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Історія дослідження печери Опільська. 

 
 
Історія дослідження печери починається у 1998 році. Перші відомості про місцезнаходження печери 
отримав професор Свинко Й.М. від жителів села Гутисько, коли вивчав особливості тектонічної будови 
Опілля. На наступний виїзд він взяв з собою студентів Апостолюка В.В. та Кузнєцова Д.А. які займалися 
спелеологією і могли проникнути у печеру та зробити попередній науковий опис. Оскільки вона 
вертикальна, то це можна зробити тільки за допомогою спорядження. Отже перший спуск в печеру було 
здійснено на початку жовтня 1998 року. Тоді спелеологи проникли у вхідний колодязь. Оскільки 
топокомплекту не було, спелеологи заміряли азимути тектонічних тріщин та зробили короткий опис. 
  У жовтні та грудні 1999 року, вищезгадані студенти здійснювали ще робочих два виїзди до печери, під 
час яких було закартовано вхідний колодязь, та розібрали маленький завал, після чого вдалося потрапити 
в нову, більш глибоку ділянку печери. Була накреслена карта знятої ділянки та описана морфологія. За 
даними цих виїздів загальна глибина печери -18м, довжина 32м. Також були досліджені карстові лійки 
урочища «Ліс Демня» на основі чого встановлені закономірності поширення карсту у даній місцевості. 
  В кінці червня 2000 року Апостолюком та Кузнєцовим здійснено робочій виїзд до печери Опільська з 
метою дослідження мікроклімату. Заміряна температура в різних ділянках печери, а також тиск і вологість 
повітря 
5-6 червня 2004 року. Перший виїзд Тернопільського клубу спелеологів "Поділля" по дослідженню і 
картуванню печери. Групою топозйомки (Андраш В., Апостолюк В., Казаєв Ю.) зроблено картування 
поверхні та карстової лійки, в якій знаходиться вхід до печери. А також  зроблено топографічну зйомку 
частини печери. 
Після цього виїзду основні кадастрові дані печери:  
глибина - 16.3 м; 
довжина - 38.8 м; 
об'єм - 116.7 м.куб.  
 
Печеру названо "Опільська", від історичної назви місцевості Опілля. 
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12-13 червня 2004 року. Подальше дослідження печери. Повністю закартовано галерею, топографічну 
зйомку якої почато в першому виїзді. Проводилась робота по розкопці та проходженню вузького лазу в 
привходовій частині, результатом якої виявилось значне продовження ходу горизонтально і в глибину.  

 
Знайдено продовження колодязя і нижня частина печери, почали картування. 
Після цього виїзду основні кадастрові дані печери:  
глибина - 35.0 м; 
довжина - 115.4 м; 
об'єм - 262.9 м.куб.  
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10-11 липня 2004 року. Подальше дослідження печери. Завершили картування нижньої частини, 
знайдено нове відгалуження. 

  
Після цього виїзду основні кадастрові дані печери:  
глибина - 36.7 м; 
довжина - 167.6 м; 
об'єм - 419.5 м.куб. 
 
 
16 жовтня 2004 року. Подальше дослідження печери. Закартовано бічне відгалуження в нижній частині 
печери, знайдене в попередньому виїзді. Під час виїзду проведено оглядову екскурсію для учасників 
конференції присвяченій 10-ти річчю Голицького заказника.  
 
Після цього виїзду основні кадастрові 
дані печери: 
глибина - 36.7 м; 
довжина - 175.5 м; 
об'єм - 427.5 м.куб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 серпня 2015 року наказом Президента України №477 "Про території та об’єкти природно-заповідного 
фонду загальнодержавного значення", печера Опільська оголошена геологічною пам’яткою природи 
загальнодержавного значення "Печера "Опільська".  


