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Уважаеми колеги
пещерняци,
Представяме Ви Спелеобюлетина на БФСп за 2016
година.
В Бюлетина ще намерите материали, отчети
и всякаква по-значима информация, която отразява
работата и постиженията на клубовете и техните членове през изминалата 2016 година. В него са
отразени също и всички
национални и международни прояви, организирани и проведени от БФСп през годината.
Не сме пропуснали да отбележим и дейността на Пещерно спасяване и някои интересни проекти с българско участие.
Това четиво е без претенции да обхване като информация всички пещерни събития,
случили се през изминалата 2016 година, но сме се постарали да отразим най-значимите и тези, за които сме получили информация. В този бюлетин са включени всички
изпратени от Вас материали.
Надяваме се, че ще продължим и за в бъдеще с помощта на Вашата креативност и
с Ваша помощ издаването на спелеобюлетин, който да се превърне в полезно и приятно
четиво за пещерняшката общност.
Приятно четене!
От УС на БФСп
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Българска федерация по спелеология
Управителен съвет 2016
Петър Берон
Председател
на УС на БФСп
телефон: +359 88 505 05 40
e-mail: beron@mail.bg

Ангел Цветков
телефон: +359 89 885 34 39
e-mail: geletoimiki@abv.bg

Валери Пелтеков
телефон: +359 89 334 14 04
e-mail: vapeltekov@abv.bg

Весела Димитрова
телефон: +359 88 561 25 04
e-mail: chemy@abv.bg

Владимир Георгиев
телефон: +359 89 668 23 77
e-mail: vladimirg@mail.bg

Енчо Енчев
телефон: +359 898 360 429
e-mail:
encho.en4ev@gmail.com

Златинка Борисова
телефон: +359 88 705 72 67
e-mail: zizanka@abv.bg

Лъчезар Ковачев
телефон: +359 88 59 99 788
e-mail: aeconsult@abv.bg

Прояви на Българска федерация по спелеология
от календарния план за 2016 г.

Цветан Остромски
телефон: +359 87 886 77 10
e-mail: ceco@parallel.bas.bg
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Международна спелеоложка експедиция „Лаос – 2016“
От 18 януари до 9 февруари 2016 г. се проведе Международна спелеоложка експедиция „Лаос – 2016“. Организатор на експедицията бе Александър Ливиу Валенас от
Спелео клуб „Z”, Нюрнберг, а участие взеха 9 изследователи от седем страни, сред които
и Петър Берон.
Предварителен доклад за участието на Петър
Кирилов Берон в международната спелеологична
експедиция „Лаос – 2016“
Настоящият отчет е предварителен, тъй като събраният материал сега се разпределя, снимките се подготвят, а се очаква и получаването на направените карти
след изчертаването им.
Лаос е страна с многобройни карстови хълмове, подобни на кубинските моготи. Някои грамадни водни пещери са известни от края на 19 век, когато страната става
френски протекторат (1893). По-късно френски спелеолози, особено Клод Муре, провеждат над 25 експедиции,
главно в централната част (Камуан и други провинции).
След 2000 г. берлинските спелеолози, начело с Михаел
Лауманс и Йорг Драйброд, проучват с международни
експедиции дотогава северна част на страната и публикуват серия от томове с описанията на близо 300 пещери.
И все пак, карстовите масиви са толкова много и толкова
трудни за работа, че има възможност да се открият още
много неизследвани пещери.
Експедицията се състоеше от 9 души: освен от мен, от един словенец (водач в
Постойна), един швейцарец, самия Валенса, съпругата му Маливан (тайландка) и четирима други германци. Тайландката се оказа незаменима като преводач и преговарящ
с местните хора, тъй като в Лаос има тежка езикова бариера – почти никой не знае и
дума от какъвто и да е европейски език. Лаоският език е много близък до тайския, така
че можехме да се разберем чрез съпругата на Валенас. Иначе е просто невъзможно –
без включването на местен човек не може да се комуникира нито с властите, нито с
евентуалните водачи. Лаос е комунистическа страна, много централизирана и с тежка
бюрокрация. С много разправии успяхме (срещу сериозно заплащане) да се снабдим
с разрешителни за туризъм, за изследвания, за пребиваване в провинцията, отделно
разрешение от кмета за работа в района на селото и т.н. Валенас беше вече ходил в
Лаос и чрез жена си успя да преодолее бюрокрацията. А се оказа (както е станало при
Лауманс), че и да имаш разрешение, може в последния момент военните да те спрат.
Експедицията пристигна (през Тайланд) до Након Паном. Там преминахме граничната река Меконг до град Такек, наехме минибуса на един познат на Валенас и, след като
минаха всички формалности, се изнесохме до село Нам На (основната база на експедицията). Настанихме се на палатки под навеса на един будистки храм и всеки ден ходехме
до по-близки и по-далечни „моготи“ да търсим пещери. Ливиу Валенас беше започнал
миналата година картирането на една голяма пещерна система на име Там Кай Нау, но
тя се оказа невероятна плетеница от близо 15 км нови галерии, трудно проходими, с
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езера и дълбоки кари. В привходните части на почти всички пещери карите са като
мадагаскарските цинги – по 7-8 метра дълбоки и доста опасни. Беше картирана голяма
част от намерените галерии, но все още излизаха нови, тъй като целият масив е прояден
и няма край. Проучени и картирани бяха и още десетина пещери, от които събрах и
пещерна фауна. Сезонът беше сух и хладен, в пещерите беше много сухо, но през влажните сезони там явно има много вода. Повечето пещери, както и в Куба, са проходни, с
по 3-4 и повече входа. На голямата пещера открихме 24 входа, вероятно в гъсталака има
и още. Медувременно имахме шанса да се срещнем и със самия Клод Муре, който беше
дошъл в селото с един друг французин, за да доизследват тяхната голяма пещера Там
Кун Дом (в нея също ходихме, заедно с французите). Това беше добре, защото можахме
да разберем точно какво в района е изследвано и какво не е.
За обща пещерняшка култура посетихме и огромната пещера Конглор, където плавахме 7.5 км с мотопироги, от единия вход до другия.
Освен в околностите на селото Нам На, един ден се изнесохме и до втория евентуален район на работа на експедицията – района на град Лаксау в провинция Боликамсай.
Край града се издига докъм 1200 метра неизследвано плато с отвесни стени. Идеята на
Валенас беше, че ако се доберем до горната му част, можем да намерим пропасти и да
проникнем в съвършено нови системи. Затова той беше отправил призив всеки да донесе въжета, стълби и друга проникваческа екипировка. Аз изпълних това искане, като
занесох 80 метра въже, 10 метра стълба и торбата с джаджите – общо багажът ми беше
38 кг, които занесох с много перипетии и върнах с още повече такива. По платото няма
селища, няма и вода, качват се ловци и по една тяхна пътека се качиха за разузнаване
по-младите ни колеги и добри катерачи словенецът и швейцарецът. Два дни обикаляха
горе из горите и нищо не намериха. А и не може да се намери, ако не си придружен от
преводач, който да разпитва евентуалните ловци и други местни жители. Така че само
си разходих екипировката и я върнах. В Лаос поначало няма много пропасти.
На връщане имаше много влачене на багаж до Бангкок, а след това и минаване със
събрания материал през няколко митници. Все пак, успях всичко да донеса, с голяма
перспектива за нови видове.
След завършването на експедицията постоянно се получават съобщения от Валенас
с данни за пещерите. Засега системата достига 11240 м картирани и около 15 км проучени.
Участници:
Лилиу Валенас, Германия / Румъния
Маливан Валенас, Тайланд)
Камлекс Комсисана, Лаос
Др. Петър Берон, България
Мариан Вилхар, Словения
Алфред Уве Валтер, Германия
Волкер Дорауш, Германия
Герхард Освалд, Германия,
Кристиян Лити, Швейцария
Петър Берон
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Национален технически преглед „Карлуково 2016”
На 6-ти и 7-ми май край с. Карлуково, известно с многобройните пещери,
се проведе Национален технически преглед „Карлуково 2016”

В проявите взеха участие над 80 души от 10 клуба
от цялата страна.
Техническият преглед е
отборно състезание за млади пещерняци, като всеки
отбор се състои от двама
души. В програмата бяха
заложени следните елементи: умения за връзване на
възли, преминаване на въжена система и парапет, изготвяне на карта на пещера, оказване на помощ на
пострадал във вертикална
пещера.
Тази година отборите
бяха разделени на две групи: „млади пещерняци“ със
стаж под 5 години, и „ветерани“ със стаж над 5 години. Макар и ветераните
също да бяха млади, имаха
натрупан опит във влизане
в пещери, водене на курсове
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или участие в експедиции.
Състезаваха се общо
8 отбора от следните пещерни клубове: „Черни
връх“ (София), „Мездра“,
„Луцифер“ (Търговище),
„ПКСУ София“ (София).
Класирането беше в две
групи: „млади пещерняци“
и „ветерани“.
Вечерта на 7-ми май

се състоя награждаване
на най-добрите отбори.
От „младите пещерняци“ на първо място отбор „Мездрея” от клуб
„Мездра“, на 2ро място отбор „Черешка“ от „Черни
връх“ и на 3то място отбор
„Четиривръх“ от „Черни
връх“.
От „ветераните“ най-до-

бре се представи смесеният отбор на Весела Бубова
от „Черни връх“ и Никола
Енев от „Луцифер“.
Бяха раздадени награди
на първите три отбора от
„младите пещерняци“:
1-во място – 100 м въже,
таванни планки и други
поощрителни
2-ро място – 45 м въже и
4 таванни планки и други
поощрителни
3-то място – 45 м въже и
други поощрителни
Всички останали отбори и състезатели от двете
групи също получиха поощрителни награди като
спитарници, карабинери,
ленти, ваучери за рафтинг,
етанолови гелове за отопление на палатка.
Наградите бяха осигурени от магазини за екипировка Алпи, Стената,
Аутсайдер, Рафтинг и Каяк
Клуб Рефлип и фирма
СпелеоГруп.
Събитието бе своеобразен повод за събиране на
хора от пещерните клубове
от цялата страна, по време
на което младите членове на федерацията имаха
възможност за изява, запознаване и обмяна на опит
между тях и пещерняци,
взели участия в предходни
технически прегледи през
годините.
Бяха посетени и няколко
от по-известните пещери в
района, като „Свирчовица“,
„Черни връх“, „Кръста“ и
др.
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ЕКСПЕДИЦИЯ ДОБРОСТАНСКО ПЛАТО 2016
Националната пещерна експедиция „Добростанско плато 2016“ се проведе в
периода 21-24.05.2016 г. в района х. Марциганица, с. Добростан, общ. Асеновград
Експедицията беше проведена с финансовата подкрепа на Българската федерация по спелеология, а
организатор беше Спелео Kлуб “Пълдин”. Събитието
посетиха общо над 40 пещерняци, някои от които не
присъстваха през цялото време.
Експедиционният лагер и мястото за автомобилите
се устрои, близо до х. Марциганица и нейния паркинг,
със съдействието на стопанисващите я. Още в самото
начало бяха обозначени места за разделно събиране на
отпадъците от експедиционния лагер. Изгради се и се
оформи полева тоалетна, отговаряща на хигиенните
норми.
Кратък дневник на
експедицията:
През
първия
ден,
21.05.2016 (събота), въпреки дъждовното време,
няколко групи започнаха
работа в различни райони.
Една от групите направи
обход в гората и обозначи около 20-тина въртопа
и понора, а друга – отиде
до пещера Топчика, опакова и изнесе боклук от подземния лагер на пещерата.
Други две групи екипираха
пещера Дружба и пещера
Ледницата, за да бъдат подготвени за работа на следва-
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щия ден. Пета група пещерняци започна работа на платото при въртопа „Голямата
надежда”, който има потенциала да се превърне в новооткрита пещера.
По време на втория
ден, 22.05.2016 (неделя),
се присъединиха още пещерняци, които се разпределиха между групите и в
поддръжката на експедиционния лагер. Групата на
въртопа „Голямата надежда” продължи работата си,
след като взе материали, с
които да укрепи стените и
да направи бъдещата рабо-

тата по-безопасна. Друга
група пещерняци тръгна
към пещера Дружба. Екип
от няколко човека успя да
картира цялата пещера,
като главна цел бяха новите части и продължението
й. До момента дълбочината
на пещерата е около -128 м,
като все още се работи върху оформянето на картата.
След като бъде завършена,
ще бъде изпратена в електронен вариант. Друга група хора слязе при пещера
Топчика и продължи събирането на счупени буркани,
шишета, консерви и найло-

ни, които безопасно опакова в торби - прониквачки.
След това на няколко пъти
изкара отпадъка от долния
етаж на пещерата до входните части, а след това и
до експедиционният лагер,
горе на платото. Групата от
пещера Ледницата продължи проучването в края на
пещерата, където се смята,
че има продължение. Още
една група хора обходи
платото и взе координати
на потенциалните въртопи.
На 23.05.2016 (понеделник) една група пещерняци разекипира пещера
Дружба, като отново измери големия отвес. На
връщане намери няколко
малки пещери на билото на
скалите. Друга група разекипира пещера Ледницата,
след като работи същия
ден в нея. Групата от пещера Топчика изнесе максимално много багаж от
подземния лагер на долния
етаж, през входните части
и чак до експедиционния
лагер на платото. За съжаление, въпреки активността на хората, не успяхме
да изчистим целия отпадък. Поради трудоемкото
и опасно транспортиране,
останаха боклуци, които
трябва да се съберат и изнесат от пещерата. Ето защо в
бъдеще ще планираме други дейности и експедиции
на това място. Групата от
Голямата надежда продължи работата си по разширяване на въртопа. Групата,
която обхождаха платото,
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намери потенциален въртоп и го разшири, така че
водата да се оттича в него и
да го уголеми.
По време на последния
ден, вторник (24.05.2016),
само една група пещерняци отиде да работи на
Голямата надежда, а останалата част от хората помагаха за прибиране на експедиционния лагер. По обяд
организаторите почистиха
и изпраха инвентара, а покъсно оставиха отпадъка в
депото за ТБО Асеновград.
Една от целите на експедиция
„Добростанско
плато 2016”, беше почистване на пещера Топчика
от битовите отпадъци, останали след проведения
експеримент през 70-те
години. Няколко дни подред групи от по 10 човека
слизаха до пещерата, за да
извличат торби с боклуци
от самата пещера, а след
това и от пещерата до лагера. Накрая събраното
количество боклук се оказа около 120 кг – стъкло,
консервни кутии, контей-

нери, пластмасови туби и
найлони. Според указанията на еколога на община
Асеновград,
отпадъкът
беше предаден в Депото за
ТБО в Асеновград.
Друга цел, която изпълнихме е картирането
на пропастната пещера
Дружба, която до този момент се смяташе, че има
дълбочина от -130 м, без
новите части, които са подълбоки. Оказа се, че след
измерването пещерата е
-128 м, заедно с новите
части, което означава, че
картирането преди повече
от 40-50 години е било неточно. Картата, все още е,
в процес на обработване и
след като бъде готова, ще
бъде изпратена в електронен вариант.
Като резултат от експедицията допълнихме базата данни с координатите на
повърхностните карстови
форми на Добростанското
плато. Тази информация
ще бъде ползвана в бъдеще
за сравнение и наблюдение
на някои перспективни

въртопи, които имат потенциала да станат пещери,
както и тяхното свързване
между други в цяла карстова система. (Приложение 2)
Изказваме
благодарността си за съдействието на всички институции,
които бързо и адекватно
се ангажираха с помощ,
подкрепа и съдействие,
преди и по време на експедицията. Благодарение на
МОСВ и РИОСВ Пловдив
навреме получихме разрешително за преминаване в резерват „Червената
стена”, където се намират
пещерите. Благодарим за
помощта и съдействието
на ДГС Асеновград, РДГ
Пловдив, еколога на община Асеновград, кметския
наместник на с. Добростан
и
стопанисващите
х.
Марциганица, както и на
всички доброволци и пещерняци, без които отпадъците щяха да навършат
половин век съществуване
под Земята.
Юни, 2016 г.
гр. Пловдив

В експедиционния лагер: график на групите и контролно време

Екипиране на пещера Ледницата

Екипиране и картиране на пещера Дружба

Благодарим за предоставените снимки на фотографите: Милен Нейчев, Красимир Колевски,
Весела Бубова, Атанас Георгиев, Александър Стоев, Анелия Павлова, Радослав Радев.
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Екипиране, събиране и извличане на отпадъците от пещера Топчика

Работа при въртопа „Голямата надежда”
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Координати на въртопи и понори
име на въртоп/пещера
V.43
V.35 пещера Кенефчийската
V.34
пещера Голямата Надежда
V.33
V.32
V.31
V.29
V.28
V.26
V.25
V.24
V.23
V.22
V.21
V.20
пещера Кладенците
пещера Ледницата
V.41 св. Христ
V.40 св. Христ
пещера Дружба 77

N
41°53’40.08”С
41°53’42.15”С
41°53’34.83”С
41°53’27.50”С
41°53’32.78”С
41°53’30.88”С
41°53’28.63”С
41°53’26.77”С
41°53’27.40”С
41°53’34.97”С
41°53’30.65”С
41°53’33.43”С
41°53’34.50”С
41°53’41.36”С
41°53’49.57”С
41°53’47.65”С
41°53’26.64”С
41°53’31.36”С
41°53’12.43”С
41°53’11.96”С
41°53’3.30”С

E
24°53’7.56”И
24°54’19.33”И
24°54’33.70”И
24°55’2.35”И
24°54’48.16”И
24°54’48.38”И
24°54’48.36”И
24°54’49.06”И
24°54’27.34”И
24°54’4.58”И
24°53’54.92”И
24°53’57.09”И
24°53’57.79”И
24°53’38.76”И
24°53’13.82”И
24°53’16.22”И
24°53’24.26”И
24°53’29.62”И
24°53’59.96”И
24°54’0.21”И
24°53’53.94”И

Документ за депониране на отпадъците
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„Каменополски карст 2016“ и „Врачански балкан 2016“
В периода 21-26 юни 2016 г. се проведоха двете планирани
Национални експедиции „Каменополски карст 2016“ и „Врачански балкан 2016“

Експедициите бяха организирани от Българска федерация по спелеология съвместно със Спелеоклуб Мездра, Спелеоклуб "Стрешеро" и Пещерно спасяване / Cave
Rescue Bulgaria.
В експедиците взеха участие пещерняци от 17 клуба в страната.
Национална експедиция „Каменополски карст 2016”
Организатори на проявата: Българска федерация по спелеология, „Спелеоклуб
Мездра”, Пещерен клуб „Стрешеро Враца” и „Пещерно спасяване”.

„Евтик”, в землището на
с. Старо село. Продължи
търсенето на нови пещери
в месноста „Требежите“
между Кърни връх и
Равни връх. В районът
на Врачански Балкан
бяха направени проучвания за възстановяване
на парапета в пещерата
„Лабиринта“ в с. Драшан,
с цел търсене на продължение.
Поради наличието на летни прилепни колонии бяха отменени проникванията и картирането на пещерите „Каленска пещ“ и „Понора“, за да не се безпокоят прилепите. В
рамките на проект „Невидимото богатство на подземния свят” бяха направени наблюдения на биоспелеологичното разнообразие и беше открита нова прилепна колония,
намираща се в полуразрушена постройка в близост до Цаконска пещ.
За повишаване на спортната и физическата подготовка бяха направени пониквания в едни от най дълбоките пещери в района „Барки 8”, „Змейова дупка”, „Барки 14”,
„Беляр”, „Мижичница” и „Цаконска пещ”.
Програмата на експедицията включваше и тренировка на „Пещерно спасяване”, която се състоя в района на прохода „Вратцата”.
По време на тренировката членовете на „Пещерно спасяване” демонстрираха изграждане на системи за извличане и спускане на спасителна носилка с пострадал в това
число елементи, използвани при пещерно спасяване – тролей, парапет, балансьор и др.
Учасниците в експедицията бяха на лагер в месноста „Краве” между „Учителските
колонии” и пещерата „Леденика” бяха направени презентации за района на Врачански
балкан и за най дългата гипсова пещера в света „Оптимистическая” в Украйна. Беше
предложен и проект за работа в същия район в следващите години.
Ангел Цветков

Пещерната експедиция
се проведе в района между Врачански балкан и с.
Камено поле. В нея взеха
участие 123-ма пещерняци
от 17 клуба от страната. В
рамките на едноседмичната експедиция бе осъществено проучване на
пещерите „Задънката”, намираща се в землището на
с. Кален, направена беше
карта на „Гизмова дупка“, с. Цаконица и опит за
продължение на пещерата
20
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за в „Голямата яма” за оглед и проверка надолу по
водната ос (Сашо Попов,
Славена Цокева и Милко
Чуков). Нивото на водата е
под нормалното, което ще
позволи по-лесно копаене
в крайното стеснение, където реката се губи.
Пристигат още участници от Хасково, Пловдив,
София и Русе.
22 юли (петък)
Пристигат още пещерняци от Варна и София.
Група 1, начело с Камен
Димчев
и
участници
Славена Цокева, Милко
Чуков и Мирослав Данев
проникна до дъното на
„Райчова дупка“, направи
оглед и опита да разшири
перспективни разклонения
в крайните части на пещерата.
Група 2. Екипиране и
проникване в „Птичата
дупка“ с оглед на крайните части за възможности
за разширяване. Състав:
Милен Нейчев, Красимир
Стоицев, Радослав Радев,
Илиян Найденов, Иво
Колчаков, Кристиян Ляпов,
Милко Чуков, Даниел
Георгиев
и
Веселина
Великова.
Група 3, в „Голямата
яма“, в състав Мирослав
Минков,
Тихомир
Енчев, Иван Теллалев и
Красимира Иванова, копаха в крайното стеснение
по водната ос на пещерата.
Там се копае легнал, почти
в потока и с кофа се изнася
материала в Голямата ди-

Eкспедиция „Централен Балкан – Стенето 2016”
(21.07 - 24.07.2016 г.)
Пещерната
експедиция „Централен БалканСтенето 2016” се проведе
в
ГорновитскоЧерноосъмския пещерен
район № 210. Пещери като
„Райчова дупка”, „Малката
яма”,
„Голямата
яма”,
„Птичата дупка”, „Борова
дупка”,
„Куманица”,
„Върлата” и др. го правят
един от най-значимите за
българската спелеология
райони. Обектите са разположени в горския и алпийския пояс на Троянскя
Балкан, на доста голяма
площ, както и на голямо
разстояние и денивилация
по между си. Освен това
тази част на Балкана е със
статут на защитена тери22

тория – от една страна на
Националния парк, от друга на резервата Стенето.
Предварително бяхме уведомили МОСВ и управата
на Парка за намеренията
си и получихме от тях писмени разрешителни и указания.
Тази година организатори на експедицията бяха
ПК Академик –Русе и ПК
Приста – Русе, със съдействието на БФСп. Лагерът
беше разположен в Голям
Чаушов дол, над границата с гората (и резервата). Експедицията имаше
за цел да продължи изследването на пещерите
„Райчова дупка”, „Голямата
яма”, „Малката яма“ и нови

обекти в Чаушов дол и
Сухата река. Главен ръководител на проявата беше
Сашо Попов, а технически
ръководител Дилян Димов
от ПК „Приста”.
21 юли (четвъртък)
Експедицията започна
с пристигането на пещерняците от Русе и Севлиево
на 20 юли в комплекса
Беклемето, където пренощувахме и на другия ден
сутринта бяхме в Чаушоав
дол, където заварихме
Милко от Бургас. Първия
ден се транспортира багажа, устройва лагера и се
прави кратък разузнавателен обход в Голям Чаушов
дол от Камен Димчев.
Група от трима човека вли23
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аклаза. Мястото е уширено, но има още много работа по разширяването му и
проникване по-навътре по
пътя на водата.
Група 4, в „Голямата яма“,
в състав: Ангел Георгиев,
Цветанка Вълкова и присъединилата се по-късно
Красимира Иванова, започнаха прекартиране с
Дисто на сухата ос на пещерата и връзката отвън
между двата входа – водния и сухия.
Група 5, в състав: Дилян
Димов, Диян Георгиев и
Симеон Любенов направиха опит за достигане
до пещерата „Куманица“.
Поради объркване на пътя
не можаха да достигнат до
целта, но опознаха добре
Чаушов и Поин дол.
Група 6. Тази група направи опит да достигне до
Куманица през х. Дерменка,
но поради проблеми с колата също не успяха.
Група 7. Вечерта беше
направено разузнавателно
проникване по сухата ос на
„Голямата яма“ от Стефан
24

Златев и Кирил Иванов.
Те достигнаха максимално
навътре през много тясна
галерия с песъчливо дъно.
Усетиха и въздушно течение, което е обнадеждаващо. Проблемът е, че за да
се копае там е необходима
по-голяма група и то от пещерняци с минимални размери.
Пристигат пещерняци
от Стара Загора и Сливен.
23 юли (събота)
Група 1, в „Райчова
дупка” в състав: Тихомир
Енчев, Евгени Георгиев,
Йовина
Николова
и
Красимира Иванова, Иван
Теллалов, Светла и Мариян
Шопови и още няколко човека от варненската група,
направиха проникване и
оглед на крайните части на
пещерата, където реката
продължава в непроходимо стеснение.
Група
2.
Пещера
„Куманица“ и картиране на нова дупка. Състав:
Камен Димчев, Цветан
Остромски,
Славена
Цокева. В „Куманица“ про-

никва само Цв. Остромски,
а Камен и Славена картират новооткрита пещера на
левия бряг на реката, намираща се между Кози брод и
„Куманица“.
Група 3, екипиране и
проникване до дъното в
„Малката яма“ в състав:
Стефан Петков, Стефан
Златев, д-р Валери Петров,
Кирил Иванов, Наталия
Железарова.
Група 4, обход на реброто между Малък и
Голям Чаушов дол. Състав:
Мирослав
Минков
и
Симеон Любенов. Там намират следи от иманярска
дейност и замърсяване на
района с кутии от консерви и пластмасови шишета.
Освен познатите Катърска,
Самарска и няколко помалки пещери, не намират
нови.
Група 5. Копане в
Голямата диаклаза на пещерата „Голямата Яма”.
Участници: Сашо Попов,
Дилян
Димов,
Диян
Георгиев. Групата продължи работата по разширяване на стеснението на водното дъно.
Група 6, проникване в
„Голямата яма“ по реката нагоре, в състав: цялата сливенска група и
Мирослав Данев.
Група 7, по-късно влизане в „Райчова дупка“
от Таньо Танев и Даниела
Димитрова.
24 юли (неделя)
Група 1. Участниците от
ПК Протей – Сливен пра24

вят проникване до дъното
на „Райчова дупка“.
Група 2. Варненските
пещерняци разекипират
„Малката яма“.
Направено е почистване
на района, като са събрани
пластмасови отпадъци, оставени от иманяри и берачи на боровинки.
Закриване на експеди-

цията.
Изнасяне на багажа
до билото, избутване на
ръка автомобилите на две
стръмни места и отпътуване.
По време на експедицията бяха направени работни и спортни прониквания
в 7 пещери. Участваха 47
пещерняка от 13 клуба.

Финансово експедицията беше подпомогната от
БФСп, както и от СТПД
”Академик” - Русе, ТД
„Приста” – Русе, а и от самите участниците в проявата.
По информация на Сашо
Попов, ПК „Приста“, гр.
Русе
Снимки: Милен Нейчев

Списък на участниците в експедиция „Стенето 2016”:
1. Сашо Попов – гл. р-л, ПК „Приста” - Русе
2. Ангел Георгиев – зам. гл. р-л, ПК
„Академик” - Русе
3. Дилян Димов – технич. р-л, ПК „Приста”
– Русе
4. Камен Димчев ПК „Приста” – Русе
5. Стефан Петков ПК „Приста” – Русе
6. Теодор Кисимов ПК „Приста” – Русе
7. Мирослав Данев ПК „Приста” – Русе
8. Славена Цокева ПК „Приста” – Русе
9. Диян Георгиев ПК „Приста” – Русе
10. Симеон Любенов ПК „Приста” – Русе
11. Евгени Георгиев ПК „Приста” – Русе
12. Тихомир Енчев ПК „Академик” – Русе
13. Цветанка Вълкона ПК „Академик“ Русе
14. Мирослав Минков ПК „Витен” –
Севлиево
15. Милко Чуков ПК НЕПИАСТ - Бургас
16. Красимира Иванова ПК Аида - Хасково
17. Иван Теллалов ПК Аида - Хасково
18. Цветан Остромски ПК „Искър” – София
19. Кристиян Ляпов ПК „Искър” – София
20. Йовина Николова ПК „Искър” – София
21. Валери Петров (доки) ПК „Искър” –
София
22. Кирил Иванов ПК „Искър” – София
23. Георги Георгиев ПК „Искър” – София

24. Катя Константинова ПК „Искър” –
София
25. Димитър Ангелов – Братока ПК Моерпа
26. Валери Пелтеков ПК Витоша/ БФСп
27. Милен Нейчев ПК „Пълдин” – Пловдив
28. Илиян Найденов ПК „Пълдин” –
Пловдив
29. Радослав Радев ПК „Пълдин” – Пловдив
30. Кирил Стоицев ПК „Пълдин” – Пловдив
31. Иво Колчаков Пазарджик
32. Мариян Шопов ПК „Варна“
33. Светла Шопова ПК „Варна“
34. Стефан Златев ПК „Варна“
35. Даниел Димитров ПК „Варна“
36. Веселина Великова ПК „Варна“
37. Виктория Зарева ПК „Варна“
38. Владимир Колев ПК „Варна“
39. Станимира Димитрова ПК „Протей“ Сливен
40. Иван Димитров ПК „Протей“ - Сливен
41. Елена Гвоздейкова ПК „Протей“ Сливен
42. Жейно Куцаров ПК „Протей“ - Сливен
43.Красимир Танев ПК „Протей“ - Сливен
44. Таньо Танев ПК „Саламандър” Ст.Загора
45. Даниела Димитрова ПК „Саламандър”
Ст.Загора
46. Наталия Железарова София
47. Михаил Кисимов София
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На събранието беше приета Грузия за нова страна член на Европейската федерация по
спелеология (FSE). Грузия ще бъде представена във федерацията, чрез Грузинското спелеоложко дружество от Тбилиси, основано в началото на 2015 година.
Майкъл Лаумънс от Германия смени позицията си в бюрото на Европейската федерация, от заместник-председател на заместник-секретар. В тази си позиция Лаумънс ще
отговаря за Евроспелео проектите.
Младен Гарашич от Хърватска бе избран за нов заместник-председател на Европейската
федерация по спелеология. Младен е добре познат в международните спелео среди. Той е
помощник секретар в Международния съюз по спелеология (UIS).
Антония Влайкова от България бе избрана за председател на Комисията по пещерно спасяване на Европейската федерация. Тони Влайкова заема мястото на Кристиян
Доделин от Франция, който се оттегля от поста.
Евроспелео 2017 ще се проведе от 15 до 17 септември във Фериер, Белгия. 12-тия Евро
Спелео Форум ще се проведе през 2018 г. от 23 до 26 август в Ebense Австрия. Повече информация има на уеб сайта на събитието: www.eurospeleo.at. България ще бъде домакин
през 2019 г. послучай, 90 годишнината от организираното пещерно движения у нас.
Част от статистиката след Евроспелео 2016: почти 700 прониквания в пещери, около
400 км. преминати по въже, 400 спускания с лебедката в пещерата Гейпинг Гил (Gaping
Gill), 110 проведени лекции и семинари, 11 екскурзии, състезания на въже и 118 бурета
изпита бира.
Снимки: Красимир Колевски

Евроспелео 2016
Евроспелео 2016, 5-ия Европейски конгрес по спелеология (www.eurospeleo.uk), се
проведе в периода 13-20 август 2016 година в близост до селцето Аустуик, Йоркшир,
Великобритания.
Събитието събра около 1300 пещерняци от целия свят, не само от Европа. На Евроспелео
2016 имаше и български пещерняци. Официални представители на Българска федерация
по спелеология бяха Петър Берон и Антония Влайкова, които взеха участие и в oбщото
събрание на Европейската федерация по спелеология. Освен тях от БФСп участваха Енчо
Енчев и Красимир Колевски, имаше и представители на Българското пещерно дружество
и други български пещерняци.
Освен, че взеха участие в различните активности по-време на конгреса, представителите на Българска федерация по спелеология проведоха и лекции, в които представиха
българските проучвания в различни пещери и райони.
Петър Берон представи зоологическите резултати от неговото участие в британската
експедиция в Нова Гвинея, проведена през далечната 1975 г. Също така представи и пещерните изследвания от международната спелео експедиция „Лаос – 2016“, провела се в
периода от 18 януари до 9 февруари 2016 г. с участието на 9 изследователи от седем страни.
Антония Влайкова изнесе две презентации. Тема на първата бяха българските пещерно-изследователски експедиции в масива Тененгебирге, Австрия за периода от 1980
– 2016 г. А тема на другата бяха резултатите от проекта „Невидимото богатство на подземния свят“, както и представяне на книгата „Спелеоложки проучвания в района на община
Годеч, част 1“ реализирана на български и английски език.
На 14 август се състоя oбщото събрание на Европейската федерация по спелеология.
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Тененгебирге 2016
В периода 19 август –
10 септември 2016 г., се
проведе поредната проучвателна пещерна експедиция в планинския масив
Тененгебирге, Австрия.
Организатори на експедицията: Българска федерация по спелеология
и Пещерен клуб и спелео
училище „София“.
В „Тененгебирге 2016“
участваха 12 пещерняци
от 7 клуба: ПКСУ „София”,
ПК „Искър” – София, ПК
„Саламандър“ – Стара
Загора, ПК „Луцифер“ –
Търговище, ПК „Варна“,
ПК „Пълдин” – Пловдив и
ПК „Хелектит” – София.
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-БергерПлатенек (CosanostralochBerger-Platteneck Hoehlesystem) с дълбочина от
-1291 м и обща дължина от
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Екип на експедицията
В експедиция „Тененгебирге 2016” взеха участие общо
12 пещерняци от следните клубове: ПКСУ „София”, ПК
„Искър” – София, ПК „Саламандър“ – Стара Загора, ПК
„Луцифер“ – Търговище, ПК „Варна“ и ПК „Хелектит” –
София.
Пълният състав на експедицията:
1. Валери Пелтеков, ръководител
2. Анелия Павлова, ПК „Пълдин” – Пловдив
3. Антония Влайкова, ПКСУ „София”
4. Владимир Георгиев, ПКСУ „София”
5. Енчо Енчев, ПКСУ „София”
6. Китен Топалов, ПКСУ „София”
7. Никола Енев, ПК „Луцифер” – Търговище
8. Симеон Ненков, ПК „Хелектит” – София
9. Станислав Дюлгеров, ПК „Саламандър” – Стара
Загора
10. Стефан Златев, ПК „Варна”
11. Цветан Остромски, ПК „Искър” – София
12. Яна Йовева, ПКСУ „София”
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-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 проучва-

телните 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 спортнотехническата подготовка
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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).
Експедиция
„Тененгебирге 2016“ продължи
задълбочената работа по
проучване и изследване
на пещери в този изключително богат карстов район. Основните цели на
експедицията бяха свързани с продължаване на
проучванията в пещера
S20, проверка на паралелен
отвес в пещера S30, обход
в района и набелязване на
нови перспективни обекти
за изследване. По време на
експедицията бяха намерени нови части в известна
австрийска пещера с номер
900, бе проучена и картиране пещера F30, открита от френска експедиция
през 1979 г. Беше проверен
и картиран паралелният
отвес в S30, който стига до
известното ни вече дъно.
В пещера S20, открита
от български екседиции
през 1983 г., и прекартирана до -374 м през 2015
г. бе достигнато до труден
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за минаване тесняк, след
който пещерата продължава. Има въздушно и
водно течение. Това беше
основният обект за работа по време на експедицията. В края не експедицията беше достигната дълбочина от -526 м и следващ
отвес от около 20-30 м,
но поради липса на време
и инвентар той не беше
спуснат. Продължава да
се усеща въздушно течение. Пещерата ще бъде основен обект за изследване
и за експедиция „Австрия
2017“, като потенциала на
масива е за система с над
1000 метра дълбочина.
По време на експедицията бяха проверени и
картирани нови части в четири пещери, с обща дълбочината на картировките:
-437 м.
Изследвани пещери
през 2016 г.
S30
При проучването през
2015 беше достигнато дъно

на -383 м, без шанс за продължение надолу от него.
На около -210 м паралелно
на големия отвес започва
друг голям отвес, който
не беше проучен. Тази година една от целите беше
да се потвърди дали двата отвеса излизат на общо
дъно и дали няма възможни продължения настрани.
Отвесът беше проучен и
картиран, оказа се с дълбочина около -160 м и завършващ на старото дъно.
Друго продължения не
бяха намерени
S20
Открита през 1983, и
прекартирана до -374 м
през 2015 г. Беше достигнато до труден за минаване
тесняк, след който пещерата продължава. Има въздушно и водно течение.
Това беше основният
обект за работа по време на
експедицията, като всеки
ден една или две групи работеха в нея за проучване
или картиране.

Пещерата се развива
предимно по една пукнатина, като се редуват тесни
меандри, прагове, множество малки и няколко големи отвеса. Поради меандрите и тесняците придвижването в нея е бавно и
трудно с багаж. Някои от
стесненията получиха имена, като: „Водния тесняк“ и
„Тесняка на Мони“.
В края не експедицията
беше достигната дълбочина от -526 м и следващ
отвес от около 20-30 м, но
поради липса на време и
инвентар той не беше спуснат. Продължава да се усеща въздушно течение.
Пещерата ще бъде основен обект и за бъдеща експедиция.
F30
Отдалечена пещера в района западно от Кналщайн.
Беше намерен стар номер
F30 от френска експедиция през 70-те, но без никаква информация за нея
в австрийската картотека.
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Беше проучена и картирана
до дълбочина -45 м, където
свършва в блокаж и тясна
цепнатина без изгледи за
продължение.
900
Пещера известна на
клуба в Залцбург. Проучена
е до -56 м от австрийци,
но не е достигнато дъно.
След контакти с тях беше
решено да я проверим.
Пещерата продължи с нови
70 м до дълбочина от -126
м, където за съжаление
свърши.
Бяха проверени още
множество потенциални
входове при обходи, които
се оказаха неперспективни.
Взети са GPS координати
на всички обекти.
Маркирани са с метални планки и с номера по
австрийската
картотека
входовете на: S06, S30A,
S33, S45, S35, S36, S37, S38,
S59, S66
Условия за работа
Условията, в които
протече експедицията и
работиха
пещерняците,
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бяха добри за сезона. През
по-голямата част времето
беше подходящо за работа по набелязаните цели.
Разбира се имаше и периоди с обилни валежи и силен вятър.
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.
По време на експедицията традиционно събираме
разделно отпадъците, които накрая сваляме и предаваме в пункт за събиране
на отпадъци в Абтенау.
Кратък дневник на
експедицията
На 20 август сутринта
от България потегля група
от 8 души в състав: Влад,
Нелка, Стефчо, Монката,
Вальо, Станислав, Китен и

Таблица на проучените и картирани пещери по
време на експедиции Тененгебирге
2014, 2015 и 2016 г.
Име
S06
S20
S30
S30A
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S40
S45
БиК
Фау
S59
F30
900
Общо

Дълбочина
(м)
-33 продължава
-526
-381
-15
-137
-131
-31
-82
-101
-36
-17
-27
-122
-16
-34
-45
-126
-1334

Дълж.
антена (м)
61

Надм.
вис. (м)
1901

757
631
35
168
159
65
108
214
96
27
41
188
40
-52
-1772

1924
1748
1756
1916
1923
1910
1949
1904
1930
1724
1699
1837
1794
2003
1971
1975

Цялата документация по проучване на пещери в района на Тененгебирге, съпроводена с направените карти се
изпраща към пещерния клуб в Залцбург – „Landesverein für
Höhlenkunde in Salzburg

Яна. На 21-ви всички са в
Обершефау.
На 22-ри и 23-ти август се пренася багаж от
Обершефау към базов лагер, намиращ се в подножието на връх Кналщайн.
Преодолява се 1000 метра
денивелация.
На 23-ти вечерта в
Обершефау
пристигат
Тони и Енч, които се завръщат от „ЕвроСпелео 2016“
– 5-ти Европейски спелеоложки конгрес, провел се в
близост до слецето Астуик,
Йоркшир Дейлс.
24-ти всички качват багаж към базов лагер. Първа
вечер в базов лагер.
На 25-ти група в състав:
Владо, Симеон и Ани влизат в S30 с цел екипиране,
проверка и картиране на
паралелен отвес на „Ехо“.
След проверката се установява, че той се свързва почти веднага с отвес
„Ехо“ и излиза на същото
дъно. Реално е един отвес,
разделен на две от голям
скален ръб. Новият отвес
е картиран и добавен към
съществуващата карта на
S30. Станислав също влиза
в S30, за да провери снежно
разклонение в началните
части. За съжаление няма
промяна от предходната
година.
Разказа на Монката за S30
Пещера S30 – това беше
наистина страхотна пропаст! Целта на влизането
беше да се провери и кар-

тира вторият подход към
кладенеца „Ехо”. Тръгнахме
аз, Влад, Ани и Стан. Стан
отиде да провери едно разклонение в началните части, а другите се отправихме
към дъното. Влад екипира
до подхода към Ехо. После
аз поех машината, анкерите, карабинерите, лентите и двестате метра въже.
Тръгнах по меандъра, а
Ани и Влад започнаха да
картират. Наковах 2 анкера
и вече виждах началото на
отвеса. Хвърленият камък
се търкаляше, свистеше и
се разбиваше на дъното
на бездната с голямо ехо.
Обаче едната батерия се
изтощи още в началото на

отвеса, а имах само още
една. Смених я и продължих надолу. След един наклонен пасаж вече бях над
истинския отвес. Огромен
беше! Надолу се чуваше водопад и ехото от коването
се отразяваше в стените на
кладенеца. Правих прехвърляния през около 30 метра, тъй като стената беше
много гладка. По едно време ми се стори, че виждам
дъно, но след това осъзнах, че е било само илюзия.
Дъното беше някъде много
далече. Достигнах края на
първото въже, направих
прехвърляне и го снадих с
второто. Обемите бяха все
така огромни, а дъно не се
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виждаше. След още няколко прехвърляния и втората
батерия тръгна да умира,
но вече виждах дъното.
На около 30 метра от него
забих един спит на ръка.
Скалата беше много твърда и ми отне поне 20 минути да го накова изцяло.
Направих закрепване, след
него още едно на скална
чучка и стъпих на дъното.
Погледнах нагоре и осъзнах колко е високо. Влад
и Ани картираха на около 70-80 над мен. Гледката
беше страхотна. След като
приключиха, се разходихме
малко по дъното, починахме си и започнахме дългото
помпане. Навън бяхме късно през нощта.
Вальо, Стефчо, Китен и
Яна правят обход и изнасяне на инвентар до пещера с
номер 900 по австрийската
картотека.
Вальо и Стефчо екипират 900 и стигат до дъно.
След известния начален отвес от 56 метра следва чист
голям отвес с приблизително 45 м, след което се стига
до чакълесто дъно. От там
тръгва малка цепка около 8
метра, която задънва.
Тони и Енчо пренасят
багаж от Обершефау към
базов лагер.
На 26-ти в S30 влиза
груп в състав: Вальо, Стан,
Яна и Китен с цел разипиране на пещерата.
В S20 влизат: Енчо,
Стефчо и Тони за екипиране. Монката помага с багаж
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до входа. Пещерата е екипирана до -220 м.
На 27-ми в S20 влизат
Симеон и Станислав с цел
продължаване на екипирането. Влад помага с багаж
до входа.

Тони, Енчо, Яна, Китен
и Стефчо изнасят целия багаж от S30 към S20.
По-късно същия ден в
19:20 в S30 влизат Влад и
Ани за екипиране.

28-ми: Вальо прави обход от изочната страна на
Кналщайн, като набелязва
и маркира няколко обекта.
Стефчо и Симеон влизат в S20, като екипират
50-60 метра след тесняка.
Пещерата продължава с
меандър и разделящ се на
две отвес (сух и мокър).
Тони и Енч качват въже
към F30, маркират няколко френски дупки между Кналщайн и северен
Визелщайн и се качват на
Кналщайн.
На 29-ти вали и почти цялата група слиза до
Обершефау за качване на
провизии и посрещане на
Колето и Цецо Остромски.
30-ти август: Вальо, Ани
и Стефчо проверяват циркус северно от Кналщайн и
маркират нови и стари пещери.
Влад и Енч влизат в S20,
за да екипират в дълбочина. Екипират по сухото разклонение на отвеса. След
около 50 метра се свързва
с водата. Слизат още около 20 метра на класика до
тесняк. Този участък трябва да се екипира.
Колето и Цецо качват
личен багаж от хижата,
след което Цецо влиза в
S20, за да направи техническо описание до блокажната зала, включително.
На 31-ви Колето и
Монката
продължават екипирането в S20.
Изпратени са от лагера с
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пожеланието дъно да не
видят. Преминали са пролазването с вода, пуснали са 3 прагчета по около
10 м. Монката преминава
тесняка и стига до отвес.
Преекипират части в меандъра.
Китен и Станислав работат по уширяване на
проблемни участъци в S20.
Ани и Вальо правят
обход към Платенек, като
откриват няколко немаркирани досега френски
дупки.
Стефчо, Тони, Енч и
Влад проверяват френската. Екипирана е като е стигнато дъно. Маркирани са с
табелки S59 и S66.
1 септември
Влад и Стефчо продължават към последно стигнатия отвес в S20. Около 40
минути след влизането им
в пещерата приижда вода.
Изчакват около 2 часа, след
което излизат. В пещерата
надолу тече доста вода и не
може да се свърши нищо
полезно.
Тони, Енч, Ани и Цецо
тръгват към френската,
но малко преди Кналщайн
завалява, пада мъгла и се
връщат в лагера.
2 септември
Енч и Китен влизат в
S20 с цел уширяване и екипиране. Уширяват тесняка
на Симо, екипират в меандъра и отвес около 25-30
метра. Изнасят машината и
батерии.
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Стефчо и Станислав
пренасят провизии от
Обершефау.
Цецката продължава с
техническото описание на
S20.
Ани, Тони, Вальо и
Монката се отправят към
френската с цел картиране и проверка на други
обекти. F30 e картирана
и е с дълбочина 45 метра.
Намерена е S79 и след обход в района са открити и
маркирани още 5 френски
пещери. Проверени са 2
обекта без перспектива.
Влад маркира с табелки:
S06, S30A, S33, S34, S35, S36,
S37, S38.
3 септември
Поради
наближаващ
период с обилни валежи
се решава в S20 да влезнат
последователно 2 групи:
една с цел картиране на новите части, и друга група,
която да влезе по-късно
през деня с цел разекипиране. Първата група е в
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състав: Влад, Ани, Стефчо
и Колето. След направената карта, пещерата увеличава дълбочината си на
-526 м, като не се стига до
дъно. Втора група в състав:
Тони, Енч и Вальо влиза в
16:30. Вальо има затруднения при преминаване на
тесняк и излиза. Пещерата
е разекипирана до над малкия меандър на около -280
м. Групите излизат около 2
през нощта.
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На 4 септември в 3 часа
влизат Стан и Монката за
продължаване на разекипирането. Успяват да разекипират до най-горния
парапет преди входния
тесняк.
Китен, Яна, Вальо и
Цецо отиват към S20, за да
свалят багаж. Китен влиза,
за да извади последното
въже и да ушири входния
тесняк.

Енчо, Стефан, Колето и
Влад свалят последните 4
прониквачки от S20.
5 септември
Ани си тръгва. Вальо,
Влад, Стефчо, Китен и
Монката свалят багаж до
Обершефау. Енч и Колето
до пътя.
Цял ден вали напоително.
На 6 септември цялата
група пренася багаж надолу. Вечерта последна нощувка в базов лагер.
На 7 септември се сваля и финалния багаж от
базов лагер. Вечерта сме в
Залцбург на гости на пещерния клуб. Разказваме
за резултатите от експедицията.
На 8-ми септември се
изпира целия използван
инвентар, след което следва лежерна разходка в зоологическата градина на
Залцбург.
На 9-ти септември
групата отпътува към
България.
Антония Влайкова

Национални курсове за подготовка на кадри
Националните курсове за подготовка на кадри на БФСп се проведоха от 16 до 25 септември 2016 г. в района на с. Карлуково. Настаняването бе на палатков лагер (между входовете на пещерите Банковица и Свирчовица), като бяха осигурени всички необходими
битови условия за пълноценното им провеждане. В четирите квалификационни курса
взеха участие 45 пещерняци от 18 клуба от цялата страна. Всички участници придобиха
необходимите знания и умения за успешното завършване на курсовете „Инструктор по
спелеология“, „Картиране и научно-приложни методи“, „Техническо усъвършенстване”,
„Пещерно спасяване” и след положен изпит получиха дипломи от Българска федерация
по спелеология.

Снимки:
Антония Влайкова,
Анелия Павлова,
Владимир Георгиев,
Енчо Енчев,
Цветан Остромски,
Станислав Дюлгеров
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Пещерно спасяване
„Пещерно спасяване“ България е организация, осъществяваща дейности по
издирване, оказване на първа помощ и спасяване в пещери и пропасти на хора попаднали в екстремални ситуации, оказване на помощ при природни бедствия и аварии, чрез
добре подготвени екипи на пещерни спасители, както и обучаване на хора от различни възрастови групи за действия по предпазване, оцеляване в екстремални ситуации и
оказване на първа помощ. Дейността на „Пещерно спасяване“ се осъществява изцяло
на доброволни начала от спасители – пещерняци, преминали специализирани курсове
на обучение в страната и чужбина.
За над 45 годишния си период на съществуване, българското „Пещерно спасяване“
е провело учебни и действителни спасителни акции в десетки пещери и пропасти на
територията на цялата страна. В сдружението членуват 90 пещерни спасители, включително лекари, обучени да влизат в пещери и пропасти, за да оказват първа медицинска
помощ.
Организацията не генерира приходи и печалби и за развитие на дейността си разчита изцяло на помощ и подкрепа от съмишленици, други организации и компании.
„Пещерно спасяване“ е член на „Национална асоциацията на доброволците в Република
България“, „Европейската асоциация по пещерно спасяване“ (European Cave Rescue
Association) и на „Българска федерация по спелеология“.
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През 2016 г. са проведени редица събития: реални спасителски акции, национални
тренировъчни лагер-сборове, обучение на нови спасители, участие в международни
прояви, от които по-важни са следните:
Продължителна акция по сигнал за инцидент с водолаз от Варна, изчезнал на 25
май 2016 г., след влизане в сифона на пещерата „Големия извор” в „Боаз дере“ край с.
Кипилово. Той не е използвал пилотно въже и, както по-късно се установява, се е изгубил в неизвестни до този момент части от сифона. Това прави издирването му изключително трудно. На първия етап от издирването (26 май – 1 юни 2016 г.), въпреки
няколкото гмуркания не е открит (водата е била с повишен дебит и замътеност). В края
на август е открит от Николай Томов на близо 50 м дълбочина. Тялото е извадено на 1
октомври от Георги Генов (Папен) и Стефан Стефанов. Обобщената информация за инцидента може да прочетете в Бюлетина и на уеб сайта на „Пещерно спасяване“.
Акция по издирване на изчезнал преди 5 месеца човек в пещера Уске, с. Четирци,
общ. Невестино, обл. Кюстендил. Тялото е отткрито и извадено в рамките на същия
ден, на който е получен сигналът – 15 септември 2016 г. Участват 3-ма спасители от
„Пещерно спасяване“.
Три ежегодни тренировъчни национални лагер-сбора, заложени в календарния
план: март (х. Бодрост, Благоевград, Рила), 24 и 25 юни на скалите на „Малката Враца“
и октомври (м. Злостен, Котел), като всеки от сборовете се фокусира върху различни
аспекти от спаяването.
През септември, по време на националните курсове за подготовка на кадри, проведени на Карлуково, нови 6 души бяха обучени в методите за спасяване в пещери и пропасти. Всички те се включиха в тренировката на „Пещерно спасяване“ през окотмври в
м. Злостен, Котел.
Участие в семинар по водно спасяване в Гърция (23 и 24 юли 2016 г.) по покана на
ОФКАТ Гърция.
Участие в ежегодната среща на Европейската асоциация по пещерно спасяване
(ECRA) от 11 до 13 ноември в Сплит, Хърватска. По време на общото събрание бе решено България да бъде домакин на следващата 11-та Европейска среща по пещерно
спасяване, която ще се проведе в периода 5-8 октомври 2017 г. в София.
Тренировъчна акция в Сърбия в международен екип от 4 страни, по покана на „ГСС
Сърбия“. Участват 9 българи (2 – 4 декември 2016 г.).
Председател:

Валери Пелтеков

тел: 089 334 14 04

Заместник-председател:

Никола Дончев – Джонсън

тел: 089 979 21 45

Заместник-председател:

Трифон Даалиев

тел: 088 911 71 87

За повече информация: www.caverescue.bg
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Обобщена информация за инцидента
в „Големия извор”, с. Кипилово
На 25 май 2016 г., в 17:30
часа на тел. 112 е получен
сигнал за инцидент с водолаз
от Варна, който около 15:00 ч.
е влязъл в сифона на пещера „Големия извор” в „Боаз
дере“ в с. Кипилово и не е излязъл в контролното си време от 2 часа.
Два часа по-късно в 19:30
часа от оперативен дежурен
на Районна дирекция пожарна безопасност и защита
на населението (РДПБЗН)
Сливен е подаден сигнал и до
„Пещерно спасяване“ (ПС)
за случилия се инцидент. ПС
разпространява информацията до ръководителите в
района и до пещерни леководолази, които са част от организацията.
Поради силните валежи
по това време, сухите части
на пещерата са запълнени с
вода и от входа излиза река,
която постепенно увеличава
дебита си до 2000 – 3000 литра в секунда. От проведените разговори с пещерни водолази от Плевен и Пловдив
става ясно, че към момента
нe могат да се предприемат
действия по издирване на изчезналия водолаз.
На 26 май сутринта на
мястото на инцидента пристигат три екипа на „Пещерно
спасяване“
(Търговище,
Плевен и София). По това
време в района на инцидента има представители на Районно управление

Период: 25 май – 1 октомври 2016 г.
Пещера: „Големия извор“ в „Боаз дере“, с. Кипилово,
обл. Котел.
Продължителност: 130 дни
Причини за инцидента: Водолазът не е имал опит в
гмуркане на сифони в пещери. Влязъл е с малко въздух
и без да използва пилотно въже, което е задължително.
Участници в акцията
Никола Дончев – главен ръководител
Владимир Георгиев – помощник ръководител
Енчо Енчев – координатор
Антония Влайкова – комуникация с ГДПБЗН и
Европейската асоциация по пещерно спасяване (ECRA)
Пещерни водолази
Николай Томов, Недялко Димов (Дечи), Лев Миронов
– участвали в акциите по издирване и намиране на тялото.
Георги Генов (Папен) и Стефан Стефанов – участвали
в акцията по изваждане на тялото.
Спасители, участвали в акциите
Екип на „Пещерно спасяване“, София: Трифон Даалиев,
Валери Пелтеков, Борислав Алексиев, Венцислав Иванов
Екип на „Пещерно спасяване“, Пловдив: Иво Колчаков,
Боян Георгиев, Милен Нейчев (Амигото)
Екип на „Пещерно спасяване“, Търговище: Красимир
Колевски, Румен Лазаров (Байзела), Иван Николов
(Зайзела), Пенчо Тодоров
Екип на „Пещерно спасяване“, Плевен: Милен
Димитров, Красимир Петков (Гущера)
Екип на „Пещерно спасяване“, Дряново: Ваньо Станев,
Росен Терзиев, Тодор Иванов
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„Полиция“ (РУП) гр. Котел,
приятели на пострадалия,
кмета на с. Кипилово и двама
водолази от Варна, свидетели
на инцидента, които са подали сигнал до 112.
От последните двама е събрана подробна информация
за случилото се. По техни
разкази гмуркането, което е
предприето от пострадалия е
било с цел иманярство. Той е
влязъл с две бутилки (10 литра и 3 литра) и тънък неопренов костюм, като в началото не е вързал пилотно въже
(осигурителна линия).
Установено е, че към момента не могат да се предприемат действия по издирване на пострадалия в пещерата, поради лошото време
(обилни валежи от дъжд) и
големия дебит на реката, излизаща от входа.
Водолазен
екип
от
Пловдив потвърждава, че
ще предприеме действия по
издирване, когато времето и
условията позволяват това.
Направена е организация за
постоянно следене на нивото
на водата, излизаща от пещерата.
27 май, интензивните валежи в района продължават.
През нощта на 26 срещу 27
май е валяло силно около 7
часа. Обстановката е същата като предходния ден и е
невъзможно да се предприемат действия по издирване.
От медиите изтича невярна
информация за започване на
спасителна операция.
28 май, по инициатива
на близки и роднини на по44

страдалия в късния следобед
се започват опити за източване на водата от сифона с
помощта на помпи и генератори. Със съдействието на
РДПБЗН – Сливен и кмета
на с. Кипилово, на входа на
пещерата са свалени чети-

ри помпи и два генератора и са предприети опити
за източването на сифона.
Междувременно се разчиства и коритото на реката пред
входа на пещерата, което
помага за сваляне на нивото
на водата излизаща от вхо-

да с около 50 см. Пускането
на помпите не повлиява за
намаляване на дебита на водата, излизаща от входа и
единствено разчистването на
коритото на реката помага за
сваляне на нивото.
Метеорологичната обстановка се подобрява, валежите спират и постепенно дебита на водата, излизаща от
входа, започва да намалява.
Вечерта пристигат два
екипа на ПС от Търговище и
София.
29 май, в 7:00 часа дебитът на водата излизаща от сифона е спаднал около 3 пъти.
Към този момент от входа
излизат около 500 до 1000 литра в секунда. Продължава се
с изпомпването и разчистването на коритото на реката.
Към мястото на инцидента тръгва още един екип на
ПС от София и водолаз от
Пловдив, който да огледа
състоянието на сифона и да
прецени дали могат да се започнат издирвателни водолазни действия. Предприети
са обходи за търсене на евентуални губилища на реката
на по-високо ниво, които
биха могли да захранват сифона и евентуално да се на-

мери по-висок вход на пещерата. До вечерта дебитът на
водата спада до около 200 –
300 литра за секунда. Прави
се организация за евентуално гмуркане и действия по
издирване в сифона на следващия ден. Пристига и екип
на ПС от Дряново.
30 май, през нощта е превалял слаб дъжд. Дебитът на
водата е спаднал до около
100 литра в секунда. Екипи
на ПС от Търговище, София,
Дряново, Пловдив постепенно се подготвят и организират предстоящите гмуркания.
13:45 часа се прави първо гмуркане за деня с дължина около 120 м. Намерен
е фенера на пострадалия.
Видимостта в началото на
сифона е добра, като към
края постепенно водата се
замътва и има видимост от
около 1,5 метра.
15:15 часа се прави второ
гмуркане и подробен оглед
на галерията.
21:30 часа се прави трето
гмуркане, като се претърсва
предполагаемата суха част на
галерията, която към момента е била изцяло запълнена с
вода. Намерено е продължение на пещерата в дълбочина. Дължината на гмурканията е около 120 метра с дълбочина от 19 метра.
31 май, сутринта се организират няколко групи
от ПС, полицията и кмета
на Кипилово за претърсване на коритото на реката по
течението надолу до края на
селото. Междувременно се

прави подготовка за следващо гмуркане. Обхождането и
оглеждането на коритото на
реката остават без резултат.
12:20 часа се прави червърто гмуркане с цел търсене
в дълбочина по новата галерия. Достигната е дължина от
около 160 метра и дълбочина
от 36 метра, като не е открито
нищо и не е достигнат край
или дъно на галерията.
13:50 часа се прави пето
гмуркане за подробен оглед
и търсене на евентуални разклонения в основната галерия, отново без резултат.
След поредното гмуркане
екипът водолази от Пловдив
прекратява проникванията
в сифона поради необходимост от друга организация
и по-добра екипировка за
провеждане на последващи
действия по издирване на
пострадалия в дълбочина.
През деня роднините на
пострадалия провеждат среща и разговори с ясновидка,
която твърди, че пострадалия е жив, намира се още понавътре от достигнатата до
сега дължина и ще бъде открит от водолаз с руса коса.
Тези твърдения дават нови
надежди в роднините и те
започват да търсят и други
екипи за гмуркане и издирване на водолаза.
01 юни, всички екипи на
ПС си тръгват от мястото на
инцидента.
До момента други пещерни водолази не са потвърдили готовността си да предприемат действия по издирване на изчезналия водолаз.
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Единствено
водолазният
екип от Пловдив поема ангажимент, че ще продължи с
издирването при първа възможност.
02 юни, роднините на пострадалия намират водолаз
от В. Търново, който твърди, че има опит в гмуркане
на пещерни сифони и поема
ангажимент да продължи с
издирването. Около 14 часа
същия прави гмуркане до
старите части на сифона, не
открива нищо и се отказва да
продължи с издирването.
03 юни, проведени са разговори между ПС, водолазите, полицията и роднините
на изчезналия водолаз. В резултат на които, към момента издирванията в сифона са
спрени, тъй като след шест
гмуркания водолазът не е намерен, и на този етап рискът
за водолазите от издирване
в дълбочина не е оправдан.
Взети са предвид достигнатата дълбочина и дължина,
липсата на сухи части, температурата в пещерата и количеството въздух в бутилките
на изчезналия. Полицията
продължава разследването и
разпита на свидетели за изясняване на някои странни
обстоятелства около случая.
6 – 10 юни, полицията
разпитва отново четиримата
свидетели на инцидента, но
не е открита нова информация. Планира се ново гмуркане в сифона за проверка в
дълбочина, както и преглеждане на частите до стария му
край. След разговори с водолазния екип от Пловдив
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се разбира, че за мащабно
издирване в дълбочина трябва да подготвят екип от 4
човека. Такъв екип могат да
съберат в началото или средата на юли. Междувременно
се търси помощ и от специализиран екип на подводно
пещерно спасяване от други
държави.
Пещерно-водолазни спасителски групи от Словения

и Хърватска изявяват желание да помогнат. Също така
готовност за помощ изразяват и пещерни водолази от
Италия, Румъния и Полша.
На 13 юни 2016 г. е изпратено писмо до Главна
дирекция ПБЗН с молба за
съдействие за задействане на
процедура за международна
помощ на основата на двустранни споразумения със

Словения или Хърватска,
които биха могли да предоставят квалифицирани екипи
от пещерно водолазни спасители.
В периода от 14 – 22 юни
2016 г. са проведени множество разговори и срещи с
ръководството на ГДПБЗН,
които от своя страна назначават комисия за работа по
случая. Междувременно е
получена информация за
цени и график от пещерноводолазен екип от Словения,
който може да реагира веднага. От Хърватска също
могат да помогнат, но около
средата на юли. От ГДПБЗН
отправят запитване към
Външно министерство, тъй
като България няма подписани двустранни споразумения
със Словения или Хърватска.
Задействането на международна помощ, посредством
европейски механизми, не
може да се приложи, поради
факта, че не става въпрос за
жертви на природни бедствия или аварии, причинени от човешка дейност, а за
специфичен едничен инцидент.
На 27 юни е проведена отново среща с Николай
Николов – директор на
ГДПБЗН, на която присъстват и заместник кмета на
община Котел, директора на
РДПБЗН гр. Сливен, представители на „Пещерно спасяване“. Очаква се въпросът
за международната помощ
и най-вече за финансиране
на акцията с международно
участие да бъде обсъден на

заседание на общински съвет
гр. Котел. Обсъдени са механизми, по които общината
би могла да предостави средства, след което да си ги възвърне, за да не ощетява лимитирания местен бюджет.
След заседание проведено на 28 юли, общински
съвет гр. Котел излиза с декларация до министрите на
вътрешните работи и околната среда и до областния
управител на гр. Сливен. В
декларацията се посочва, че
ресурса за международна акция е непредвиден в бюджета на община Котел за 2016
година, като осигуряването
на сумата ще доведе до сериозни затруднения при текущите финансови задължения на общината. „Смятаме,
че представляваните от Вас
министерства разполагат с
необходимия ресурс и потенциал да доведат издирвателната операция до край“ – се
посочва в документа.
С това опитите за осигуряване на финансиране и за
задействане на европейски
механизми, чрез които би
могло да се осигури международна помощ се изчерпват.
На 27 август, нивото на
сифона е спаднало с около 5
метра и се намира в нормалното си състояние т.е. първите 15 метра от пещерата са
суха галерия. Доброволци,
пещерни
водолази
от
Пловдив се подготвят за продължаване на дейностите по
издирване. Заедно с водолазите на мястото на инцидента присъстват и спасители

на ПС от София, Пловдив
и Пазарджик, както и водолазен екип на СОД (служба оперативни дейности)
– Пловдив, който ще помага с техника и екипировка,
представители на полицията,
кмета на с.Кипилово и роднини на пострадалия. От сутринта до обяд е обезопасен
подхода до входа на пещерата, свалена е и водолазната
екипировка. В 14 часа се прави гмуркане до старото дъно
за подробен оглед и съставяне на план за гмуркането в
дълбочина.
28 август, издирването
продължава. В 11:00 екип от
двама водолази влиза в сифона и се предприема гмуркане
в дълбочина. Достигнато е
до около 200 метра дължина
и 48,2 метра дълбочина, където е открито и тялото на
пострадалия в инцидента водолаз. Съобщено е на полицията и роднините. Акцията
по издирването приключва в
14:00 часа.
30 август – 10 септември,
ПС прави организация по
търсене и събиране на водолазен екип за изваждане
на тялото на пострадалия от
сифона. Проведени са разговори с много пещерни водолази за това как и кой би
поел ангажимент да извади
тялото на пострадалия. Екип
от Бургас потвърждава, че
ще поеме ангажимент и ще се
опита да извади тялото на повърхността. Нужно е около
две седмици за да се направи
необходимата подготовка и
организация на акцията.
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30 септември следобед,
спасители на ПС от София,
Пловдив,
Пазарджик
и
Бургас отново се събират
на мястото на инцидента.
Към тях се присъединява и
екипа от водолази от СОДПловдив, който ще подпомогне предстоящата акция с
техника и екипировка.
Всички с изключение
на екипа на СОД-Пловдив
се настаняват в сградата на
кметството на спални чували
и шалтета.
Вечерта се изготвя план
и се прави организация по
предстоящата акция за изваждане на тялото на водолаза от сифона.
01 октомври, сутринта
всички спасители са на мястото на инцидента. Започва
подготовката на екипировката на водолазния екип.
Пълнят се бутилки с въздух,
обезопасява се подхода до
входа на пещерата с парапет, пренася се водолазната
екипировка. Към групата се
присъединява и оперативен
екип на полицията. Близо до
мястото на инцидента са и
роднини на пострадалия.
В 13:00 часа се предприема гмуркане от двама души.
След като единия от водолазите достига до тялото на
пострадалия много бързо,
решава да направи опит да го
изкара директно на повърхността. Опита е успешен и
в 13:40 тялото е на повърхността. Съобщено е на полицията. Повикани са разследващ полицай, линейка и
съдебен лекар. Установено е,
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Зимен тренировъчен лагер-сбор на Пещерно спасяване

че бутилките на водолаза са
празни, има шпула с въже на
ръката, което не е разпънато,
има и фенер закачен за екипировката му.
Направена е организация
по освобождаване на тялото
от екипировката, пречеща за
поставянето му в носилка и
изнасяне на пострадалия от
сухите части на пещерата,
през склона до пътя където

да се предаде на лекарския
екип. В акцията по изваждане и пренасяне на тялото до
линейката се използва носилка на ПС. В дейностите
по изваждане и пренасяне
на носилката участваха спасители от ПС, подпомогнати
от служителите на СОД –
Пловдив.
Антония Влайкова,
Енчо Енчев

В периода 3 – 6 март
2016 година, в местност
„Бодрост“,
комплекс Картала близо до
Благоевград, се проведе
зимен тренировъчен лагерсбор на Пещерно спасяване.
В сбора взеха участие
над 50 пещерни спасители
от различните спасителни
отряди в страната.
По време на зимните
лагер-сборове на Пещерно
спасяване участниците се
запознават с възможните опасности на зимната
планина. Акценти на настоящата тренировка бяха
поставени върху обучение
по лавинна безопасност,
издирване и оказване на
първа долекарска помощ
на пострадал при лавинен
инцидент, безопасно придвижване по различни планински терени, както и подобряване на физическата и
психическата подготовка на
пещерните спасители.
На 3 март сутринта имаше занятия по позицио-

ниране на вакум матрак в
различни видове носилки:
Sked, стандартната ни пещерна носилка, носилка
Petzl Nest, предоставена ни
от колегите от водното спасяване.
Ранния следобед премина в лекции и презентации
на тема лавинна безопасност и долекарска помощ
при лавини. Д-р Бенжамен
Ментешев показа презентация, касаеща медицински аспекти при пещерно спасителски дейности,

дискутирани в Льо Камп,
Ваумаркус, Швейцария (Le
Camp, Vaumarcus) по време
на 13-тата световна конференция по спасяване.
На следващия ден – 4
март се проведе практическо обучение по лавинна
безопасност на терен в планината. Прясно навалелия
сняг позволи визуално запознаване с обстановката,
дори станахме свидетели
на падане на лавина. За целите на тренировката беше
подбран безопасен склон,

49

на който пещерните спасители имаха възможност
да изследват стабилността
на снежната покривка чрез
различни тестове. Беше направен „снежен профил“,
който показа наличието и
вида на снежната покривка
в района. Както и тестовете
„срязващ тест“, „компресионен тест“ и тест „плъзгащ
се блок“, които показаха
поведението на снежната
покривка при натоварване.
След анализиране на резултатите беше направена
оценка на лавинната обстановка на учебния полигон.
На терена беше проведена и учебна лавинна акция, в която спасителите
имаха различни роли: на
ръководители, сондиращи,
търсещи, оказващи първа
помощ на пострадал при
лавина и т.н. По време на
учебната акция участниците се запознаха с уредите за
откриване на затрупани от
лавина: лавинен предавател
(така наречения пипс), сонда и лопата. Бяха разиграни
различни сценарии за търсене пострадали, някои от
които с лавинни предаватели, а други не. На място
пещерните спасители се запознаха с правилната употреба на уредите и различните техники на търсене
при един или повече затрупани от лавина. Изпробваха
се и различни принципи и
методи при сондиране с лавинна сонда: грубо и финно
сондиране.
Участниците
упражниха правилната тех50

Тренировка на Пещерно спасяване на Малката Враца
По време на Национални
експедиции „Каменополски
карст 2016” и „Врачански
балкан 2016”, които се проведоха в района на Враца,
се проведе и тренировка на
доброволците от „Пещерно
спасяване“.

ника на изравяне с лавинна лопата на затрупан при
инцидент. Оказваха долекарска помощ на терен на
пострадал от лавина. В края
на деня се проведе разбор
на занятията, на който участниците можаха да зададат
допълнителни въпроси.
На 5 март спасителите бяха разделени на две
групи. Първата група продължи със заниманията по
лавинна безопасност на терена от предишния ден, а
втората група пещерни спасители проведоха зимен поход със ски по билото в посока връх Исмаилица. Беше
тренирано придвижване в
група в колона при пресен
сняг и прокарване на пъртина. Водещият определяше темпото според възможностите на най-слабото звено в колоната, като следеше
да не се разпокъсва групата.
За да се натоварват всички
участници равномерно, водещият на групата се сменяше периодично, правейки
крачка встрани от посоката
на движение и заставяй-

ки най-последен в групата.
Метереологичните условия
позволиха и закратко придвижването на участниците
в мъгла. При намалена видимост се следеше за маркировката и за това да не
се разкъсва групата, но не
се наложи използването на
карта и компас. В края на
деня част от участниците се
упражниха в извън пистово
каране на ски в района.
На 6 март беше събран
общия инвентар, почистени помещенията на лагера
и всички участници отпътуваха.
Специални
благодарности на лекторите д-р
Бенжамен Ментешев и
Мартин Неделчев, които
споделиха своя опит в зимната планина с участниците
и без които тренировъчния
лагер-сбор на Пещерно спасяване не би се провел така
ползотворно и пълноценно.
Златинка Борисова
Антония Влайкова
Снимки:
Красимир Колевски,
Златинка Борисова.

На 24 и 25 юни на скалите „Малката Враца“ бяха
проведени тренировки и
демонстрации на методи, ползвани при реални
спасителни дейности в
пещери и пропасти. Бяха
отработени голяма част от
основните елементи като:
балансьори,
парапети,
тролеи и др. По време на
акциите беше наблегнато
върху изчистване на техниката и комуникацията
между спасителите при
движение на носилката
във възходяща, низходяща
и хоризонтална посоки.
Владимир Георгиев
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Семинар по водно спасяване
На 23 и 24 юли 2016 година се проведе трети семинар
по водно спасяване, организиран от ОФКАТ (Ομιλος
Φιλων
Κυνηγων
Ακτης
Θερμαικου, Асоциация на
приятели ловджии от залива Термаикос).
ОФКАТ е гръцка неправителствена организация,
която се занимава с издирване и спасяване. Всички
членове са доброволци.
Структурно е разделена
на секции – водно спасяване, планинско спасяване, комуникации, логистика и долекарска помощ.
ОФКАТ е включена към
националния телефон за
спешни случаи и работи
в тясно сътрудничество с
всички държавни структури – гражданска защита,
пожарна, полиция и т.н.
Семинарът бе организиран от секцията по водно
спасяване и се проведе на
полуостров Халкидики –
плаж Псакудя.
Поканата за участие
към „Пещерно спасяване“
бе отправена вследствие на
проявен интерес от гръцка
страна. Колегите бяха попаднали на няколко публикации в интернет и се
свързаха с нас с цел подготовка на техни кадри от
организацията ни. На тяхната поканата, като представители на „Пещерното
спасяване“,
откликнаха Красимир Колевски и
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Антон Парталев, които
обсъдиха с гръцките колеги възможностите за сътрудничество.
След проведените разговори от ръководството
на ОФКАТ решиха да изпратят група за подготовка
и обучение.
Антон Парталев

Акция по издирване на изчезнал човек
На 15 септември 2016
г. беше проведена акция
по издирване на изчезнал човек в пещера Уске
(Четирска), с. Четирци,
обл. Кюстендил.
Изчезналият е в неизвестност от 7 април 2016 г.
В 10:00 часа от РПУ
Кюстендил се свързват с
Валери Пелтеков за помощ при издирването на
изчезнал мъж, за който
има съмнения, че е в пещерата. Мъжът е на 41 г.,
с умствени отклонения и
е изчезнал преди 5 месеца,
но едва на по-късен етап се
разбира, че може би е искал да влезе в пещера Уске.
Предишния ден екип
от ПБЗН (Пожарна безопасност и защита на населението) е влизал и на
около 20-40 м навътре са
намерили първо яке, а после и фенер. Пещерата е
суха и хоризонтална, но
тясна и екипът не е успял
да влезе по-навътре. Якето
е разпознато от бабата на
изчезналия.
След разговори с полицията се организира среща
в с. Невестино и около 15:00
часа пристигат Антония
Влайкова,
Владимир
Георгиев и Енчо Енчев.
Полицията дава допълнителна информация, че изчезналият е бил много подвижен, нисък и слаб, така че
е възможно да е преминал и
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през много тесни участъци.
Бил е облечен със зелен пуловер и син анцуг.
В 15:35 в пещерата влизат Владимир и Енчо за
първоначален оглед, сравнявайки галериите с разпечатаната карта. Оглеждат
основната галерия до края
и на връщане намират тялото зад завой в тясно разклонение вдясно, на около
25 м от входа. Участъкът е
тесен, но не дотолкова, че
да се заклещи слаб човек.
Тялото е в посока навън, с
ръка под главата и присвити крака, сякаш в поза за
почивка. Направен е снимков материал за документация, който е показан на служителите на РУ Кюстендил,
чакащи пред входа на пещерата. След разговори с прокуратурата и съдебния лекар, разследващия полицай
дава разрешение да се извади тялото. То е в напреднал
стадий на разложение и е в
труднодостъпно място, което усложнява процедурата
по изваждането му. Енчо и
Владимир подготвят PVC
платнище и помощни въженца за извличането на
тялото от тесняка. От ПБЗН
осигуряват три противогаза и ръкавици за работа.
В 18:05 влиза екип от 4
души: Владимир Георгиев,
Енчо Енчев и Антония
Влайкова от Пещерно спасяване и Владимир, служител на ПБЗН. Антония
документира разположението на тялото с фотоа54

парат, предоставен от полицията, а останалите са
със задача да го извадят,
по възможност ненарушавайки целостта му.
В рамките на час тримата разкопават подхода
към тесняка. След това
Владимир и Енчо връзват
тялото с примка и с помощта на платнището го извличат през тесняка и завоя до основната галерия.
След дългия престой то е
изсъхнало и много леко.
В 20:05 изваждат тялото
пред пещерата за оглед от
полицията и го свалят до
линейката.
Най-вероятно

инци-

дентът е в следствие на
повреда или свършване на
батериите на фенерчето,
което е намерено наблизо.
Предполага се, че пострадалият се е загубил в тесните галерии, не е могъл
да излезе и е починал от
хипотермия и изтощение.
Не е известно и колко време след изчезването си и в
какво състояние е влязъл
в пещерата. Тя е суха и
топла, така че ако издирването в пещерата е било
проведено до 1-2 дена след
изчезването му е имало
шанс да бъде открит жив.
Антония Влайкова,
Владимир Георгиев

Тренировка на Пещерно спасяване, Котел
В периода от 13 до 16
октомври се преведе тренировъчен лагер-сбор на
Пещерно спасяване в района на Котел, местността
Злостен.
В тренировките, проведени на 14 и 15 октомври
взеха участие 41 спасители от различни градове в
България.
Бяха направени акции със симулиране на
инцидент в пещерите:
Ледената, Ужасът на иманярите и Зъбатата.
На 14 октомври по-голяма част от участниците
в тренировката – общо 21,
се насочиха към пещерата Ужасът на иманярите.
Шест от тях бяха стажанти от курса по спасяване,
проведен през септември
2016 г. Пещерата е дълбока -158 м. Тренировъчна
акция е провеждана и
преди, но въпреки това
се наложи да се наковат
нови опори в някои участъци. Извличането на носилката от дъното до входа мина безпроблемно и
отне 3 часа.
По-малка група се
отправи към Ледената.
Идеята бе да се прокара
кабел
(СпелеоТелеком),
необходим за комуникация под земята по време
на акцията на следващия
ден. Пещерата е с дълбочина от -242 м и дължи55

на 1367 м. Голяма част от
участъците се преминават
на класика (свободно катерене без осигурително
въже). Линията бе прокарана и тествана успешно.
Бе осъществена връзка
от дъното на пещерата
до базов лагер и до входа на пещерата Ужасът
на иманярите. На следващия ден – 15 октомври се
проведе тренировка със
симулация на пострадал,
претърпял падане и получил фрактура на долен
крайник. След пристигане
на първата група от спасители, за постадалия бе
изграден временен подземен лагер за затопляне.
На пострадалия бяха дадени топли напитки и бе
извършена имобилизация
на контузения крайник.
При пристигане на основната група пострадалия
бе поставен в носилка и
акцията по изваждането
му стартира. По пътя бяха
изградени системи за осигуровка на спасителите и
за безпроблемно извличане на носилката. Общо
акцията продължи 6 часа.
По същото време се
проведе и акция в пещера Зъбатата. Целта беше
да се проведе тренировка
в „нова“ пещера, където
до сега не се е състояла.
Това беше много добро
упражнение за 17-те участници, които трябваше да
създадат и наковат всички
системи за извличане на
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носилката. За повечето от
тях пещерата не беше позната. Както подсказва и
името, пещерата е ръбата
и тясна.
Хоризонталните части представляват тесен
меандър с няколко остри
завоя, а подходите към
отвесите също са тесни.
Проникването на хора
не е проблем, но не и извличането на носилка.
Наложи се някои участъци да бъдат разширени.
Един завой не можеше да
бъде преодолян с носилка
и трябваше пострадалия
да бъде изваден от нея.
Всички останали участъци бяха преодолени, но
със значителни трудности. Акцията приключи
късно вечерта.
Въпреки умората всички участници бяха доволни от добре протеклите
тренировки.
Антония Влайкова,
Енчо Енчев

Тренировъчна акция в Сърбия
От 2 до 4 декември 2016
колегите от „ГСС Сърбия“
организираха тренировъчна акция по пещерно спасяване, на която бяха поканени и съседни държави.
От „Пещерно спасяване“ в тренировката взе
участие група от 9 човека.
Пристигайки, се оказа че има над 50 участници от Сърбия, Словения,
България и чак от Русия. За
база се ползваше местното
училище, в което имало
цели 6 ученика, разпределени в 1 до 4 клас
Самата акция се проведе в събота на 3 декември.
Пещерата е -239 м дълбока,
с големи отвеси във входните части, и малки прагове и сравнително тесни и
водни меандри долу.

Карта на пещерата Ибрин Понор
10:30. Пещерата беше екипирана, но имаше обичайните задръствания, липсващ инвентар и неработе-

щи телефони. Към 15:00
носилките се раздвижиха.
Горната излезе за 3 часа,
а долната за около 6.

За работата вътре спасителите бяха разделени на 5
екипа от по 6 човека, плюс
екип телефонджии, фотограф, шефа и разни други.
Общо скромната бройка от
37 човека. Смятахме да подадем пострадалия на ръце
по отвесите и да спестим
въжетата…
За да се уплътни времето, беше решено да изнесем
две носилки: една от под
отвесите и една от близо до
дъното. На скицата на пещерата се вижда приблизително разположението на
групите.
Влизането започна към
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Като цяло сработването
беше добро, въпреки смесените интернационални
групи. Всички знаеха какво се прави с дръжките на
носилката и с елементите,
само координацията отне
известно време.

2016 година в пещерните клубове

Разговорите бяха на
българо-сръбско-руски
плюс ръкомахане. Ако
нищо не помогнеше, се минаваше и на английски.
Снимки от събитието
на официалния сайт на организаторите.
Владимир Георгиев
Галерия със снимки от
Владимир Георгиев и
Антон Парталев
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Пещерни клубове и организации –
членове на Българска федерация по спелеология
Име на пещерен клуб/
организация

Град

уеб сайт

„Академик”

София

„Академик“

Русе

„Балкан Адвенчър“

София

www.balkan-adventure.
com

info@balkan-adventure.com

„Варна“

Варна

www.rodnibalkani.com

speleo@mail.bg

„Витоша“

София

„Искър“

София

„Луцифер“

Търговище фейсбук страница

pk_lucifer@abv.bg

„Мездра“

Мездра

фейсбук страница

pk.mezdra@dir.bg

„Мурсалица“

Смолян

www.hodih.com

mursalitsa@abv.bg

„НЕПИАСТ“

Бургас

www.nepiast.org

info@nepiast.org

www.orlovec-extremum.
org

orlovec_extremum@abv.bg

www.pk-sofia.com

mailbox@pk-sofia.com

„Орловец-Екстремум“ Габрово
Пещерен клуб и спелео
София
училище „София“

www.akademic.org

електронна поща
info@akademic.org
s_ibi@abv.bg

vitosha.speleo.sofia@gmail.com
www.iskar-speleo.org

iskar@iskar-speleo.org

Пещерно спасяване

България

www.caverescue.bg

info@caverescue.bg

„Прилеп – 1962“

София

фейсбук страница

prilep.1962@abv.bg

„Приста“

Русе

www.td-prista.org
фейсбук страница

speleoclub.prista@gmail.com

„Протей“

Сливен

„Пълдин“

Пловдив

www.sk-paldin.eu

sk.paldin@gmail.com

„Саламандър“

Стара
Загора

www.sk-salamandar.org

club@sk-salamandar.org

„Стрешеро“

Враца

фейсбук страница

strechero@abv.bg

„Стринава“

Дряново

фейсбук страница

bacho_kiro2@abv.bg

„Студенец“

Плевен

фейсбук страница

pk_studenets@abv.bg

„Суткя“

Ракитово

www.sutkya.org

syutka@abv.bg

„Черни връх“

София

фейсбук страница

spblackpeak@abv.bg

„Ъндърграунд“

София

фейсбук страница

underground.speleo.club@abv.bg
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ops_apis@abv.bg

СК „Академик“ – Русе
За календарната 2016 г.
членове на СК „Академик“
– Русе са участватвали в
следните мероприятия:
1. Пролетен сбор „Орлова чука“ – пещера Орлова чука в района на с. Пепелина. В сбора се включиха участници от различни
клубове, като през тази година най-представително
участие имаше от страна
на СК „Искър” - София, СК
„Варна” – Варна, ПК „Аида“
– Хасково, ПК „Витен”
– Севлиево и др. Общо
участвалите в сбора са 93ма човека и се включиха в
дейности по проучване на
пещерата Орлова Чука и
тренировъчната спасителна акция на скалите над
нея. Продължи работата
в открити нови части и на
дъното на пещерата.
2. Експедиция „Добростан“ – в периода 21 –
24.05.16 г. участва Тихомир
Енчев. Участвал в групи с цел: изкопни работи в пещера „Ледницата“
и почистване на пещера
„Топчика“ от проведен подземен експеримент.
3. Участие в инициативата на БТВ „Да изчистим
България за един ден” с
ученици от Екоклуб към
ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе
на 5.06.16г. Почистиха вътрешните части на пещера
Орлова чука и района около нея.

4. Експедиция Бузлуджа,
проведена в периода 15 –
17.07.16 г. Участници – 3
члена от СК „Академик“
– Русе. Продължи се работата по изкопаване на
пещерата под паметника
Бузлуджа и се обходиха
нови райони в областа под
върха с цел намиране на
нови входове на пещери.
5. Експедиция „Стенето“
в периода 21 – 24.07.16 г.
Двата пещерни клуба СК
„Академик“ - Русе и ПК
„Приста“ – Русе, организираха на територията
НП „Централен Балкан“
експедиция, на която присъстваха 47 човека. Бяха
осъществени влизания в
пещерите: „Райчова дупка”,
„Малката яма”, „Голямата
яма”, „Птичата”, „Борова
дупка”, „Куманица”, „Върлата”. Ивършени бяха ископни работи на дъното
на пещера „Голямата Яма“

и прекартиране на главната ос на същата пещера.
Резултатите от прекартирането се обработват и ще
бъдат нанесени на картата
на пещерата.
6. Панахида Орлова
чука – проведена в периода
27 – 28.08.16 г. Участници –
4 члена от СК „Академик“
– Русе. Картирани са нови
части в пещерата Орлова
чука в направление Зала
Рай, които излязоха 50 м.
Предстои нанасянето им
на картата.
7. Експедиция „Емен“
От 22 до 25.09.2016 г. се
състоя още една експедиция на ПК „Приста“ – Русе
и СК „Академик“ – Русе. В
нея участваха 20 пещерняка. Обходиха се районите
на пещерите, за да се запознаят с тях гостите и се осъществиха влизания в пещерите: „Троана“, „Бамбалова
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дупка“, „Русе“, както и изкопни работи в тях начело
с Камен Димчев.
8. Международна нощ
на прилепите, проведена в Лапидариума към
Регионален
исторически
музей – Русе на 7.10.2016
г. Участници от ПК
„Академик“ – Русе - 3-ма членове. Извършени дейности:
изграждане на „Въжен тролей“ в Лапидариума на музея и маса за показване на
възли, работа с деца.
9. В периода 01-04.12.
2016 г. СК „Академик" - Русе
взе участие в Румънската
пещерна експедиция за
продължение изследванията в пещерата - Ponorul
Suspendat cave - близо до с.
Черна в месноста Polovragi
с дължина около 4.5 км и
с денивилация - 140 м. От
участието резултатите са:
открити нови части в дъното и изкопни работи
от българската група, за
което имаме много добра
оценка от румънските ни
колеги от клуба в Брашов.
Създадохме нови връзки,
което е една добра възможност за нас да продължим
да работим заедно. В експедицията от СК „Академик"
Русе към СТПД „Академик"
- Русе взе участие Тихомир
Енчев.
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ПЕЩЕРНО ДЕЛО В СК „БАЛКАН АДВЕНЧЪР“ ПРЕЗ 2016 Г.
Национална младежка
експедиция „Плато
Стражата“
Младежката проява се
проведе в началото на м.
април 2016 г. Основният
лагер бе организиран в х.
„Бачо Киро“, гр. Дряново. В
експедицията участваха девойки и младежи на ученическа възраст, завършили
курс „Пещерняк“ и „Млад
пещерняк“, вкл. членове на
Младежки клуб „Екология“
към СОУ „Хр. Ботев“
- гр. Варна, както и повъзрастни и опитни пещерняци от СПК „Академик“
и СК „Балкан Адвенчър“.
Дейностите бяха ръководени от младежи, завършили
курс „Пещерняк“, а възрастните участници бяха консултанти по организацията
на провеждането, тактиката и безопасността на проникванията, методологията
на теренните изследвания
и документирането. В рамките на младежката проява
бяха застъпени както спортни дейности като проникване в пещери и пропасти
и преодоляване на отвеси с техника на единичното
въже (ТЕВ), така и научнопрактически изследвания
в пещерите. Бяха извършени прониквания в пещерите Бачо Киро (гр. Дряново),
Мачанов трап, Пропастната
и Красивата (с. Здравковец).
Бяха проведени също практически занятия с младите
пещерняци в контролирана

СК „Балкан Адвенчър“ посрещна 2017 г. с обща численост
от 32 членове, от които 14 са пещерняци в пещерната
секция на клуба. От активните си пещерняци клубът
разполага с 2 инструктори по пещерно дело, 1 спасител в
пещери и пропасти и няколко пещерняци с квалификация
в техническата подготовка и картирането. През изминалата година значителна част от дейността на клуба в областта на пещерното дело беше насочена най-вече
в изследването на пещерите и обучението на млади пещерняци.
През 2016 г. „Балкан Адвенчър“ продължи проучвателните прояви в няколко района в България, където клубът
вече работи от предишни години. Проведе се национална младежка експедиция край с. Здравковец, но този път
с ръководител Мариян Младенов от младежката секция
към клуба. Дейностите бяха насочена към изследване на
пещерите от ученици.

63

обстановка на открити скали за усвояване на умения
за използване на ТЕВ, вкл.
със състезателен елемент,
както и за усвояване на отделни елементи и похвати
при картирането на пещери. От младите пещерняци,
разделени в два екипа, цялостно бе документирана
пещ. Красивата, при което
бе изработена карта и съответни описания на пещерата, с участие на възрастни
пещерняци в ролята на консултанти. Извършени бяха
научно-практически и експериментални изследвания на скалите, водите и седиментите във всички гореспоменати пещери и околностите им по методика на
МК „Екология“ - Варна под
професионалното ръководство на Росица Недева.
В резултат, наред с придобиването и усъвършенстването на уменията за
проникване в пещери и
пропасти, младите пещерняци разшириха практическите си умения за картиране на пещери и придобиха ценен опит в теренните изследвания, а младите ръководители на проявата - и в тактиката на провеждане на всички тези експедиционни
дейности.
Експедицията имаше и
своя материален резултат:
в Главната картотека на пещерите към БФСп постъпиха протоколи и описания от извършените теренни изследвания за тези
пещери, както и карта на
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пещ. Красивата. За съжаление, не могат да бъдат преразказани и количествено
оценени доброто настроение, искрената мотивация
и проявеният изследователски хъс от всички участвали млади пещерняци,
както и новите пещерни запознанства. А те са добър
залог за съвсем близкото
ни бъдеще във и около пещерите.
***
Отново обърнахме внимание и на най-близките
до София карстови райони. Продължихме работата в обекта К-920 в масива
над с. Градец, но все още не
успяваме да влезем в прилежащата пещерна система. В
този район продължихме с
обходите и започна разкопаване на още един въртоп.
Откритието в този район бе
пещерата-рудник в Кашин
дол, което дойде случайно
след един обход през есента, и е описано отделно по-

долу. Опитахме да продължим и в отдавна известната пещера Проденица край
Петрохан, но в тесняка имаше много вода и не успяхме да разширим достатъчно най-тясното място.
„Харесахме си“ за работа и
още един карстов район в
България - почти забравения през последните години Земенски пролом около
с. Полска Скакавица, найвече защото някои вече познаваме района и сме работили там. Вече имаме набелязан перспективен въртоп
за разкопаване и чакаме с
нетърпение пролетта, за да
го „започнем“.
Най-близката пещера до
София
Един хубав ноемврийски ден, в който заради изборите никой не е планирал пещерни подвизи, но
на човек му се иска да излезе някъде извън големия град. Е, нямаше как

да е много надалече извън
София. Вече си знаем района на с. Градец, а ето че е
добър случай за разузнаване „с бой“ (т.е. начално разкопаване) на набелязания
предната година въртоп
НеТенекията, който по сведения от малките телени
пръчки трябва да е вход
към неголяма, но и никак
не малка пропастна пещера. Хубавото е, че пътят на
връщане е надолу, с хубава
гледка към задимената част
на Софийското поле, където едвам прозират найблизките жилищни комплекси. А този ден има и
други из района и попътно
си говорим за местността с двама от вилната зона
по-долу. Но разказът не е
за нещата дотук, а за хубавия ноемврийски ден, който стана такъв, след като на
изпроводяк двамата споменаха за „малка дупка в
дола под вилната зона, в
която вътре се изправяш в
широко и е пълно с прилепи“, а пък след малко обикаляне и екстремен храстинг в каньонообразния
дол тази дупка си се оказа
там. Естествен вход и входна галерия в някаква бяла
скала под сивите варовици, а вътре голяма черна
зала и няколко също толкова черни разклонения в
разни посоки. Очевидно
стар рудник по пукнатините в скалата, а черното се
оказаха сажди от палените скоро в залата автомобилни гуми (за изгонване

на прилепната колония?).
Пещера-рудник,
съвсем
близо до София - как да
не се почувства човек като
Индиана Джоунс! За повече няма време, стъмва се
вече, а излизането от каньона изглежда несигурно
в тъмното. Разглеждането
на находката остава за понататък. Разбира се, още
следващата седмица бяхме
пак там, вече със съответните пособия за проникване и картиране. Поради
липса на въображение и
сведения от местни хора,
я нарекохме по името на
местността - Дупката в
Кашин дол.
Пещерата-рудник е в
малък скален венец от много светъл, леко жълтени-

кав, слабоспоен кварцов
пясъчник, намиращ се под
тънкия повърхностен слой
от варовик, и представлява (по-точно е представлявала) система от ерозионно дооформени от течаща вода пукнатини (псевдокарст). По тях са изработени с огън и вода галерии,
едни с височина човешки
бой, а други по-къси за четирикрако ходене. Входът
е естествен, на ок. 4 м над
съвременното речно легло
в дола. Естествена е и входната галерия, вкл. крайната
й част, която напред става
непроходимо тясна и ниска.
Най-вече в тази входна част
се вижда, че това е псевдокарстова пещера. От входната галерия нагоре вслед-
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ствие на отнетия материал
е оформена висока зала, от
която тръгват всички останали галерии. В някои пукнатини има сяра, съвсем
дребни кристалчета гипс
и „пещерна коса“. Общата
дължина на галериите е 73
м, а денивелацията е -3 м.
Предполагаме, че рудникът
е изработен през късната античност или ранното средновековие. Нямаме
сведения за рударство в
този район, освен за средновековен добив на сребро
някъде в Софийското поле,
близо до Средец.
Пещерата се намира на
десния склон на Кашин дол,
малко над с. Драговищица
(под трошачката на кариерите на Балша), на 12 км
от центъра на София и на
по-малко от 1 км от административната
граница
на Столична община. Тъй
като Боянската пещера
(над кв. Бояна) е изцяло антропогенен обект, Дупката
в Кашин дол се явява засега най-близката пещера до
гр. София.
***
Членове на „Балкан
Адвенчър“ взеха участие
и в други прояви от националния календар в страната през 2016 г. - експедиция
„Каменополски
карст“ и сбор „Врачански
Балкан“ на БФСп, както
и в състезанието по скоростно изкачаване на сграда в Пазарджик, на което
Маринела Ненова извоюва
трето място.
66

Спелео клуб Варна

Членове на „Балкан
Адвенчър“ участваха и в
организационната работа на БФСп - В. Димитрова
(Чеми) е член на УС на
БФСп, а общо трима членове на клуба участваха в
помощни комисии на федерацията (по картиране и
по опазване на пещерите).
През 2016 г. се включихме клубно в някои проучвателни експедиции на
сдр. МОЕРПА - над с. Очин
дол и около вр. Петриш над
с. Губеш. Членове на клуба участваха отделно и по
своя воля и в дейности на
други организации, включващи аспекти на пещерното дело - детски приключенски лагери и обучения в
областта на туристическите спортове и др.
Основното ни внимание е насочено към обучението на нови пещерняци и през октомври започ-

нахме курс „Пещерняк“ за
2016-2017 г., който продължава с 4 курсисти и предвиждаме да завърши през
пролетта. През есенния
период проведохме няколко практически занятия
с курса на открити скали и в пещери, в подходящи и популярни за обучение на пещерняци райони - Дряновски манастир,
Лакатник,
Карлуково.
Паралелно с тях беше премината и част от материала за теоретична подготовка на пещерняците.
През 2016 година активността на клуба беше умерена поради различни обстоятелства, но пък бяха
планирани и вече е вход
подготовката на разнообразни пещерни прояви
през 2017 година, с които
СК „Балкан Адвенчър“ ще
отбележи своя 10-годишен
юбилей.

През 2016 година Спелео
клуб Варна взе участие в редица национални и някои
международни експедиции,
както и проведе курсове за
подготовка на млади кадри
„пещерняци”.
Месец март 2016 г. се
проведе зимен национален
сбор на Пещерно спасяване,
в който взе участие 1 член
на нашия клуб – Стефан
Златев.
Месец април обичайно
се провежда пролетен сбор
„Орлова чука“, в който имаше присъствие от 6 души от
клуба. Нашата група достигна дънните части на пещерата, където се работеше за
откриване на нови продължения.
В технически преглед
„Карлуково”, който се проведе месец май имаше 1 представител на клуба. Същият
месец се организира и клубна експедиция „Партизани“
с 3-ма участника.
Месец юни няколко членове на клуба взеха участие във влизането в пещера
Голямата яма, с. Кипилово.
Участници имаше също и
в летния национален сбор
на Пещерно спасяване проведен на „Малката Враца“,
както и на експедиции
„Каменополски карст 2016“
и „Врачански балкан 2016“.
2016 година също имаше
участници от клуба в националните курсове за подготовка на кадри към БФСп с.
Карлуково. Георги Георгиев

завърши техническо усъвършенстване,
Мариан
Шопов и Стефан Златев завършиха курса „Инструктор

по спелеология“.
Двата пещерни клуба ПК „Академик“ - Русе
и ПК „Приста“ – Русе, ор67

ганизираха
експедиция
„Стенето“ на територията
НП „Централен Балкан“, на
която присъстваха 7 човека
от Спелеоклуб Варна. Бяха
осъществени влизания в
пещерите: „Райчова дупка”,
„Малката яма”, „Голямата
яма”, „Птичата”.
Август беше организирана клубна експедиция край
гр. Котел, м. Злостен, където беше осъществено влизане в пещерите „Ледника“,
„Зъбатата“ и „Мъгливата“.
През този месец се провежда
и обичайната клубна експедиция „Тюленово” с 8 наши
членове. В международната
експедиция „Тененгебирге
2016”, в Австрия също имаше представител на клуба.
Октомври се проведе експедиция Радоина,
Албания, в която взеха
участие трима души от нашия клуб: Стефан Златев,
Мариан Шопов и Светла

Шопова. Целта на експедицията беше разекипиране
на пещерата Ру и прибиране
на инвентара.
През месец декември
беше организирана още
една клубна експедиция в
пещерата „Тайните понори“
край Шумен, в която взеха
участие 8 души от клуба.
Преминато беше „прасището” и достигнати дънните
части.

От няколко години клубът работи в района на
Върбишкия Балкан, където има две новооткрити
пещери. На Нова година
беше организирана експедиция за работа в пещерите, която не можа да се
осъществи поради лошите
метеорологични условия.
Затова пък изкарахме една
доста снежна Нова година.

ПК Луцифер

Стефан Милев - един от основателите на клуба
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През 2016 година, се
случиха няколко важни
събития за клуба. На
общо събрание в началото на годината беше избран нов председател на
клуба - Румен Лазаров
(Байзела). През цялата
година, членове на клуба взимаха участие в експедициите в страната,
както и в чужбина: експедиция „Тененгебирге“
в Австрия, участие в
5-тия Европейски конгрес по спелеология във

Великобритания.
На националните курсове за подготовка на
кадри, организирани от
БФСп, Никола Енев завърши курс за инструктори.
Най-голямото събитие
за клуба остана отпразнуването на 50 годишнината
от неговото създаване.
На 19 ноември 2016 г.
се проведе честването по
случай 50 годишния юбилей на ПК Луцифер.
Имаше пещерняци от
всички поколения, които

са спомогнали за създаването и съществуването на
клуба. Основатели, последователи и хора, продължаващи с пещерното дело
в Търговище, България,
също така и по света.
Стефан Милев - един от
основателите на клуба
На честването присъстваха представители на
Българска федерация по
спелеология, и повече от
10 пещерни клуба от цялата страна.
Членовете
на
ПК
Луцифер изразяват благодарности към всички
дошли да ни уважат по
случай половин вековната
история на организираното пещерно движение в
Търговище.

До тук със сериозната
част.
На празник като на
празник!
„Получи се страхотно
тържество! Купонът продължи цяла нощ... някои
продължиха да празнуват
и на сутринта. Беше страхотно и супер забавно.
Благодаря на всички,
които бяха част от този
празник, без Вас нямаше
да се получи.
Чувствам се длъжен да
спомена всички клубове, които изпратиха свои
членове да ни уважат,
всички пещерняци и приятели: Луцифер, София,
Черни Връх, Академик,
Под Ръбъ, НЕПИАСТ,
Варна, Пълдин, Стринава,

Мездра, Приста и други
бивши, настоящи или бъдещи пещерняци.
Специални благодарности на хората взели
участие в организирането
на това тържество Елка
и Красимир Колевски,
Румен Лазаров (Байзел) и
хижа Младост, за доброто
посрещане и гостоприемство.
Извинявам се ако съм
забравил някого, но това
е от старческата дименция
на клуба, предава се и на
членовете му :)
Отново
ГОЛЯМО
БЛАГОДАРЯ и до нови
срещи по дупки, по маси
или където и да е. Живи и
здрави!"
Никола Енев (Колето)
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СПЕЛЕОКЛУБ МЕЗДРА
Дейността на „Спелеоклуб Мездра” започна от 0.00
ч. на 01.01.2016г. с участие в новогодишната програма
на Община Мездра. Изграден беше въжен тролей от хотелски комплекс „Родина” до сградата на общината, по
който бяха спуснати Новата година и Дядо коледа.
ЕКСПЕДИЦИОННА
ДЕЙНОСТ
1.с.Люти дол - извършени бяха три експедиции
с общо двадесет и седем
участника. Открити проучени и картирани шест
пещери с обща дължина
61,50 метра и с денивилация 32 метра.
2.с.Старо село-опит за
проучване и продължение на пещерата „Евтик”.
Поради наличието на голям дебит на вода не беше
постигнат очаквания резултат.
3.с.Камено поле- посрещане на колеги пещерняци
от Република Чехия и запознаване с КаменополскоКарлуковски карст.

4.с.Карлуково- проведени три експедиции с двадесет и един участници.
Целта беше подготовка за
Националните технически
прегледи 2016г.
5.с.Карлуково
–
Национални технически
прегледи. В състезанията „Спелеоклуб Мездра“
участва с три отбора - два
при младежи и един при
ветерани. След провеждането на състезанията клуба беше много щастлив,
защото получи първо и
пето място при младежи и
трето при ветерани. Това
нещо не се е случвало през
цялата тридесет и четири
годишна история на клуба.
Получихме много материални награди от БФСп и

други спонсори на проявата.
6.гр.Враца –подготовка
за „Национална експедиция Каменополски карст”.
Направен обход на район
във Врачански Балкан и
променено мястото на лагера в местноста „Краве“.
Корекцията беше извършена в последният момент поради състоялата се
Северняшка свадба в района на пещерата „Леденика”.

11.гр.Мездра
–
Посрещане
на
пещерен клуб
гр.Миколов
и гр.Бърно от Чешка
Република. Пещерняците
от Чехия бяха настанени
в предоставената ни от
Община Мездра база.

8.гр.Мездра
–
„Спелеоклуб Мездра „и
Археологически комплекс

Съвместно
със
„Спелеоклуб Мездра“ посетиха много пещери и
пропасти от нашия район
и имаха среща с местната
телевизия и Председателя
на Община Мездра. Между
двата клуба бяха направени
споразумения за съвместни експедиции в Република
България и чужбина.

„Калето“ предложиха
на своите посетители най
новата туристическа атракция- спускане по въжен
тролей над река Искър.
Уникалната възможност
да вдигнат адреналина и
да се разхладят в лятната
жега в прохладните води
на реката се събраха десетки почитатели на силните
усещания. В мероприятието взеха участие над сто и
двадесет жители и гости на
Мездра.

12.Обучение на нови
кадри –през месец ноември започна новата учебна година за Пещерняк
Република
България.
Съгласно
споразумението между „Спелеоклуб
Мездра„ и Спортно- туристически
център
–
Цариброд, Сърбия трима
инструктори от Мездра и
Враца започнаха подготовка на бъдещи водачи за екстремен туризъм в хоризонтални пещери в Сърбия.

9.Сръбска
–с.Радейна

13.Черепиш – проведени две експедиции. Обход
на района и търсене, две
от най- красивите пещери в района „Новата“ и
„Шугавата”-десет участници.

7. „Национална експедиция Каменополски карст
2016г.”

Република

10. с.Карлуково-участие в Национални курсове за подготовка на кадри.
Техническо усъвършенстване успешно завършиха
двама членове на клуба.
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Бяха извършени много
спускания в пещери и пропасти в района.
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НЕПИАСТ

14.с.Цаконица – проведени две експедиции
с цел прекартиране на
„Каленска пещ” и картиране на „Гизмова дупка”.
Поради наличието на прилепна колония по време на
„Националната експедициа
Каменополски карст” беше
извършено прекартирането на пещерата в по късен
етап. Другата пещера остана неизследвана поради
голям дебит на водата и наличие на сифон.
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15.Членове
на
„Спелеоклуб Мездра” взеха
участие в три лагер сборове на Пещерно Спасяване.
Картала
гр.Благоевград,
Вратцата
-гр.Враца
и
Злостен- гр.Котел.
16.гр.Пазарджик- Един
член от клуба участва в
състезанието по изкачване на Областната администрация.
17.гр.Мездра –За постигането на тези успехи

„Спелеоклуб Мездра„ благодари за финансовата подкрепа на Община Мездра и
БФСп. Тази много успешна година за „Спелеоклуб
Мездра„ завърши с вече
традиционния въжен тролей и спускане на Новата
Година и Дядо Коледа.
В „Спелеоклуб Мездра“
има тридесет и четири
члена, от които петнадесет под двадесет и девет
години.

През февруари продължиха
изследванията в Гео система „Бъзов
Дол“, включваща пещерите „Голямата Въпа“,
„Лабиринта“ и „Бъзът“, под
ръководството на Лазар
Милчев.
В началото на март членове на клуба взеха участие в Зимен тренировъчен
сбор на Пещерно спасяване - местността „Бодрост“
комплекс
Картала
до
Благоевград.
В началото на април
Милко Чуков взе участие в Експедиция „Родопи
2016“, организирана от ПК
„Пълдин“ – Пловдив. В
средата на април – участие
в проучвателната експедиция „Орлова чука“.
През май се проведе
традиционната за клуба
гергьовденска експедиция
в м. „Злостен“, Котел. Взеха
участие както членове на
НЕПИАСТ, така и пещерняци от други клубове в
страната.
В началото на юни отново Милко Чуков участва в
експедицията в пещерата
„Лисек“, с. Дряново, общ.
Лъки, Пловдивска област организирана от ПК
„Пълдин“ - Пловдив
От 22-ри до 25-и юни
Георги Генов, Милко Чуков,
Ангел Иванов и Станимира
Делева участваха в тренировъчен сбор на Пещерно
спасяване
на
скалите
„Малката Вратца“.

През юли и август се
проведе интензивен курс
за подготовка на пещерняци, в който бяха обучени 5
нови членове на клуба.
По време на курса бяха
посетени пещери в района
на с. Стоилово – Странджа,
м. Злостен, Котел и м.
Зеленич – Котел.
В началото на септември
Георги Генов взе участие в
Експедиция „Сърбия 2016”
организирана от БФСп и
Спелеоклуб Мездра.
През септември членове на клуба взеха участие в
Националните курсове за
подготовка на кадри организирани от БФСп:
Петьо
Савов,
Яна
Димова, Артем Тарасов,
Егор Гальцев – Техническо
усъвършенстване
Милко Чуков, Неделчо
Андреев, Делян Пранджев
– Картиране и научно-приложни методи
На 30-ти септември

и 1-ви октомври Георги
Генов участва в операцията по изваждането на загиналия на 25-ти май 2016 г.
водолаз влязъл в сифона на
пещера „Големия извор” в
„Боаз дере“ в с. Кипилово.
На 1-ви октомври той изважда тялото на водолаза
от сифона.
На 15-ти и 16-и октомври Ангел Иванов и
Станимира Делева участват в международна експедиция „Лагуна Пердида“,
Национален парк „Пиедрас
Бланкас“,
Пунтаренас,
Коста Рика, организирана
от Спелео група „Антрос“,
Коста Рика с пещерняци
от Коста Рика, България и
САЩ. Беше открита нова
пещера с една от най-значимите прилепни колонии
в региона.
През ноември 2016
Ангел Иванов и Станимира
Делева взеха участие като
инструктори в курс за
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подготовка на пещерняци,
който се проведе в национален парк „Бара Хонда“,

полуостров Никоя, Коста
Рика. Курсът беше организиран от Спелео група

„Антрос“, Коста Рика. По
време на курса бяха обучени 10 пещерняци.

СК „ПРИСТА“
За СК Приста – Русе
2016 г. беше юбилейна – 60
години от създаването на
първото пещерно сдружение в града. През 1956 г.
е основана „секция по пещерно дело“ от д-р Георги
Икономов със 60 члена,
както пише тогавашната преса. Предпоставка за
това събитие са природните дадености на района
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– скалите и долината на р.
Русенски Лом с множество
пещери, скални църкви и
манастири; новооткритата
голяма пещера „Орлова
чука“ при с. Пепелина, през
1941 г. и, разбира се, ядрото на „пещерната секция“
от млади и ентусиазирани природоизследователи.
Освен с туристически посещения в пещери, те за-

почват и активна изследователска дейност – картографиране и фотографско
заснемане на Орлова чука,
намиране на нови части и
нови пещери, публикации
в местния и централния
печат,
популяризиране
чрез лекции на пещерната дейност пред обществеността, привличане на
нови съмишленици.
През 2016 г. клубът продължава дейността си, както в областта на пещерното
дело, така и в сързаните
с него дейности по популяризиране и опазване на
пещерите, работа с деца и
ученици, участие в доброволчески акции и проекти, свързани с природата.
Първото голямо събитие
на клуба през м. април е

традиционния Пролетен
сбор „Орлова чука“. В него
участват над 50 пещерняци и приятели на клуба
от цялата страна. В активностите по време на сбора,
освен проникване и работа
в в Орлова чука и съседните пещери, се провежда
кръг от международното
състезание – Контест 30 м
на въже за скорост. През
последния ден на сбора се
прави учебна спасителна
акция с изнасяне на „пострадал“ от пещерата и по
70-м скали пред нея. Освен
това се провеждат презентации, прожекции на
спелео филми, срещи, прочистване пътеките около
пещерата и др.
През м. май клубът
участва в туристическото
изложение „Уикенд туризъм - Русе“ и съпътстващия
фестивал на туристическите забавления и анимации
с атракциона „Вертикална
детска площадка“. Клубът
спечели и реализира проекта „Русенци спортуват
сред природата – във въздуха, на скалите, по реката“
по общинската инициатива
„Русе – европейски град на
спорта“. Партнирахме на
Екомузея в провеждането
на Международната нощ на
прилепите в Русе. Това са
дейности, за младите хора,
за приобщаването им към
пълноценно и щадящо общуване с природата и нейното опазване.
През м. юни СК Приста
участва в Балканския пеще-

рен сбор във Враца-2016.
Там, освен в пещерните активности, клубът представи 6-та Балканската фото
изложба „Пещерите и ние“
и победителите в едноименния конкурс за пещерна фотография. След това
изложбата беше показана в
различни балкански и български градове.
През м. юли клубът организира, съвместно с СК
Академик – Русе, експедиция „Стенето-2016“ в

Централен Балкан, с подкрепата на БФСп. Другата
ни традиционнта проява
е есенната експедиция в
Еменския карстов район,
къде русенските пещерняци работят от 35 години.
Членове
на
клуба
участваха
в
експедиции на други клубове
от страната, на БФСп и
на БПД, като Дряново,
РакитовоБузлуджа, Бански
суходол, Етро Поле и др.
Теодор Кисимов участва
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в експедиция в Турция, а
сборна група от клуба - в
Румъния, в експедиция на
колегите от Брашов.
През октомври тържествено беше отбелязан 60-годишния Юбилей
на клуба пред пещерата
Орлова чука. Присъстваха
много пещерняци от различни поколения и гости.
Бяха почетени с награди
ветераните на русенското
пещерно дело – Еберхард
Унджиян,
Симеон
Стефанов, Камен Димчев,
Ангел Георгиев и др.
В края на годината
клубът беше партньор на

Международния
фестивал за планинарско кино
Банско Филм Фест, където
представи фото изложбата

„Пещерите и ние“ и участва в съпътстващата програма с анимация за деца в
пещерата Спропадналото.

Пещерен клуб и спелео училище „София“
Пещерен клуб и спелео
училище „София“, вече на
16 години навлиза в юношеския си по-зрял период
и типично по юношески започва по-целенасочено да
работи по разширяване и
задълбочаване на уменията
на своите членове, разбира
се запазвайки индивидуалния си почерк.
Сред амбициозно заложените цели за 2017 година, в които основен организатор е ПКСУ „София“ са:
експедиция „Словачка яма“,
експедиция „Тененгебирге“,
а като прояви в страната ще
продължи систематичната
изследователска дейност на
пещери в района на община
Годеч.
Словачка яма е пещерата с дълбочина от -1320
м, намираща се в Северен
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Велебит, Хърватска. Целта
на експедицията е да се
продължи пещерата в дълбочина, като българската
група ще работи на дъното.
През 2016 г. членове на
ПКСУ „София“ се включиха традиционно в разнообразните прояви организирани от Българска
федерация по спелеология
и пещерните клубове, проведени в страната и чужбина. Имаше клубно участие
и в международни форуми.
Проект „Невидимото
богатство на подземния
свят“
През 2014-та година
ПКСУ „София“ инициира
проект „Невидимото богатство на подземния свят“,
който се реализира посредством Асоциация на спеле-

оклубовете в София за периода от ноември 2014 г. до
април 2016 г.
Проектът бе фокусиран
върху проучвания на пещери в района на община
Годеч, приоритетен за работа на клуба ни район.
С подкрепата на този
проект се появи книгата
„Спелеоложки
проучвания на пещерите в община Годеч, част 1", реализирана на български и

английски език. Като pdf
файл, книжката може да
бъде изтеглена от уеб сайта на „Невидимото богатство
на
подземния
свят“: http://hiddenwonders.
b g c av e e x p l o re r. in f o / w p content/uploads/2016/04/
cave-studies.pdf
Повече
информация
за изследователските дейности и обучения, случили се по време на проекта, може да прочетете от
уеб сайта: hiddenwonders.
bgcaveexplorer.info
С планираните за 2017
г. прояви се надяваме да
продължим систематичното изследване на пещери
в района на община Годеч
и да успеем да издадем
„Спелеоложки
проучвания на пещерите в община
Годеч, част 2", обогатена с
нова информация за пещерите, техните обитатели и
геологията на този забележителен карстов район.

Болестта на белия нос при
прилепите.
Резултатите
от генетичния анализ, завършен година по-късно
в Германия, се оказаха негативни, но събирането на
биологичен материал остана най-добрия повод за посещението на редица малко
известни, но вълнуващи
пещери. Макар повече хора
да обръщат внимание на
сърфа и палмите, архипелагът предлага забележително разнообразие от подземни богатства, много от
които съвсем непроучени.
На Големия остров (който
именно се нарича Хаваи)
се намира най-дългата
вулканична тръба в света
– Казумура, простираща
се от планината Килауеа,
висока колкото Витоша, до
морското равнище на повече от 70 км. Прекосяването
на цялата система от найгорния до най-долния й
вход отнема две пълни денонощия и е осъществявано едва два пъти в истори-

ята на хавайската спелеология. Самите ние имахме
възможност да посетим
само отделни участъци от
пещерата не толкова заради техническата сложност,
колко заради ограниченията, наложени от частните
собственици, притежаващи някои от галериите.
Благодарение на сътрудничеството
си
с
Тихоокеанския център за
екосистемни изследвания,
Университета
Колорадо
и най-вече на забележителния пещерен фотограф
Питър Бостед обаче посетихме други пещери, придобиването на разрешение
за които е изключително
трудно. Такива са вулканичните лабиринти на военната зона Похакулоа,
използвана главно за тестването на нови модели
бомби, или пещерите на
платото Пувава, защитени
от най-строгото екологично законодателство и до
голяма степен непроучени.

Биоспелеоложка
експедиция „Хаваи 2015“
През лятото на 2015
Ния Тошкова и Виолета
Желязкова, пещерняци и
биоспелеолози от Пещерен
клуб и спелео училище
„София“, заминахме за
Хаваите с цел изследване на микробиологичното
разнообразие на вулканичните пещери. Основен
фокус беше установяване
на присъствието (или отсъствието) на пещерната
гъба
Pseudogymnoascus
destructans, причинител на Характерен отвор в тавана на пещерите, снимка: Peter Bosted
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Вили излиза от тесняк,
снимка: Peter Bosted

Освен със събирането на
биоспелеологични проби
на Пувава се включихме в
картирането на новооткрити галерии и осъществихме
проникване в няколко почти невъзможно тесни пасажа, които сега носят имената Аа-сандвич, Златната
порта, Път за бягство и
Български бриз. Аа се нарича острият тип лава (за
разлика от гладката пахоехое), която се троши като
стъкло и прави наколенките и найлоновите торби за
намаляване на сцеплението в тесняците най-ценната придобивка под земята.
Според последна информация, в резултат от усилията на местните пещерняци
цялата система, наречени
Дилисеа, е увеличила дължината си на 37 км и повсяка вероятност ще продължава да расте.
Научно-изследователска
експедиция съвместно с
„Operation Wallacea“ на
остров Бътън, Индонезия
През юни и юли 2016 г.
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Ния Тошкова имаше възможността да се включи в
експедиция на един от найслабо изследваните в целия
Индонезийски архипелаг
остров - Бътън. Съчетаващ
елементи от австралийската и азиатската природа и
същевременно уникален
поради продължителната
си в геологични мащаби
изолация, Бътън се нарежда сред най-богатите на
биоразнообразие точки на
планетата. Задача и в рамките на експедицията беше
събирането на данни за
разпространението и навиците на прилепите, обитаващи острова, които по настоящем са 36 вида, както и
обучението на студенти и
ученици в основните методи за изследването на тези
животни. Комбинацията
от проучвателна дейност
и комуникация на науката е особено печеливша и
обещаваща по отношение
на устойчивото развитие
и ефективно опазване на
екосистемите и доста добре
илюстрира работната насо-

ка на членовете на ПКСУ
„София“.
По време на експедицията бяха открити 5 нови
пещери с огромни размножителни колонии на вида
Dobsonia crenulata. Поради
липсата на специализирана екипировка за проникване в пещери и пропасти
бяха събирани само данни от привходните части.
Районът представлява широко поле за проучване на
пещерни системи, тъй като
островът представлява непрекъсната верига от варовикови хълмове, издигащи
се до 1190 метра надморска
височина. Островът е поизвестен с асфалтовите си
находища и е едно от найбогатите места на повърхностен битумен варовик
в целия свят. Във връзка
с последното една бъдеща
пещерна експедиция на
острова би имало огромно
значение за опазването на
подземните богатства в
тази част на света.

Експедиции Тененгебирге,
Австрия
Членове
на
ПКСУ
„София“ са основните организатори на експедиции
„Тененгебирге“ в източните
части на Алпите в Австрия
и обичайно в експедициите има силно клубно представяне. Тези експедиции,
възобновени през 2013 г.,
са продължения на българските проучвания провели
се през 1980-1983 г.
От 19 август до 10 септември се проведе поредната пещерна експедиция
„Тененгебирге 2016“ в едноименния планински масив, разположен на около
30 км южно от Залцбург.
Основните цели на експедицията бяха свързани
с продължаване на проучванията в пещера S20,
проверка на паралелен отвес в пещера S30, обход в
района и набелязване на
нови перспективни обекти
за изследване. По време на
експедицията бяха намерени нови части в известна
австрийска пещера с номер
900, бе проучена и картиране пещера F30, открита от
френска експедиция през
1979 г. Беше проверен и
картиран паралелният отвес в S30, който стига до известното ни вече дъно, след
което S30 бе разекипирана.
В пещера S20, открита от
български екседиции през
1983 г., и прекартирана до
-374 м през 2015 г., бе достигнато до труден за минаване тесняк, след който
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пещерата продължава. Тази
пещера беше основният
обект за работа по време на
експедиция „Тененгебирге
2016“. В края не експедицията беше достигната
дълбочина от -526 м и следващ отвес от около 20-30
м, но поради липса на време и инвентар той не беше
спуснат. Продължава да се
усеща въздушно течение.
Пещерата ще бъде основен
обект за изследване и за
експедиция „Тененгебирге
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2017“, като потенциала на
масива е за система с над
1000 метра дълбочина. Бяха
проверени и картирани
нови части в четири пещери, като общата дълбочина
на картираните от експедицията галерии е -437 м.
Повече информация за
експедиция „Тененгебирге
2016“ може да прочетете на
уеб сайта на БФСп:
http://speleo-bg.org/
tennengebirge-2016/
От ПКСУ „София“
участваха: Антония

Влайкова, Владимир
Георгиев, Енчо Енчев,
Китен Топалов и Яна
Йовева.
Експедиция Гринд
От 10 до 18 септември
се проведе експедиция
Гринд. От няколко години
насам Asociatia Speleologica
- „Focul Viu“ и Club de
Speleologie
„AVENUL”
- Brasov подновяват изследванията във втората
по дълбочина пещера в
Румъния GRIND – 540 м.
За четвърта поредна година
Китен и Яна са участници и
основни фигури в провеждането на експедицията.
Тази година от клуба взеха участие също и Симеон
Ненков и Китена Топалова.
Целите бяха укрепване на
пасажи и търсене на продължение в блокажа на -540
м и благоустрояване на новоизградения през 2015 г.
бивак на -530 м.
Гринд е открита през есента на 1985 година от Ioan
Dobrescu. Входът е разположен на 1958 м н.в. През
1986 г. започва проучването и е достигнато дъното на
отвеса “Water Shaft” -160 м.
В периодът 1986-1991 г. се
провеждат експедиции за
разкопаване на слоя брекции и продължаване на
пещерата. Интересът към
пещерата е голям, защото
потенциала на карстовия
масив е повече от 1000 м.
През 1992 г. е преминат
слоя бречии и е достигнато до стеснение на -285 м

известно като „Игленото
ухо“. 19-те сантиметра на
прохода са истинско предизвикателство, възможно
за преминаване от малцина
с по-слабо телосложение.
Експедицията от 1995 г.
достига дъното -530 м, изгражда лагер и започва разкопаването на блокажа на
дъното на отвеса. При влизане за смяна на групи един
от участниците в експедицията пада след преминаване на тесняка „Иглено ухо“
в отвес на -285 м. Работата
по проучването на пещерата замира за повече от
15 години. Тя е много популярна сред алпинисти и
пещерняци, но проникванията са само до фаталния
тесняк. Румънската федерация по спелеология организира две еспедиции за
разширяване на фаталния
тесняк през 2000 и 2001 г.
с не особенно голям резултат, поради неефективните
методи използвани по това
време.
През 2007 г. 12 души от
ПКСУ „София“ организираха посещение на пещерата, при което бе достигнато
стеснението „Иглено ухо“.
С известни затруднения
пасажа е преминат, но проливния дъжд спира по нататъчното проникване.
Експедициите по проучването се подновяват
през 2010 г., като основна
цел е преекипирането на
пещерата далеч от пътя на
водата и разширението на
стеснението на -285 м. През
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следващите години се прекартира пещерата, изнася
се боклука оставен от стари
експедиции и се изгражда
нов лагер за работа на дъното.
Adventure Kids 2016,
Музейко
На 8 и 9 октомври 2016
беше организиран „Детски
приключенски фестивал“
в детския научен център
Музейко. Целта му беше да
покаже как спортът може
да бъде по-вълнуващ благодарение на науката, и да
покаже на децата непознати неща за екстремните
спортове.
Няколко от членовете
на ПКСУ „София“ организираха забавления за деца
на открито, като катерене и
спускане по въже, катерене
по стълба, връзване на възли и други, които привличаха вниманието на децата
през целия ден.
Виолета Желязкова и
Ния Тошкова пък проведоха занимателни ателиета
„Откриватели в мрака“ и
„Живот на природоизпитател“, за да покажат научноизследователската част на
спелеологията.
Експедиции Радоина,
Албания
От 2010 година насам
ПКСУ „София” организира няколко пещерни изследователски експедиции
в района на връх Радоина
2570 м., Северна Албания.
Целите са търсене и про82

учване на пещери на по-голяма надморска височина
в непроучван до този момент район. Като резултат
са открити и картирани 28
пропастни пещери с обща
дълбочина над 1000 м., от
които Ру -546 м., Ледената
-207 м.
Връх Радоина (на албански: Maja е Radohines)
се намира в югоизточната
част на Албанските Алпи
или още известна като планината Проклетия (на албански: Bjeshkët e Nemuna),
Северна Албания. Радоина
е един от най-високите върхове в Албания с
височина от 2570 м. над
морското равнище. Найвисоката точка в планината Проклетия е връх Мая
Езерце 2694 м (на албански:
Maja Jezercë) най-висок в
целите Динарски планини.
Радоина се издига между
долините Шала (Shala) и
Cem i Nikçit. Върхът има
типична
куполовидна
форма, характерна за дос-

та от високите върхове на
Албанските Алпи, с тесен
хребет и стръмни стени от
север и юг. От източна страна се спуска стръмно около
1500 метра към долината
на Шала, докато от западна
страна височинната разлика е по-малка. Разположен
е на територията на национален парк Тет.
Планината е съставена
основно от мезозойкси варовици и доломити от периода Юра и Креда. На юг
от Радоина са разположени
върховете от Група Радоина.
Между долината Шала и характерна циркусова долина
под връх Радоина се издигат група върхове на около
2313 м надморска височина. Тази част от карстовото
плато е и основен обект на
изследване на нашите експедиции. Там се намира и
откритата през 2010 г. пещера Ру, с вход разположен
на 2225 м надморска височина. А на около 50 метра
от нея е и входа на Ледената.

От връх Радоина могат да се видят повечето
от големите върхове на
Проклетия, както и гледки от долината на Тет и
Келмент до Черна гора и
Косово в далечина. В дни
с добра видимост може да
се види и хребета на Сар,
Дурмитор и най-високата планина в Албания на
границата с Македония,
Кораб (най-висок връх
Голем Кораб, на албански:
Maja e Korabit с височина
2 764 метра). Също така,
в непосредствена близост
(югоизточно от Радоина) се
намира долината на Тет със
своята удивителна красота.
През октомври се проведе едноседмична експедиция „Радоина 2016“ (22 – 28
октомври) с основна цел –
разекипиране и прибиране
на инвентара от пещерата
„Ру“. Експедицията бе организирана от Пещерен клуб
и спелео училище „София“
и в нея участваха 10 души
от следните клубове: ПК

„Варна“, ПК „Ъндърграунд“
и ПК „Стринава“. Организаторите изказват своята
благодарност на всички
участници. Благодарение
на силната им мотивация и
разбира се прозореца от хубаво време без дъжд, само
за няколко дена пещерата бе
разекипирана и целият експедиционен багаж пренесен
успешно.
Надяваме се скоро пак да

се завърнем в тази уникална и все още дива и непроучена част на Проклетия.
От ПКСУ „София“
участваха: Антония Влайкова, Борислав Пауновски
и Енчо Енчев.
Повече информация за
експедиции Радоина може
да се прочетете на експедиционния уеб сайт: http://
radohines.bgcaveexplorer.
info
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Участие в
международни
форуми
5-ти Европейски конгрес
по спелеология
От 13 до 21 август се
проведе 5-тия Европейски
конгрес по спелеология
в
Аустуик,
Йоркшир,
Великобритания.
От ПКСУ „София“
участваха Антония Влайков
и Енчо Енчев. Конгресът бе
организиран изключително
впечатляващо. На огромна
площ бе разположен палатков лагер с шумна и тиха
част, отделно паркинг, шатри – тип бар и столова с
капацитет над 1000 души,
шатра за презентации и
прожекции на филми с капацитет над 300 души, шатра за изложение на книги,
карти и други материали,
по-малки шатри, в които
просто може да си оставяш
и зареждаш техниката. И
цялото това пространство
оградено и с подсигурена
охрана. Общият брой участници бе около 1300 души
от цял свят. На финала на
събитието организаторите
направиха интересна статистика, включваща: около
700 посещения на пещери в
района; над 400 делегати на
конгреса са били превозени
със забележителната лебедка на Craven Pothole Club
100 метра нагоре-надолу по
основната камабана, разположена на входа на пещерата Гейпинг Гил (Gaping Gill).
Освен пещерните про84

яви бяха проведени 110
лекции и 11 полеви екскурзии, всички те включващи
широка гама от дискусии
за нови пещерни открития,
научни постижения, археология, с презентатори от
цял свят. Също така имаше
състезания по ТЕВ, връзване на възли и др. Отделно
имаше конкурси в така наречения арт салон, фото
и видео салони, както и за
най-добре направена карта (малък и голям размер.)
Бяхме впечатлени от красиво и професионално изработените карти. Купихме
картата, спечелила наградата за най-добра голяма карта + наградата на публиката, а именно Gingling Hole,
Fountains Fell, която може
да се види в клубното ни
помещение.
А всяка вечер доброто
настроение бе гарантирано
в огромната шатра бар столова, в която всяка вечер
бе тематична – от DJ до рок
групи, викторини и т.н. и
всичко това с консумирани
общо над 130 барела бира.
Имаше и забавни моменти
с българското домашно направено високоградусово
алое вера, което сплотява
международната общност.
Ние се възползвахме от
лебедката на Гейпинг Гил и
за пръв път слезнахме 100
метров отвес „возейки се“.
Посетихме и други интересни пещери като Ланкастър
Хол (Lancaster Hole), Алън
Пот и други. В Ланкастър
Хол (Lancaster Hole) силно

се впечатлихме от красивите образувания. За да запазят тези, който се намираха
в непосредствена близост

до калния маршрут, местните пещерняци ги бяха
почиствали старателно –
включително изтъркване
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с четка за зъби, след което
зоната в близост до образуванията бе маркирана с
червена лента, за да не се
преминава. Обиколихме и
района като се качихме на
втория по височина връх
в Йоркшир дейлс, връх
Ингълбороу (Ingleborough
2372 ft) цели 736 метра.
Нашият домакин Пит
Олрайт, който е и шеф на
пещерното спасяване в
района, ни показа техния
щаб. Впечатляваща старинна сграда, която си е тяхна
собственост. Показа ни и
оборудването им, джипове,
техника, екипировка, зала
за комуникация... изобщо
дълъг списък от хубавинки, които и ние бихме искали да имаме. Интересното
е, че спасителната им служба (съвместява планинско
и пещерно спасяване) се издържа изцяло от дарения.
На много места в Йоркшир,
някои от тях намиращи се
сред дивата природа, могат
да се видят дървени кутий-

на Годеч, част 1“, която е
на български и английски
език. Другата презентация бе за българските пещерно-изследователски
експедиции в района на
Тененгебирге, Австрия от
80-те години досега. А след
приключване на конгреса
се отправихме към експедиция „Тененгебирге 2016“.

ки за дарения. А приходите
от продажбата на карти на
пещери отиваше отново
за пещерното спасяване.
Силна взаимопомощ между изследователи и спасители.
В един от дните участвахме в полеви тестове на
различните спелеотелекоми: Никола 3, CaveLink.
На 14 август се състоя общото събрание на
Европейската федерация
по спелеология, на което

Антония Влайкова (представител на Българска федерация по спелеология)
бе избрана за председател
на Комисията по пещерно
спасяване на Европейската
федерация по спелеология.
По време на конгреса изнесохме и две презентации. Едната на тема
„Невидимото
богатство
на подземния свят“, като
представихме и книгата
„Спелеоложки
проучвания на пещерите в общи-

10-а Европейска среща по
пещерно спасяване
Имаше и клубно участие (Владимир Георгиев,
Енчо Енчев и Антония
Влайкова) на 10-тата европейска среща по пещерно
спасяване, организирана
от Европейската асоциация по пещерно спасяване (ECRA) и състояла се в
Сплит, Хърватска. Влад изнесе презентация за обучението на пещерните спасители в България, а Тони за
продължителната акция по
издирване на изчезнал водолаз в пещерата „Големия
извор” край с. Кипилово.
По време на срещата бе
проведено и общото събрание на ECRA, на което
се взе решение следващата
11-та Европейска среща по
пещерно спасяване да се
състои в България от 5 до 8
октомври 2017 г.
Състезания, курсове и
членове
По време на състезанието за скоростно изкачване
на сградата на общината
Пазарджик с кофи пълни
с вода, смесен отбор Енчо
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Енчев (ПКСУ София) и
Стефан Златев (Варна)
спечели първото място.
Получената награда предоставиха на зараждащия
се местен клуб, за да подпомогнат дейността им.
Участници от клуба
имаше и в квалификационните курсове провеждани
от БФСп. Най-масово бе
участието в курс „Пещерно
спасяване“, който успешно завършиха: Борислав
Пауновски,
Веселин
Желязков (бат Вес), Георги
Кадийски и Ния Тошкова, и
веднага се включиха в тренировките на пещерните
спасители. Курс „Картиране
и научно-приложни методи“
завърши Лъчезар Костов.
Към настоящия момент ПКСУ „София” има
39 клубни члена, от които 5 инструктори (Никола
Дончев
–
Джонсън,
Владимир Георгиев, Енчо
Енчев, Янко Кръчмаров,
Антония Влайкова) и 17
спасители.
Почетни членове на
ПКСУ „София“, за заслуги към клуба са: Николай
Гладнишки,
Кирил
Стоянков, Йордан Георгиев,
Огнян Стоянов, Никола
Кавалджиев,
Радослава
Петрова - Каки, Вера
Трендафилова,
Андрей
Кананович,
Владимир
Снигур – Папа, Доминик
Фрольосин,
Димитър
Фотев, Александър Колев.
Членове на клуба са
участвали в национални и
международни прояви и

експедиции по различни
краища на света. Сред позабележителните експедиции зад граница са: „Яма на
ветрено бърдо“, Дурмитор,
Черна гора (2004); „Сарма“,
Кавказ, Абхазия (декември
2007 - януари 2008) – пещерата е 6-та по дълбочина в света по това време с
-1550 м; няколко експедиции в Румъния в пещера
„Гринд“; поредица от експедиции в Украйна в найдългите гипсови пещери в
света: „Оптимистическая“
236 км и „Озерная“ 128 км,
проникване до дъното на
„Лукина яма“ през 2010 (14та по дълбочина в света с
-1421 м) и „Велебита“ през
2012 г. (-1026 м, пещерата
е с най-големия вътрешен
чист отвес в света от -513
м). И двете пещери се намират в Северен Велебит,
Хърватска. Траверс на системата „Мала Бока - BC4“
в масива Канин, Словения
(1319 м).
Автори:
Антония Влайкова,
Виолета Желязкова,
Владимир Георгиев,
Китен Топалов и
Ния Тошкова
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ЧЕРНИ ВРЪХ
Курсове
През 2016 година клубът
проведе курс Пещерняк,
който включи множество
лекции и практики на скали и в пещери. След положени теоретичен и практически изпит, курсът успешно завършиха четирима
души.
Двама члена на клуба
участваха в Националните
курсове за подготовка на
кадри, където успешно завършиха Техническо усъвършенстване.
Национален технически
преглед „Карлуково 2016”
Всички
завършили
курс Пещерняк през 2016
година взеха участие в
Национален
технически
преглед „Карлуково 2016”,
където се класираха на второ (отбор Черешка) и трето
(отбор Четири Връх) място
в групата “млади пещерняци”.
В Националния технически преглед участие взе
и Весела Бубова от клуба,
която съвместно с Никола
Енев (ПК Луцифер) се състезава при “ветераните”.
Сборният отбор се представи най-добре.
„Изкачване на общината - Пазарджик 2016”
На 08 и 09 октомври
бяха проведени състезания
за изкачване на сградата
на община Пазарджик, организирано от сдружение
„Планинско спасяване 88

област Пазарджик” и ТД
„Алеко”. Състезанието по
спелеокатерене по фиксирано въже се делеше на
жени и мъже. Жените трябваше да изкатерят сградата
с 5 килограмова торба, а
мъжете - с 10. В тази част
от състезанията се включиха 52 участници от цялата страна. В дисциплината
се включиха 5 членове на
клуба, като освен доброто
представяне на всички, завоювахме 2-ро място при
жените (Диана Неева).
Към проявата беше
включено и отборно състезание. Отборите се състояха от двама участници,
без значение от пола или
някакъв друг критерий.

Състезателите се катериха
щафетно, като на 30-ия метър трябваше да си подадат
кофа, пълна с вода. Целта
беше да се достигне до върха възможно най-бързо и
с най-малко разлята вода.
Отборът на “Черни връх”
зае трето място (Крум и
Ваня Сиракови).
Нови членове
2016-а доведе шест нови
члена в клуба.
Експедиции
Експедиция “Тетевен
2016”
В периода 29 април – 2
май 2016 г. „Пещерен клуб
- Черни връх”, със съдействието на БФСп органи-

зира и проведе пещерна
експедиция в района на гр.
Тетевен, България.
Целите на експедицията
бяха следните:
1. Обход и търсене на
нови обекти – в района на
гр. Тетевен;
2. Маркиране и картиране на пещери в района;
3. Доизследване и докартиране (ако е необходимо) на пропастната пещера, открита по време на
експедиция „Тетевен 2015”;

4. Сваляне на актуални GPS координати и
снимки на входове на пещери в района.
Базовият лагер на експедицията се намираше
в Туристическа спалня
“Козница” - Тетевен, където имаше осигурено всичко необходимо за пребиваване на участниците.
Нощуването можеше да
бъде в палатка или в стая.
Експедицията,
както и предходната година,

се проведе по време на
Великденските празници.
Това, заедно с лошата прогноза за времето, доведе до
по-малко присъствие на
пещерняци. Все пак участие взеха около 35 пещерняка от 7 пещерни клуба в
страната, както и свободнопрактикуващи пещерняци.
Въпреки прогнозите за
обилни и неспирни валежи
от дъжд, хубавото време не
ни подмина. Отбелязахме
само един дъждовен ден,
но валеше леко, някак приятно и ентусиастите не се
отказаха от планирания
обход.
По време на експедицията бяха изследвани общо
2 пещери, но за съжаление
няма картирани такива.
Една от изследваните пещери е Тетевенска
Моровица 1. Пещерата
беше преоткрита по време на експедиция Тетевен
2015, като тогава останаха
непроучени части. Те бяха
проучени по време на тазгодишната експедиция, но
за съжаление не се откриха
продължения на пещерата.
Така че картата на пещерата от миналата година остава актуална и към днешна дата.
Втората пещера, която
се изследва по време на експедицията беше № 100 (по
други сведения “Прокара”).
Пещерата бе открита по
време на експедицията, но
не за първи път в историята на пещерното дело в
89

България. На дъното изследователите са открили
екскремент с голям размер,
което ги е навело на мисълта, че е от по-голямо животно. Това означава, че е
възможно дупката да има и
друг вход, през който тази
твар да е проникнала. На
пещерата са взети GPS координати и е направен трак
от пътя за Гложенския манастир до дупката. По време на обхода са забелязани
още две дупки в основата
на скалния венец до река
Вит. И на двете са взети
GPS координати. Едната се
оказва пещера „Планинец“.
Целите на експедиция
„Тетевен 2016“ бяха успешно изпълнени. Беше
обходена значителна територия, като бяха открити
3 пещери, както и няколко перспективни обекта.
Направени бяха снимки на
характерните места и извори, където е възможно
да има пещери, на някои
от тях бяха взети GPS координати. На пещерите им
предстои картиране, взети
са GPS координати. Отново
по време на обходите местните жители ни дадоха сведения за наличието на пещери, които ние така и не
открихме. Районът все още
не е напълно проучен и остава много перспективен.
Членове на клуба активно се включиха и в експедиции, организирани от
БФСп или пещерни клубове в страната.
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и Тодор Каракиев. “Пещерно
спасяване”
демонстрира
изграждане на системи за
извличане и спускане на пострадал в спасителна носилка.

Експедия „Каменополски
Карст 2016”
Повече от 60 пещерняци от над 15 пещерни клуба
в страната взеха участие в
Националните експедиции
„Каменополски карст 2016”
и „Врачански Балкан 2016”,
които се проведоха през
юни месец. В експедицията
участваха 9 души от клуба.

В рамките на експедициите се направиха множество
проучвания и организирани
прониквания в пещери в района. В програмата на експедициите се включваше и
тренировка по пещерно спасяване в района на прохода
“Вратцата”, в която се включиха двама спасители, членове на клуба - Росен Вътев

Експедиция “Бански
Суходол 2016”
В периода 20 август
- 10 септември 2016 г. се
проведе пещерна експедиция „Бански Суходол
2016”, oрганизирана от
СПК „Академик” и ПК
„Хеликтит”. В експедицията
участва Диана Неева, член
на ПК „Черни връх”.
За целите на експедицията се установи базов лагер, в
района на бившата ски база
и подземен лагер за 8 души.
Между двата лагера се установи връзка.
Сред целите на експедицията бяха търсене на нови
части през блокажа на дъното, картиране на некартираните части; търсене на нови
входове.
По времето на експедицията се работеше основно
по търсене продължение на
пещерата 9-11 и увеличаване на дължината и денивалицията й. Пещерата беше
екипирана през вход номер
11. Дънните части бяха проверени.
Установи се наличието на
тясна и перспективна пукнатина, зад която се чува вода.
Беше изкачен комина над
така наречените „Качвала“ в
началната част на системата
9-11. Намери се нов вход към
пещерата - 63А. Пещерната

система става общо -372 метра и втора по дълбочина в
България (тогава).
Експедицията завърши
успешно с добри резултати
и с положителни емоции.
Експедиция ”Темна Дупка
2016”
Експедиция
„Темната
дупка“ 2016 е част от календарния план на ПК
„Хеликтит“ София, като
основни организатори на

проявата бяха инж. Кирил
Данаилов от ПК „Хеликтит“
София и инж. Ясен Вучков
от ПК „Черни връх“ София.
В нея се включиха 24 души,
пещерняци от пет клуба и
хора, нечленуващи в пещерни клубове.
В експедицията участие взеха петима души от
”Черни връх” - Ясен Вучков,
Даниела Попова, Лъчезар
Младенов, Калин Христов,
Весела Бубова.
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БЪЛГАРСКИ БИОСПЕЛЕОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ В КОСТА РИКА

Като цяло експедицията
постигна добри резултати
и бяха изпълнени голяма
част от поставените цели.
Като резултат са открити
нови части в участъка зад
„Трапезарията“. Тези нови
части са перспективни и там
се очаква ново продължение
по посока пещера Зиданка.
Друг резултат от експедицията са картираните над 200
метра участъци.
Експедиция “Добростан
2016”
„СК Пълдин“, Пловдив,
съвместно с БФСп организира
провеждането
на пещерна експедиция
„Добростан 2016“ в периода 21-24 май 2016 г. Част
от целите на експедицията
бяха локализиране и сваляне на GPS координати
на повърхностни карстови
форми /въртопи, валози/
на територията на платото
с цел ползването им за създаване на хидрогеоложка
карта на подземните пещерни водни системи и изваждането и депонирането
на отпадъци от пропастта
Топчика, останали след
провеждането на подземен експеримент миналия
век. Представители на ПК
„Черни връх” в експедицията бяха Диана Неева, Бойко
Попов, Росен Вътев и
Весела Бубова. Те се включиха активно в обходите на
територията и снемането
на GPS координати. Диана
и Весела се включиха и в
почистването на пещера
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Изследователският проект „Brunca bats Project”,
финансиран от фондация
Ръфърд е разработен от
Станимира Делева като част
от нейната докторантура на
тема „Изследване и опазване на пещерни прилепи в
регион Брунка, Коста Рика“.
Проектът е фокусиран върху проучване и опазване
на пещерните прилепи в
регион Брунка – югозападната част на Коста Рика. В
този регион на Коста Рика
е разположена най-голямата карстова зона в страната
(185 km2) и най-големият
брой известни пещери –
156.
Районът е слабо развит и
отдалечен от столицата Сан
Хосе, а теренът представлява предимно трудно достъпна вторична дъждовна
гора, затова карстът в голямата си част не е изследван,
а данни за прилепи почти
липсват. Идеята за това
проучване се сформира по
естествен път като сътрудничество между пещерняци
и изследователи на прилепи
и ще бъде първото мащабно изследване на пещероТопчика, изваждане на отпадъци от нея и пренасянето им до лагера, откъдето щяха да се извозват за
депониране. Достъпът до
пещерата е дълъг и труден,
но още по-трудно е връщането, за което се преодолява голяма денивелация, на-

товарени с обемни и тежки
отпадъци. Пещерата беше
замърсена значително и
предимно с отпадъци от
стъкло, консервени кутии
и батерии.
Експедицията беше организирана много добре и постигна значителни успехи.

любиви прилепи в южната
част на Коста Рика. Екипът
на проекта е съставен от
учени от България и Коста
Рика. От българска страна
участват двама пещерняци
– Станимира Делева – пещерен биолог и изследовател на прилепи и Ангел
Иванов – инструктор по
спелеология и специалист
по обработка на научни
данни. Заедно с пещерняци
от Коста-Риканския пещерен клуб Антрос и професор д-р Глориана Чавери
– известен изследовател на
прилепи в Университета на
Коста Рика, се опитваме да
хвърлим повече светлина

Обучение за разпознаване на прилепи

върху обитателите на пещерите и техните предпочитания към условията на средата. Освен изследователската
работа, проектът включва
екологично образование и
повишаване на капацитета
на местни кадри за опазване на пещери.
Досега са проучени 36
пещери и пропасти, а теренната работа продължава. Работата ще приключи
през ноември 2016 г., но
получаваме доста интересни резултати и се надяваме
да удължим проекта и през
следващата година.
Експедиция в долината
„Роман“
Като част от проекта
организирахме пещерна
експедиция в района на
долината „Роман“. През
януари 2016 по време на
една от командировките
ни случайно попаднахме
в тази неизследвана от пещерняци територия и за
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експедицията ни сериозно
международна. Въпросът
беше откъде да намерим
българско знаме в една
толкова отдалечена страна? Разполагаме само със
знаме с джобен размер,
което няма да изглежда
представително на фона
по-малко от два часа отбелязахме десет входа на
пещери – всички вертикални. Веднага започнахме
да кроим планове как ще
се върнем в тази долина с
повече екипировка и хора,
които да я носят, в период с много почивни дни.
Най-голямата ваканция
в Коста Рика е периодът
преди Великден – Семана
Санта – „Светата седмица“. Тогава в цялата страна
никой не работи за седмица и всички са свободни
да пътуват. Почивката е
гарантирана, защото това
е сериозен християнски
празник. И така естествено дойде решението да
организираме експедиция
по време на „Светата седмица“ и да поканим всички пещерняци в страната. Това беше моментът
и да представим проекта
„Brunca Bats” пред по-широк кръг от хора, както и
да организираме кратки
обучения за методите за
проучване на прилепи и
пещери. Целта ни беше да
обменим знания и опит
и да сформираме добър и
сплотен екип за теренна
работа.
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Мястото на лагера беше достигнато след 2 часа ходене пеша, а екипировката – пренесена с помощта на местни хора и три коня. Разположихме се в изоставен обор,
който превърнахме в уютен лагер.

Лагерът
Като част от организацията по експедицията
дойде идеята да занесем
знамена на държавите
от които идваме. Освен
местнте
костариканци,
които сами се наричат
„тикоси“ и нас – двамата
българи, в нашата група
имаше един гражданин на
САЩ (гринго), французин
и канадец, а по-късно се
присъедини и момиче от
Еквадор, което правеше

на останалите. Решихме
този въпрос генерално
като се обърнахме към
Почетния консул на република България в Сан Хосе
– г-жа Радка Върбанова.
Оказа се много приветлива и симпатична млада
дама, която с радост ни услужи с две знамена, за което сме й много благодарни. Френско знаме също се
намери, макар и импровизирано – залепени един за

друг синьо, червено и бяло
парче картон. Случайно
или не, американското
знаме се оказа най-голямо
и предизвика дружни негодувания.
В експедицията участваха четиринадесет човека с
различен опит в пещерното
дело. Всички имаха различни интереси и познания,
затова приложихме индивидуален подход. Някои
упражняваха екипиране на
пропасти, други се включиха активно в картирането, а
тези с по-малко опит тренираха техника на единичното
въже на дърветата в лагера.
След и зчистване на техниката дойде моментът на
истинската теренна работа
– заедно с участниците открихме, проучихме и картирахме шестнадесет нови
пещери, от които само една
– хоризонтална, а останалите – пропастни.
Най-дълбоката пропаст
е -30 метра. Най-голямата
и интересна пещера – Big
Mama – „Майката на пещерите“, открита по време на
експедицията се оказа дом
на пет вида прилепи, сред
които прилеп с нос във формата на меч (Lonchorhina
aurita).
Във всички пещери бяха
изследвани параметрите на
средата като температура и
влажност на въздуха.
Обстановката на сериозни изследвания беше разведрявана от време на време
от групи маймуни-катерици, които любопитно над-

Тренировка на дърво

В пещерата „Big Mama”

Изследване на пещерата „Buena Cueva”

Прилепи-вампири (Desmodus rotundus)
ничаха от клоните на дърветата. В тяхна чест една от
пропастите беше наречена
„Маймуна-катерица (mono
titi)”.
Резултати от експедицията
Участници:

1. Angel Ivanov – NEPIAST
Burgas, Anthros Speleo Group
2. Carlos Goicoecea – Anthros
Speleo Group
3. Christian Castillo Salazar –
Anthros Speleo Group
4. Gloriana Chaverri –
University of Costa Rica
95

Редкият прилеп с мечовиден израстък на носа (Lonchorhina
aurita)

Температурата в пещерите е около 24 градуса по Целзий

Пещерното облекло включва тениска с къс ръкав

Карта на пещерата “Gran Madre”
5. Gustavo Quesada – Anthros
Speleo Group
6. José Gilbert Badilla –
Anthros Speleo Group
7. Karen Miranda – University
of Costa Rica
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8. Leonard Bayle – Anthros
Speleo Group
9. Michael Martinez Bonilla –
Anthros Speleo Group
10. Natalia Garita Canet –
Anthros Speleo Group

11. Paula Itturalde – University
of Costa Rica
12. Richard Solano Quesada –
Anthros Speleo Group
13. Scott Trescott – Anthros
Speleo Group
14. Stanimira Deleva –
NEPIAST Burgas, Anthros
Speleo Group
Списък на новооткритите
пещери:
1. Cinco Milliones
2. Buena Cueva
3. Pozo Bamboo
4. Pozo Gota de lágrima
5. Pozo Arbol Cadido
6. Pozo Mono Titi
7. Pozo Sapo Gordo
8. Pozo Aprendizajeo
9. Pozo Afrodisiaco
10. Gran Madre
11. Pozo Rays of Luz
12. Pozo Tinamu
13. Pozo Final 02
14. Pozo Final 06
15. Pozo Corto (Cueva Final
07)
16. Cueva Caballo Muerto
Надяваме се, че хората,
участвали в експедицията са вдъхновени да станaт
част от нашия екип от изследователи и ще продължат да разкриват тайните
на подземния свят на Коста
Рика.

Невидимото богатство на подземния свят
hiddenwonders.bgcaveexplorer.info
Пещерите са последните неизследвани кътчета на
планетата, дом на уникални и често непознати на науката биологични видове и екосистеми.

Проект „Невидимото
богатство на подземния
свят“ е фокусиран върху проучвания на пещери в района на община
Годеч. Изпълнява се от
„Асоциация на спелеоклубовете в София“ от ноември 2014 г. до април 2016
г. Идеята за осъществяването му е на пещерняци от
„Пещерен клуб и спелеоу-

чилище София“, които през
последните години проведоха редица проучвателни
експедиции в района.
„Невидимото богатство
на подземния свят“ спомогна за организирането
на систематична работа
в различни направления:
събиране и обобщаване
на наличната информация
за района, изследване на

биоспелеологичното разнообразие,
изработване
на съвременни карти на
пещери, изготвяне на технически описания, обучения на млади пещерняци
в методите за събиране на
биоспелеологични проби и
картиране, по-задълбочени обучения по съвременни методи за картиране с
електронни средства и популяризация на проекта и
спелеологията като цяло.
Популяризацията
на
направените открития е
от особено значение, тъй
като разпространението на
информация за пещерите
като уникални екосистеми
е ключово за тяхното опаз-

Група от прилепи
За контакти:
Станимира Делева,
Ръководител на проект
„Brunca Bats Project“
info@bruncabats.info
www.bruncabats.info
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ване и допринася за устойчивото използване на карстовите райони. В рамките
на проекта бяха проведени
редица срещи и презентации пред деца, младежи и
общественост от община
Годеч, фокусирани върху подземните богатства
и живия свят на района.
Специализирани занимания за деца бяха организирани в Националния
природонаучен музей и
в рамките на Софийския
фестивал на науката, а в
обявения конкурс за детска
рисунка на тема „Пещерите
около нас“ се включиха
ученици от цяла България.
По време на теренна работа бяха изготвени нови
карти и описания на редица пещери, бяха открити
нови части, които все още
са в процес на проучване. Съществен принос на
проекта е утвърждаването
на съвременните методи
за електронно картиране,
включващи уредите DistoX,
и обработка на данните на
място с помощта на таблети и специализиран софтуер.
В Балабанова дупка –
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пещера с лабиринтни галерии на няколко нива и
преминаваща
подземна
река – само за седем дни
работа четири основни
екипа от по двама души
успяха да прекартират галерии с обща дължина от
2957 метра. За пръв път бе
извършена толкова мащабна картировъчна дейност
в голяма пещера по новата
методика.
Стандартно
картирането на пещери е бавен,
труден и сложен процес. С
навлизането на електронното картиране значително се подобрява точността
при вземане и обработка
на данни, улеснява се про-

цесът на изготвяне на електронна карта на пещера. А
самата карта е единственият източник на информация за характеристиките на дадена пещера, като
дължина, дълбочина, къде
и какви специфични пасажи има, както и подсказва
къде могат да се търсят допълнителни входове или
връзки с други пещери.
С проведените обучения по електронно картиране в рамките на проект
„Невидимото
богатство
на подземния свят“ се надяваме новопридобитите знания и умения да се
използват пълноценно от
преминалите
обучител-

ния курс, да спомогнат за
по-точното изготвяне на
пещерни карти, да допринесат за разпространение
на електронните методи на
картиране у нас.
В рамките на проекта
бяха събрани нови данни за разпространението
на повече от 20 вида безгръбначни животни, като
един от тях, паяк от род
Harpactea, e нов за науката. Два вида водорасли
бяха съобщени за първи
път от пещери на територията на страната, беше
събрана
предварителна
информация за пещерните гъби и беше допълнена

тази за водните безгръбначни. Две непознати до
момента зимуващи колонии на прилепи, съответно
с европейска и национална
значимост, бяха документирани в Балабанова дупка и Шамак. Във връзка с
опазването на подземното
биоразнообразие в района
препоръчваме посещаване
на подземните местообитания на прилепи единствено в разрешените за това
сезони и старателно пране
на пещерната екипировка,
чрез която биха могли да
се разпространят чужди
за местните екосистеми и
понякога патогенни микро-

организми. От съществено
значение, разбира се, е и
борбата срещу замърсяването, добро начало на която беше поставено с двете
акции за почистване на района, организирани в рамките на проекта.
Екипът на проекта изказва признателността си
към всички колеги, приятели и съмишленици, без които изпълнението на предвидените дейности, твърде
амбициозни за малкия ни
екип, не би било възможно.
Идеята за изготвяне на
атлас на пещерите в района
на община Годеч се зароди
преди години по предложение на Кирил Стоянков
(Кики) от ПКСУ „София“
– един от изследователите на района още от 80-те
години. Благодарение на
настоящия проект се реализира издаването на
първата част от поредицата „Спелеоложки проучвания в района на община
Годеч“.
Екипът, работил по документиране и картографиране на пещерите, изказва
специални благодарности
на Владимир Георгиев за
неоценимата помощ при
провеждане на обучения
и картиране на пещери, на
Красимир Колевски за логистичната подкрепа и осигуряване на добро настроение, на Стефчо Златев (самоотвержено придвижващ
се в неблагоприятни атмосферни условия от далечна
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Варна), на Анелия Павлова,
Никола Енев за помощта
при картиране на най-големите пещери в района. Благодарим на Захари
Дечев, Младен Добричев и
Здравко Илиев (Здравеца)
за предоставената информация, свързана с историята на проучванията на пещерите в района.
Специално благодарим
на Николай Симов, чиито
съвети, предоставена литература и практическа помощ бяха незаменими през
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целия период на проекта.
Оценяваме участието на
д-р Петър Берон и на Петър
Стефанов от Националния
институт по геофизика, геодезия и география към
БАН в презентациите пред
годечката общественост,
както и съдействието и
градивните препоръки на
Боян Петров, Владимир
Бешков и Павел Стоев.
Благодарим на Антония
Хубанчева,
Борислав
Пауновски,
Александър
Лазаров, Станислав Асенов

и Момчил Найденов за помощта при поставянето на
дълбокопочвените капани,
улова на прилепи и събирането на проби.
Признателност изказваме към община Годеч
и ръководството на СОУ
„Проф. Д-р Асен Златаров“
и НУ „Христо Ботев“ за организационната подкрепа
и предоставянето на лекционни зали и, разбира се,
на всички ученици от град
Годеч, които се включиха
в акциите по почистване и
проявиха интерес към заниманията ни. Благодарни
сме на Ваня Тошкова и Иво
Тачев за редактирането на
текстовете от сборника и
на Светла Тихова за съдействието при оформлението
и печата. Не на последно
място, благодарим на всички пещерняци, взели участие в обученията по биоспелеология и картиране,
мониторинг на прилепи и
теренната работа по картиране на пещерите в община Годеч.
Вярваме, че проектът
„Невидимото богатство на
подземния свят“ завърши
като добър пример за сътрудничество между пещерните клубове, учените
и местната общественост,
и се надяваме в бъдеще да
последват множество подобни инициативи, успешно съчетаващи развитието
на спелеологията с опазването на природата.
Антония Влайкова,
Виолета Желязкова

Обучение „електронни методи за картиране“
Обичайно в района на
х. „Бачо Киро“ се виждат
доста пещерняци, за които
това е любимо място за тренировка и забавление.
Чува се дрънчене на инвентар, разпъват се въжета
и се връзват възли.
Но от 31 март до 3 април
въжетата заменихме с кабели, а карабинерите с таблети
и лазерни рулетки. Вместо
да връзваме възли, мерихме
колко е голяма туристическата столова.
Тези и други дейности
бяха част от курса по електронно картиране на пещери,
организиран
от
Асоциация на спелеоклубовете в София по проект
„Невидимото богатство на
подземния свят“. В обучението участваха 14 пещерняци от 11 клуба от цялата страна: ПКСУ София,
ПК Черни връх – София,
СПК Академик – София,
ПК Стринава – Дряново,
ПК Пълдин – Пловдив,
ПК Искър – София, ПК
Саламандър – Стара Загора,
ПК Хеликтит – София,
ПК Варна, ПК Мездра, ПК
Приста – Русе. За техните
знания се грижеха 3-ма инструктори.
Целта на курса беше да
се популяризират някои помодерни методи за картиране с таблет, лазерна рулетка
и компютър. Популяризира
се и екологията, тъй като не
успяхме да унищожим нито
един лист хартия.
Заниманията бяха в х.
Бачо Киро, с няколко учебни картирания в пещери-

те Андъка и Бачо Киро.
Основно наблегнахме на
картирането в пещера с програмата Topodroid и рулетка
DistoX. Последва сглобяване
на различни карти с Therion:
двуизмерни карти с хоризонтален план и вертикален
разрез, 3D модели, нанасянето на една или няколко
пещери в модел на терена,
статистика за пещерите и др.
Александър Стоев от ПК
Пълдин показа и разработената от клуба им програма
за картиране CaveSurvey.
Програмата беше доста
натоварена, а разбира се не
мина и без технически проблеми. С техниката, която
бяхме събрали, можеше да
отворим малък компютърен клуб. За пореден път
се потвърди правилото,
че рестартирането оправя
всичко, а ако дори и то не
помогне, в краен случай се
четат инструкциите. Имаше
и случаи на „нещо стана, не
знам какво натиснах…“.
Въпреки стандартните
технически несгоди, участниците бяха ентусиазирани

и картирането лека полека
набра скорост. Погледите
станаха по-уверени, грешките по-малко, и в края на
курса успяхме да сглобим
няколко карти на привходните части на Андъка и Бачо
Киро.
Стандартно картирането
на пещери е бавен, труден и
сложен процес. С навлизането на електронното картиране значително се подобрява
точността при вземане и обработка на данни, улеснява
се процеса за изготвяне на
електронна карта на пещера.
А самата карта е единствения източник на информация за характеристиките на
дадена пещера като дължина, дълбочина, къде какви
специфични пасажи има.
Надяваме се новопридобитите знания и умения
да се използват пълноценно от преминалите обучителния курс, да спомогнат
за по-точното изготвяне на
пещерни карти и да допринесат за разпространение
на електронните методи на
картиране у нас.
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ПРИЛЕПИТЕ И ПЕЩЕРНЯЦИТЕ
Като
единствените
хора, способни да достигнат до дъното, пещерняците често носят найголямата отговорност за
опазването на пещерите и техните обитатели.
Особено чувстителна група представляват прилепите, 10 вида от които
зимуват и се размножават
под земята.
Периодът на зимуване
или хибернация е състояние на сведени до минимум жизнени функции
и телесна температура
изравнена с тази на околната среда, като целта му
е преживяване на месеците, през които липсват
насекоми. Продължава от
началото на декември до
края на март, като в пещери, намиращи се на голяма надморска височина,
„спящи“ прилепи се намират дори през април или
май. На всеки няколко
нощи животните се „събуждат“ за да пият вода,
да активират имунната
си система и понякога за
да си намерят партньор.
Нормално, тази активност изразходва 90% от
енергийните им запаси за
цялата зима. Ако „събужданията“ зачестят, например заради безпокойство,
целият енергиен резерв
ще бъде изчерпан преждевременно и прелепите ще
загинат от глад и изтощение.
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Размножителният период продължава от средата на май до средата на
юли и обхваща раждането
и отглеждането на малките
до първите им успешни опити да летят. За разлика от
други бозайници с подобни
размери, прилепите имат
само едно или две бебета
на година, което ги прави
уязвими при безпокойство.
Макар да са способни да
намерят семейството си
сред стотици други на тавана на пещерата, майките
не могат да спасят малки,
веднъж паднали на земята.
По-долу е представен
списъкът на значимите
подземни местообитания
на прилепи, където е желателно са съобразяваме
спелеоложките си прояви
с периодите на хибернация и/или размножаване.
В някои от случаите прилепните колонии заемат
цялата пещера, при което
е по-уместно да планираме

дейности за пролетта или
есента. Ако колонията се
намира в една или няколко
определени зали, експедиции могат да бъдат провеждани през цялата година в
незаетите от животни галерии. Информация може да
получи всеки, свързал се с
Центъра за изследване и
защита на прилепите към
Националния природонаучен музей в София или
със Спасителния център за
диви животни за „Зелени
Балкани“. Ако скорошни
данни липсват, възможно
е предварителното посещение на избраната пещера
от малка група спелеолози,
която да прецени наличието на потенциален конфликт между животни и
пещерняци.
Ако все пак попаднем
на прилепна колония или
единични прилепи в пещерата, (независимо в
кой период от годината):
1. Преминаваме бързо и

тихо.
2. Не осветяваме животните директно.
3. Спираме да почиваме
далеч от прилепите.
4. Пушим далеч от прилепите или не пушим изобщо.
5. Ако участъкът е техничен и се преминава бавно, се изчакваме на известно разстояние от прилепите.
Често срещани
заблуди
Нищо не съм направил,
прилепите не се събудиха.
Когато веднъж бъде обезпокоен, прилепът започва
да се „разбужда“, но загряването на тялото до температура,
позволяваща
излитане, може да отнеме
до половин час. Това, че колонията не е излетяла веднага след като сме минала
покрай нея, не означава непременно, че не сме я обезпокоили.

Голяма
работа,
само
един-два
прилепа
се
разлетяха.
Много е вероятно един-два
прилепа в последствие да
разбудят цялата колония.
Каква колония, аз никакви прилепи не видях.
Много често прилепите
предпочитат да зимуват
във високи кубета или цепнатини в тавана и стените
на пещерата. Това, че не ги
виждаме, не значи, че не са
там. Списъкът с пещери,
важни местообитания на
прилепите, е продукт на
дългогодишен труд на много хора и се актуализира
след всеки мониторинг.
От проекти, свързани с прилепните пещери,
печелят само биолозите.
Тъй като прилепите са найстрого защитени от закона,
тяхното опазване е приоритетно за българските и
европейските институции.

Проекти, свързани с прилепите и биоспелеологията като цяло, могат да се
разширяват и към други
дейности като картиране и
проучване на нови пещери,
обучение на млади пещерняци, издаване на спелеоложки книги и други. Не на
последно място, дивата и
красива природа е важна за
живота на всички.
Членовете на пещерните клубове са основните
и често единствените откриватели, изследователи
и посетители на подземния свят. Именно поради
това, ние всички би трябвало да служим като пример за останалите хора, не
като изключение. Освен
това, свързаните с опазването на прилепите закони ограничават достъпа
до едва 1% от пещерите в
България и то само в определени периоди от годината.

Пещера

Лятна колония

Зимна колония

Значимост на
убежището

Айна Ини, Рибино

Лятна колония

Зимна колония

Национална

Андъка, Дряново

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Зимна колония

Регионална

Бачо Киро, Дряново
Башовишки печ, Орешец

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Бисерна (Зандана), Шумен

Лятна колония

Зимна колония

Национална

Зимна колония

Регионална

Зимна колония

Регионална

Божият мост, Лиляче
Божкова дупка, Кривня

Лятна колония
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Братановата пещера
Бръшлян
Варкан, Дружба

Лятна колония

Водната Дрънчи дупка,
Мелница

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Зоровица, Червен

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Иванова вода, Добростан

Лятна колония

Регионална

Иворът на Янтра, Янтра

Регионална
Зимна колония

Национална
Регионална

Водната пещ, Липница

Зимна колония

Регионална

Илинденския зандан,
Илинденци

Лятна колония

Регионална

Водните дупки, Априлци

Зимна колония

Регионална

Каленската пещера, Кален

Лятна колония

Регионална

Зимна колония

Регионална

Калето, Звездец

Гаргина дупка, Мостово

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Генчовата пещера, Шереметя

Лятна колония

Регионална

Кална Мътница, Главаци

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Голяма подлисца, Белясковец

Лятна колония

Регионална

Кацата, Долно Озирово

Лятна колония

Регионална

Голямата (Черната) пещера, Армените

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Кеседжийца, Мелница

Лятна колония

Регионална

Голямата Балабанова дупка, Комщица

Зимна колония

Национална

Козарника, Орешец

Лятна колония

Голямата Въпа, Звездец

Зимна колония

Национална

Леви Сухи печ, Долни Лом

Зимна колония

Регионална

Зимна колония

Регионална

Зимна колония

Регионална

Голямата суха пещера,
Янтра

Лятна колония

Регионална

Ледника, Котел

Лятна колония

Горен Билерник (Водната
пещера), Ботуня

Лятна колония

Регионална

Лилейкова дупка, Црънча

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Лястовицата, Гложене

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Зимна колония

Национална

Гримнина дупка, Черказки

Регионална

Гъбарника, Красец

Лятна колония

Зимна колония

Национална

Магурата, Рабиша

Лятна колония

Деветашката, Деветаки

Лятна колония

Зимна колония

Европейска

Манаф коюсю, Бяла поляна

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Мандрата, Микре

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Зимна колония

Регионална

Десни Сухи печ, Долни Лом
Дивдядовския зандан, Шумен

Лятна колония

Регионална

Мандрата, Чавдарци

Долен Билерник, Ботуня

Лятна колония

Регионална

Мануилова пещера, Рибино

Регионална

Дяволското гърло, Триград

Зимна колония

Европейска

Марина дупка, Пролаз

Еленина дупка, Бяла вода

Зимна колония

Регионална

Мишин Камък, Горна Лука

Зимна колония

Регионална

Моровица, Гложене

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Зимна колония

Регионална

Мусинската пещера, Мусина

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Еменската пещера, Емен
Зандана, Долно Черковище
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Лятна колония

Лятна колония

Регионална
Регионална
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Нанин камък

Регионална

Тюленовата пещера, Свети
Никола

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Урушка маара, Крушуна

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Лятна колония

Новата (Старата пещера,
Пещера)

Регионална
Зимна колония

Национална

Ухловица, Могилица

Зимна колония

Регионална

Регионална

Футьовата, Кърпачево

Зимна колония

Регионална

Зимна колония

Регионална

Орлова чука, Пепелина

Лятна колония

Орловата пещера, Котел

Лятна колония

Парасинската пропаст,
Бели Мел

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Хайдушката, Девенци

Лятна колония

Парниците, Бежаново

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Царската пещера, Беляковец

Лятна колония

Печ, Горна Лука

Лятна колония

Регионална

Шамака, Комщица

Зимна колония

Регионална

Пещера над Мадарския
конник, Мадара

Лятна колония

Регионална

Шаралийската, Илинденци

Зимна колония

Регионална

Пешкето, Лиляче

Лятна колония

Регионална

Юбилейна, Пещера

Зимна колония

Регионална

Понора, Чирен

Лятна колония

Регионална

Южна абразионна пещера
– Маслен нос

Лятна колония

Регионална

Прилепната пещера №2,
Червен бряг

Лятна колония

Регионална

Яраса Ини, Висока поляна

Лятна колония

Национална

Пролазката пещера, Пролаз

Лятна колония

Регионална

Рупата, Егрек

Лятна колония

Ръжишката, Лакатник

Зимна колония

Зимна колония

Регионална

Зимна колония

Регионална

Самара, Рибино

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Седларката, Ракита

Лятна колония

Зимна колония

Регионална

Серапионовата, Лютиброд

Лятна колония

Зимна колония

Национална

Зимна колония

Регионална

Снежанка, Пещера
Среден Билерник, Ботуня

Лятна колония

Национална

Сухата пещера, Велинград

Зимна колония

Регионална

Съева дупка, Брестница

Зимна колония

Регионална

Зимна колония

Регионална

Тангърдъчка дупка, Богданово

Лятна колония

Троевратица, Карлуково

Лятна колония
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Национална

Регионална
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