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ВОВЕД
Картонот се состои од 12 подглавја, од кои 11 се претходно испечатени на
8 страници, додека последното подглавје – прилози се доставува додатно и сите
се сместени во папка. Имено за првите 11 подглавја податоците се внесуваат во
полињата предвидени за нив, додека, 12 тото подглавје “Прилози” го
сочинуваат: исечок од топографска карта со означен влез на објектот, скица на
објектот, фотографии и краток опис на објектот, кои додатно се изработуваат.
Податоците се запишуваат рачно, читко со печатни букви, или се печатат
врз листовите од картонот.
Доколку за некоја подточка од картонот има потреба од подетално
изнесување на податоци, а во картонот нема доволно место, тогаш тие можат да
се запишат на додатен лист како прилог со означување на подточката за која се
однесуваат и потоа да се ставаат во папката со останатите податоци.
ОПИС НА ПОДГЛАВЈАТА
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ
1.1. ознака на објектот – ја одредува СФМ и во картонот ја внесува
одговорното лице за катастарот при СФМ
1.2. име на објектот – се претпочита да се внесе името со кое локалното
население го именува објектот, доколку има такво; во друг случај името кое го
дал првиот кој го истражил објектот
1.3. синоними – останатите имиња со кои се именува објектот
2. ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА
2.1. и 2.2 географска широчина (φ) и географска должина (λ) –
географски координати на кои се наоѓа влезот (или главниот влез, доколку се
повеќе влезови) на објектот; се изразуваат во степени (°), минути (‘) и секунди
(“). пр. φ = N 41° 23’ 26” и λ = E 21° 41’ 21”.
2.3. надморска височина (z) – на која се наоѓа влезот (или главниот
влез, доколку се повеќе) на објектот; се изразува во метри (m). пр. z = 1670 m.
2.4. елипсоид – да се наведе елипсоидот според кој се одредени
координатите на објектот. пр. WGS-84
се препорачува координатите бидат според географскиот координатен
систем на WGS-84 елипсоидот;
2.5. место – името на местото или локалитетот каде се наоѓа објектот
(село, врв, рид, дол, клисура и сл.)
2.6. зона – зона во која припаѓа објектот (зоните на кои ќе се подели
територијата на Р. Македонија од спелеолошки аспект, ги одредува СФМ)
2.7. општина – општината во која припаѓа објектот, според
територијална поделба на РМ од ? година (види карта во прилог).
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2.8. опис на положба – со неколку реченици, накратко се опишува
положбата на влезот на објектот во просторот; на пр. оддалеченоста од
најблиското село, околината на објектот (вртача, карстно поле, кањон, околни
гребени и сл), правците од елементите во просторот (северно, јужно, источно и
сл)
2.9. пристап до објектот – пристап до влезот на објектот; се опишува
патот до објектот од најблиската населба со сите попатни карактеристични
(шумски пат, макадам пат, асфалтен пат, патека, мост, ливада, шума и сл)
3. МОРФОМЕТРИЈА
3.1. должина (L) – вкупна должина на сите канали (l1, l2, l3 ...) во објектот
во планска (тлоцртна) проекција; должината на споредните канали се смета од
почетокот на споредниот канал (од ѕидот на главниот канал, од каде што се
издвојува споредниот канал) до крајната точка на споредниот канал; се изразува
во метри (сл.1 и 2).

сл.1

сл.2

3.2. длабочина – најголема вертикална разлика изразена во метри помеѓу
котата на влезот и најнискиот дел од објектот; се смета од највисокиот влез на
објектот

3.3. вертикална разлика – разлика помеѓу највисоката и најнската точка
на објектот, без разлика на котата на влезот; кај едноставните објекти таа се
поклопува со длабочината, меѓутоа кај некои објекти таа е поголема од
длабочината
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3.4. број на влезови – во објектот; се мисли на отвори низ кои може да
се провлечи човек, а кои ја повзуваат внатрешноста на објектот со површината
3.5. димензии на влезот (главен) – ширина и висина на влезот изразена
во метри, а доколку има повеќе влезови, тогаш тука се запишуваат димензиите
на главниот влез
3.6. димензии на останати влезови – ширина и висина на останатите
влезови, доколку ги има
3.7. карактеристики на влезот (главен) – опис на формата, азимут на
влезот, број, вид и правец на пукнатините вдолж кои е формиран отворот
3.8. карактеристики на останатите влезови - опис на формата, азимут
на останатите влезови (доколку ги има), број, вид и правец на пукнатините
вдолж кои е тие се формирани
3.9. просечен азимут на објектот – се внесува генералниот правец на
протегање на објектот, мерен од влезот до најоддалечената точка; доколку нема
правец на протегање (пр. вертикална пропаст или разгранет објект кој нема
одреден правец на протегање) се пишува “нема протегање”; се изразува во
степени °

3.10. просечен пад на објектот - просечен наклон (пад) на објектот,
мерен од влезот до најоддалечената точка; може да има позитивна (+) или
негативна вредност (-); се изразува во степени °
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4. МОРФОЛОГИЈА
4.1. вид на објект – пропаст, за приближно вертикален објект; пештера
за приближно хоризонтален објект; поткапина (полупештера, подкарпа), за
објект во кој до крајот на каналот допира дневна светлина

пропаст

поткапина (горе) и пештера (долу)

4.2. морфолошки тип – на објектот; кај пропастите во зависност од
формата на каналот се разликуваат: проста, разгранета и пропастски систем; кај
пештерите, во зависност од разранетоста на пештерските канали се разлкуваат
проста, разгранета, катна пештера и пештерски систем.
пропасти
проста - составена од еден канал, без значителни ограноци со помала
или поголема големина и во зависност од формата на каналот може да биде:
 бунареста – проста пропаст чии страни се скоро вертикални
 инчеста – проста пропаст која во длабочина постепено се стеснува
 ѕвонеста – проста пропаст која од отворот кон дното постепено се
проширува
 ѕвекара – плитка пропаст која на дното завршува со мала сала
 бездна – претставува проста пропаст со значителна длабочина во која
не се гледа дното и со мал ширина во однос на длабочината

бунареста

инчеста

ѕвекара

ѕвонеста

бездна
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разгранета - пропаст со помали или поголеми димензии, која покрај
главниот канал има и споредни канали

разгранета

пропастски систем

пропаст-систем (пропастски систем) - објект во кој се спојуваат две
или повеќе пропасти или една пропаст со повеќе влезови; се одликува со големи
димензии, голема разгранетост, катност, повеќе влезови итн.

пештери
проста – пештера со помали или поголеми димензии, составена од само
еден пештерски канал; во прости пештери спаѓаат и пештерите што покрај
главниот канал имаат помали споредни канали со незначителна должина во
однос на главниот канал
разгранета – пештера со помали или поголеми димензии која е
составена од повеќе пештерски канали и сали
катна – пештера чии пештерски канали се распоредени во повеќе нивоа
пештерски систем – пештера со голем број меѓусебно поврзани
пештерски канали и сали, која се одликува со големи димензии, голема
разгранетост на каналите, повеќе влезови и сл.

проста пештера

разгранета пештера
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катна пешера

пештерски систем

Кај простите пропасти, покрај проста, треба да се запише и подтипот на
проста пропаст. Доколку пополнувачот не е сигурен за морфолшкиот тип на
објектот, полето се остава празно, а го пополнува одговорното лице при СФМ
4.3. генетски тип – во зависност од начинот на постанок на објектот
(пештера или пропаст) се разликуваат:
карстни – настануваат со растварање на карбонатните карпи
урниски - настануваат првенствено со сурнување на делови од
таваницата
тектонски – настануваат со тектонски движења
абразивни – настануваат со делување на брановите на езерските или
морските брегови
вулкански – се создаваат со вулкански процеси; тоа се напуштени
канали низ кои течела лава, која подоцна се повлекла и сл.
вметнати – подземни објекти кои ги создал човекот; тоа се стари и
напуштени рудници, тунели, бунари, катакомби, тајни премини и сл.
полигенетски – објекти кои настанале со делувањето на повеќе агенси,
од кои не може да се издвои доминантен агенс;во продолжение да се наведат
агенсите кои учествувале во формирањето.
пр. полигенетска - абразивно-карстна или полигенетска - урниско-карстна
4.4. акумулативни форми – се запишуваат акумулативните облици
застапени во објектот (сталактити, сталагмити, столбови, хелектити, завеси,
сливови, корали, травертински басенчиња-кадички и сл.); податоците се
запишуваат описно со наведување на каратеристиките што се однесуваат на
акумулативните форми (боја, големина и.т.н.).
пр. преовладуваат сталактити, додека сталагмитите се послабо застапени и ги
има само во втората сала. кај сталактитите и сталагмитите преовладува белата
боја, додека неколкуте сливови кои ги има во втората сала се со црвенкаста боја
5. ГЕОЛОГИЈА
5.1. геолошки состав - се запишува геолошкиот состав на теренот,
односно карпите во кои е формиран спелеолошкиот објект; се утврдува на
терен, или се чита од геолошка карта; доколку теренот во кој е формиран
објектот е составен од различни карпи, истите се запишуваат; доколку
пополнувачот на картонот, не е сигурен за геолошкиот состав на теренот,
полето се остава празно, а го пополнува одговорното лице за катастарот при
СФМ.
5.2. старост на карпите - се запишува староста на карпите во кои е
формиран објектот; доколку теренот во кој е формиран објектот е составен од
карпи со различна старост, се запишуваат старостите на сите карпи поединечно;
доколку пополнувачот на картонот, не е сигурен за староста на карпите, полето
се остава празно, а го пополнува одговорното лице за катастарот при СФМ;
староста на карпите може да се прочита од геолошка карта.
5.3. фосили - да се наведат фосилните остатоци, доколку се застапени во
објектот; доколку има подетално истражување за фосилните остатоци во
објектот, се изработува посебен прилог.
5.3. состав на тлото - се запишува составот на тлото на објектот и тоа;
може да биде: глина, песок, чакал, карпести блокови, снег, мраз, калцитни или
травертински творби (наталожен CaCO3) и матична карпа.; се запишува
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најзастапениот вид на тло, а може да се наведат и повеќе, подредени по
застапеност.
6. ХИДРОЛОГИЈА
6.1. сливно подрачје - се запишува сливното подрачје на кое припаѓа
објектот; на територијата на Р.Македонија постојат три сливни подрачја:
егејско-сливот на р.Вардар, јадранско-сливот на р.Црн Дрим и црноморскосливот на р.Биначка Морава; се запишува едно од основните сливни подрачја и
во продолжени притоките на главната река до реката во чиј слив припаѓа
објектот
пр. За објект кој се наоѓа во сливот на река Свињарница, притока на Црна Река,
која е притока на р.Вардар (егејски слив) запишуваме:
слив на р.Вардар (егејски слив), р.Црна Река, р. Раец, р.Свињарница
ова претставува топографски слив, но доколку за некој објект, со боење е
утврдено дека неговиот слив е поголем од топографскиот, покрај топографскиот
се запишува и вистинскиот-хидрогеолошки слив или за тоа се изработува
посебен прилог.
6.2.
хидролошки
карактеристики
- според хидролошките
карактеристики спелеолошките објекти се делат на:
суви - спелео објекти во кои не се забележува вода; можат да имаат
прокапница, но таа ја има само во влажни или врнежливи периоди
со прокапница - објекти во кои во прокапува од таваницата или по
ѕидовите, позабележително во текот на целата година.
со повремена стоечка вода - објект во кој има вода во кадички
(травертински басенчиња), езерца или сифон, но само во влажен или врнежлив
период; во нив водата дотекува од ѕидовите или од многу слаби водени текови,
односно со цедење
со стоечка вода - објект во кои се задржува вода во текот на целата
година иако нивото може да осцилира.
со повремен водотек - објекти во кои вода протекува, во вид на воден
тек, само во влажен или врнежлив дел од годината; по повлекувањето вода се
задржува по кадичките и езерцата, но сепак се дава предност на повремениот
водотек, па се вбројува во објекти со повремен водотек
со постојан водотек - објект низ кој тече водотек, послаб или појак, во
текот на целата година; количината на водата може да осцилира
повремено потопени - објекти кои во влажен или врнежлив дел од
годината се потопени; вода може да истекува од него или да понира во него,
или да биде исполнет со вода без таа да истекув
потопени - објект кој во текот на целата година е под вода, било дали
вода од него извира или во него понира, или пак се наоѓа под езерска површина;
доколку е потопен по вештачки пат, да се наведе годината на потопувањето
6.3. хидрогеолошка функција - според хидрогеолошката функција,
доколку ја има, објектот може да биде:
повремен извор - доколку од него повремено истекува вода; во нив
спаѓаат и потајниците-извори од кои вода излегува во одредени временски
интервали, односни вода истекува во одреден период (неколку минути или
саати), па пресушува, за потоа пак да почне да истекува и така процесот
продолжува; да се наведе и периодот кога од него истекува вода
постојан извор - доколку од објектот постојано истекува вода; нејзината
количина може да осцилира, но не да пресуши
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повремен понор - доколку во објектот повремено понира (се губи) вода
постојан понор - доколку во објектот вода понира во текот на целата
година; нејзината количина може да осцилира; да се наведе и периодот кога во
него понира вода
етавела - објект кој може да биде повремен извор и повремен понор; при
високи води, од него извира вода, додека при намалување на водит во него
понира вода; најчесто се јавуваат на рамките на карстните полиња
проточен објект - објект низ кој протекува поголемо или
помалоколичество на вода, така што целиот воден тек се наоѓа во објектот
6.4. температура на водата во објектот (t) - се мери доколку има водена
површина во објектот (постојана или повремена); се запишува и датумот на
мерење; се изразува во °C
.
6.5. pH вредност на водата во објектот (pH) - се мери pH вредноста на
водата, доколку има водена површина во објектот; се запишува и датумот на
мерење
7. МИКРОКЛИМА
7.1. температура на воздухот во објектот - се мери температурата на
воздухот на крајот од објектот; се запишува и датумот на мерење; се изразува во
°C
7.2. температура на воздухот пред објектот - се мери температурата на
воздухот на пред влезот на објектот; се запишува и датумот на мерење; се
изразува во °C
7.2. влажност на воздухот во објектот - се мери релативната влажност
на воздухот на крајот од објектот; се запишува и датумот на мерење; се изразува
во %
7.3. влажност на воздухот пред објектот - се мери релативната
влажност на воздухот пред влезот на објектот; се запишува и датумот на
мерење; се изразува во %
7.5. струење на воздухот - во зависност од состојбата може да се
запиши: постои, не постои, не е приметено; се запишува и датумот на кој е
забележана таквата состојба.
7.6. атмосферски притисок во објектот - се мери атмосферскиот
притисок на крајот од објектот; се запишува и датумот на мерење; се изразува
во милибари (mbar)
7.7. атмосферски притисок пред објектот - се мери атмосферскиот
притисок пред влезот на објектот; се запишува и датумот на мерење; се изразува
во милибари (mbar)
8. БИОЛОГИЈА
8.1. копнени организми - кои се среќаваат во објектот; копнените
органзми кои живеат во пештерите и пропастите се поделени во неколку групи
и тоа: троглоксени-животни кои случајно се нашле во објектот, кој не
претставува место на постојано живеење (пр.јазовец, лисица, змии и др.);
троглофили-животни кои живеат и се размножуваат во спелеолошките објекти,
СФМ, картон за спелеолошки објект – прирачник за пополнување

9

но повремено излегуваат и на површина (пр.лилјаци); троглобионти - животни
кои никогаш не излегуваат на површината, тоа се прави жители на подземјето
кои го имаат изгубено пигментот и сетилото за вид (пр. некои пајаци,
стоногалки, пеперутки и др.)
8.2. водни организми - кои се среќаваат во објектот; водните, како и
копнените организми кои ги има во спелеолошките објекти се поделени во три
групи: троглоксени (пр.риби, ракови и др), троглофили (некои ракови),
троглобионти (човечка рипка, ракови и др.).
Доколку постојат подетални истражувања за живите организми присутни
во спелеолошките објекти, може да се изработи посебен прилог.
9. АРХЕОЛОГИЈА
9.1. археолошки карактеристики - податоци за археолошки остатоци
во објектот, доколку ги има. За подетални истражувања на археолошките
остатоци во спелеолошките објекти, се изработува посебен прилог.
10. ТЕХНИЧКА ПРООДНОСТ
10.1. техничка проодност (тежина) на објектот - опис на проодноста на
објектот, со назначување на опремата потребна за совладување на одредени
делови на објектот.
11. ИСТОРИЈА
11.1. пронаоѓач и датум на пронаоѓање - податоци за оној кој го
пронашол објектот и датумот кога објектот бил пронајден; може да се запише и
група, доколку бил пронајден од група, или бил познат од поодамна како на пр.
жителите на с.Крстец и сл.
11.2. категорија на истраженост - врз основа на објективна проценка,
пополнувачот на картонот запишува една од наведените категории на
истраженост:
пронајден - објект кој е пронајден, односно чија положба во просторот е
позната, но не е воопшто истражуван
совладан - објект во кој се поминати, односно физички совладани сите
или само некои од каналите, но не е вршено никакво истражување
само скициран - објект кој е скициран, но не е истражувана ни една
негова карактеристика
делумно истражен - објект кој е истражен само во одредени аспекти, но
не целосно (пр. истражен е морфометриски,
геолошки, морфолошки,
хидролошки, но не и биолошки, климатски и археолошки); во заграда да се
наведат и областите во кои е истражуван објектот
истражен - објект кој е систематски истражен во сите области
(морфометрија, морфологија, геологија, хидрологија, микроклима, биологија,
археологија), скициран и за него е објавен труд; литературата да се наведе во
подглавјето 11-литература.
11.3. прво истражување - се запишуват податоците за првото
истражување на објектот; клубот или човекот кој за прв пат го истражил,
екипата која го вршела истражувањето, спелеолозите кои го вршеле
скицирањето на објектот и краток опис на истражувањето, во кој се наведува до
каде се стигнало со истражувањето, што се истражило и сл.
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11.4. понатамошни истражувања - се запишуваат податоци за
истражувањата вршени по првото истражување; за секое следно истражување,
после второто, се продолжува во истиот формат, во посебни прилози означени
со последователни потточки (пр. 10.5. за 10.6. и сл.)
12. ЛИТЕРАТУРА
12.1. литература - список на трудови во кои целосно или делумно се
објавени податоците наведени во картонот или податоци од објавени трудови
кои се користени во картонот; покрај редниот број на трудот, треба да се запише
и подточката за која се однесува, а доколку се однесува на повеќе подточки
истите треба да се наведат; трудот треба да биде цитиран на следниот начин:
презиме и име на авторот (година на објавување): наслов на трудот, наслов на
списанието каде е објавен, страници кои ги опфаќа трудот, место на објавување
пр.
1. (5.1, 5.2) Ивановски Т.(1960): Фосилоносен тријас на планината
Галичица, Трудови на геолошки завод, бр.7, 37-65 стр., Скопје
13. ПРИЛОЗИ
Прилозите се изработуваат додатно и заедно со другите листови на
картонот се доставуваат до СФМ. За секој дел од картонот за кој во картонот
нема доволно место, или е подетално разработен се изработува посебен прилог
со назначена подточка за која се однесува.
13.1. топографска карта со означен влез на објектот - може да биде и
исечок од топографска карта, на која јасно е означен влезот на објектот.
13.2. скица на објектот - план и профили на каналите што го сочинуваат
објектот, во што е можно покрупен размер; доколку е изработена од клуб,
покрај имињата на авторите треба да се стави и логото на клубот
13.3. фотографии - од објектот (влез, траги од речно корито,
карактеристични украси и сл.), фотографии од теренот пред влезот (доколку има
некој карактеристичен објект) и фотографии од истражувачката екипа; да се
достават по можност во дигитална форма (CD), а може и во печатена форма
13.4. видео запис од објектот - од истражувањето на објектот или
репортажен материјал за објектот; може да биде доставен на CD или DVD
дискета или VHS касета.
13.5. техничка скица на објектот - скица на објектот со приказ на
потребна опрема, начини на совладување на објектот, можни проблеми при
совладувањето и сл.

НАПОМЕНА
Доколку немате податоци или не сте сигурни за некои од подточките (пр.
геолошкиот состав на теренот, староста на карпите, речниот слив и сл.),
оставете ги полињата празни, нив ќе ги пополни одговорното лице при СФМ.
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Податоците запишувајте ги читко со печатни букви, или по можност
испечатете ги врз листовите од картонот.
Доколку податоците што ги наведувате во некое од полињате се објавени
во некој труд, наведете го во заграда и редниот број, на цитираниот труд, од
подглавјето 11- литература.
пр. 5.1. геолошки состав - пештерата е изградена во варовници (1)
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