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Детальний опис порожнини 

Геоморфологiчне розмiщення входу:  Верхня тераса рiчкової долини Збруч, пiвденно-схiдна 
експозицiя, борт долини, вiзуальна висота близько 100 м. вiд рiвня рiчки. 
Геологiчна характеристика: В Подiльських товтрах розчиннi породи представленi органогенними 
вапняками тортона - нижнього сармата, меньше гiпсами верхнього тортона. Серед поверхневих форм 
карсту переважають мiкроформи (кари рiзних типiв). Меньше зустрiчаються окремi карстовi воронки. 
Пiдземнi карстовi форми невеликi, закладенi в основному по трiщина бортовогу вiдсiдання. Порожнина 
залягає в товщi типових для Подiльських товтр ридогенних вапняках сарматського вiку. 
 
Морфологiя: Печера утворена по тектонiчнiй трiщинi бортового вiдсiдання. Простягнення в 
горизонтальному напрямку вiдповiдає домiнантi долини р. Збруч. 
Ходи представленi у виглядi галерей-щiлин (ширина 1.0-1.2 м.) горизонтального напрямку без значних 
розгалужень, та звернених до виду трiщин вертикальних розломiв. За морфологiєю порожнини карстова 
ознака проявляється в наявностi  вторинних форм - кальцитових натiчних утворень (драпрi, сталактити, 
печернi перлини, та i.н.). 
 
Гiдрогеологiчна характеристика: Вiдповiдно до положення на мiсцевостi поверхневi водоток та базис 
живлення i обводнення в порожнинi не спостерiгаються. 
Вiдмiчено окремi iнфiльтрацiйнi точки, якi практично не залежать вiд сезоних змiн, та у предвхiднiй частинi 
зона конденсату.  
 
Мiкроклiмат: Температура повiтря в нейтральнiй зонi +9 С, бiля входу температура в значнiй мiрi 
залежить вiд поверхневої. В силу своєї горизонтально-вертикальної трiщинно-щилинної структури i 
незначних розмiрiв порожнина значно вентилюється, особливо в перехiднi сезоннi перiоди. 
 
Вториннi вiдкладення: В печерi повсюди зустрiчаються кальцитовi натiчнi утворення рiзних типiв та 
форм (драпрi, "паруса", сталагтити, сталагмiти, та i.н.). 
Наявнi невеликi ванночки з оолiтами i пiзолiтами. 
 
Рiзнi iншi вiдомостi: Бiологiчнi знахiдки - зимiвля окремих особин рукокрилих (кажан, нiчниця мала); 
колонiї вiдсутнi. 
 
Рекомендацiї по практичному використанню та охоронi: Зберiгати заповiдний режим охорони; для 
органiзацiї масового вiдвiдування непридатна. 
 
Iсторiя: Вхiд до печери вiдкритий штучно в 1969 роцi при розробцi вапняку мiсцевими жителями. В цьому 
ж роцi дослiджена секцiєю спелеологiї Тернопiльської обласної станцiї юних туристiв (до глибини 20 м. i 
довжини 200 м.), керiвник В.Радзiєвський. В подальшому дослiдження печери проводилось 
Тернопiльським клубом спелеологiв "Подiлля", керiвник С.Єпiфанов. На даний час дослiджено 240.3 м. 
горизонтальних ходiв та встановлено максимальну глибину -26 м.  
Назва печери "Перлина" дана за знайденi в нiй печернi перлини. 
Бiблiографiя: 

- в наукових (спортивних) публiкацiях печера не описується; 
- вiдомостi перiодичного характеру: 

а) "Перлина на долонi" стаття  - "Вiльне життя" 24.12.1969 р. автор В.Радзiєвський  
б) "Подiльська вертикаль" стаття  - "Молодь України" 18.01.1970 р. № 12, автор 
В.Радзiєвський  
в) "Перлина Надзбруччя" стаття  - "Молодь України" 09.07.1977 р. № 134, автор 
В.Радзiєвський  
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