ПРОУЧВАНИЯТА НА ПЕЩЕРЕН КЛУБ „ХЕЛИКТИТ”СОФИЯ В БЕГЛИЧКИЯ ДЯЛ НА ВРАЧАНСКАТА
ПЛАНИНА
Алексей ЖАЛОВ, Константин СТОИЧКОВ, Иван ПЕТРОВ
Пещерен клуб “Хeликтит”- София - helictit@abv.bg

THE EXPLORATION OF SC “HELICTIT” – SOFIA IN THE
BEGLICHKI PART OF VRACHANSKA MT.
Alexey ZHALOV , Konstantin STOICHKOV, Ivan PETROV
Caving Club “Helictit”- Sofia - helictit@abv.bg
Резюме
В доклада се разглеждат резултатите от 7-годишните проучвания на клуба в Бегличкия
дял на Врачанската планина. Открити са 30 нови пещери, като 27 от тях са картирани.
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Abstract
The article resumes in short the result of 7 years exploration of the club in the Beglichki part of
Vrachanska Mt. – West Balkan. Thirty new caves was discovered and twenty seven of them were
surveyed. The obtained data was published in the Annually of the club.
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Разположение и граници на района
Бегличкия дял е най-обширния, от трите дяла на Врачанската планина. Той се простира между реките
Река Черна с притока й Глухарка, Ботуня и Бяла от С-СИ; Река Златица от И-ЮИ; река Искър от Ю и
линията р.Искър – Турски дол – Дружевската седловина с. Долна Бела речка. (Вътков, 1987) Тук се
намира най-високия връх на Врачанската планина - Бегличка могила (1481.7 ), както и върховете
Пършевица (1430.7) , Остра могила (1332.2) и Соколец (1372.8). Почти изцяло попада в границите на
Природен парк „Врачански Балкан”.
Според подялбата на пещерите по Вл.Попов , изследваният от нас район попада в границите на
Врачански пещерен район №203-Лакатнишки пещерен подрайон. Според комплексното карстово
райониране на Западна Стара планина (Бендерев,1989) в Лакатнишкия район (Лакатнишки участък).
(Фиг.1)
Геоложки условия
В района , в така описаните граници се разкриват скали и комплекси с различна възраст, но подлежащите
на окарствяване са с триаска възраст (триаски окарстяващ се комплекс) (Ангелова и др.,1996). На
широко площно разпространение имат скалите от аниза , чиято дебелина достига 270 м.. Той е застъпен
главно с варовици, по малко с доломитни варовици или варовити доломити, както и мергелни пластове.
(Тронков, 1965). Те са представени от Искърска карбонатна група , Русиновделска, Милановска,
Бобинска, Могилска и Свидолска свити. (Ангелова и др., 1996).
В тектонско отношение районът попада в т.нар. Врачански блок. Той се състои от няколко тектонски
структури от различен ранг. Най-значителен разлом тук е Поп-Соколецкия възсед. Други разломни
структури в района, са Оплетненски, Оченски, Милановски, Остромогилски и Пършевишки. Всички те
са с посока 110-130 о.
Най-значителната гънкова структури в района са Староселската антиклинала и Соколецката синклинала.
Посочените, а и други по-малки структури са предизвикали интензивна тектонска напуканост в района,
която в най-голяма степен е предопределило силното му окарстяване.
Хидрогеоложки условия
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Районът може да бъде почти изцяло отнесен към Милановският басейн. (Антонов, Данчев, 1980). Той се
състои от две части южна и северна. Подземният вододел е отместен на запад по Поп-Соколецката
тектонска дислокация. В южната част , движението на подземните води е от север на юг и те се дренират
от р. Искър. По-големите извори тук са : Житолюб при г.Лакатник (70-80 l/s до над 3000 l/s) и
Оплетненския или Варището (18-20 l/s до над 150 l/s). Те дренират карстовите води И-СИ от с.Миланово
и с.Старо село. В подножието на Кобилини стени, по границата на Поп Соколетския възсед излизат два
малки по дебит, но постоянни карстови извора (Бялата и Козята вода) . Северната част на басейна е
разположена между Поп-Соколецката и Плакалнишката дислокации. Тя има форма на хорст, с наклон на
пластовете на З-ЮЗ към долината на р.Черна и с.Горна бела речка. При последното излизат два карстови
извора на контакта долен/среден триас: Църквище (20-100 л/сек) и Черния извор (20-100 л/сек), които
дават началото на р.Еловица. От тази част на басейна е извора на 5км. над с.Лютаджик, който дава
началото на р.Черна (24-1260 л/сек). Карстовото петно около вр.Поп се отводнява от извора Варовитица
над с.Елисейна. При с.Миланово има и няколко извора като Мошат, Три кладенци и Мрамор, с
относително малък капацитет. Отделните извори от Милановския басейн се различават по температури:
Лакатнишки – 10-11,5°С; Лютаджик и с.Горна бела речка – 9 до 10°С; при мина ”Плакалница” – 7 до
10°С. Водата е прясна, с обща минерализация 0,37 до 0,43 г/л, а по състав е хидрокарбонатно-калциевомагнезиева, като на места с повишено съдържание на натрий.
Под въздействието на геоложките и хидрогеоложките фактори карбонатните скали изграждащи масива
са силно окарстени.

Фиг. 1 Разположение на Бегличкия дял на Врачанска планина
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Геоморфоложки бележки
Връхната част на района (т.нар.Врачанско геоморфоложко ниво (Ангелова и др.,1996) има типично
карстов характер. Карстовия релеф е представен предимно от валози. Най-големи , гледано от изток на
запад, са валозите Каличина бара, Търсов валог, Бръмчов валог, Папрати, Слава поляна и Радова поляна.
В периферните части и дъната на много от валозите се наблюдават каменисти въртопи или алувиални
въртопи. Според Ж.Радев, например в Бръмчов валог има 14, а в Папрати 10 въртопа.
И в двата валога и югоизточно от Радова поляна има въртопи, които задържат в вода. В югоизточната
част на района, където се наблюдават разкритие на скални повърхнини се срещат и кари с малко площно
разпространение.
На различи хипсометрични нива на района има скални откоси и венци, но най-внушителни са т.нар.
„Кобилините стени” във високата част на ЮИ част на района.
Подземните карстови форми са представени от пропасти и пещери, между които преобладават , които в
повечето случаи са разположени във връхните части на района. Пещерите, изцяло са образувани в
скалните откоси и с изключение на Соколската пещера, дължината им не надхвърля 95 метра.

Фиг.2 Геоложко- хидрогеоложка карта на района
Състояние на проучванията
Първите карстоложки проучвания в района са проведени от Ж.Радев в началото на ХХ век, а
резултатите от тях са публикувани в монографията му "Карстови форми в Западна стара планина".(Радев,
1915). В посочения труд, се споменава , че „по венците къси пещери, а горе на някои места и дълбоки
бездни”. Направено е следното описание на пропастта „Чавките”: ...Тя е до 80 м. дълбока. В горната си
част отворът има 2.5 до 3 м. дължина и до 1.5 ширина. По средата, на около 15 метра дълбочина има
заприщен напреки голям блок, който дели на това място дупката на две половини- източна и западна.
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Под блока, който има 1.5 дебелина, дупката става една, но вече с изток-западно разширение. Аз нямах
приспособления, да се спусна в бездната, но по спущаните камъни се разбира какво долу в голямата
дълбочина има големи празнини. Вероятно тази дупка е само прозорец на голяма суха пещера, която има
посоката на пластовете.” Според известните източници, а 11 май 1931 г. Н.Радев и П.Енглиш
осъществяват спускане в пропастта "Чавките" (- 63 ) и така полагат началото на изследването на
подземния карст. Повторно спускане в известната пропаст правят на 22 и 23 ноември 1958 г. П.Недков,
П.Берон и С.Пенчев. По нататъшните проучвания се извършват едва през 1967 г., когато ПК "Еделвайс"София картират няколко обекти в юго - източната част на района (землището на с.Оплетня). През същата
година П.Трантеев поучва и картира изцяло Черната меча и частично Соколската пещера. В периода
1977-1979 г., пещерняците от клуб "Алеко",София изследват обекти във по-високата част на масива,
където са открити пропастите Йосова яма (-52 м.) и "Драги камък"(-37 м.) и са прави актуална карта на
"Чавките". Тогава са проучени и пещери в района между Турски дол и с.Оплетня. По-мащабни
проучванията във северната чест на масива са проведени от ПК"Искър", София между 1980 и 1984
година, когато в резултат на няколко експедиции, са картирани 13 нови пещери и пропасти, между
които са и най-дълбоката пропаст в района – тази в мина “Герана” (-92 м.) и изцяло най-дългата пещера
там „Соколската пещера” (715 m). В най-северните предели на Бегличкия дял е работил ПК "Пъстринец",
Монтана (1988,1993). Там са проучени 3 обекта, между които е четвъртата по дълбочина пропаст в
района Ямата Рогачица (-55 m) ; Пак там изследвания са провеждали и клубовете "Веслец", Враца (1974)
и "Планинец", София (19670). В южната периферия на масива (край с.Оплетня) са работили и пещерняци
от СПК"Академик" (1985-1986) и "Ив.Вазов" (1986) и двата от София.
Направената справка в ГКП показва, че към годината, когато започват интензивните проучвания на
клуб „Хеликтит” в Бегличкия дял там на Врачанската планина там са били регистрирани 38 обекта
привързани към землищата на селата Горна Бела речка, Лютаджик, Миланово, Оплетня и Очин дол.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Име на пещерата
Гьозова яма
Дендритната пропаст
Соколецката яма
Търсова дупка
Триъгълната
Кобилина дупка 1
Гогова яма
Здравеца
Краставата ниша
Ямата в полето
Шилигарника
Гогова дупка 2
Кузманица
Очите
Валкас
Стъпалата

Селище
с. Миланово
с. Миланово
с. Миланово
с. Лютаджик
с. Лютаджик
с. Оплетня
с. Миланово
с. Миланово
с. Оплетня
с. Миланово
с. Миланово
с. Миланово
с. Очин дол
с. Г. бела речка
с. Г. бела речка
с. Оплетня

Дължина в м.
20.00
7.60
22.90
14.40
11.00
60.80
7.50
10.70
11.10
6.10
5.00
19.97
37.30
14.80
12.60
19.10

Денивелация
-43.00
-16.20
- 8.00
+1.50
21.90 (-10.40 ; +11.50 )
-10.40
-10.50
+2.50
-9.10
-13.00
7.50
+9.00
+5.70

17. Коритска яма

с.Миланово

20.00

-15.50

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

с.Миланово
с. Миланово
с. Оплетня
с. Оплетня
с. Миланово
с. Миланово
с. Миланово
с. Миланово
с. Миланово
с. Миланово

50.20
16.10
26.57
15.20
29.71
10.00
31.40
12.00
10.66

-70.20
проучва се
+4.72
-3.49
-17.00
4.35 (-0.37 ; +3.98)
-8.40
27.00
11 (-1.25;+9.75)

Чавките
Семова яма
Глинестата
Прашната бърлога
Гьонова дупка
Торбова дупка
Каскадките
Лазуритовата дупка
Николова яма
Кобилина дупка 2 ( Комина )

Табл.1 Списък на проучените от ПК”Хеликтит” в Бегличкия дял на Врачанската планина 2001-2008 г.
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Проучвания на пещерен клуб „Хеликтит”
Първите проучванията на Бегличкия дял от Врачанската планина започват още през 1986 още когато
клуба носи името „Иван Вазов” с картирането на няколко малки пещери в района на с.Оплетня. Покъсно 1994 А.Жалов открива и проучва пещерата Дупна стена (Бойна дупка) в Свраженски дол. В
периода 1996- 98 г. под ръководството на А.Жалов клубни членове правят теренни обходи в района,
където локализират и проучват, без да картират, две нови пещери и правят безуспешни опити за
продължат в дълбочина пропастта Йосова яма. Системните проучвания започват през 2001 с
откриването на 6 пещери и картирането на 5 от тях. Най-голяма от тях е пропастта Гьозова яма, а найдълга Кобилина дупка 1. Картографирана е и пещера , открита по-рано от ст.н.с. Вл.Бешков и проучвана
частично от Ив.Пандурски и З.Илиев. През 2002 са картирани още 3 пещери. Следващата година носи на
клуба нови 6 обекта. Една част от тях са съсредоточени в Ю-ЮИ част на района, а другите в местността
Папрати (Вълкас) в северния му участък. Броят на ново проучените пещери през 2004 г. не голям, но за
сметка на това са е направена актуална карта проучваната по-рано от пещерните клубове „Еделевайс” и
„Ч.Връх”-София пропаст „Търсова яма” и картирана откритата през 1997 г. от СПК ”Академик” пропаст
в местността „Корита”. Съставена бе и нова детайлна карта на прословутата пропаст „Чавките”.

Фиг.3 Местоположение по географски координати на новооткритите и по-големите известни пещери
и пропасти в района
Проучванията през 2005 се съсредоточиха главно в района около село Миланово, където бяха открити З
пещери, между които бе и дълбоката ~ 50 m Семова яма (все още в процес на проучване. Продължи,
започнатото през предишната година обхождане на южната граница на масива по линията махала
Свражен – с.Оплетня. Там бяха открити 3 нови пещери, 2 от които бяха картирани. Следващата година
по време на проучването по южната периферия бе открита и картирана малката , но красива пещера
«Каскадките». Направи се, 2-ри по ред (след този през 2002 г.) теренен обход по оста м.Корита – с.Горна
Бела речка за локализиране и снемане на координатите на известни обекти. В рамките на това начинание,

бяха открити 3 нови пещери, които предстои да бъдат картирани.
През 2007, в района беше открита и картирана само 1 нова пещера, а през следващата година още две .
Резултати
В рамките на направените от ПК”Хеликтит” проучвания са открити общо – 30 пропасти и пещери, при
което броят на проучените досега подземни карстови обекта в района нарасна на 53.
Картирани са общо 29 пропасти и пещери, от които: открити от клуба са 25 обекта; открити от други
клубове – 2 обекта; прекартирани са пропастите Чавките и Търсов валог.
Всички новооткрити обекти са маркирани по съответния начин и за тях е съставена пълна документация
съдържаща: дегитална, карта , описание, фишове, фотодокументи!
Снети са координатите на новооткритите, а на по-голямата част от по-значимите пещери в района.
(Фиг.3).
Събран е биоспелеоложки материал, като са локализирани нови местообитания на Phegomisetes Coleoptera в Йосова яма, Коритска, Търсов валог, Торбова дупка. Другата част от събрания материал е в
процес на определяне.
Основната част от съставената документация (карти и описания) е публикувана в годишниците на клуб
„Хеликтит” за 2001-2007.
В рамките на досегашната работа е направена една съществена стъпка към осъществяването на крайната
цел на проекта , а именно пълното и детайлно проучване на района , съставянето и издаването на книга с
работно заглавие „Пещери и пропасти в Бегличкия дял на Врачанската планина”. Предвид на това, че
досегашните проучвания не са обхванали изцяло територията на този участък, очакваме в него да бъдат
открити нови обекти , при което тяхната численост да нарасне. Предстоящо е и локализирането на вече
проучени от други колеги обекти и съставянето на актуална документация за тях.
На този етап проучванията бяха осъществени главно от: А.Жалов, К.Стоичков, М.Стаменова.
Спорадични участия в тях взеха още: Г.Димитров, Ж. Петров, И.Алексиев, К.Георгиев, К.Богачева,
К.Дикански, К.Касабов, М.Кръстев, М. Мускурова, П. Димитров, П. Константинов, П.Цонков и други
членове на клуба.
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