване	 на	
пещерите	и	пещерната	фауна.	Целта	е	да	се	проучат	ор-
ганизмите	в	пещерните	комплекси,	влиянието	на	човека	
върху	процесите,	протичащи	в	тях	и	да	се	предприемат	
мерки	за	намаляване	на	това	влияние.

Напълно увредени от посетители пещерни 
образувания в пещера Пепелянката

Изследователска дейност в пещера Духлата

Колония прилепи Прилепи


