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РР ЕЕ ЗЗ УУ ЛЛ ТТ АА ТТ ИИ

►► ВВ рамкитерамките нана направенитенаправените проучванияпроучвания саса откритиоткрити общообщо –– 30 30 пропастипропасти ии пещерипещери, , 
припри коетокоето броятброят нана проученитепроучените досегадосега подземниподземни карстовикарстови обектаобекта вв районарайона нараснанарасна
нана 53. 53. 

►► КартираниКартирани саса общообщо 29 29 пропастипропасти ии пещерипещери, , отот коитокоито:  :  откритиоткрити отот клубаклуба саса 25 25 обектаобекта; ; 
откритиоткрити отот другидруги клубовеклубове –– 2 2 обектаобекта; ; прекартиранипрекартирани саса пропаститепропастите ЧавкитеЧавките ии ТърсовТърсов
валогвалог.  .  

►► ВсичкиВсички новооткритиновооткрити обектиобекти саса маркиранимаркирани попо съответниясъответния начинначин ии заза тяхтях ее съставенасъставена
пълнапълна документациядокументация съдържащасъдържаща: : дегиталнадегитална, , картакарта , , описаниеописание, , фишовефишове, , 
фотодокументифотодокументи!!

►► СнетиСнети саса координатитекоординатите нана новооткрититеновооткритите, , аа нана попо--голяматаголямата частчаст отот попо--значимитезначимите
пещерипещери вв районарайона. . 

►► СъбранСъбран ее биоспелеоложкибиоспелеоложки материалматериал, , катокато саса локализиранилокализирани новинови местообитанияместообитания нана
PhegomisetesPhegomisetes -- ColeopteraColeoptera вв ЙосоваЙосова ямаяма, , КоритскаКоритска, , ТърсовТърсов валогвалог, , ТорбоваТорбова дупкадупка. . 
ДругатаДругата частчаст отот събраниясъбрания материалматериал ее вв процеспроцес нана определянеопределяне. . 

►► ОсновнатаОсновната частчаст отот съставенатасъставената документациядокументация ее публикуванапубликувана вв годишницитегодишниците нана клубклуб
„„ХеликтитХеликтит”” заза 20012001--2007. 2007. 

►► ВВ рамкитерамките нана досегашнатадосегашната работаработа ее направенанаправена еднаедна същественасъществена стъпкастъпка къмкъм
осъществяванетоосъществяването нана крайнатакрайната целцел нана проектапроекта , , аа именноименно пълнотопълното ии детайлнодетайлно
проучванепроучване нана районарайона , , съставянетосъставянето ии издаванетоиздаването нана книгакнига сс работноработно заглавиезаглавие
„„ПещериПещери ии пропастипропасти вв БегличкияБегличкия дялдял нана ВрачанскатаВрачанската планинапланина””. . 
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