
 

 
 

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ 
www.speleo-bg.org, bfs@speleo-bg.org 
www.facebook.com/BulgarianSpeleologicalFederation 

 

Експедиция „Тененгебирге ” Австрия, 
5-27 септември 2015 

 



 
Експедиция „Тененгебирге 2015”, Австрия        1 
 

 

Съдържание 

История на поучванията ................................................................................... 2 

Изследвани пещери .......................................................................................... 4 

Условия за работа ............................................................................................. 8 

Екип на експедицията ....................................................................................... 9 

  

Снимка: Цветан Остромски  

 
В периода 5-27 септември 2015 г., се проведе проучвателна пещерна експедиция в 
планинския масив Тененгебирге, Австрия.  
 
Организатор на експедицията: Българска федерация по спелеология.  
 
В „Тененгебирге 2015“ участие взеха общо 25 пещерняци от 9 клуба в страната: ПКСУ 
„София”, ПК „Искър” - София,  НЕПИАСТ - Бургас, СК „Мездра“, ПК „Саламандър“ – Стара 
Загора, ПК „Академик” – София, ПК „Луцифер“ – Търговище, ПК „Варна“ и ПК „Черни 
връх” – София. 
  

Обща снимка на участници в експедиция Тененгебирге 2015 г.  
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История на проучванията 

Планинският масив Тененгебирге се намира в предната част на Източните Алпи на около 
30 км южно от град Залцбург. Масивът е силно карстов, състоящ се предимно от 
Дакщайнски варовици. В този район се намират забележителни пещери като 
Айсрайсенвелт (Eisriesenwelt) – най-голямата ледена пещера в света с дължина от 42 км, 
в която частите с лед са около 1 км. Тези части са отворени и за туристически посещения. 
Друга забележителна пещера е системата Козаностра-Бергер-Платенек (Cosanostraloch-
Berger-Platteneck Hoehlesystem) с дълбочина от -1291 м и  обща дължина от 30 км. 
 
Районът в Тененгебирге, определен за работа на българските пещерняци, включва 
обекти, намиращи се в подножието на връх Кналщайн (2233 м) и неговата 
забележителна стена, обграден от хребетите Зомерек на изток и Платенек на запад.  
 

През 80-те години (от 1980 г. до 1983 г.) български пещерняци са провели четири 
последователни експедиции в този район. За целият период са открити и изследвани 44 
пропастни пещери. Всички те са именувани с буква S от София и съответен номер. Сред 
тях се намира втората по дълбочина пещера, проучена изцяло от българи, S1 с -584 м 
дълбочина (като първата се намира в Албания – ББ30 с дълбочина от -610 м). Други 
интересни пещери са: S2 с -460 м, S20 -400 м с все още недостигнато дъно и S30 открита 
в края на експедицията от 1983 г., проучена до -115 м, след което е стигнато до стеснение 
със силно изходящо въздушно течение. 
 
През 2013-та година, по случай 30 години от българските пещерни изследвания в района 
на Тененгебирге, Българска федерация по спелеология организира малка проучвателна 
експедиция. Сред набелязаните цели бе: възобновяване на контактите с пещерняците 
от Залцбург, вземане на GPS координати на входовете на пещерите, изследвани през 80-
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те години, търсeне на нови перспективни обекти за последваща работа, както и 
проучване и картиране на пещера S30.  
 
По време на експедиция „Тененгебирге 2014“ продължава работата в набелязаните и 
недовършени обекти от 1983 г. и 2013 г. Основна цел на проучвателните дейности е 
пещера S30, открита в последните дни на експедицията от 1983 г., като тогава е 
достигната дълбочина -115 м и изследването е стигнало до стеснение със силно 
изходящо въздушно течение. В края на 2014 г. е картирана до -210 м до голям отвес, 
който не е проучен до край поради липса на време и инвентар. Друга цел е изследването 
на новооткритата през 2013 г. пещера БиК (от батко и кака) или Голямата, в която е 
достигнато до -122 м, където има зала с непреодолимо стеснение между леда и скалата. 
По време на експедицията са картирани 7 пещери с обща дълбочина от 461 метра и 860 
метра в дължина. Изготвени са карти и технически описания на всички изследвани 
пещери.  При теренни обходи са намерени и са взети GPS координатите на следните 
пещери, картирани през периода 1980 – 83 г.: S20 (-363 м и продължава), S21 (-21 м), S17 
(-25 м).  
 
Експедиция Тененгебирге 2015 година продължи работа по набелязаните цели, а 
именно: проучване на пещера S30, прекартиране и продължаване на проучването в S20, 
търсене, проверка и изготвяне на карти на изследваните потенциални пещери, 
повишаване на спортно-техническата подготовка на участниците за работа и 
проучвателни дейности в трудни алпийски пещери.  
 
По време на експедицията бяха намерени и картирани 8 нови пещери с обща 
дълбочина -567 м. Също така беше преекипирана и прекартирана S20 (-374 м и 
продължава), както и картирани нови -170 м в S30. 
 
Общата дълбочина на картираните по време на експедиция „Тененгебирге 2015“ 
пещери надвиши километър (-1118 м). 
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Изследвани пещери 

Основните цели на експедиция „Тененгебирге 2015“ бяха свързани с работа във вече 
известните пещери S20 и S30, в които не е достигнат край; проверка, проучване и 
картиране на маркирани от предходните експедиции пещери както и търсене на нови 
перспективни такива. 
 
S30 
Пещерата е открита в края на експедицията през 1983 г., като тогава е достигната 
дълбочина -115 м и изследването е стигнало до стеснение със силно изходящо въздушно 
течение. В края на 2014 г. е картирана до -210 м, като е достигнат голям отвес, който не 
е проучен до край поради липса на време и инвентар. Тази година отвеса беше проучен, 
но свърши на -170 м под предишната картировка. Паралелно с него се развива 
аналогичен голям отвес, който не беше проучен до край. Вероятно е той да се свързва с 
проучения, но има възможност и за продължение. Усеща се силно въздушно течение, 
предимно в непроучения до край отвес. 

Снимка: Енчо Енчев 
 
Температурата на въздуха е 0.7°C при входния отвес на дълбочина от -35 м; 1.8°С на -100 
м и 2.2°С на -210 м. Температура на водата е 1.9°С на -100 м. 
 
S20 
Открита през 1983 г. и картирана до -363 м с отметка, че продължава. Има данни и че е 
дълбока -400 м. Входът се намира на платото на югоизток от пещерите S1 и S2. 

Дъното на пещера S30 
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Снимка: Никола Енев 
 
Пещерата се развива предимно по дълга диаклаза, като се редуват отвеси с тесни 
меандри. Тя беше изцяло преекипирана и прекартирана, като дълбочината до 
достигнатото през 1983 г. дъно е -374 м. От там развитието продължава по силно 
наклонен тесен меандър, подобен на горните, в който не е достигнат край. Има 
въздушно и водно течение. Работата в пещерата ще продължи и през следващи 
експедиции в района.  
 
 
S33, S34, S35, S36 
Пещери с дълбочина съответно -136 м, -131 м, -20 м, -82 м. Входовете са открити тази 
година, с изключение на S35, която е набелязана през 2014 г. 
Намират се на платото директно над разлома на S30 и S31-БиК. Всички гореизброени 
пещери са проучени до край, като приключват със снежни тапи и блокажи. 
 
S37 
Намира се на платото над S01. Изчистен вход с размери 2х3 м, който води до разчупен 
меандър с преминавания на няколко нива. Меандърът свършва на -101 м. 
 
S38 
Намира се непосредствено до S20. Започва с около 20 м хоризонтална галерия в 
меандър, която преминава в отвес с няколко прага. Любопитно е, че след края на отвеса 

Входът на пещера S20 
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и къса хоризонтала се излиза в подножието на снежник, който се намира в съседно 
пропадане на около 40 м. 
 
S59 
Намира се в района западно от в. Кналщайн. Набелязана като перспективен вход през 
2013 г. и проучена до -34 м през 2015 г. Няма продължение. 
 
Таблица на картираните пещери през 2015 г. 

Име Дълбочина (м) Дълж. антена (м) Надм. вис. (м) 
S20 -374  518 1924 

S30 Общо -381 (от тях 170 м 
картирани през 2015 г.) 

639 1748 

S30A -15 35 1756 

S33 -137 168 1916 

S34 -131 165 1923 

S35 -31 65 1910 

S36 -82 108 1949 

S37 -101 214 1904 

S38 -36 96 1930 

S59 -34 -- 2003 

Общо 1322 (1118 за 2015 г.) 1994  
 
 
Таблица на проучените и картирани пещери по време на експедиции Тененгебирге,  
2014 и 2015 г. 

Име Дълбочина (м) Дълж. антена (м) Надм. вис. (м) 
S06 -33 продължава 61 1901 
S20 -374 518 1924 
S30 -381 631 1748 

S30A -15 35 1756 
S33 -137 168 1916 
S34 -131 159 1923 
S35 -31 65 1910 
S36 -82 108 1949 
S37 -101 214 1904 
S38 -36 96 1930 
S40 -17 27 1724 
S45 -27 41 1699 
БиК  -122 188 1837 
Фау -16 40 1794 
S59 -34 -- 2003 

Общо 1523  2351  
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Бяха проверени още множество (над 30) предишни набелязани обекти, които се оказаха 
неперспективни или невъзможни за проникване поради блокажи или сняг. Взети са 
координати на всички. 
 
Маркирани и с поставени метални планки с номерация по австрийската картотека са 
входовете на следните пещери (в скоби е австрийския номер): S31 (978), S32 (979), S40 
(975), S44 (976), S45 (977). 
 
Набелязаните цели на експедиция „Тененгебирге 2015“ бяха успешно изпълнени. Някои 
от участниците за пръв път се сблъскваха с работа и проучвателни дейности в трудни 
алпийски пещери. Като цяло спортно-техническото ниво на всички участници се подобри 
значително. Бе изграден солиден екип, подготвен за работа в тежки условия. 
 
Районът остава перспективен за бъдеща работа, при която основен приоритет ще е 
продължаване на проучването в дълбочина на пещера S20, както и изследване на 
набелязани новооткрити обекти, намиращи се в близост и над пещерната система 
Козаностра-Бергер-Платенек (Cosanostraloch-Berger-Platteneck Hoehlesystem) с  
дълбочина от -1291 м.   

Снимка: Веселин Желязков 
 
 
 
 

Екипиране в пещера S30 
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Условия за работа 

Условията, в които протече експедицията и работиха пещерняците, бяха сравнително 
добри за сезона. През по-голямата част времето беше подходящо за работа по 
набелязаните цели. Разбира се имаше и периоди с обилни валежи, а в края на 
експедицията по традиция планината ни изпрати със сняг.  

Снимка: Станимира Делева 
 
През тази година, обилните валежи в района през лятото, силно бяха стопили остатъците 
от сняг. Като цяло годината беше с малко сняг и много дъждове, особено през летния 
сезон, така че е малко вероятно през следващи години да има по-добри условия за 
проникване в пещерите със снежно-ледени входове. 
 
За сравнение: през 2013 г. входа на S30, който е между скала, сняг и лед бе с 5-6 метра 
по-високо разположен и затапен със сняг в по-голямата си част, като не се виждаше 
надписа, с който е маркирана пещерата през 83та година. През 2014та година 
маркировката с боя бе видима, на входа имаше солиден снежник, по който ставаше 
качването и слизането, но въпреки това входът на пещерата бе достатъчно широк и 
подходящ за безопасно проникване. А през 2015та отново снежника на повърхността 
беше паднал с 3 метра и се наложи преекепиране на входния отвес. 
 
Голяма част от експедиционния багаж беше пренасян на гръб от селцето Обершефау 
(начален пункт на експедицията) до подножието на връх Кналщайн, където се намира 
базовия лагер, като се преодолява денивелация от около 1000 метра.  
 
Добрите отношения с местните институции (рейнджъри, горска полиция, ловци), 
изградени при предходните експедиции се задълбочиха. С тяхна помощ част от общия 

Базов лагер на фона на връх Кналщайн  
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експедиционен багаж бе пренесен с високо проходим автомобил, което значително 
улесни нашата работа и усилията по изнасяне на експедиционния багаж. 
 

Екип на експедицията 

В експедиция „Тененгебирге 2015” взеха участие общо 25 пещерняци от следните 
клубове в страната: ПКСУ „София”, ПК „Искър” – София,  НЕПИАСТ - Бургас, СК 
„Мездра“, ПК „Саламандър“ – Стара Загора, ПК „Академик”, ПК „Луцифер“ – 
Търговище, ПК „Варна“ и ПК „Черни връх”. През по-голяма част от времето екипа беше 
от 17 души, като за последната седмица пристигна свежо попълнение от 8 души. 
 
Пълният състав на експедицията: 
 

1. Валери Пелтеков, ръководител на експедицията 
2. Ангел Иванов 
3. Антония Влайкова 
4. Веселин Желязков 
5. Владимир Георгиев 
6. Елеонора Гаврилова 
7. Енчо Енчев 
8. Никола Енев 
9. Станимира Делева 
10. Станислав Дюлгеров 
11. Таньо Марков 
12. Цветан Остромски 
13. Цветан Цветков 
14. Стефан Златев 
15. Христина Дечева 
16. Борис Динев 
17. Герасим Леков 
18. Иво Колчаков 
19. Красимир Колевски 
20. Никола Дончев 
21. Весела Бубова 
22. Александра Василева 
23. Светломир Балевски 
24. Ивайло Бакалов 
25. Анна Филчева 
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