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Предпоставки за образуване 
на пещери и пропасти

 Карстови (разтворими) скали (площ, 
мощност/дебелина на пласта, наклон);

 Система от свързани пукнатини;

 Агресивна вода (дебит, pH);

 Условия за циркулация на водата в 
пукнатините (относителна издигнатост 
на карстовия масив над околния терен), 
местен ерозионен базис*



Видове карстови скали

 Карбонатни скали:
 Варовици [Ca CO3]

 Доломити [Ca Mg(CO3)2 ]

 Мрамори (метаморфозирали варовици и 
доломити)

 Сулфатни скали: 
 Гипс [Ca SO4 ·2H2O]

 Анхидрид [Ca SO4]

 Каменна сол (халит) [Na Cl]. 



Основна формула на карстовия 
процес в карбонатни скали

 Чистата вода не разтваря карбонатите

H2O + CO2 ↔ H2CO3 (въглена к-на)

CaCO3 + H2CO3 ↔ Ca (HCO3)2

калциев хидрокарбонат – само в разтвор

Ca2+ + 2HCO3
-

 Горният химически процес (в посока 
надясно →) се нарича корозия.



Повърхностният терен и 
карста

 Открит карст – над карстовия пласт няма други 
други пластове скали или наслаги

 гол или зачимен (добре развити повърхностни 
карстови форми)

 Покрит карст – залегнал под други

 неспоени наслаги (личат всички по-големи 
карстови форми, без карите)

 или скали - брониран карст (липсват 
повърхностни карстови форми с изключение на 
речните долини, местата с тектонски дислокации 
и периферията).



Стадии на развитие на 
пещерите

 Пукнатинен

 Канален

 Натечен (вторично отлагане)

 Блокажно-циментационен

- Останки от някогашни пещери – скални 
халки, мостове, арки, ждрела и др.



Пукнатинен стадий



Канален стадий



Натечен стадий



Първични и вторични 
карстови форми

 Първични карстови форми – образувани при 
разтварянето (корозия) на основната скала 
[    CaCO3 + H2O + CO2 → Ca2+ + 2HCO3

- ]

съпроводено с други физични и механични 
процеси, водещи до нейното разрушаване и 
отнасяне от водата (ерозия).

 Вторични карстови форми – образувани при 
отлагането на вторичен CaCO3 (синтър)    
[при обратна посока на горния хим. процес] 
и на други минерали върху тавана, стените и 
пода на пещерата, а също и на изхода -
около изворите и по речните легла (бигор).



Повърхностни карстови форми

 Кари и жлебове, карно поле
 Валози, въртопи, карстови блата
 Понори (губилища), слепи долини
 Карстови извори
 Ждрела, казани, прагове, водопади
 Ниши, арки, скални мостове
 Скални гъби, обелиски и др. Феномени
 Бигорни тераси, каскади, водопади 

(вторични)



Валог с 3 въртопа



Отворен въртоп - вход на пропаст
(п. Ледницата, с. Добростан)



Карстово блато 
(мах. Нановица, Ябланица)



Карстово блато 
(Лилов гьол, Карлуково)



Карстово ждрело (р. Андъка, Дряново)



Карстов каньон (р. Негованка, Емен)



Карстов каньон с казани и водопади     
(р. Негованка, Триградска река)



Скална халка (Слонът край Девин)



Скален мост (Еркюприя, Забърдо)



Скален мост (Еркюприя, Забърдо)



Скален мост (Маркова дупка)



Скални феномени
Провъртеника  и  Ритлите



Карстов извор (Тешел)



Карстов извор при маловодие и 
пълноводие (Шундата, г. Бов)



Бигорни образувания

 Бигор /травертин/ - шуплест варовик, 
отлагащ се върху речните наслаги, 
органични останки или жива 
растителност

 Образува тераси, вирове, каскади и 
водопади (вторични)

 Индикация за карстов извор наблизо



Бигорна тераса, вир (с. Крушуна)



Бигорна каскада (с. Крушуна)



Бигорен водопад (с. Хотница)



Бигорни водопади 
с. Бистрец            с. Крушуна



Подземни карстови кухини

 Пещерни галерии (тунели) 

- характерен профил:
 елипсовиден

 полуелипсовиден, камбановиден (върху водоупор)

 крушовиден, каньоновиден

 триъгълен

 Пропасти (кладенци) – от силно удължено 
сечение (по посока на пукнатината), през 
елипсовидно до кръгло сечение

 Пещерни зали

 Сифони (наводнени до тавана галерии)



Елипсовиден тунел



Елипсовиден тунел
(п. Душника, с. Искрец)



Полуелипсовиден тунел 
(п. Хралупата, с. Добростан)



Крушовиден тунел (п. О. Чука / Тизоин)



Каньоновиден тунел 
(п. Янтра / Темната дупка на Лакатник)



Меандри (Водната пещ, с. Липница)



Триъгълен тунел (п. Банковица)



Триъгълен тунел / вход



Външен отвес / кладенец 
(п. Скиришоара, Румъния)



Вътрешен кладенец (п. Голямата гърловина)



Полусифон (п. Башовишки печ)



Сифон (п. Пищирътъ, с. Русаля)



Първични карстови форми
под земята

 Фасетки и мармити

 Жлебове, ребра, кари

 Еврозионни котли и кубета

 Скални халки и мостове

 Скални гъби, колони 

 Блокажи, срутища

 Кремъчни конкреции

 Фосили



Фасетки, ребра



Мармити, еврозионни котли



Кубета



Кубета (с прилепна колония)



Мостове, халки, колони



Кремъчни конкреции



Фосили (п. Бачо Киро, гр. Дряново)



Вторични карстови форми 
(синтрови образувания)

Образуват се при отлагането на вторичен 

калциев карбонат (синтър) и други минерали 
върху тавана, стените и пода на пещерата 

Ca2+ + 2HCO3
- → CaCO3 + H2O + CO2

Полиморфни модификации на CaCO3 :

- калцит (тригонална сингония), 

- арагонит (орторомбична сингония), 

- други (много по-рядко).



Други (по-редки) 
пещерни минерали

Карбонати:
- магнезит Mg2+ + 2HCO3

- → MgCO3 + H2O + CO2

- хидромагнезит  Mg5(CO3)4(OH)2.4H2O

- хънтит  CaMg3(CO3)4 (образуват пещерно мляко)

- малахит Cu2 CO3 (OH)2 , азурит Cu2(CO3)2(OH)2

- доломит и други карбонати;

Фосфати: (брусит CaHPO4.2H2O ,...)

Сулфати: (гипс [CaSO4·2H2O], мирабилит /Na/,...)

Нитрати: (селитра [KNO3], и др.)



Богата украса от калцитни образувания



Арагонитови кристали



Основни видове вторични 
образувания

 Сталактит (на тавана, от капеща вода)   
Видове: цевични, луковични, вретеновидни, вимета, 
морковидни, мечовидни, плосковърхи, аномални

 Сталагмит (на пода, от капеща вода)   Видове: 
пръчковидни, цилиндрични /кратерни/, конични, 
куполни, палмовидни, тополковидни, сложни

 Сталактон (срещтнати сталактит и сталагмит) 
Видове: най-често - като при сталагмитите

 Натек (от стичаща се върху скалата вода)

 Синтрова кора, синтров под (от стичаща се 
върху седименти вода)



Еволюция на сталактит и 
сталагмит до сталактон



Цевични сталактити



Цевични сталактити



Луковични сталактити











Пръчковидни сталагмити / срастнати



Конични сталагмити



Елховиден / палмовиден сталагмит



Тополовидни сталагмити



Цилиндрични сталагмити



Кратерни сталагмити





Сталагмити върху синтрова кора



Сложен (съставен) сталагмит



Сталактончета - малки



Сталактони – по-големи



Натеци



Синтрови кори



Синтрова кора (език)



Други характерни вторични 
образувания

 Драперии /завеси/ (от подлизваща вода)

 Повлеци, петльов гребен (от сълзяща вода или 
конденз)

 Синтров водопад, каскада (мощен натек с такава 
форма, често – под активен или периодичен водопад)

 Синтров щит, барабан (висяща синтрова кора с нови 
образувания по периферията)

 Дендрити (от пръскаща вода)

 Синтрови джобчета, панички, езера, прегради 
(от стичаща се по неравности вода)

 Пещерно /лунно/ мляко (полутечно, пастовидно или 
сухо)





Гигантска 
мечовидна 
драперия с 
височина 
над 11 метра



Повлеци



Синтрови водопади



Синтрова каскада



Синтров щит



Синтров барабан



Дендрити



Дендрити





Синтрови джобчета, панички



Синтрови джобчета



Синтрови езера



Пещерно мляко



Образувания в синтрови езера

 Карбонатни плаки

 Езерни яки, люспи, кори

 Пещерна юфка (начупени кори и люспи по дъното)

 Коралити (по дъното и стените под водната повърхност)

 Пещерни лилии (плитчини, калцирани до повърхността с 

периферия от езерна кора)

 Боздугани (сталактити, частично потопени в езеро –

постоянно или периодично)

 Свещници (сталагмити / сталактони, частично потопени в 

езеро – постоянно или периодично)



Карбонатни плаки



Езерни кори, яки



Коралити, лилии, боздугани



Боздуганчета



Свещници



Свещници (п. Елата)





По-редки вторични 
образувания

 Пещени бисери /перли/
 Местообразуване: в егутачни ямки или плитки 

езера (с неспокойна вода) около подвижно ядро 
на кристализация

 Повърхност: гладка полирана (порцеланови), 
матова или шуплеста (захаровидни)

 Форма: сферична или неправилна (според 
формата на зародиша)

 Размер: оолити- Ø ≤ 2mm < Ø -пизолити

 При загуба на подвижност се срастват с основата



Пещени бисери - оолити



Пещени бисери - пизолити





Пещени бисери с неправилна форма



По-редки вторични 
образувания (2)

 Хеликтити

 Пещерни цветя /антодити/

 Кристални друзи, агрегати

 Микрокристали, игли, влакна

 Гипсови цветя и рози (извити кристали, 
израстват от основата)

 Пещерна коса



Хеликтити



Хеликтити



Хеликтити



Сталактити и антодити



Антодити



Игли, влакнести кристали (арагонит)



Гипсови цветя (Mammoth Cave, USA)



Гипсови кристали, друзи 
(Млинки, Украйна)



Гипсови кристали (Млинки, Украйна)



Смесени и други пещерни 
форми

 Корозионни форми върху синтрови 
образувания (при промяна в pH на 
водата)

 Калцирани първични форми или 
седименти

 Калцирани кости 

 Леопардова или тигрова кожа



Корозия на синтрова кора



Мармити върху синтрова кора



Калцирани кости



Калциран скелет на лисица



Леопардова кожа (Ягодинска п-ра)



Тигрова кожа (Живанина дупка)



Тигрова кожа (п. Бяла река)



Пещерни седименти

 Глина

 Пясък 

 Чакъл

 Валуни 

 Вулканско стъкло

 Органични материали 
 Внесени от водата

 Внесени от пещерните обитатели

 Отделят CO2 при гниене!



Седименти: пясък (п. Цанкино врело)



Седименти: речен чакъл (п. Сифона)



Прилепно гуано (Дервентска п-ра)



Образувания от сняг, фирн и 
лед

 Снежно-фирнови тапи и конуси (на 
входа или дъното на открити пропасти)

 Подземни ледници от напластен 
многогодишен лед

 Ледени образувания
 Прозрачен (стъклен) лед: бавно 

замръзване при температура около 0°C
(понякога доста навътре)

 Млечен (бял) лед – бързо замръзване при 
по-ниска температура (привходни части)



Снежно-фирнова тапа



Подземен ледник (п. Бортиг, Румъния)



Натек от стъклен лед



Ледени образувания



Ледени сталактити 
(п. Скиришоара, Румъния)



Ледени сталагмити 
(п. Скиришоара, Румъния)



Ледени сталагмити (п. Банковица)



Ледени сталагмити (п. Леденика)



Палеосеизмични 
дислокации



Палеосеизмични дислокации



Луминесценция на пещерните 
кристали и минерали

 Облъчени с мощен импулс светлина, 
след края му продължават да излъчват 
вторична светлина с определен цвят за 
кратко време (4 - 15 сек.) 

 Дължи се на преминаване на електрони 
в кристалната решетка от възбудено в 
нормално състояние (също както при 
лазерите и луминесцентните лампи)

 Микроелементи, определящи цвета: Mn, 
Zn, Pb …


