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Биоспелеологични проучвания в Турция и Грузия  
през лятото на 2006 г.

Павел СТОЕВ

Не му мислихме много, когато през пролетта на 2006 г. ст.н.с. д-р Христо Делчев от Института 
по зоология (ИЗ) предложи със средства от Българо-испанския проект за изследване на филогенията 
на паяците от семейство Leptonetidae и Nesticidae да финансира двуседмична експедиция до Турция 
и Грузия. Основната задача бе да се посетят типовите находища на няколко вида пещерни паяци и 
да бъдат уловени екземпляри, които да послужат за молекулярни и морфологични изследвания. 
Подготовката не отне много време и на 12 юли д-р Стоян Лазаров (арахнолог, ИЗ), Деян Духалов 
(херпетолог, Институт по заразни и паразитни болести) и аз (Национален природонаучен музей, в 
качеството си на биоспелеолог и основен шофьор) натоварихме багажа на 16-годишния ми фолксваген 
и се отправихме към границата. Прекосихме косо Западна Турция – от Истанбул към Анталия – като 
по пътя успяхме да проучим две пещери – известната Инсую маарасъ при град Бурдур и друга пещера 
в близост до село Капалъ. Последната се оказа убежище на няколко хиляди прилепа от род Myotis (от 
групата myotis-blythi), както и на голям брой пещерни животни (Chilopoda, Araneae, Staphylinidae, Histeri-
dae, Carabidae и др.). В Анталия ни чакаха арахнолозите Хакан Демир, Осман Сеяр и Айдън Топчу от 
университетите в Нигде и Истанбул, които се бяха съгласили да ни водят по карстовите обекти в района. 
На следващия ден успяхме да посетим четири пещери, между които и внушителната Коджа-ин с размери 
на входа 20 m височина и 75 m ширина. Материалът, който събрахме, се оказа интересен – вероятно 
нов за науката вид стоножка от Кара-ин при градчето Чухлук, нов троглобионтен паяк от род Nesticus и 
троглобионтен бръмбар от род Pisidiella от Дим маарасъ при Алания. През следващите дни проучихме 
още няколко пещери, от които особено богата фауна намерихме в Юлан дюня при Газипаша и Кьошек 
бюкю при Овабашъ (скакалци, паяци, слепи мокрици и др.). След като прекосихме планинската верига 
Торос, се отправихме по диагонал към Грузия, прекосявайки Анадолското плато. Преди да преминем 
границата успяхме да посетим още няколко по-малки пещери в района на град Ерзурум и в долната на 
река Чорух при град Арданъч. В Тбилиси пристигнахме на 19-ти и бяхме гостоприемно посрещнати 
от семейството на младата арахноложка Верико Пхакадзе. Тя беше нашият водач из страната през 
следващите дни. По време на пътуването успяхме да отхвърлим и немалко херпетологична работа. 
Колегата Николай Цанков се сдоби с няколко вида гущери и гекони: Anatololacerta danfordi bileki (Eiselt 
& Schmidtler), Parvilacerta parva (Boulenger), Anatololacerta oertzeni ibrahimi (Eiselt & Schmidtler), Darevskia 
rudis (Bedriaga), Mediodactylus kotschyi (Steindachner) и др., а уловената змия Montivipera xanthina (Gray) ще 
допринесе за разработването на по-ефективен серум против ухапвания от малоазиатски отровници. 
Сухопътната ни одисея продължи в Кавказ, в района на град Кутаиси. Там успяхме да посетим три 
пещери. Особено интересна се оказа фауната на пещерата Навенахеви при село Накширгеле. В нея 
уловихме слепи бръмбари от семейство Staphylinidae, които немският специалист Фолкер Асинг описа 
като Speleogona cavernicola – нов за науката род и вид. Проучването на фауната на най-голямата пещера в 
Странджа и Европейска Турция – Дупница маара при село Сарпдере (от нея извира река Резовска) – се 
оказа обаче гвоздеят на програмата. Освен многото прилепи, тя се оказа обитавана и от над 15 вида 
безгръбначни животни. Кратката равносметка от пътуването е: проучена беше фауната на 20 пещери, 
уловени бяха няколко нови за науката бръмбари, паяци и стоножки; набавихме необходимия материал 
за проекта, обогатихме колекциите на НПМ и ИЗ, и не на последно място, създадохме добри контакти 
с колеги в Турция и Грузия. 




