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В началото на 2015 г. излезе от печат книгата „Динамична 
тектоника и карст“ с автори проф. дгн Стефан Шанов и 
доц. д-р Константин Костов от секция „Сеизмотектоника“ 
на Геологическия институт при БАН. Книгата е от пореди-
цата на издателството Шпрингер „Пещери и карстови сис-
теми в света“ (серия под редакцията на Джеймс Ламоро, 
САЩ). Това е първата научна монография с геоложка те-
матика, изцяло написана от български учени, която се пуб-
ликува от издателството. В момента се продава в цял свят 
във вариант книжно тяло с твърда корица и в електронен 
вариант. Обемът ѝ е 123 страници (текст в две колони), в 
които са включени 119 фигури и снимки, от които 25 броя 
са цветни. 

Карстовите пещери са уникална консервативна три-
измерна среда за изследване на тектонските процеси. 
Деформациите, предизвикани от тектонската активност 
могат да бъдат наблюдавани и изследвани без да са вторич-
но променени от ерозионни и изветрителни процеси. Освен 
това, пещерите предоставят възможност за датиране и оп-
ределяне на параметрите на минали сеизмотектонски съ-
бития, за които няма историческа памет сред населението. 
През последните три десетилетия изследванията на дина-
мичната тектоника и съвременната геодинамика в карстови 
терени стана обект на множество публикации, но до сега в 
света не беше публикувана монография, систематизираща 
по достъпен начин използваните подходи. 

В книгата е описано съвременното състояние на поз-
нанието за връзката на карста и тектониката. Даден и нов 
подход за изследване на тази връзка. Представени са тео-
ретичните основи и практическите реализации на различ-
ни методи за изследване на съвременната геодинамика в 
карстови терени. Освен въвеждане на стройна методика 
за тектонски изследвания в карстови терени, друг основен 
принос на книгата е, че деформираните карстови форми се 
разглеждат като резултат от внезапното дислоциране на 
тектонските блокове от активни или способни да генери-
рат сеизмично събитие разломи, а не от динамичното въз-
действие на сеизмичните вълни.

В първата глава „Тектонски контрол върху еволюцията 
на карста“ (автори С. Шанов и К. Костов) е направен детай-
лен обзор на тектонските изследвания в карста от XIX век 
до наши дни. Наред с публикациите на пионерите в кар-
стологията Мартел и Цвиич, за първи път е подчертан и 
приносът към тектониката на карста на проф. Жеко Радев в 
дисертацията му „Карстови форми в Западна Стара плани-
на“ (1915 г.). Анализирани са и някои практически аспекти 
на изследванията на тектонската напуканост и карстовите 
системи (пещери с подземни водни потоци). Активните 
карстови системи дават информация за най-младото, съв-
ременно поле на тектонските напрежения в скалите и така 

може да се предложи едно интелигентно и не скъпо реше-
ние за планиране и контрол на изкуственото напукване на 
скалите в газовите и нефтени полета в близост до карстови 
терени.

Във втората глава „Тектонски полета на напрежения и 
карст“ (автор С. Шанов) са представени фундаментални-
те научни аспекти и приложните методи за изследване на 
връзката „тектонски напрежения – напуканост – карст“. 
Обоснована е теоретично и са подкрепени с практически 
резултати приложимостта на методите за реконструкции 
на полетата на тектонските напрежения чрез структурен 
анализ на напукаността, геофизичните изследвания на ан-
изотропията на скалите и използване на механизмите на зе-
метресенията. Всичките тези методи са подкрепени с при-
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мери от конкретни изследвания в различни пещери по све-
та и по-специално в Албания, България, Куба и Франция. 
Показано е, че тектонските напрежения са фактор, който 
контролира отворените пукнатинни системи, а оттам и дре-
нажните пътища на подземните води и образуването на ка-
верни и пещерни системи. Един от практическите аспекти 
на подобен тип изследвания е свързан с хидрогеологията 
и проблемите на водоснабдяването и на замърсяването на 
подземните води. 

В третата глава „Съвременна геодинамика и карст“ (ав-
тор К. Костов) е представена комплексна методика за из-
следване на следи от предисторически земетресения в пе-
щери. Методиката включва морфоложки и статистически 
анализ на пространствената ориентация на деформирани 
пещерни образувания, специални измервания за определя-
не на естествената честота и критичното (за разрушаване) 
хоризонтално сеизмично ускорение на сталагмити, мони-
торинг на съвременни геодинамични процеси и методи за 

датировка на доисторически земетресения, оставили следи 
в пещерите. В редица пещери в България са открити следи 
от такива земетресения и в монографията са представени 
резултатите от проведените изследвания. Анализите на 
пространственото ориентиране на деформирани спелео-
теми, инструменталните измервания и мониторинг, както и 
методи за определяне на абсолютната възраст на деформи-
раните спелеотеми дават уникална информация за оценка-
та на сеизмичната опасност. Мониторингът на съвременни 
деформации в пещерите има предимството да се извършва 
в среда без температурни вариации, което повишава точ-
ността на измерванията. 

Книгата е предназначена за учени, специалисти и сту-
денти, работещи по проблемите на карста, тектониката, 
геоморфологията и палеосеизмологията. Тя може да се 
разглежда и като методически и учебен наръчник за спе-
циализирани тектонски и сеизмотектонски изследвания в 
карстови терени.
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