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Гідрологічні умови 

  

Зв'язок з поверхневими водами  

При високих рівнях грунтових вод, дощові води та танення снігу прокапує у 

порожнині в декількох місцях ближче входу, де на поверхні вскриті породи над 

гіпсами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. Дощові води, просочуючись у печеру утворили заболоченість 

поблизу кальцитового утворення “Суха натічка” (14), (13.04.2008) 

 

Мокрі стіни  

Всі стіни 

печери мокрі 

через високу 

вологість На 

стінах 

конденсується 

волога, яка 

поступово стікає 

вниз, а місцями 

скапує з виступів, 

зі сталактитів, з 

кристалів. 

Присутня 

вертикальна 

циркуляція 

повітря. 
 

Фото. Капіж зі сталактита. Кальцитове утворення "Сіра натічка" (39), (13.01.2008) 
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Фото. Капіж з кристалів. "Кристалевий зал" (8), (13.01.2008) 

  

Текуча вода  

Водотік у печері відсутній, але видно напрямки давнього руху води. Видно 

русла, куди вода відходила. В деяких місцях є отвори з яких вода спадала 

водоспадом разом з брудом. 

Фото. Отвір давнього водоспаду "Димохід" (31). (12.02.2006) 
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Озера 

За 40 м від входу у вузькій тріщині після дверей у дощовий період збирається 

калюжа довжиною 2 м і 

глибиною до 10 см. 

Рідше, при таненні 

снігу на поверхні 

появляються калюжі у 

ямці біля кальцитового 

утворення "Оксамит" 

(1) діаметром 50 см, 

глибиною до 10 см та 

на південь від 

кальцитового утворення 

"Чорнильниці" (2) 

діаметром до 20 см, 

глибиною 5 см. 

  

 
                           Фото. Озерце біля кальцитового утворення "Оксамит" (1). (13.04.2008) 

 

Капіж 

В багатьох місцях відмічається періодичне прокапування води – з утворенням 

конулітів на ґрунті – кальцитові утворення "Чорнильниця" (2), "Слід спелеолога" 

(30).  

Фото. Скапує вода у кальцитове утворення "Чорнильниця" (2), (18.07.2006) 
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Фото. Кальцитове утворення " Слід спелеолога " (30), (13.01.2008) 

 

Скупчення льоду та снігу 

Взимку на входах до печери присутнє скупчення снігу. При низьких 

температурах на поверхні у привхідних галереях, де скапує вода наявні льодові 

сталактити, сталагміти та інші льодові утворення. 

Фото. Льодові сталагміти у привхідних тріщинах (28.01.2006) 
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Режим обводнення 

На початку 80-х років ХХ ст. після потужних довготривалих злив відмічене 

миттєве затоплення печери. Видно сліди підтоплення на висоту 1...1,5 м. Намул 

залишився на стінках, на полках, на кристалах.  

Фото. Намул на кристалах. (13.04.2008) 


