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История, същност и цели
на спелеологията
Спелеологията* е научна дисциплина, която се
занимава с всички аспекти на проучване и изследване на пещерите и пещерните системи. Тя е наука за изследване на пещерите и други карстови
феномени, тяхната форма, структура, физически
свойства, геология, история, археология, палеонтология, форми на живот и процесите, чрез които
те се формират и променят във времето. Спелеологията е интердисциплинарна област, която
съчетава знанията по химия, биология, геология,
физика, метеорология и картография, които се
отнасят до описание на пещерите като сложни,
развиващи се системи. Темите, които влизат в
спелеологията, включват откриване, проучване
и картиране на пещери; биологията на пещерния
живот, палеонтологията и праисторията на тези
находки, които се срещат в пещерите и геологията на пещерите. Изследването и описанието на
пещерите и техните характеристики, особено по
отношение на геоложкото им образуване са основен фокус на спелеологията, но тя включва много
изследвания върху химическата разтворимост на
скалите, скоростта на образуване на сталагмити и сталактити, влиянието на подземните води
и хидрологичните условия върху окарстяването и
върху начина на развитие на пещерата. По същество спелеологията изисква прилагането на геоложки и хидроложки знания към проблеми, свързани
с подземните пещерни системи.
Терминът спелеология понякога се прилага и
за спортната или развлекателната дейност при
изследване на пещерите, но по-правилно аматьорското проучване на пещерите, като хоби (ако не
включва изследване, описание или картиране на
пещери) се нарича пещерно дело. Спелеологията
и пещерното дело са свързани, тъй като физическите умения, необходими за изучаване на пещерите на място са еднакви. Изследването на пещерите изисква специална спортно- техническа
подготовка, без която влизането в много пещери
застрашава живота на изследователите. Заради
безопасността на изследователите те трябва да
са изкарали курс за пещерняк под ръководството
на квалифицирани инструктори към някой пеще* Терминът спелеология- е заимстван от френското
spéléologie, идващо от гръцки spḗlaion „пещера, пещера“.

рен клуб в страната, преди да могат да започнат
самостоятелно проникване в пещери и пропасти.
Спортът при практикуване на спелеология включва спускане и изкачване по въжета и катерене в
пещери, известни под термина „вертикална спелеология“.
Ръстът на спелеологията е пряко свързан с
този на спортното пещерно дело, както поради
стимулирането на обществения интерес, така
и поради факта, че повечето спелеоложки полеви
дейности се извършват от пещерняци.
Целта на спелеологията е изследване, картографиране и документиране на пещерите и подземните кухини, както естествени, така и изкуствени, като прави активен принос за изучаването,
познаването и опазването на подземния свят и
свързаните с него райони. На практика спелеологията включва области от различни дисциплини,
като наука, околна среда и спорт, преподаване и
възпитание в природолюбие.
Използването на пещерите е съпътствало целия период на човешката еволюция от най-дълбока
древност, до наши дни. Постоянната температура, наличието на прясна вода, защитеността от
природните стихии и хищници е направило пещерите, най-вече привходните им части, важен фактор за оцеляването на вида ни.
В народните поверия пещерите се свързват с
мистични същества и суеверия. Тези суеверия битуват и до днес. Няма филм или роман, в който голямото съкровище да не е заровено в пещера. Този
факт е създал огромна група хора, наречени иманяри, които нямат нищо общо със спелеологията,
но целенасочените им разрушителни действия нанасят необратими вреди на пещерите и създават
извънредна работа за спасителния отряд.
Откъсването на религията от управлението
на обществата дава естествен тласък в развитието на науката. Все повече хора, жадни за приключения (и съкровища), започват да посещават
пещерите. Преди средата на деветнадесети век
научната стойност на пещерите се разглежда
само като принос към други области на науката,
а проучванията в пещерите се разглеждат като
част от по-големите дисциплини по география,
геология или археология. Учените забелязват, че
7

те. Това породило необходимост от интердисциплинарен подход към проучването на пещерите, за
да се изучи пещерата като цяло. И така, терминът „спелеология“ влиза в употреба за определяне
на научното изследване на пещерите, заедно със
специализацията на учените в тази област.
Основният географски аспект на спелеологията изисква много трудни пещерни проучвания,
които били извършени своевременно от няколко
натуралисти. И така, естествениците, които
изследвали пещерите и систематично записвали
своите открития, били наречени „спелеолози“. Те
допринесли значително за проучването на пещерите като цяло.

в пещерите съществуват уникални системи от
почти всички клонове на естествените науки и
изучаването им няма да е никак просто.
Първо поради факта, че проникването в пещерите е доста рисковано занятие и изисква определени знания, тренинг и специална екипировка.
Второ, защото всяка пещера е абсолютно уникална и изисква наистина специализирани знания
за изследването й.
Основният мотив на първите посетители на
пещерите, касаещ историята на спелеологията,
е удовлетворяването на приключенското им любопитство. Те се споменават в Историята на спелеологията, защото са записали своите впечатления и наблюдения. Тези пионери били пътешествениците и изследователите на 16 век. Търсенето
на знания, които се култивирали в Европа по време
на Просвещението, извело на преден план всеки
аспект от природата и природната среда. Това
накарало няколко учени естественици през 18 и
началото на 19 век да изследват и изучават пещерите за първи път.
Подобренията в ежедневието на нарастващата буржоазия и продължаващата миграция на селското население към градовете подновили инте8

Едуард-Алфред Мартел

реса към идеята за спорта и природната среда.
Планините се превърнали в нова интересна точка
за младите и любопитните. Те били наречени „натуралисти“. Първите спортни и алпинистки клубове се появяват през 19 век.
Към края на 19 и началото на 20 век специализацията на науките е била добре утвърдена.
Различни специалисти като геолози, биолози, археолози вече били започнали да изучават пещери-

ИСТОРИЯ НА СПЕЛЕОЛОГИЯТА
852 г. пр. Хр. царят на Асирия Шалманасер III, посещава пещери до изворите на р. Тигър и прави
бронзов релеф с вертикален разрез на пещера със
сталагмити (Hill, Forti, 1996)
16-и в. – 1849 г. Първи посетители, изследователи. Италианците Трисино, Негри и Валвасори посещават пещери в Италия.
1576 г. в китайската книга на Ли Шин-Чен е отпечатана рисунка на пещера със сталактити и
сталагмити (Hill, Forti, 1996).
1566-1799 г. Първи посетители на пещерите на
Северна Америка, европейци и американци.
1627 г. Първа карта на пропаст от Й. А. Коменски
1678 до 1689 г. Барон Валвасор, роден в Словения,
активно изследва пещерите в този регион.Той
публикува описания на 13 от тях, много за първи
път, а неговият план на Podpeška jama е втората
известна печатна карта на пещера (Gunn, 2004).
1673 г. Нойнтел (френски пътешественик) посещава пещерата на Антипарос.
1678-1681 г. Евлия Целемби посещава пещерата
Давелис в планината Пентели.
1680 г. Джон Бомонт пише подробни описания на
някои пещери Мендип.
1723 г. Бела пише първата книга за карстовите
явления.
1747 г. Йосиф Нагел (1717–1800) по заповед на император Франц I предприел пътувания в пещерните райони на старата Австро-Унгарска империя
и неговите дълги ръкописни доклади, илюстрирани
от поредица от рисунки, били заведени в Кралската библиотека във Виена. През следващата година – 1748 г., той направил две обширни пътува-

ния в Словения и карстовите райони на Моравия
(Gunn, 2004).
1748 г. Джордж Вашингтон посещава пещери.
20.1.1810 г. Лорд Байрон посещава пещерите Кератея и Нимфолиптос
5.12.1850 г. Въвеждане на термините „проучване
на пещерите“ и „пещерно проучване“ пещерно проучване = Hohlenkynde от Schmidl
1879 г. Основаване на първото дружество за „проучване на пещерите” във Виена
1883 г. Създаване на първата (?) група за проучване на пещери. Създаване на «пещерния отдел»
на Триестското алпийско дружество (Societa dagli
Alpinist Triestini)
1890-1892 г. Въвеждане на термина „спелеология“
(Speleologie) от праисторика Емил Ривиер
1894-1894 г. Мартел създава Френското дружество по спелеология (FFS)
1927 г. Основаване на институт по спелеология
в Постойна
1929 на 18 март се учредява Първото българско
пещерно дружество.
1930 г. Създаване на уникалния Спелеологичен музей в Словакия
1930 г. W.M.DAVIS публикува интегрираната си
теория в работата „Произход на варовиковите пещери“
1933 г. Първа (?) Национална конференция по спелеология, в Италия
1940 г. Основаване на Националното пещерно дружество на САЩ (NSS)
1949 г. Организирането на международен спелеоложки конгрес е предложен на среща във Валенссюр-Рон, Франция през 1949 г. и за първи път се
провежда през 1953 г. в Париж.
1958 г. е създаден Комитет по пещерен туризъм като секция към Българския туристически
съюз.
1965 г. е основан Международният съюз по спелеология (UIS).
1972 г. Комитетът по пещерен туризъм се преименува в Българска федерация по пещерно дело
(БФПД), към БТС.
1990 г. е основана Европейската федерация по
спелеология (FSE)
1991 г. БФПД става самостоятелна неправителствена организация (НПО), наречена Българска
федерация по спелеология (БФСп).
2002 г. По българска инициатива се създава Балкански спелеоложки съюз.
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Тези два вида дейности, обединени в едно общо
дело – проникване + изследване, подсказват на родения в Бохемия А. Адолф Шмидл през 1879 г. да
създаде първото име на новата наука На немски –
„Hohlenkynde“ (пещерно изследване) и създава във
Виена първото дружество за „пещерни изследвания“. Четири години по-късно (1883 г.) е създадена
първата (?) група за проучване на пещери (клуб) в
Триест като секция на Триесткото дружество по
алпинизъм.
Преди средата на деветнадесети век научната стойност на пещерите е била вземана предвид
само чрез приноса й към други отрасли на науката,
а пещерните изследвания са били считани за част
от по-големите дисциплини по география, геология
или археология. Много малко специфични проучвания
на пещерите са направени преди работата на Едуард-Алфред Мартел (1859–1938), „бащата на съвременната спелеология“, който чрез своите обширни
и широко рекламирани пещерни проучвания въвежда
във Франция концепцията за спелеологията като
обособена област на изследване.
През 1895 г., адвокатът Едуард-Алфред Мартел създава „Société de Spéléologie“, смятана от
французите за първата организация по пещерна
наука в света. Палеоантропологът Емил Ривиер
ползва същата семантична комбинация от думите за пещера и наука и на френски тя звучи така:
speleologye. Мартел обаче е човекът, който популяризира този термин и който се ползва в цял
свят и до днес. Смятан за „баща на спелеологията
“, Мартел 23 години работи активно по изследването на пещерите в цяла Европа, Русия, Америка и
26 години след това пише за тях. Издава 20 книги
и над 80 статии на пещерна тематика. По собствените му думи обаче първият истински изследовател на пещерите си остава Адолф Шмидл.
Докато България е само област в рамките на
Османската империя чужди изследователи работят в страната. Най-значими са постиженията
на унгарския зоолог Е. Меркл, който през 1878 г.
открива два нови вида троглобионти* в пещери
в Стара планина, както и трудовете на братята
чехи – Хермендил и Карел Шкорпил – „Кражски явления в България“, 1900 година.
През 1887 г. К. Шкорпил прави карта на Еменската пещера, което я прави първата засега известна пещерна карта у нас.
Първите археологически разкопки са направени
през 1891 г. от С. Юринич в пещерата Полички.
Изследванията на извора Глава Панега и пещерата Топля от А. Иширков и Г. Бончев през 1900 г. по10

90 години организирано пещерно
движение в България
КРАТКА ИСТОРИЯ И ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЕЩЕРНЯЦИ И СПЕЛЕОЛОГИЯ
1929 г. се смята за рождена на организираното
пещерно дело и спелеология в страната, когато е
създадено Първото българско пещерно дружество.
Идеята възниква около 50 години по-рано, веднага
след освобождението на България от Османската
империя. По-ранна информация за Български пещери е била споделяна предимно от пътешественици, свещеници и търговци.

Братята Шкорпил

казват, че в България вече е започнал процес на целенасочени и системни изследвания на пещерите.
България става една от страните, които основават Международният съюз по спелеология (UIS) през
1965 г. През годините българи са допринасяли значително за работата му със свои представители в
бюрото на UIS (проф.Любомир Динев, доц. Петър Берон) и някои от комисиите (доц. Явор Шопов, Трифон
Даалиев). Сега Явор Шопов е Президент на Комисията по физикохимия и хидрогеология на карста на UIS.
През 1990 г. е основана Европейската федерация по спелеология (FSE) Българската федерация
по спелеология е член- основател на FSE. Български
пещерняци участват в голям брой проекти на тази
федерация.
2002 г. По българска инициатива се създава Балкански спелеоложки съюз. Председател
– Петър Берон, секретар – Алексей Жалов. Сега
Алексей Жалов е председател на Балканския спелеоложки съюз.

Първото известно описание на българска пещера („Водната”, с. Чавдарци, Ловешка област) е
от 1640-та година в ръкопис, който се пази в библиотеката на Ватикана. Той е написан от Петър
Богдан (1601-1674), български патриот, историограф, дипломат, католически епископ и първият
архиепископ в България, автор на първата българска история (от 1667 г. – един век преди тази на
Паисий Хилендарски).

От началото на 20-ти век са първите геоложки, хидрогеоложки и геоморфоложки изследвания
на българския карст (проведени от Георги Бончев
(1866-1955) – основател на Геологическия институт при БАН, Петър Петров и Жеко Радев (18751934). Основата на систематичните биоспелеоложки проучвания в България е поставена от Иван
Буреш (1885-1980) през 1922 г.
ПЪРВО БЪЛГАРСКО ПЕЩЕРНО ДРУЖЕСТВО
(1929-1949)
Първото българско пещерно дружество е основано на 18 март 1929 г. в Националния природонаучен музей в София. Този акт, който събира
специалисти от различни области на спелеологията и пещерни ентусиасти е иницииран от хидрогеологът инж. Петър Петров. Дружеството открива регионални клонове в Ракитово и Дряново
(а след това и на други места). Организират се
множество дейности в годините преди Втората
световна война. Един от най-активните членове
е видният археолог Рафаил Попов (1876 – 1940),
директор на Националния археологически музей в
София.

ЛИТЕРАТУРА:
П. Берон, Т. Даалиев, Жалов, А. (2009). Пещери и спелеология в България. Българска Федерация по Спелеология и НПМ- БАН.
J. Gunn (Editor) (2004). Encyclopedia of caves and karst
science. New York: Fitzroy Dearborn.
C. Hill, P. Forti (1996) Cave Minerals of the World, second
edition, NSS, Huntswille, Alabama, USA.
Malcolm S. Field (2002) A Lexicon of Cave and Karst
Terminology with Special Reference to Environmental
Karst Hydrology. Office of Research and Development,
U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC.

АВТОР: ЯВОР ШОПОВ

Скоро след освобождението на България през
1878 г. няколко учени насочват вниманието си
към пещери, които вече са известни от местните хора и са лесни за достъп, и започват тяхното изследване. Първите троглобити са описани
от унгарския биолог Едуард Меркел в Централна
Стара планина. Работата на братята археолози
Карел и Херман Шкорпил са богати на информация за множество български пещери („Изкопаеми
богатства, изнамерени досега в целокупна България” (1882 г.), „Природни богатства на целокупна
България” (1884 г.) и „Кражски явления в България”
(1900 г.). През 1891 г. започват и първите археологически разкопки край Дряново.

Книгата на Карел и Херман Шкорпил, издадена през 1900 г.

Голяма българо-британска експедиция открива
археологически останки от средния и късния палеолит, както и пълен скелет на пещерна мечка в
пещера „Бачо Киро“ през 1936 г. През 1937 г. „Бачо
Киро“ е отворена за туристически посещения. Тя
е първата благоустроена пещера в България.
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рон. С това си постижение Анна Тапаркова става
първата жена в света достигнала такава дълбочина под земята.
През 1973 г. е организирана експедиция до новата най-дълбока пещера в света – Пиер Сен
Мартен (-1171 м). Трима пещерняци (Анна Тапаркова-Пенчева, Васил Недков и К. Йончев) от екипа
успяват да достигнат дъното на пещерата през
траверса „Тет Суваж“. Анна става първата жена
в света достигнала дъното на Пиер Сен Мартен.

Членове на експедицията Гуфер Берже, Франция, 1969 г.
Проф. Стефан Петков, председател на
Първото българско пещерно дружество

Акад. Иван Буреш в пещерата Душника, 16 октомври 1940 г.

През 1949 г. дружеството е ликвидирано от
Българската комунистическа партия поради смяната на политическата система в страната.
През 1958 г. е основана Комисия по пещерно дело
като клон на Българския туристически съюз. Покъсно тя прераства в Републиканска комисия по
пещерно дело и пещерен туризъм (1963 г.), а покъсно в Българска федерация по пещерно дело (1972
г.) и Българска федерация по спелеология (1991 г.).
За последните 60 години могат да се отличат три
основни периода.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА,
СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИСТЪР И АВАРИЙНО
СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД (1959-1979)
20-те години (от 1959 до 1979 г.) са период на
бурно развитие на организацията. Популярността
на пещерното дело нараства бързо и съответно

Петър Трантеев – Хера
Проникване в Ледницата, 1962
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нараства броя на пещерняците. Броят на пещерните клубове/секции надвишава 50 в цялата страна.
Много от големите пещери очакват своите изследователи. Общопризнат лидер на пещерняшката
общност в този период е Петър Трантеев, „Хера“
(1924-1979).
През 1972 г. е създадена Главната картотека
на българските пещери, поддържана от инж. Радуш Радушев – „Чичо Радуш“ (1911 – 1991). Картотеката поставя първите стандарти за качеството на проучване и документация на нови пещери. За целите й Владимир Попов предлага през
1976 г. зониране на карста в България, базирано
на геоложки и географски структури и особености. България е разделена на 50 карстови региона в рамките на 4 физикогеографски области.
До края на 1979 г. в регистъра са въведени над
2800 пещери.

Българските пещерняци вземат участие в множество международни експедиции и прояви. Те
бързо си спечелват известност със своите проучвания и спортни постижения в най-големите пещери на света. От 1967 г. насам българи редовно
участват в проучванията на най-дългите гипсови
пещери в Украйна.
През 1969 г. е организирана експедиция до найдълбоката пещера в света по това време – Гуфер
Берже. Двама участници достигат дъното на пещерата на -1122 м – Анна Тапаркова и Петър Бе-

През 1971 г. и 1977 г. са проведени първите научни експерименти от български пещерняци, съответно с дълъг престой в изолирана постоянна
среда и със събиране на медико-физиологични данни за тяхната адаптация. Четиричленният екип
(Иван Петров, Георги Йолов, Георги Тричков и Димитър Жишев) участва в първия 30-дневен експеримент, състоял се в пещерата Топчика близо до
с. Добростан през 1971 г. Вторият подобен експеримент е проведен в пещерата Десни сухи печ
близо до с. Долни Лом през 1977 г. Двама пещерняци, Алексей Жалов и Стефан Цонев прекарват 62
дни под земята – най-дългия подобен експеримент
в България до настоящия момент.
Учредително събрание, проведено на на 31 октомври 1974 г. поставя началото на организираното пещерно спасяване в България. За пръв
председател на новосформирания Аварийно спасителен отряд към Българска федерация по пещерно
дело е избран Петко Недков (1934-2011), а за негови заместници Трифон Даалиев (1947-2019) и Васил
Стоицев.
През 1975 г. биоспелеологът Петър Берон взима участие в 5-месечна британска спелео-експедиция в Папуа Нова Гвинея.

Анна Тапаркова – първата жена в
света, достигнала -1122 м в Гуфер
Берже, Франция, 1969 г.
Участници в 30-дневен експеримент в пещера Топчика –
Добростан, 1971 г.

Алексей Жалов и
Стефан Цонев – 62
дни под земята в
пещерата Десни сухи
печ край Долни Лом
през 1977 г.
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Експедиция в Жан Бернар, 1984 г.

Проникване в BU-56
Сертификат за проникването в BU-56

КЪМ НОВИ, ПО-ДЪЛБОКИ ПОДЗЕМНИ
ХОРИЗОНТИ С ТЕВ
Периодът от 1980-1993 г. започва с въвеждането на техниката на единичното въже (ТЕВ) на национално ниво, както и с уеднаквяването на стандартите за екипиране. Публикувани са два наръчника за тази техника, които осигуряват безценна
помощ: „Вертикална спелеология“ на Майкъл Мередит и „АБВ на техниката на единичното въже“ от
Петко Недков. Благодарение на новата техника
и подобрената квалификация на пещерняците са
открити нови галерии и са намерени продължения в някои от най-сложните и трудни пещери. По
това време вече няма толкова много непроучени
известни входове на пещери, но много нови са открити с помощта на разкопаване.
Този период е белязан и от първите стъпки и
успехи в пещерното гмуркане в България, в което основна роля играе пещерен клуб „Студенец“ –
Плевен. За съжаление по това време се случват и
някои трагични подводни инциденти (Попов извор
– 1981 г., Урушка маара – 1989 г.)
През 1980 г. Българската федерация по пещерно дело организира Регионалната европейска конференция по спелеология на Международния спелеоложки съюз (UIS) с над 250 участници от 17
страни. Тази конференция спомага за създаването
на мост между пещерняците от двете страни на
желязната завеса, което е важна стъпка при консолидацията на европейската спелеология.
През 1980 г. е създаден музеят по спелеология и
български карст в Чепеларе, единственият подобен музей в Югоизточна Европа. Основна заслуга
за това има Димитър Райчев – „Съра“ (1922-2002),
учител от Чепеларе и човек, отдаден на спелеологията и пещерите в Родопите през целия си
живот.
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През 1981 г. е построен Националният пещерен
дом „Петър Трантеев“ близо до с. Карлуково, в един
от най-богатите карстови райони у нас. Целта
му е да служи като база за обучения и сборове на
всички пещерняци в България.
Расте международното признание на българската спелеология. До 1989 г. най-големите национални и международни прояви са подкрепяни
финансово от държавата, което позволява провеждането на много амбициозни експедиции в Австрия, Куба, Гърция, Виетнам, Индия, СССР, Франция, Испания и др.
През декември 1984 г. по време на българска
експедиция в Жан Бернар – най-дълбоката пещера
в света по това време (-1358 м) четирима пещерняци достигат дъното – Сенко Газдов, Красимир
Петков, Валери Мирчев и Цветелин Мирчев.
През 1986 г. са организирани две експедиции
в „Снежна“ (-1370 м), която е втора по дълбочина
пещера в света по това време. Всички членове
на петчленния екип на първата експедиция (Орлин Атанасов, Камен Бонев, Юли Юлиев, Розалин
Станчев и Филип Филипов) достигат зала „Х“, намираща се в дънните части на пещерата, на около -1290 м от входа през „Снежна“.
Основната цел на втората експедиция е преминаване на траверса „Межонна-Снежна“. Межонна е
горното ниво на пещерната система, а денивелацията до дъното от -1370 м е измерена от входа му. Две жени – Анна Пенчева и Диана Пенчева
достигат дълбочина от -1355 м, където срутване
не им позволява да продължат. Те проникват през
входа „Межонна“ до дъното на „Снежна“ заедно с
Кирил Иванов и излизат обратно през Межонна.
Това е достатъчно за поставяне на нов световен
рекорд за достигната дълбочина при жените. Владимир Грънчаров и Иван Ангелов проникват през

Мая Арапит, Албания

През 1997 г. Емилия Гатева остана за
52 дни сама в пълна изолация на 100 м
под земята в Птичата дупка в Троянския Балкан

траверса от входа на „Снежна“ до срутването и
излизат през „Межонна“. Наско Ламбов осъществява спускане до срутването на дъното от входа
на „Снежная“ и се връща по същия път.

на BU-56 достига 1408 м след успешни гмуркания,
осъществени от Илко Гунов, Милен Димитров и
Валентин Чапанов и за известно време тази система е втората най-дълбока в света.

22 години по късно (декември 2008 – януари
2009) Теодор Кисимов взема участие в експедиция,
проведена в системата „Илюзия-Межонна-Снежна“ (втората най-дълбока пещера в света по това
време) и достига дъното на -1753 м от вход „Илюзия“. След повече от 20 години експедицията открива нови части на дъното на пещерата: „Тронната зала“ и „Езерото на Ал. Морозов“.

През 1989 г. е проведена експедиция в Алжир
и трима пещерняци – Орлин Атанасов, Мартин
Трантеев и Росен Писков достигат дъното на пещерата Anou Boussouil -805 м. Това е единствената българска експедиция в толкова дълбока африканска пропаст.

Трябва да се отдаде дължимото и на значителния успех, който постигат българските пещерни
водолази в чужбина, увенчани с проникването в
огромната испанска пропаст BU-56 (Sima de las
Puertas de Illaminako Ateeneko Leizea). Проведени са
три български експедиции през 1986, 1987 и 1988
г. В резултат на тези експедиции дълбочината

Периодът след 1993 г. започва с дълбока икономическа криза в България, която оказва влияние
на цялата пещерняшка общност и на нейните
дейности. Много клубове прекратяват или силно
ограничават дейностите си. С настъпването на
новия век някои от тях са възстановени. Основават се и нови клубове. Българска федерация по
спелеология се преобразува в независима, нестопанска организация и вече не е част от Българския
туристически съюз. Трудностите при намиране на
финансиране оказват влияние върху провежданите
експедиции и те стават по-кратки, но по-интензивни с по-малко, но силно мотивирани хора.

СЪВРЕМЕНЕН ПЕРИОД

В международния календар е даден приоритет
предимно на по-близки и перспективни дестинации, предимно на Балканите.

Експедиция EGMA (-1429 м), 2004

От 1991 г. са организирани систематични пещерно-изследователски експедиции в Албания,
включително систематични изследвания на карста и етнологията на планинския район Голо Бърдо, населен предимно с етнически българи. Голяма подкрепа на българските пещерняци, особено
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печ“ (1977 г.), като за първи път е осъществен от
единствен участник и за първи път от жена.

Теодор Кисимов и Константин Стоилов на дъното
на Крубер-Вороня -2080 м, 2005 г.

Г. Беров и Д. Христова, експедиция „Морджа“, 2019 г.

в организацията и логистиката на експедициите
от албанска страна е оказвана от проф. Гезим
Уручи (1949-2012) от университета „Луиджи Джиракучи“ в Шкодра. В резултат на изследванията
между 1991 и 2012 г. там са открити повече от
100 пещери. Най-дълбоката от тях е BB-30 (-610
м), а пещерата „РУ“ (-574 м) е с най-големия отвес в Албания от 360 м. Пещерата „Мая Арапит“,
чийто вход е в подножието на едноименния връх
„Мая Арапит“, т. нар. албански „Матерхорн“ е с
387 метра положителна денивелация, 26 м отрицателна и е все още обект на изследвания. Изворът
„Шеган“ е проучен до дължина 86 м и дълбочина -64
м от Орлин Колов и Алекс Киров.

на своето пост-докторска работа в университета Пърдю в З. Лафайет, Индиана, САЩ) взема участие в проучването и картирането на нови части
в най-дългата пещера в света – Мамутовата пещерна система (640 км дължина до настоящия момент) в Кентъки, САЩ, както и на други пещери
на територията на Национален парк „Мамутова
пещера“, присъединявайки се към няколко експедиции организирани от Фондацията за изследване
на пещери (Cave Research Foundation – CRF).

През 1997-1998 г. Цветан Остромски (по време

През 1997 г. Емилия Гатева прекарва в абсолютна изолация 52 дни в дълбоката 100 метра пещера
„Птича дупка“ в Троянския Балкан. Това е третият
експеримент от този вид в България, след експериментите в „Топчика“ (1971 г.) и „Десни сухи

Български пещерняци взимат участие в изследването на най-дълбоката пещера в Турция,
EGMA (-1429 м) през 2004 г., като трима души от
екипа достигат дъното – Теодор Кисимов, Константин Стоилов и Светломир Станчев. Други
трима пещерняци достигат дълбочина от около
1300 м – Цветан Остромски, Николай Томов и Николай Каменов. През следващите години няколко
българи участват в експедиции в Турция, съвместно с турски и украински пещерняци (най-голямо участие – 5 в Аладаглар 2008 г.). Теодор Кисимов достига дъната на пещерите: „Кую Кале“
(-832 м) през 2006 г. и „Кузгун“ (-1400 м) през 2013
г. В началото на септември 2019 г. трима пещерняци от България: Теодор Кисимов, Диляна
Христова и Георги Беров участват в експедиция
в пещерата „Морджа“ в Турция и достигат дълбочина от -1240 м. С това Георги Беров става наймладия български пещерняк, достигнал дълбочина
над 1000 м на 16-годишна възраст.
През 2004 г. четирима българи вземат участие
в международната експедиция в пещерата „Яма
на ветрено бърдо“ (Jama na Vjetrenom Brdima) в
Черна Гора. Енчо Енчев и Желязко Мечков екипират системата до дъното (това е първото проникване до дъното на пещерата от 1986 г.). По
време на тази експедиция, както и на предишната през 2002 г. (организирана от пещерния клуб
ASAK-Белград) пещерата е прекартирана (чрез
използване на по-прецизни инструменти), които
показват значителна грешка спрямо предишните
замервания – около 120 м. Точната дълбочина на
пещерата е -775 м.

Част от екипа на експедиция „Сарма“, проведена през декември 2007 - януари 2008 г.

На сухото дъно на Лукиня яма -1368 м (пещерата е дълбока
-1441 м и завършва със сифон) по случай 10-годишнината на
ПКСУ „София“ - А. Влайкова, Е. Енчев, В. Георгиев и Я. Цветанов

Български пещерняци участват и в проучването на най-дълбоката пещера в света по това
време – „Крубер-Вороня“ през 2005 г. и 2013 г. Двама пещерняци достигат дъното, намиращо се на
-2080 м, през 2005 г. – Теодор Кисимов и Константин Стоилов. По-късно, през 2013 г. Теодор Кисимов достига -2145 м, като това е най-голямата
дълбочина стигната от български пещерняк, а
Константин Стоилов отново се спуска до -2080 м.
През 2006 г. излиза на български осъвременения
вариант на книгата „Техника на алпийската спелеология“ с автори Жорж Марбак и Бернард Турт,
преведена от Вера Трендафилова.
Теодор Кисимов заедно с руски пещерняци в новооткритата Тронна зала с дължина 300 м, широчина 100 м, височина 40 м, по време на експедиция „Илюзия-Межонна-Снежна“ през 2008-2009 г.
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Картиране в пещера Ру, Албания

В периода декември 2007 – януари 2008 г. е организирана съвместна българско-руска експедиция в пропастта „Сарма“ (-1549 м по това време)

Базов лагер на експедиция „Тененгебирге“, Австрия 1980-1983
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значително за работата му със свои представители в управленските структури и някои от комисиите. От 1993 г. досега Явор Шопов е Президент
на Комисията по физикохимия и хидрогеология на
карста към UIS.

Успешен финал на проект „Малхам – най-дългата солна пещера в света“, Израел
2019 г.
Експедиции „Тененгебирге“ 2014-2018 г.

с цел продължаване на проучванията на дъното и
на неизследваните части. Петима пещерняци от
България достигат дъното: Желязко Мечков, Павлин Димитров, Александър Колев, Игор Руняшки и
Светломир Станчев. За съжаление продължение
не е открито. Друга цел на експедицията е проучване на активния канал „Капелка“, в което от
българска страна участва Енчо Енчев.
Българи вземат участие и в изследването на
най-дълбоките пропасти в Динарския карстов масив: експедиция „Лукина яма“ (-1421 м по това време) през 2010 (всички 4 участници достигат „сухото“ дъно на -1368 м, след което пещерата продължава със сифон), „Велебит“ (-1026 м) през 2012 г. (в
пещерата се намира най-дълбокият чист отвес в
света от 513 м) – отново всички 9 участници достига дъното и „Словачка яма“ (-1324 м) през 2017 г.
Четирима български пещерняци достигат дъната
на всичките три пещери: Антония Влайкова, Енчо
Енчев, Владимир Георгиев и Явор Цветанов.
От 2015 г. насам спелеолозите Станимира Делева и Ангел Иванов активно участват в развитието на опазването на пещерите и биоспелеологията в Коста Рика. Те работят по дългосрочен
изследователски проект, фокусиран върху екологията на пещерните прилепи в страната.
От 2014 до 2016 г. Асоциация на спелеоклубовете в София изпълни проект „Невидимото богатство на подземния свят“, който бе фокусиран
върху проучвания на пещери в района на община
Годеч. Идеята за осъществяването му е на пещерняци от Пещерен клуб и спелеоучилище „София“, които през последните години проведоха
редица проучвателни експедиции в района. Резул18

татите от проекта могат да бъдат прочетени
в книгата „Спелеоложки проучвания на пещерите
в община Годеч”.
Като резултат от две експедиции, проведени
през 2018 г. и 2019 г. български и израелски пещерняци, съвместно с няколко пещерняци от други
страни, проучиха и картираха най-дългата солна
пещера в света – „Малхам“ (над 10 км), намираща
се в планината Содом до Мъртво море в Израел.
В Австрия все още се провеждат систематични проучвания в масива „Тененгебирге“. Историята
на българските експедиции в този район започва
през 1980 г. В годините между 1980 г. и 1983 г.
български екипи проучват повече от 40 пропасти,
вариращи от малки отвеси до огромни лабиринти,
чиято дълбочина доближава -600 м. Всички те са
студени и влажни алпийски пещери, чиито входове
често са блокирани от сняг и лед. Картирани са
общо 3252 м денивелация. Най-дълбоките пещери
са: S1 (-584 м), S2 (-460 м) и S20 (-374 м). Експедициите са прекратени през 1983 г., но са възобновени отново през 2013 г. (послучай 30-тата
годишнина от последната проведена експедиция в
района). През последните шест години (2014-2019
г.) са открити и картирани пещери и нови части с
обща дълбочина около 2000 м. Пещерата S20, открита през 1983 г., е продължена до -570 м като
дъното все още не е достигнато.

През 1988 г. Българска федерация по пещерно
дело организира Международно училище по пещерно спасяване във Враца. През 1989 г. Трифон
Даалиев е избран за секретар, а през 1997 г. за
Първи вицепрезидент на Комисията по пещерно
спасяване към Международния спелеоложки съюз,
заемайки този пост до кончината си през ноември
2019 г. През 1991 г. Българска федерация по спелеология е домакин на Международна конференция по
пещерно спасяване.
През 2009 г. Международният спелеоложки
съюз присъжда наградата за „Най-значителна спелеоложка публикация“ на книгата „Пещери и спелеология в България“ с автори – Петър Берон, Трифон
Даалиев и Алексей Жалов.
През 2011 г. е проведена 12-тата международна Конференция по пещерно спасяване в България,
в Дряново с участието на над 100 души от 15
държави.

България е инициатор и основател на Балканския спелеоложки съюз и домакин на два от Балканските пещерни сборове (1-ви на Тешел през
2007 г. и 10-ти на Враца през 2016 г.).

През 2016 г. Антония Влайкова е избрана за Президент на Комисията по пещерно спасяване към
Европейската федерация по спелеология (FSE).

НЯКОИ ОТ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НАУЧНИ И
ПРИЛОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА
СПЕЛЕОЛОГИЯ

През 2017 г. в София се провежда 11-тата Европейска среща по пещерно спасяване, организирана
от „Пещерно спасяване“ България от името на Европейската асоциация по пещерно спасяване (ECRA).

Български биоспелеолози провеждат проучвания в много страни, основно на Балканския полуостров, но и в Куба, Турция, Тунис, Виетнам, Китай,
Мексико, Лаос, Словакия, Кения, Танзания, Коста
Рика, Панама и много други. По-детайлно са проучени дестинации в Корсика, Гърция, Албания и Китай в няколко експедиции с участието на Петър
Берон и Боян Петров.

През септември 2019 г., в Националния учебен
център на Червения кръст, Долни Лозен, София се
проведе 13-тия по ред Европейски форум по спелеология – най-престижния международен спелеолож-

БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СПЕЛЕОЛОЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ
През 1965 г. България става една от страните, които основават Международния спелеоложки
съюз (UIS). През годините българи са допринасяли

ки форум в Европа, който се провежда ежегодно в
избрана от Европейската федерация по спелеология страна. За първи път страната ни бе избрана
за домакин на това събитие, което е признание
за Българска федерация по спелеология от страна
на Европейската федерация по спелеология, на която сме активен член. Това е и най-големия международен форум, провеждан в България, след Европейската регионална конференция по спелеология
през 1980 г. Под мотото „90 години организирано
пещерно движение и 45 години пещерно спасяване
в България“, форумът осигури голямо разнообразие
от презентации, постерни сесии и симпозиуми на
теми свързани с изследване на пещери, експедиции, биоспелеология, геология, геоморфология и
география на карста, опазване и спасяване. Във
форума участваха над 200 пещерняци от 27 страни, сред които имаше представители от Европа,
САЩ, Бразилия, Израел, Хонконг.

Колкина дупка, -543 м, най-дълбоката пещера в България.

Петър Берон – биоспелеолог, световно
признат учен, дълги години председател на Българска федерация по спелеология и активен пещерняк повече от
50 години.
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След серия от каталози от В. Георгиев и П. Берон и два литературни обзора от 1962 и 1994, през
2015 г. Петър Берон издава монография за цялата пещерна фауна на България. Книгата съдържа
информация за 866 вида животни от 813 пещери.
Много нови видове и семейства животни са открити за първи път от български биоспелеолози,
като 90 нови вида и 7 семейства са кръстени на
Петър Берон. В нова Гвинея са открити фундаментално нови таксони животни – морски реликти в
планинските части и троглобионти в хладните
пещери около Екватора.
При археологически разкопки в пещерата „Козарника“ (известна на местното население като
„Живанина дупка“ или „Сухи Печ“), близо до Гара
Орешец, са открити някои от най-ранните свидетелства за човешко присъствие в Европа, датирани на възраст около 1 400 000 – 1 600 000
години.
Поредица от ценни международни събития са
организирани от български спелеолози. Сред тях
са симпозиумите „Пещерен климат и палеоклимат
– най-добрия запис за глобалните изменения“, 4
международни школи по „Карст и съвременни проблеми в спелеологията“, серия от форуми, летни
школи и ученически конкурси на тема „Защитени
карстови територии“, както и много други.
Наличието на единствените лавови пещери в
Централа и Източна Европа е доказано благодарение на продължителните проучвания на Борис
Колев върху над 80 вулкански пещери в Родопите.
Български спелеолози откриват пещера от
принципно нов тип образуване: корозионно-ерозионна пещера в гнайс.
Явор Шопов направи откритие, че луминесценцията на пещерните образувания има ивици с дебелина от микрони и че тези ивици са годишни
(като дървесните кръгове) – едно явление, което
проф. С.Е. Лауридзен нарече „ивиците на Шопов”.
Въз основа на това явление са разработени няколко нови метода за изследване на пещерните процеси в миналото и дори е дефинирана нова научна
област – палеолуминесценция. Тези изследвания
предизвикаха голям интерес на учени от други на-
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учни области към изследването на процесите в
пещерите. Комисията по физикохимия и хидрогеология на карста на Международния съюз по спелеология (UIS) изпълни международна програма по
„Луминесценция на пещерните минерали”, под ръководството на Явор Шопов.
През 2013 г. Комисията по физикохимия и хидрогеология на карста към UIS стартира международна програма за дистанционно локализиране на
пещери (Remote Location of Caves – RCL), ръководена от доц., д-р Явор Шопов (България) и д-р Иво
Барон (Австрия) както и международна програма
за изследване на пещери, оглавена от д-р Явор
Шопов (България) и д-р Джовани Бадино (Италия).
През 2015 г. българските спелеолози Стефан
Шанов и Константин Костов публикуват монографията „Динамична тектоника и карст“ (в сериите „Световни пещерни и карстови системи“,
Springer).
През 2011 г. National Geographic Channel създава
филм, базиран на проучванията в пещера „Духлата“.
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Български пещерняци разработват някои инструменти и приспособления за проучвания на пещери и пещерно спасяване (В. Марков, В Гяуров, Н.
Ланджев, Н. Гладнишки, Я. Кръчмаров и др.). Никола Ланджев разработва и произвежда екипировка
със световно качество под търговската марка
„Landjoff”.
ОБОБЩЕНИЕ
До момента в България има над 6000 документирани пещери. Много открития все още чакат
своите изследователи в карстовите райони на
страната. Най-дългите 2 пещера – „Духлата“ (18
600 м) и „Колкина дупка“ (15 484 м), както и двете
най-дълбоки – „Колкина дупка“ (-543 м) и „Бански суходол 9-11“ (-401 м) са обект на активни проучвания и сега, затова данните за тяхната дължина/
дълбочина са неокончателни.

АВТОРИ: ЦВЕТАН ОСТРОМСКИ,
АНТОНИЯ ВЛАЙКОВА,
ЯВОР ШОПОВ,
АНГЕЛ ИВАНОВ
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Пещери и карстови форми –
видове и образуване
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Пещера: Пещерата е подземна кухина с обем,
достатъчно голям, за да събере човек (Ford,
Williams, 2007)
Процеси, които могат да доведат до образуване на пещери:
I. Разтваряне
а. Карстови пещери
Те са образувани от дъждовни или речни води
течащи от повърхността към дълбочина. Преобладаващ тип пещери (Gunn, 2004; Ford, Williams,
2007; Palmer, 2009).
б. Хидротермални пещери
Те са образувани от термални води течащи от
дълбочина към повърхността. Затова имат потенциал за голяма дълбочина. Понякога стените
им са обрасли с кварцови кристали (фиг. 1), каквито не се срещат в пещери образувани от дъждовни води. Срещат се рядко в Пирин.

Фиг. 1. Кварцови кристали по стените на хидротермална
пещера в Пирин.
Сн. Явор Шопов

II. Изветряне на пласт от скалите
- Ерозионни пещери
Образуват се в следствие ерозия на по-силно
изветрящи се пластове в по-трайни некарстови
скали. Срещат се в пясъчници и вулкански скали.
Многобройни са в Източните Родопи.

дени са изцяло от лед и са много опасни от срутвания (фиг. 2). У нас няма такива.
IV. Втвърдяване на стопилка
- Вулканични пещери
Образувани са от втвърдяване на вулканична
магма. Срещат се в Източните Родопи
V. Тектонски движения
-Тектонски пещери (фиг. 3).
Образувани са по тектонски пукнатини. Срещат се в Родопите. У нас не са описани и картотекирани.
Карст*: Скални масиви в които процесите на
разтваряне на скалите преобладават над физическото изветряне, което води до образуване на
специфични карстови форми на разтваряне. Те се
делят на повърхностни (кари, въртопи, понори, валози, слепи долини, суходолия) и подземни (пещери
и пропасти) форми.
Понятието карст е въведено от Йован Цвиич.
Произлиза от името на варовитото плато Карст
(Краст, Крас, Кряж, Кръст) в Словения. Представлява съвкупност от всички земни форми, образувани в частично разтворими скали като варовици, доломити, гипс, анхидрид, каменна сол, калиеви соли, някои сулфатни скали и пр. Около 80% от
карстовите терени на земната суша се падат на
варовиковия карст. В по-широк смисъл понятието
карст включва както карстовите земни форми,
така и карстообразувателния процес и условията
за неговото протичане. Затова карстът и карстификацията са обект на геоморфоложки, геохимични, хидроложки, хидрогеоложки и други изследвания.
Псевдокарст*: Характерни земни форми, които
наподобяват карстовите форми, но са образувани
от процеси, различни от разтваряне при формирането им. Процесите II- V водят до образуване на
псевдокарстови пещери.

III. Разтапяне
- Ледникови пещери (фиг. 2)
Образуват се при топенето на ледници. Изгра22

*Виж приложение 1: Речник на спелеоложките термини

Фиг. 2. Пещера на края на долинен ледник, 4200 м н.в. Хималаи, Индия.
Сн. Явор Шопов

Фиг. 3. Тектонска пещера образувана по тектонска пукнатина, 4400 м н.в. Хималаи, Индия.
Сн. Явор Шопов

2. КАРСТОВ ПРОЦЕС. Фактори на карстовия
процес – наличие на скали, които могат да се
окарстяват

Доломитите* са седиментни скали, изградени
главно от минерала доломит (CaMg(CO3)2). Външно
тези скали почти не се различават от варовиците, но са по-трудно разтворими от тях и по-слабо
се поддават на окарстяване. Често се срещат и
преходни разновидности между доломит и варовик,
например доломитизиран варовик и варовит доломит. В България доломити има, най-вече в Стара
планина (гара Лакатник) и Краището.

Варовикът* е най-често срещаната скала,
поддаваща се на окарстяване. Основен скалообразуващ минерал в нея е калцитът (СаСО3). Според
произхода си, степента на уплътнение и наличието на неразтворими примеси такива скали се характеризират с голямо разнообразие, което дава
отражение и на степента на окарстяването им.
Така с увеличение на примесите в тях разтварянето на варовиците намалява. У нас на около 23%
от територията на страната се разкриват варовици. Най-много са те в Стара планина, където
възрастта им е предимно триаска и горноюрска,
и по-малко горнокредна. В Предбалкана най-много
са горнокредните и долнокредните варовици, а помалко са горноюрските. В Дунавската равнина са
разпространени варовици с миоценска долнокредна възраст. В Южна България (без Рила, Родопи и
Пирин) има главно триаски скали.

Мрамор*. Образува се чрез прекристализация и
уплътняване на варовици или доломити. Среща се
в Пирин, Родопите и Странджа.Тъй като той се
образува от промяната на варовици и доломити
и е изграден от същите минерали като тях, разтворимостта му също е близка до тяхната.
Гипсът* е изграден от минералите гипс
(CaSO4.2H2O) и анхидрит (CaSO4). Той е много подобре разтворим от варовика. Едни от най-големите пещери са формирани именно в гипсови
масиви, например Оптимистическая – над 230 км
(към 2019-та година), Озерная – около 127 км (към
2019-та), Золушка – над 90 км и др.
23

Каменната сол е изградена от минерала халит
(NaCI). В солните пластове също се образуват
пещери, които обаче бързо се разрушават, поради неустойчивостта и силната разтворимост на
каменната сол. Пещери в сол са открити в Русия
– Урал, Средна Азия и др. У нас няма пещери в каменна сол.
Възможност за преминаване на вода през
окарстяващите се скали и фактори, които влияят
на този процес:
zz Пропускливост.
zz Пори.
zz Обем на порите.
zz Възраст на скалата.
Ако една скала е здрава и плътна, то водата не
би могла да влезе навътре в нея и да я разтвори.
На окарстяване ще се подложи само повърхността й. Водопропускливостта на скалите се определя от празнините в тях, а именно от порите,
пукнатините, междупластовите повърхности. Във
всяка скала има пори и шупли, които са се образували още при отлагането й, но след уплътняването им от отгоре утаени скали те намаляват по
размери и количество, за да станат незабележими
с просто око. Колкото по-дълго продължава този
процес, толкова уплътняването е по-силно, за да
достигне обемът на порите до 1-2% от обема на
скалата. По-младите скали най-често са с по-висока порестост. Като пример могат да се посочат младите черупчести варовици, изграждащи
част от северното ни крайбрежие при нос Калиакра, Яйлата, село Тюленово. Най-важни за движението на води в скалите са пукнатините (фиг.4),
и то тектонските, защото те обикновено пресичат по няколко пласта и позволяват на водата да
навлезе навътре в масива. Водата предпочита да

Фиг. 4. Пукнатини в мрамор (Piccini, 2009).
Сн. Leonardo Piccini

премине през по-отворените пукнатини или през
места, където пукнатините се пресичат или пресичат повърхнини на слоеве от скалата.
Наличие на движеща се вода:
zz Водата се стича винаги отгоре надолу под
действие на гравитацията. Конкретните условия
за движение в карстовия масив се определят от
геоложките, тектонските и геоморфоложките му
особености. В карстовите водоносни хоризонти съществуват специфични зони и особености, които
имат голямо значение за развитието на к арстовия
процес и образуването на карстови форми (фиг. 5)
zz Зоната на аерация в карстовия масив, в зависимост от релефа, понякога в планините дости
га дебелина над 1000 м. Движението на водите в
тази зона е низходящо до вертикално и често с
висока скорост. В тази зона се развиват предимно вертикалните части на пещерите.
Фиг. 5. Зоналност на карстов водоносен хоризонт (по А. Жалов (2005):
I – зона на аерация;
II – зона на сезонни колебания;
III – зона на пълно водонасищане;
1 – „висящи“ води;
2 – локален водоупор;
3 – най-високо ниво на подземните
води при пълноводие;
4 – свободно водно ниво;
5 – местен ерозионен базис (река);
А, Б, В, Г – временни извори;
Д – постоянен извор.
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zz В много карстови водоносни хоризонти
може да се отдели зона на сезонни колебания –
обхваща интервала от най-ниските нива на подземните води до високите при пълноводие. Кухините, намиращи се в тази зона, се запълват с вода,
когато нивата на подземните води се повишат
вследствие топене на снеговете, дъждове и други. Движението на водите в тази зона е както
вертикално в периодите на ниски нива, така и хоризонтално при високи нива на подземните води.
Тук се формират както хоризонтални, така и вертикални части на пещерите.
zz В зоната на пълно водонасищане всички кухини са запълнени с вода. Посоката й на движение
е предимно хоризонтална към мястото на дрениране. Скоростта е ниска и химичното разтваряне
преобладава над механичното изветряне. В тази
зона се формират предимно хоризонтални части
на пещерите. Важно е да се отбележи, че в пещерите, намиращи се в зоната на аерация, се задържат „висящи“ води (езера, локви, дори и сифони),
които нямат връзка с водонаситената зона.
zz Разположението на зоните на движение на
подземните води в карстовия масив зависи от
местния ерозионен базис. Понякога вследствие тектонски движения на земната кора местният ерозионен базис може да се издигне, като в резултат
на това се издигат и нивата на подземните води и
се формира нова, по-висока зона на водонасищане,
която обхваща част от съществуващата зона на
аерация. В други случаи поради удълбаване на местния ерозионен базис нивата на подземните води
спадат и формираните хоризонтални галерии в зоната на пълно водонасищане попадат в зоната на
аерация. По този начин се образуват етажите на
пещерите, а отворите на много пещери, които са
били извори, остават високо над нивото на местния ерозионен базис в карстовия масив.
Водата да притежава разтваряща способност:
zz За разтварянето на варовиците, доломитите и мраморите (най-често разпространените окарстяващи се скали) от основно значение е
съдържанието на въглероден диоксид (въглероден
двуокис, СО2) във водата.
zz Въглеродният диоксид образува заедно с водата слабата въглена киселина, която действа
химично на карбонатните скали.
СО2 + Н2О = Н2СО3
въглероден диоксид вода

(1)

въглена киселина

zz Въглеродният диоксид постъпва във водата
главно от почвата и атмосферата. Той се образува от дишането на живите организми, от разлагане на органични вещества в почвата, горене,
вулканична дейност и др.
3. СЪЩНОСТ НА КАРСТОВИЯ ПРОЦЕС
zz Разтваряне (корозия). Интензивността
на разтварянето зависи от химичния състав на
минералите и водата. Разтварянето на гипса и
каменната сол става директно от водата. Не е
така с карбонатните скали. Те се разтварят много слабо в чиста вода. Обаче има два типа процеси, които водят до разтваряне на карбонатните
скали:
а. Карбонатно разтваряне:
Присъствието на въглероден диоксид увеличава значително процеса на разтварянето на карбонатните скали по уравнението:
СаС03 + Н2СО3= Са(НСО3)2
варовик

(2)

калциев бикарбонат

Образувалото се съединение калциев бикарбонат е добре разтворимо във вода и се изнася от
нея, като по този начин започва разширение на
пукнатините, по които тече водата. Реакцията
е обратима, т.е. при определени условия тя може
да протича в обратна посока. Такова въздействие
може да се получи от завихрянето на водата при
движението й, при напускането на пукнатините в
масива, където тя е под повишено налягане и газовете не могат да се отделят и др. Вследствие
на това разтворимият калциев бикарбонат) отново се превръща в почти неразтворимия калцит
и се отделя въглероден диоксид. По този начин се
образуват така наречените вторични образувания – сталагмити, сталактити, синтри и т.н. От
уравнението се вижда, че посоката и скоростта
на протичане на реакцията основно зависят от
въглеродния диоксид, чиято концентрация е найпроменлива и се влияе от температурата, налягането и присъствието му във въздуха над водата.
При химичното разтваряне на скалите водата.
Въглеродният двуокис намалява, влизайки във взаимодействие с карбонатните йони на калцита.
Това довежда до постепенно намаляване на агресивността на водата с течение на времето, за
което тя изминава пътя си в карстовия масив. На
места обаче, където два потока подземни води от
карстовия масив се сливат, общото количество
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на свободния СО2 в тях се увеличава, т.е., то се
равнява на сумарното количество СО2, който е останал в несвързано състояние в двата или повече
водни потока, които се сливат. Вследствие това
нарастване на количеството СО2 в мястото на
сливане нараства рязко и агресивността на водата и тя започва по-активно да разтваря калцита.
Това явление се нарича корозия на смесването и на
него се дължи рязкото разширяване на обемите на
пещерите в местата, където се сливат или са се
сливали водни потоци.
б.Некарбонатно разтваряне:
zz Дължи се на разтваряне на карбонатните
скали от органични или неорганични киселини. При
това от скалата се отделя свободен въглероден
двуокис, които се разтваря в карстовите води по
уравнение (1) и участва в карбонатното разтваряне по уравнение (2). Почти винаги карбонатното
и некарбонатното разтваряне протичат заедно,
като понякога доминира едното, понякога другото.
Благодарение на тези процеси става образуването на пещерите и пропастите, както и на специфичния повърхностен карстов релеф.
zz Денудацията* е процес на химическо разтваряне на скалите. Тя включва карбонатното и
некарбонатното разтваряне.
Ерозията* е физично-механичното въздействие на водата върху скалите посредством носените от водата механични частици. Ерозията е
главно за сметка на абразивното действие на носените частици, при което те откъртват микроскопични късчета от околната скала и водата ги
отнася, разрушавайки по този начин скалите. Първоначално, движейки се по пукнатините, водата се
стреми да ги вдълбае надолу (дълбочинна ерозия).
Успоредно с това се проявява и страничното разширяване на пукнатините или странична ерозия.
Подобно въздействие се наблюдава и в коритата
на повърхностните реки, независимо в какви скали
те са се формирали. Подземната ерозия, например
в пещерните галерии, се нарича еворзия*.
Въпреки всичко, макар и рядко в терени, изградени от неокарстяващи се скали, се наблю-дават
форми, наподобяващи карстови. Те се дължат на
процеси, различаващи се от класическия карстов
процес (Ерозия, суфозия, абразия, тектонски и
гравитационни процеси и др.) Такива явления са
доста редки и са наречени псевдокарстови явления.
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4. ПЪРВИЧНИ КАРСТОВИ ФОРМИ

В последната си фаза на образуване въртопите могат да поглъщат периодично образуващи се
(при интензивни валежи) или постоянно течащи
(повърхностни peки и потоци) води.

zz Повърхностни първични карстови форми.
В значителна част от карстовите райони варовиците или другите пещерообразуващи cкaли
са оголени, тоест над тях няма почвена noкрuвкa.
Пpи това повърхността на cкaлитe е подложена
на химичните и физическите въздействия на климатичните фактори и в най-голяма степен на атмосферните води. Разрушителният ефект е найзначителен по хода на съществуващите по-малки
или пo-големи пyкнaтини – тaкa започва образуването на кapи.
Карите* (фиг. 6) са най-мaлкитe повърхностни
кapcтoви форми. Представляват система от всечени в cкaлнатa повърхност бразди. Повърхността на варовитите скали е осеяна с множество
микpo-пyкнатини, кoитo водата разширява (при
замръзване или разтваряне), при кoeтo те се уголемяват и образуват пo-големи пyкнaтини. Водата се стича по cкaлнaтa повърхност, струи между пукнатините и издълбава в тях тесни и дълбоки
паралелни жлебове (улеи), чиято дълбочина може
да достигне до няколко метра. Улеите са разделени помежду си от остри гребени (ребра). Когато
cкaлнaтa повърхност е набраздена от множество
взаимно пресичащи се пyкнaтини, продължителното окapстяванe води до образуването на отделни кaрни блoкoвe и късове. Карите престават да
съществуват при запълване на жлебовете им с
глини, кaмъчeтa и дpyги материали.

Фиг. 6. Кари (Sauro, 2009).

Сн. Ugo Sauro

Терени с голямо площно разпространение на
кapи се наричат кapни полета. Най-представителни за страната са кapните полета кpaй селата
Карлуково и Каменно поле, Понор и Пирин планина.
Въртопите* (фиг. 7) са повърхностни вдлъбнатини, кoитo, погледнати отгоре, имат кpъглa или
елипсовидна форма с различен диаметър.
Тяхното пространствено изображение може да
бъде отнесено към фигурите на: обърнатия кoнyc,
цилиндъра, полусферата или тяхната комбинация
и от тази гледна тoчкa могат да бъдат класифицирани на фуниеобразни, цилиндрични, с плocкo

В последните два случая въртопът се нарича
периодичен, pecпeктивнo постоянен понор*. Някой
от понорите са проходими, но значителна част от
понорите остават непроходими. Типичен случай за
това са десетките губилища в Понор планина, откъдето тя носи името си.
Фиг. 7. Въртоп (Sauro, 2009).

Сн. Ugo Sauro

дъно или асиметрични. В повечето случаи дълбочината на въртопите е пo-голяма от техните дължина и широчина(диаметър).

Понор (Губилище)*- пукнатина или отвор в който се губи цялата или част от водата на река.
Валози (ували)* – те представляват удължени
или елипсовидни негативни форми с голяма площ,

Въртопът е негативна форма, която в най-голяма степен благоприятства механичното разрушаване (ерозията) на кapcтooбpaзyвaщитe cкaлu.
Той води началото си от пукнатините, позволяващи на ерозията да действа в дълбочина и съответно да образува кyxини, способни да погълнат
твърдите остатъци от разтварянето.
Тези процеси са xapaктepни преди вcичкo за
районите, където кapcтoo6paзyвaщитe cкaли са
силно нaпyкaни и се наблюдават по дължината на
пукнатините, в сводестите части на анти-клиналите и връзките (шарнирите) им със синклиналите
или над вече образуваните естествени кухини. С
други думи, местоположението на въртопите се
определя главно от тектонски фактори. Въртопите могат да се образуват само aкo cкaлaтa е
податлива на въздействието на ерозионните сили
(агенти) – слънце, студ, води и сняг и др. В някои
райони еволюцията на въртопите води да промяна
на релефа – уголемявайки или сливайки се един с
друг, те образуват по-мащабни негативни форми
– валози (ували)*, слепи долини* и др. Зараждането
и по-нататъшното образуване на въртопите протича в няколкo фази и е възможно при наличието на
две необходими условия: предварително съществуваща пyкнaтинa; податливи на разрушаване cкaлни
повърхности, позволяващи странична ерозия.
При всички фази на своето образуване (фиг. 8)
въртопът провежда в една или друга степен атмосферните (дъждовни, снежни) води. В предпоследната фаза вследствие от запушване на отводнителните пyкнaтини въртопите се затлачват
и образуват временни или постоянни кapcтoви
блата или езера. По-xapaктepни у нас са блатата
кpaй с. Карлуково и Дeвeтaшкoтo плато.

Фиг. 8. Фазите на образуване на въртопи се следните (по
А. Жалов (2005)):
- подготвителна фаза – разширяване на пyкнaтинитe (1);
- повърхностно хлътване (2);
- странична ерозия (3);
- блокиране пътя на протичащите надолу води (4);
- отпушване на въртопа u aктивизиpанe дейността на протичащите води (образуването му) (5).
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кoитo са образувани вследствие съединяването
на два, три или повече въртопа (фиг. 9). Имат диаметър от няколкостотин метра до 2-3 км и дълбочина до 120 м. Haй-ширoко разпространение на
въртопи и валози у нас се среща в Понор планина,
Врачанската планина, около с. Карлуково, в Пpeдбaлкaнa, с. Добростан – Poдoпитe, кpaй гр. Котел,
Деветашкото и Шyмeнcкoтo плато и т.н.

Фиг. 9. Валог с 3 въртопа.

Фиг. 10. Карстово поле (Sauro, 2009)

Сн. Цветан Остромски

Сн. Ugo Sauro

Фиг. 11 Сляпа долина (Sauro, 2009), сн. Ugo Sauro

Фиг. 12 Суха долина (Sauro, 2009). Сн. Ugo Sauro
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Когато водата е изпълнила изцяло пукнатинатa или кaнaлa и се движи бързо, се извършва корозия по цялото сечение на кaнaлa и той
придобива предимно тръбовидна форма. Поради
голямата cкopocт на движение не се образуват
наслаги.
Б. Образувани в зоната на свободно движение на кapcтoвитe води.

Карстово поле*- Голяма негативна форма с голяма площ (десетки или стотици кв.км) с равно
дъно, затворена от планински хребети (фиг. 10).
Т. нар. Сляпа долина* (Фиг. 11) е типична за
кapcтoвитe райони. По външен вид прилича на
o6икнoвeнa речна долина, но за paзликa от нея е
затворена от единия си кpaй. По нея протичат
peки, водещи началото си от нeкapcтoв район.
При навлизането им във вapoвикoви терени peкитe изцяло губят водите си в губилища (понори),
кaквито могат да бъдат и входовете на пещери
или пропасти. У нас слепи долини са наблюдават
в северната част на Понор планина, в Софийско,
кpaй с. Дружево в южната част на Bpaчaнскaтa
планина, кpaй с. Гинци в Бepкoвcкaтa планина и в
други кapcтoви райони.
Полусляпа долина* – долина в кapcтoв район, по
чиято надлъжна ос са обособени две нива с праг
помежду им. Долината е отворена и в двата си
кpaя. При маловодие peкaтa губи водите си в подножието на прага (понора). При виcoки води, кoгaто губилището не може да поеме цялото водно
количество, peкaтa прелива прага и протича по
горното ниво на долината.
Суха долина (суходолие)* – така наричаме карстова долина, по която няма видимо повърхностно протичане на peки (фиг. 12). Долината има от
полегат до стръмен склон, равно дъно с очертани
губилища. По суходолието протичат peки само при
обилни валежи и снеготопене. У нас типични суходолия се наблюдават в Добруджа и в Лудогорието,
кpaй с. Карлуково (Задънен дол и Бaнкoвишки дол),
кpaй с. Бракьовци, в Понор планина, Софийско и др.
Каньон* (ждрело) е тясна и дълбoкa речна долина с много стръмни вepтикaлни склонове Фиг.
. Образуват се в резулатат на интензивното
издигане на масивите и съпътстващото го бързо всичане на peкитe във вapoвикoвите cкaли.
Haй-xapaктepни за България са Триградското и
Бyйнoвcкoтo ждрело в Родопите; ждрелото на р.
Ерма – Пернишко; кaньoнът на р. Ръчене между с.
Реселец и Каменно поле; кaньонът на р. Heгoвaнкa
кpaй с. Емен, Tъpнoвcкo и др.

Фиг. 13. Кaньонът на р. Heгoвaнкa кpaй с. Емен.
Сн. Цветан Остромски

В световната пещерна общност изследванията на карста се координират чрез международни
програми (Shopov 2013б) от комисията по Физикохимия и хидрогеология на карста на Международния съюз по спелеология (UIS), чиито председател
е Явор Шопов.
zz Подземни първични карстови форми
Пропасти: Образуването на кoитo и да било
кapcтoви форми води началото си от една или
повече пyкнатини. Пoпaдайки върху кapбoнaтнa
повърхност, водите се пpocмyквaт пo пyкнaтинитe, като химично и механично ги разширяват. Пукнатините се разширяват основно в двe
пocoки – странично (латерално), при кoeтo водата отнема част от повърхността на стените, и
дълбочинно, при кoeтo се рушат предимно кpaйните им долни (при вертикални пукнатини) или
странични (при хоризонтални пyкнaтини) чacти.
Taкa в повечето случаи става образуването на
пропастите.
Пещерни галерии се образуват при относително хоризонтално движение на попадналите под
земята води в резултат на химичното и физическото разрушаване на скалите. От гледна точка
на условията на образуване галериите могат да
бъдат разделени на два основни типа:

Разтварянето на cкaлитe е процес, кoйтo не
спира. Размерите на пукнатините и кaнaлитe
се увеличават, кoeтo увеличава кoличecтвoтo
и cкopocттa на преминаващите през тях води.
Водното ниво на масива се понижава и зоната на
насищане се превръща в зона на свободно днижение на кapcтoвитe води. Тази промяна на водния
режим води и до промяна на морфологията на галериите.
Има пещери, чиито галерии са разположени една над друга (на етажи). Най-старите, т.е
най-високоразположените галерии са били отводнени и осушени вследствие издигането на масива,
всичане на речните легла и понижаване нивото на
кapcтoвитe води в масива. Водите, образуващи пещерата, започват да се движат на пo-ниcкo ниво, с
кoeтo се премества и процесът на пo-нататъчно
кapcтooбpaзyвaнe. По този начин е възможно пещерните галерии да се етажират на няколко нива.
Най-представителни многоетажни пещери за нашата страна са: Духлата, c. Бocнeк, Витоша – 7
етажа и Ягодинската пещера – 4 етажа.
Зали
Образуването на зали е породено от различни
причини: разтваряне и механично разрушаване –
разтваряне и срутване – разтваряне на пресечните тoчки на тeктoнcкитe пyкнaтини. Залите в
пещерата Орлова чyкa, с. Пепелина, Pyceнcкo са
типичен пример за образуване на зали в пресечните тoчки на пyкнaтини.

В повечето случаи са шиpoки и ниcки и в зависимост от начина на движение на подземните
води и тяхната cкopocт ще еволюират по различен начин:

Развитието на залите е свързано с действието на водите, циpкyлиpaщи в кapcтoвия масив,
разположението на големите пукнатини u тектонски нарушения, механичните въздействия, които водата упражнява преди всичко в близост до
сводовете на галериите.

При ниcкa cкopocт на протичане галерията е
подложена на корозия само откъм свода. По дъното се натрупват наслаги (седименти), кoитo в
отделни случаи биват мexaничecки издълбани или
отнесени от водата.

Еврозионни кубета* – вдълбавания по свода на
сифони или пресъхнали сифони образувани от зави-

А. Галерии, образувани в зоната на насищане.

Мармити, еврозионни котли* – вдълбавания по
пода образувани от завихряне на воден поток върху кръстосани пукнатини (фиг. 14).
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повечето случаи образуват почвени и глинени сифони, затварят пътя към подлежащи галерии, частично или изцяло запълват галерии и т.н.
zz Циментация* (калциране) се получава като
резултат от отлагането на разтворения във водата кaлциeв кapбoнaт – образуване на различни видове пещерни образувания. Може да доведе
до цялостно и сравнително бързо затваряне на
кaнaлитe и вече образуваните галерии.

Фиг. 14. Мармити, еврозионни котли.
Сн. Цветан Остромски

zz Срутванията (блокажи) заемат важно място
в cтpyктypaтa на подземния кapcт. Получават се
кaтo следствие от ерозия във входните части на
пещерите; механични въздействия на протичащите
води върху стените и сводовете; съвременни нагъвателни движения на земната кopa и др. Има случаи
на срутване при рязко отводняване на запълнени с
вода галерии (сифони). При това се нарушава равновесието, кoeтo водното налягане упражнява върху
стените на галериите и може да последва срутване.
5. ВТОРИЧНИ КАРСТОВИ ФОРМИ.
Наричат се вторични пешерни образувания
или спелеотеми (speleothems на английски) – образувания, отложени в резултат на вторично преотлагане на минерали. Повечето се образуват в
резултат на излитане на въглеродния двуокис от
разтвора, при което протича реакцията:

Фиг. 15. Еврозионни кубета.
Сн. Цветан Остромски

хряне на воден поток върху кръстосани пукнатини
(фиг. 15).
Еволюция на карста:
zz Механичната ерозия – за разлика от корозията, тя има разрушаваща, но не и образуваща роля.
Тя е ограничена във времето (при интензивни валежи и снеготопене и в пространството, защото
въздейства предимно в определени части на образуващата се пещера (входната част, стесненията, завои на протичащите водни потоци и др.).
zz Наслагите играят значителна роля в еволюцията на карста и при функционирането на една
карстова система. Образуват се при отлагането на механично разтворени в кapcтoвитe води
химично неразтворими материали – пясъци, глини,
камъни от нeкapбoнaтни cкaли. От гледна тoчкa
на местоположението се наблюдават два основни
вида: наслагвания, разположени до отворите на
кyxинитe, които създават трудности на спелеолога, но практически не влияят на функционирането на кapcтoвaтa система; наслагвания в дълбочина на пещерите, които могат да повлияят
силно върху развитието на кapcтoвия процес. В
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Са(НСО3)2 → СаС03 + Н2O + СO2		

Фиг. 16. Свободен кристал калцит, върху иглести кристали.
Сн. Явор Шопов
Фиг. 17. Калцитов сталактит с арагонитови кристали (в средата), цевични сталактити (горе) и драперия (в ляво)
Сн. Явор Шопов

(3)

По тази реакция се образуват два различни на
вид минерала с еднакъв химически състав, но различна кристална структура:
Калцит* (фиг.16) – най-често срещаният минерал, образуващ спелеотеми. Обикновено образува
заоблени образувания с разнообразни форми (фиг.17).
Калцитът рядко образува кристали с видими
кристални стени (фиг.18) в пещерите. Те се наричат кристаликтити*.
Арагонит* (фиг.19) – Почти винаги образува много крехки иглести кристали в пещерите.
(фиг.19).
Напоследък се установи, че в образуването на
много от спелеотемите участват микроорганизми. Въпроса се изследва изключително интензивно
в момента.
Деветдесет и пет на сто от всички спелеотеми по света са образувани от калцит и арагонит.
Около 3% от тях са образувани от гипс, а около 2%
от други 200 минерала, които са много интересни
за науката, защото много от тях се срещат само

Фиг. 18. Остенен калцитов кристал (кристаликтит)
Сн. Явор Шопов
Фиг. 19. Антодит от арагонитови кристали израсли върху
калцит
Сн. Явор Шопов
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в пещерите, а някой само в една пещера в света
(Hill, Forti, 1996)! Затова описването на необичайни минерали и спелеотеми или такива с необикновен цвят (например син или зелен, като на фиг.
22) в описа към картите на пещерите (фиш Б)
е изключително важно за спелеологията! Моля,
предавайте информация за такива в Българската федерация по спелеология.
Пещерните минерали* са вторични минерали,
образувани в пещерата от взаимодействието на
течащи или термални води със скалите и включените в тях минерали, седиментите, прилепното гуано или други органични материали, внесени в пещерата (Hill, Forti, 1996). Изучаването им е
обект на отделен клон на науката – пещерна минералогия. У нас са намерени 62 различни пещерни
минерала, с което страната ни се нарежда след
най-развитите в областта на пещерната минералогия (Берон и др. 2009)

Фиг. 20. Драперии.

Сн. Цветан Остромски

Фиг. 22. Пещерни бисери, фосфоресценция (светене след
облъчване с фотографска светкавица). Сн. Явор Шопов
Фиг. 23. Арагонитови хеликтити (Forti, 2009). Сн. Paolo Forti

Синтри* – общ термин за всички пещерни образувания, образувани от капеща, течаща или
стояща вода (сталактити, сталагмити, калцитни кори, покриващи пода и стените на пещерите
и др.). Терминът не се употребява самостоятелно,
а като прилагателно (синтрово езеро, синтрова
преграда и т.н.).
Образувания по тавана на пещерите – сталактити* (фиг.17). Обикновено са изградени от
калцит и се образуват от капещата вода при
излитане на СO2 от разтвора. Първоначално образуват тънка коричка около капките (цевични
сталактити), a ако се облеят с вода отвън се
удебеляват (фиг.17).
Образувания по стените – завеси, драперии
(фиг. 20); барабани – поредица от съединени конусовидни сталактити или драперии.
Образувания по пода:
Сталагмити* (Фиг. 21) – образуват се от капеща от тавана вода.
Сталактони (колони)* – образуват се при сливане на сталагмит с висяш над него сталактит
(Фиг. 21).
zz Образувания, формирани от капеща от
свода, свободно течаща и стояща вода: синтрови джобове, панички и езера*,
Пещерни бисери* (Фиг. 22) – образуват се от
вода капеща в синтрови джобове, при което се завъртат песъчинки и около тях се наслоява калцит
или арагонит.
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Фиг. 21. Синтрово мазе с калцитов сталагмит (в средата),
който е бил залят от синтрово езеро и така е образуван
свещник и сталактон (в ляво).
Сн. Явор Шопов

Фиг. 24. Езерни кори

Сн. Цветан Остромски

Фиг. 26. Антодити

Сн. Цветан Остромски

Фиг. 25. Коралити

Сн. Цветан Остромски

zz Формирани от течащи подземни потоци и
реки – синтрови езера;
zz Образувани в безотточни пещерни езера
от изпарение – езерни кори* (фиг. 24), пещерна
юфка*.
zz Образувания образувани от тънки филми
вода върху повърхноста им:
Дендрити* (от rp.dendros – дърво) – дървовидни образования.
Коралити* (фиг. 25) – пъпковидни или кораловидни калцитови спелеотеми, често неправилно
наричани „дендрити“ от пещерняците.
Хеликтити* (от rp. helios – слънце) – образувания, израсли извити във всички посоки независимо
от гравитацията (Фиг. 23).
Състоят се от многобройни продълговати
клонки с микроскопичен кух канал с дебелината
на косъм в средата им. Обикновено са изградени
от дребни долепени арагонитови кристалчета, но
има и такива от прозиращ калцит.

Антодити* – тънки кристали израсли от общ
център във всички посоки, подобно на лъчи (фиг.19,
фиг. 26)
Пещерно мляко* (фиг. 27) – пастообразно отложение с бял цвят върху тавана и стените на пещерите. Изградено е от невидимо микроскопични
кристали – доломит, калцит, хънтит или 80 други
минерала, повечето от които са изключително
редки! Изследването им е изключително важно
за спелеологията!

Фиг. 27. Пещерно мляко (Forti, 2009)

Сн. Paolo Forti

Пещерни цветя*- Образувания от извити тънки кристали, които нарастват от основата си, а
не от върха, като останалите спелеотеми (фиг.
28). По форма наподобяват на листа на растения
(фиг. 29). Образуват се от сулфатни минерали
(обикновено гипс).
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хидротермални разтвори изгражда специфични кристални форми (Фиг. 37). У нас са намерени 35 такива
пещерни минерала. Често те са свързани с орудявания или с пещери в мини, които представляват голям
интерес за науката. Затова описването на такива
пещери в описа към картите на пещерите (фиш
Б) е изключително важно за спелеологията! Моля
предавайте информация за такива в Българската
федерация по спелеология.

Фиг. 28. Схема на образуване на пещерно цвете (Forti, 2009)
Рисунка Paolo Forti

Пещерна коса*- Образувания от силно издължени кристали с дебелина на косъм, които (фиг. 30).
по форма наподобяват на човешка коса (фиг. 30)
или на отделни косми. Образуват се от сулфатни минерали много от които са силно разтворими
във вода и се образуват само в много сухи части
на пещерата и то в много сухо време. Затова се
отнасят към сезонните минерали. Рядко се образуват от гипс и оцеляват по- дълго. Изключително рядко образувание от много редки и интересни за науката минерали! Моля предавайте
информация за такива в Българската федерация
по спелеология.
Пещерен памук*- Образувания от силно издължени кристали (фиг. 31), които образуват агрегати наподобяващи на памук.

Фиг. 29. Пещерно цвете (Колкина дупка)
Сн. Цветан Остромски

Фиг. 35. Ледени сталагмити. Темната дупка, Лакатник.
Сн. Явор Шопов

Фиг. 32. Гипсови игли.

Сн. Цветан Остромски

Фиг. 30. Пещерна коса от епсомит (магнезиев сулфат),
който е силно разтворим във вода.
Сн. Явор Шопов

Фиг. 36. Леден кристал, 5 см.

Сн. Явор Шопов

Гипсови игли*-Образувания от силно издължени
игловидни кристали гипс (фиг. 32).
Гипсови рози*-Образувания от люспести кристали гипс, които по форма приличат на цвят на
роза (фиг. 33).

Фиг. 33. Гипсови рози.

Сн. Явор Шопов

Леопардова кожа* – Позитивни глинести шарки по тавана и стените (фиг. 34).
Ледени образувания – обикновено при входовете. Те са два вида в зависимост от начина на
образуването им:
а. Образувания получени от капеща или течаща
вода (фиг. 35). Не се отличават от тези образувани под навеси на повърхността.
б. Кристали- образувани от кондензирал топъл
въздух (фиг. 36).
Скоростта на нарастване на спелеотемите
е изключително бавна. Обикновено тя варира от
0,0001 до 1 мм/година. Затова трябва да внимаваме да не счупим някое образувание с каската
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Фиг. 31 Пещерен памук.

Фиг. 37. Кристали от хидротермален калцит, Jewel cave,
USA. Образец на Derek Ford
Сн. Явор Шопов

Сн. Цветан Остромски

си по невнимание, защото няма да израсте докато сме живи!

ПЕЩЕРНИ МИНЕРАЛИ ОБРАЗУВАНИ ОТ
ПРИЛЕПНО ГУАНО

ХИДРОТЕРМАЛНИ ПЕЩЕРНИ МИНЕРАЛИ
Голяма част от пещерните минерали се образуват само от термални разтвори (фиг. 1), който идват от голяма дълбочина (хидротермални минерали)
или в следствие на тяхното окисление (изветряне)
(Hill, Forti, 1996). Дори калцита, ако е образуван от

Фиг. 34. Леопардова кожа (Живанина дупка)
Сн. Цветан Остромски

Прилепното гуано съдържа много агресивни химически съединения, които взаимодействат със
скалите и образуват многообразни пещерни минерали, при това почти всички минералогенни процеси се контролират от микроорганизми. У нас са
намерени 12 такива пещерни минерала.
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преди хиляди години с невероятна разделителна
способност, достигаща половин ден (Shopov, 2013),
което е най- високата разделителна способност
на палеоклиматичен запис измерен някога. Някой
от палеоклиматичните записи в спелеотеми (особено тези на луминесценция) носят информация
за глобалните изменения на климата (фиг. 38, 39).
Затова изследването им е от огромен интерес за
науката и за оценката на глобалните изменения
на климата.
Фиг. 38. Луминесценция (флуоресценция в ляво и фосфоресценция в дясно) на срез от калцитна кора от Jewel cave,
USA, визуализираща запис на климатичните промени през
последния милион години. Образец на Derek Ford.
Сн. Явор Шопов

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА
СПЕЛЕОТЕМИ:
1. За изследвания на палеоклимата и измененията в околната среда в миналото- Спелеотемите са най-добрите архиви на измененията
на околната среда в миналото, тъй като запазват запис на тези изменения напълно непроменен
в продължение на милиони години. Някой от тях
позволяват разчитане на климатичните промени

Фиг. 39. Срез на сталагмит, фосфоресценция (светене след
облъчване с ултравиолетова (УВ) светлина). Cold water cave,
Iowa, USA. Образец на Chas Yonge.
Сн. Явор Шопов
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2. За изследвания на заледяванията- Спелеотемите дават точна информация за заледяванията, която не може да бъде получена по друг начин
(Shopov, 2019).
3. За точно датиране на минали събития
(земетресения, заледявания, засушавания, наводнения и др.) Спелеотемите съдържат примесни
елементи (14С, U, Th и др.), които са отложени във
всеки техен слой (фиг. 40), които позволяват точно датиране на минали събития (Hill, Forti, 1996).
При облъчване на срезове от спелеотеми с УВ

светлина се наблюдава годишна зоналност (фиг.
41), подобна на дървени кръгове. Тя се използва
за датиране с много висока точност. Проф. С.Е.
Лауридзен University of Bergen, Norway наименува
това явление “Shopov- bands”.
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Археология и палеолит
в пещерите
Пещерите винаги са притежавали особен чар и
притегателна сила за хората. Всеки докоснал се
до тази магия се опитва да разбере повече и повече за пещерите и това което крият. Някои като
Норбер Кастьоре са имали изключителния шанс да
се докоснат до напълно запазени свидетелства
за палеолитните обитатели, откривайки скални
рисунки и скулптура на мечка в пещерата Монтеспан. Още от началото на праисторията, пещерите и скалните ниши са обитавани от хората
и животните, поради естествената защита, която предоставят. Често в пещерните отложения
са се запазили единствените свидетелства за
първите палеолитни обитатели, но също така и
за по-късни епохи и периоди.
Началото на човешката история се свързва
с епохата на палеолита, която съставлява над
99% от нея. За да добием по-ясна представа за
продължителността на палеолита, можем да си
представим часовник като появата му започва в
00.00ч. и периодът приключва преди около 2 мин и

30 секунди, а новото време започва преди малко
повече от 30 секунди. Дели се на ранен, среден и
късен палеолит.
Започва преди около 2,5 млн. г. в Източна Африка с появата на сръчния човек (Homo habilis) и с
първите каменни сечива и приключва преди около
10 хил. г. и е свързан с биологическата еволюция
на човека, с възникването на първите сечива и
оръжия, овладяването на огъня, появата на изкуството и др. В Африка до около 1,3 млн. г. е първата фаза на ранния палеолит, а втората завършва
преди около 250 хил.г. Обиталищата са структурирани, като в последната фаза се появяват и същинските огнища. През целия период прогресивно
се развиват каменните индустрии, но все още
остава дискусионен проблемът за изготвянето и
употребата на костни сечива. Данните за найранно заселване на Балканите са именно от България. В пещерата Козарника до Белоградчик са
разкрити останки от обитаване през първият период от човешката история преди около 1,4 млн.

г. Засега те не са свързани с определен антропологичен вид, поради липсата на човешки останки,
но свидетелствата за материалната култура са
многобройни- каменни оръдия, кости със следи от
символични прояви и останки от различни видове
животни, свидетелстващи за ловните практики.
Периодът на средния палеолит се свързва преди всичко с неандерталските популации в Европа.
В Близкия Изток, а вероятно и в Гърция, по същото време са регистрирани и най-ранните останки
от Homo sapiens- архаични форми (Кавзе, Скул и
пещерата Апидима). Основно значение придобива
лова- организиран и специализиран. Голямо е развитието в организацията на селищата. Открити са жилищни конструкции– заслони, жилища от
пръти или кости покрити с кожи. Обособени са
места за огнища (вкопани и оградени с камъни),
а също така и „работни места“. Към този период
се отнасят и първите сигурни погребения, както
и първите преки и косвени данни за прояви на символично мислене. В България редица пещерни находища се отнасят към този период като пещерата
Козарника където са открити едни от най-ранните останки от неандерталец, Темната дупка при
Карлуково, с най-рания гравиран предмет, Бачо
Киро, Самуилица и редица други.
Приема се, че преходът среден/късен палеолит
се е осъществил в периода между 45 и 35 хил.г.
За последните 50 хил.г. се извършват редица климатични промени, които оказват силно влияние
върху околната среда. В периода 50-17 хил.г. се редуват студени периоди и затопляния с колебания
и във влажността. Последното застудяване е от
ок. 11,8 хил.г. ВР до 9,8 хил.г., когато се преминава
в епохата на холоцена (в която сме и днес) и съответно края на палеолита.
През късния палеолит има безспорни свидетелства за висока степен на социална организация,
за специализация в производството на каменни и
костни оръдия. Селищата са със значително посложна структура като жилищата са наземни
или вкопани. Ловът е високо специализиран което
е обусловено от откритието на лъка и използването на харпуна в края на периода. Значителен е
напредъкът и в експлоатацията на животински
ресурси – за извличане на мазнини, костен мозък, а
също така и за изготвяне на сечива (фиг. 1).

Фигура 1. Пещера Редака II, с. Салаш. Входната зала на пещерата с проучваните сондажи, в които са открити огнища и
леговища на хиени от късния палеолит преди 43-20 хил. г. (сн. А. Гуадели).
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Изкуството се развива доста интензивно и
става по-масово и по-разнообразно Най-ранните
познати скални рисунки са от пещерата Шове
(Франция) датирани около 32 хил.г. пр. н. време.

По-късно се появяват статуетки, барелефи върху
кост. В България са известни повече от 50 находища от този период- пещерни и на открито, като
някои са с изключителна важност за европейския
палеолит. От тях произхождат най-ранното гравирано шило от пещерата Редака до с. Салаш (фиг.
1), серии накити от Козарника, Бачо Киро и Темната дупка, първата позната ни от Балканите палеолитна Венера (Козарника) и редица други. През
по-късните периоди на праисторията пещерите
са обитавани спорадично като временни заслони,
ловни лагери (фиг. 2), скални църкви, светилища и
„некрополи“.
В редица от българските пещери има животински останки даващи възможност за проследяване
на еволюцията на видовете и връзките човек-животно. Значителна част са естествени капани,
но в много има следи от леговища на хиена, които
според някои от изследователите са характерни
за прехода среден/късен палеолит и съответно за
смяната на двата антропологични вида- неандерталците и съвременните хора.
Находищата в пещери са изключително важни
и интересни за науката и често се откриват
именно от пещерняците при разширяване на галерии, в търсене на продължения или просто при
проучването на новооткрити или вече известни
пещери. Когато откриете кости, каменни сечива,
керамика или скални рисунки и надписи, е редно да
се свържете с хората, които проучват пещери
в качеството им на археолози или палеонтолози. Такива са само тези, които са вписани в съответния Регистъра по чл.150, ал.2 от ЗКН към
Министерство на културата и имат правомощия
да извършват археологически проучвания, а не
просто хора завършили специалност „Археология“
или сходните. Разбира се, законовата уредба на
теория ви задължава да го направите, но не би
трябвало това да е водещо, а по-скоро отговорността и съзнанието за научната значимост
на откритите материали. А ето и какво казва
Законът за културното наследство: според „Чл.
2. (1) Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо
наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет,
национална идентичност и имат научна или културна стойност.“ А от гледна точка на възможните открития в пещери, според „Чл. 6. Културно
наследство са: 1. наземни, подземни и подводни
археологически обекти и резервати; 6. (доп. - ДВ,
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ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И СИГНАЛИ ЗА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ НАХОДКИ В ПЕЩЕРИТЕ:
д-р Алета Гуадели (проучвател на пещерни отложения от 1990 г., вписан в Регистър на
археолозите към МК, спелеолог от 1991 г.)
Национален институт за недвижимо културно наследство – МК,
+359(0)897898990, guadelli@ninkn.bg
гл. ас. д-р Станимира Танева (проучвател на пещерни отложения от 1994 г., вписан в Регистър
на археолозите към МК)
Национален археологически институт с музей – Българска Академия на науките
+359(0)887788377, stanimira.taneva@naim.bg

Фигура 2. Голямата пещера, гр. Велико Търново. Кремъчни и костни останки от късния палеолит и халколита с
реконструкция на представените скелетни елементи от
възрастни говеда (А. Гуадели).

бр. 54 от 2011 г.) природни ценности (образци),
включително антропологични останки, открити
при теренни проучвания, и останки на палеозоологията и култивирани растения;“ И съответно
при откриване на някои от тези категории следва да: „Чл. 160. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011
г.) За случайно открити или намерени движими
археологически обекти, както и антропологични
останки се прилагат съответно чл. 93 - 95. (Чл.
93. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Лице, намерило вещ в случаите по чл. 88 и 91 от Закона
за собствеността, е длъжно в 7-дневен срок да
уведоми и най-близкия държавен, регионален или
общински музей. (2) Лицето е длъжно да запази
вещта във вида и състоянието, в които я е намерило, до предаването и на компетентните органи.) (2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато при
извършване на строителни и благоустройствени
или селскостопански дейности, при търсене, проучване и добив на подземни богатства и при други дейности, свързани с въздействие върху земната повърхност, земната основа, земните недра и
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под вода, се открият структури и находки, които
имат признаци на културни ценности, дейността
се спира незабавно и се прилага чл. 72“.
Ходенето по пещери ще ви донесе незабравими емоции и срещи с много приятели, а надявам
се и много открития, които ще станат част от
световната история. И ви пожелавам винаги когато откриете кости или други свидетелства за
човешко присъствие да се обърнете към съответните хора, които знаят как да ги проучат, популяризират и да ги направят част от експозициите
на музеите, за да могат повече хора да ги видят
и да им се радват. Правейки ги част от вашата
лична колекция или използвайки ги за „миг на слава“ както правят някои, няма да ви направи част
от онези откриватели като Норбер Кастьоре и
редица други. Забавлявайте се, бъдете откриватели и винаги пазете пещерите, защото те са
безценни! И в случай, че откриете археологически
свидетелства, можете да се свържете с нас или с
най-близкия регионален музей.

Регионален исторически музей (Благоевград)
Исторически музей (Петрич)
Археологически музей (Бургас)
Варненски археологически музей
Регионален исторически музей (Велико Търново)
Регионален исторически музей (Видин)
Регионален исторически музей с художествена галерия (Враца)
Регионален исторически музей, Габрово
Регионален исторически музей (Добрич)
Регионален исторически музей (Кърджали)
Регионален исторически музей (Ловеч)
Регионален исторически музей (Монтана)
Регионален исторически музей (Пазарджик)
Регионален исторически музей (Плевен)
Регионален археологически музей (Пловдив)
Регионален исторически музей (Разград)
Регионален исторически музей (Русе)
Регионален исторически музей (Стара Загора)
Регионален исторически музей (Търговище)
Регионален исторически музей (Хасково)
Регионален исторически музей (Шумен)
Регионален исторически музей (Ямбол)

АВТОР: Д-Р АЛЕТА ГУАДЕЛИ
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Биоспелеология и опазване
на пещерите
ПЕЩЕРИТЕ КАТО СРЕДА НА ЖИВОТ
Под повърхността на земята се намират много свободни пространства и кухини. Те могат да
бъдат както огромни като пещерната зала Саравак в Малайзия, така и миниатюрни като разстоянието между песъчинките или глинестите частици. Тези пространства могат да бъдат пълни
с въздух, с вода или дори с петрол. Взети заедно,
подземните кухини, изпълнени с вода или въздух, са
често срещани, може би дори по-разпространени
от повърхностните местообитания.
Всички тези кухини споделят едно много важно физическо свойство – пълното отсъствие
на слънчева светлина. Това е тъмнина, по-тъмна
от всеки мрак, с който хората обикновено се срещат, тъмнина, към която очите ни не могат да се
приспособят, независимо колко дълго чакаме. Има
местообитания, които са тъмни, но все пак не напълно, например океанските бездни, където много

организми произвеждат собствена светлина (например известните риби въдичари). В подземните местообитания това обикновено не се случва.
Най-забележителното изключение са блестящите
червеи (всъщност ларви на гъбни комари) в няколко пещери в Австралия и Нова Зеландия. Дори и
в тези специфични случаи обаче организмите не
могат да използват светлината, за да се ориентират, да намерят храна, партньор и т. н. Втората отличителна характеристика на подземните
местообитания е сравнителното постоянство на
климатичните условия. Това е особено забележимо
в региони, където вариациите на повърхностните
температури са големи (умерен климат). Например, в Западна Стара Планина среднодневната
температура на повърхността варира с повече
от 25° C, докато температурата в пещерата Балабанова дупка се променя с не повече от 1,5° C
годишно.

Фигура 1. Подземни водни местообитания и зони в карстовите водни системи: I – I – зона на аерация; II – зона на сезонни
колебания на водата; III – зона на насищане с води; 1 – участък с „висящи води“; 2 – локален водоупор (глина); 3 – най-високо
ниво на подземните води при пролетно пълноводие; 4 – свободно водно ниво; 5 – местен ерозионен базис (река) (фиг. по
Кожухаров, 2019, модифицирано от Camacho, et al., 1992)
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Липсата на светлина упражнява многопосочни
ефекти върху организмите. Очите са безполезни,
тъй като няма фотони за улавяне. Откриването
на храна, намирането на полов партньор, избягването на конкуренти и хищници... всичко това
трябва да се извършва без помощта на зрение.
Това е сериозна бариера, която животните трябва да преодолеят, за да колонизират успешно
подземните местообитания. Повечето подземни
организми са обезцветени – пигментът вече не
им е нужен. Специфични са циклите на развитие,
значително по-забавени от тези на повърхността. Почти нямат значение толкова важните за
„външната“ фауна денонощни ритми.
Най-основно и важно следствие от липсата на
светлина обаче е невъзможността за протичане
на фотосинтеза и следователно отсъствието на
познатите ни първични продуценти като растенията. Повечето подземни съобщества разчитат
на органикa (и оттам на енергия), пренасяна от
повърхността, което често означава значително по-малки количества и по-малко разнообразие
на достъпните хранителни вещества. Ето защо,
пещерните организми се адаптират към хранене с останките от жизнената дейност на други
подземни обитатели, например прилепното гуано,
с мъртва растителна маса (листа, дървесина),
стават хищници или се хранят с микроорганизми
или гъби, разлагащи мъртва органична материя.
От външните източници на енергия в пещерите особено важна е течащата или просмукващата се вода, която носи със себе си разтворена органична материя, микроби и дребни безгръбначни,
понякога цели дървени трупи или мъртви животни
(фиг. 1). Този на пръв поглед маловажен източник
на хранителни вещества често е единственият
както за водните общности в пещерите, така и
за сухоземните организми, които живеят покрай
пещерните потоци. Вятърът и гравитацията
внасят хранителни вещества през входовете на
пещерите: падащи листа или животни, които не
могат да излязат и умират. Активното движение
на животни като прилепите също може да бъде
съществено, особено в сухите пещери. Накрая,
корените на дървета проникват в някои плитки
пещери, особено от вулканичен произход, и също
се използват за храна (фиг. 2). Вътрешни източници на органика се явяват някои микроорганизми,
способни да преобразуват енергията на химичните връзки в достъпни в скалите или разтворени
във водата неорганични химични съединения. Този

Фигура 2. Корени на дървета във вулканична пещера на о-в
Хавай.
Снимка: Питър Бостед

процес се нарича хемосинтеза или хемоавтотрофия и е често срещан и в други екстремни среди
на живот като хидротермалните комини на морското дъно.
zz МИКРООРГАНИЗМИ

Животът на Земята е бил едноклетъчен
през по-голямата част от своите 3,7 милиарда години история, поради което е не чудно, че
различни групи микроорганизми са оставили
своя отпечатък върху почти всяка структура
на планетата. (Под микроорганизми разбираме всички, които не се виждат с просто око.
Това могат да са бактерии, археи, гъби, водорасли и още много други групи едноклетъчни.)
Макар проучванията по темата да са започнали сравнително скоро, микроорганизмите
са важна част от пещерните екосистеми.
Болшинството от тях пристигат от повърхността с водните или въздушните течения,
но има и такива, които са се приспособили изцяло към живота под земята, хранейки се с неорганични химични съединения. Емблематичен
пример за това е пещерата Мовиле в Румъния,
открита през 1986 година и вдъхновила филма
на ужасите „Пещерата”. Поради липсата на
естествена връзка с повърхността, нейните
обитатели като стоножки, мокрици, паяци и
водни скорпиони в действителност са уникални и разчитат за храна единствено на лигавата бактериална маса в богатите на сяра
термални извори. Освен че са първични продуценти на биомаса, някои бактерии участват
и в карстообразуването. Някои от тях произвеждат сярна киселина предизвикваща некарбонатно разтваряне (виж „Пещери и карстови
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форми - видове и образуване“). Тя е добър разтворител на варовика и също така участва в
образуването на гипса в пещерните образувания. С бактериален произход могат да са пещерното мляко, опал, черните образувания от
манганови и железни оксиди, дори някои видове
сталактити.
Видима част от пещерните екосистеми са
гъбите, специалисти в разграждането на найразнообразни съединения, които бързо покриват всяка органична материя, попаднала под
земята (фиг. 3). Най-голямо внимание обаче
привличат паразитите: Histoplasma capsulatum
и Pseudogymnoascus destructans.

Pseudogymnoascus destructans не е заплаха за
хората, но при хиберниращите прилепи причинява
заболяване, наречено Болест на белия нос (ББН).
Широко разпространена в умерените области на
Европа и Азия, включително в България, белоносата гъба е безвредна заради дългогодишното си
съжителство със своите гостоприемници, довело
до взаимното им приспособяване едни към други
(фиг. 4). В Северна Америка обаче, където видът
е наскоро привнесен, ББН стои зад вероятно наймасовото измиране на бозайници в съвременната
история. Ето защо, като се има предвид че пещерната кал съдържа стотици видове микроорганизми, някои от тях с потенциално патогенни
свойства, прането на екипировката е важно за
опазването на пещерните екосистеми и техните
обитатели.
zz РАСТЕНИЯ

Фигура 3. Пещерна гъба.

Снимка: Станимира Делева

Histoplasma capsulatum се среща в почви, богати на прилепно или птиче гуано както извън, така
и в пещерите. Причинител е на хистоплазмозата
– тежко заболяване на дихателната система при
бозайници, понякога с фатален край. Не е разпространена в Европа, но може да представлява опасност по време на тропически експедиции.

Фигура 4. Голям нощник (Myotis myotis), засегнат от белоноса гъба.
Снимка: Ивайло Борисов
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Пещерните входове често се забелязват отдалече заради пищната растителност, която
ги обгражда. Обикновено карстовите райони са
сухи и растенията се възползват от по-високата
влажност около входовете на пещерите (фиг. 5).
Навлезем ли обаче в зоната на пълен мрак, „истински“ зелени растения не се срещат поради невъзможността за фотосинтеза. Растенията, които
все пак се намират в пещерите, са или паразитни, или зародиши, които се хранят от семката си
и много скоро загиват. Мъховете, водораслите и
фотосинтезиращите бактерии (известни като
синьо-зелени водорасли) издържат на много малко
светлина, поради което се срещат в привходните
части на пещерите, а в облагородените пещери и
покрай изкуственото осветление. Тези водорасли
и мъхове водят до ерозия на пещерните образувания, затова е важно в облагородените пещери да
се използва студена светлина.

zz ЖИВОТНИ
Въпреки привидно негостоприемните условия,
повечето групи животни имат свои представители в пещерите. В миналото учените са се
опитали да класифицират пещерните животни в
категории, в зависимост от приспособленията им
за живот в подземна среда, но тази система е
субективна и вече не се използва. Животните в
пещерите или попаднат там случайно (паднали
в пропасти, въвлечени от дъждовна вода) или активно търсят подслон и храна, като някои видове
остават под земята през целия си живот, докато
други пребивават там само временно. Някои видове животни са придобили специални адаптации
за живот в пещери – загуба на зрение, повишена
сетивност, липса на пигментация и забавен жизнен цикъл. Животните, адаптирани за живот под
земята се наричат троглобионти*, те често се
срещат само в ограничен географски район и са
много чувствителни към промяна в околната среда, например замърсяване. Интересно е, че много
от животните, описани в началото като пещерни
(троглобионти*) в последствие са намерени и в
подземната повърхностна среда.

Фигура 7. Пещерна пиявица (Hirudinea) от Колкина дупка.
Снимка: Цветан Остромски

От клас мекотели (Mollusca) най-често наблюдавани са охлювите, които са малки по размер и
живеят в извори и подземни реки. От ракообразните (Crustacea) в пещерите може да се наблюдава
разнообразие от странично плуващи рачета (фиг.
8), мамарци, скариди и по-големи раци, отлично
приспособени за живот в подземни води (фиг. 9).

zz Безгръбначни животни
Макар да са трудно забележими, пещерните
безгръбначни животни, се характеризират с голямо разнообразие. В подземните реки се срещат
плоски червеи (Plathelminthes), сред които планариите – дребни свободно живеещи червеи, които
обитават само чисти води. Срещат се и кръгли
и прешленести червеи (фиг. 6), като интересни
са пещерните пиявици, някои от които живеят на
стотици метри дълбочина (фиг. 7).

Фигура 8. Странично плуващо раче от българска пещера
Снимка: Николай Симов

Фигура 9. Крив рак, обитаващ подземни езера в Малайзия
Снимка: Станимира Делева
Фигура 5. Пищна растителност на входа на пещера в Национален парк Мулу, Малайзия.
Снимка: Станимира Делева

Фигура 6. Прешленестият червей Haplotaxis bureshi в Темната дупка (Лакатник).
Снимка: Боян Петров

*виж приложение 1: Речник на спелеоложките термини
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Изоподите (Isopoda) са предимно водни ракообразни, но включват и сухоземни видове, наричани
мокрици или „трамвайчета“ (фиг. 10).

най-зрелищните представители на паякообразните, които не се срещат у нас, са амблипигите
(Amblypygi) – те често обитават тропическите
пещери и достигат внушителни размери (фиг. 13).
По стените и пода на пещерите могат са се открият кърлежи, които паразитират по прилепите,
или техните родственици – свободно живеещите
акари (Acari).

Ручейниците (Trichoptera) (фиг. 17), заедно с
пеперудите и молците (Lepidoptera) и двукрилите
мухи и комари (Diptera) са обитатели на привходните части на пещерите. В някои пещери се срещат също скакалци и щурци (Orthoptera).

Фигура 14. Скрипя от рода Еupolybothrus.
Снимка: Боян Петров

Фигура 10. Сухоземна мокрица (Sferomides) от Колкина дупка
Снимка: Цветан Остромски

Паякообразните (Arachnida) включват паяци,
скорпиони, сенокосци и др. Типично пещерни скорпиони са регистрирани само от Мексико, Еквадор,
Индокитай и Саравак (Малайзия). Псевдоскорпионите са малки (до няколко милиметра), на пръв
поглед приличат на скорпионите, но им липсват
опашките с отровен шип (фиг. 11). Те са широко
разпространени в България – у нас се срещат повече от 15 пещерни вида.

Фигура 12. Сенокосец от българска пещера.
Снимка: Боян Петров

Насекомите са най-голямата и разнообразна
група членестоноги на планетата, характеризираща се с три чифта крака и три телесни отдела.
В пещерите често се срещат представители на
бръмбарите, като най-известният у нас се нарича светломразец (фиг. 15). Пещерните хлебарки,
(Blattoidea) са широко разпространени в тропиците – както в карстовите, така и във вулканичните пещери (фиг. 16).

Фигура 17. Ручейници в пещера.

Снимка: Боян Петров

Шестокраки членестоноги, които не се отнасят към насекомите, са колемболите (Collembola,
фиг. 18) и диплурите (Diplura). Последните се разпознават по двойката начленени задни придатъци,
подобни на пипала, и са пригодени идеално за живот в тъмнината.

Фигура15. Бръмбарът светломразец (Pheggomisetes
globiceps) е емблематичен за пещерната фауна.
Снимка: Ростислав Бекчиев
Фигура 13. Амблипиги от Централна Америка.
Снимка: Кристиян Кастийо Салазар

Фигура 11. Псевдоскорпиони от българска пещера (снимка:
Бойко Неов)

Опилионите (Opiliones), или сенокосците, са паякообразни животни с дълги крака. При тях отделите на тялото не са ясно различими, за разлика
от паяците, при които коремчето е ясно отделено от главогръда (фиг. 12). Те притежават само
една двойка очи, както и двойка отбранителни
жлези, произвеждащи дразнещ секрет. Едни от
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Многоножките (Myriapoda) са в изобилие в пещерите на Европа и умерените райони на Северна Америка. Скрипите (Chilopoda) са хищници с
меки тела с много сегменти на тялото, всеки от
които с чифт крака, и големи отровни зъби (фиг.
14). Диплоподите (Diplopoda) имат два чифта
крака на всеки сегмент и калцирана телесна обвивка, но нямат зъби. Симфилите са много стара
група с малки, слепи и обезцветени представители. Два вида, се срещат в пещерата Постойна
в Словения.

Фигура 18. Колембола.

Снимка: Николай Симов

zz Гръбначни животни

Фигура 16. Хлебарките се чувстват отлично под земята и
се срещат в големи количества в тропическите пещери.
Снимка: Станимира Делева

Повечето класове гръбначни животни имат
представители в пещерите, особено в тропиците. Макар да не са толкова многобройни
колкото безгръбначните, животни като прилепи и бързолети са важна част от подземните екосистеми. В пещерните води на много
страни се срещат слепи риби, които никога
не напускат подземната среда, но в Европа
същинска пещерна риба беше открита едва
наскоро (в Германия). В нашите пещери понякога се виждат риби (пъстърви, мрени и др.),
случайно навлезли отвън. Земноводни (жаби,
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крастави жаби, саламандри и тритони) обикновено се ограничават до привходните части
на пещерите, но има и такива, които прекарват целия си живот под земята. Такъв е пещерният протей (фиг. 19), който се среща в
Словения и в Хърватия, а най-известното му
находище е в пещерата Постойна.

Фигура 19. Пещерен протей от пещера Баредин, Хърватия.
Снимка: Антония Влайкова

Българските пещери са прекалено студени за
влечуги, но някои от тях (например сухоземни костенурки и змии) понякога неволно попадат във вертикални пропасти. В тропиците, обаче се наблюдават водни костенурки, гущери и дори крокодили
до няколко километра навътре в пещерите.

но единствените типично пещерни са прилепите
(Chiroptera).
Благодарение на съвършеното усвояване на активния полет и ехолокацията, прилепите са една
от най-успешните групи бозайници, наброяваща
над 1300 вида по целия свят (фиг. 21.). Полетът
им се обезпечава от гъвкавата крилна мембрана,
разпъната между удължените им пръсти, а ехолокацията им позволява да ловуват през нощта и
да се ориентират дори в най-тъмните части на
пещерите. Висенето им с главата надолу е възможно благодарение на „заключващ“ механизъм в
пръстите на краката, голямо сърце и допълнителни клапи в кръвоносните съдове. Интересна особеност е и техният дълъг живот, нетипичен за
бозайници с толкова малка размери. В България се
срещат общо 33 вида прилепи, обитаващи гори,
пещери и градски пространства, всичките насекомоядни. Под земята най-често ще видите нощници, подковоноси и пещерни дългокрили. Много от
тях образуват колонии, наброяващи хиляди индивиди, особено по време на размножаване (от май до
юли) и на зимен сън (от ноември до март). Това
са особено чувствителни периоди за животните,
когато е препоръчително да избягваме прояви в
значимите им убежища. Ако все пак ви се случи да
преминете покрай прилепна колония, направете го
бързо и тихо, без да я осветявате излишно.

територии - резервати, национални паркове, природни паркове, защитени местности или природни
забележителности. Регулациите на тези защитени територии важат и за пещерите, които се
намират в тях. Някои защитени територии като
защитени местности или природни забележителности са обявени с цел опазване на конкретни пещери или пещерни комплекси. За тях важат специални правила и режими, свързани със статута им
и записани в заповедите за обявяване и плановете им за управление. Някои пещери съдържат ценни археологически и културни артефакти или са
местообитание на редки животински видове и са
защитени по силата на различни закони. Общо над
750 пещери в България са защитени от закона и
при тяхното посещение има ограничителни и дори
забранителни режими. Преди да посетите пещера,
убедете се, че спазвате всички правила, наложени
от нейния режим на опазване. Например пещерите
в резерват Стенето в Стара планина могат да
бъдат посетени след като имате разрешително
за това и сте уведомили дирекция на Национален
парк „Централен Балкан“. Пещера Парниците, е
забранена за посещение от март до юли и т.н.
Пещерите, които се използват за водоснабдяване,
могат да бъдат изследвани и посещавани само в
изключителни случаи и след сложна разрешителна
процедура. Посещението им без всички документи и надлежни уведомления на компетентните
органи и институции е повече от нежелателно.
Повече информация за статута на защитените
пещери можете да намерите на сайта на Министерството на околната среда и водите: http://
eea.government.bg/zpo/bg/
zz Пещерна фауна

Фигура 20. Пещерен бързолет от Малайзия.
Снимка: Станимира Делева

От птиците маслените птици (Steatornis) в
Южна Америка и бързолетите (Apodidae) от Югоизточна Азия са пригодени за живот в пещери и
дори използват форма на ехолокация за придвижване в тъмните галерии (фиг. 20). В България в
привходните части на някои пещери могат да
гнездят хайдушки гарги. Различни групи бозайници също могат да търсят убежище под земята,
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Фигура 21. Зимуваща колония от големи нощници (Myotis sp.).
Снимка: Боян Петров

ОПАЗВАНЕ
Всички неблагоустроени сухоземни и морски
пещери са определени като местообитания с
европейска значимост в България по смисъла на
Директива 92/43/ЕЕС. По-голямата част от българските пещери са част от защитените зони,
включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Много от пещерите попадат в защитени
територии по смисъла на Закона за защитените

Пещерните организми са много уязвими на външни влияния заради изолирания си начин на живот. Те
не могат да се адаптират бързо и всяко замърсяване може да се окаже пагубно за тях. Повече от
20% от безгръбначните животни, обитатели на
пещери, са ендемити - видове, чието разпространение е ограничено само в даден район. Много от
известните безгръбначни обитават само една пещера или даден карстов район - пещерни бръмбари,
многоножки и мокрици. Ето защо унищожаването
на фауната на една-единствена пещера може да
доведе до изчезването на цели животински видове
завинаги от лицето на Земята.
Нито един вид от българската безгръбначна
пещерна фауна не е защитен от националното

законодателство (Закон за биологичното разнообразие). Ето защо ние, пещерняците трябва да
се погрижим за опазването на ценните и уникални
видове животни и техните местообитания, като
спазваме следните прости правила:
zz „Оставяй само стъпки, взимай само снимки“
– всичко, внесено отвън (батерии, карбид, остатъци от храна и опаковки) трябва да се изнесе
навън, за да не наруши крехкия баланс на подземната екосистема. Не оставяме никакви телесни
течности в малките езера в пещерите.Стараем
се да не унищожаваме образуванията и естествения вид на пещерата.
zz Не убиваме или отнемаме от пещерата пещерните животни в нито един стадий на тяхното
развитие (освен с научна цел и след придобиване
на специално разрешително).
zz След пещерна експедиция старателно измиваме екипировката и облеклото си; не посещаваме 2 пещерни района, преди да сме измили целия
инвентар.
zz Прилепи
Всички видове прилепи в България са защитени
от Закона за биологичното разнообразие и убиването, улавянето или безпокоенето им, включително посещението на прилепни пещери в определени периоди, е забранено и наказуемо. Освен това
ние, спелеолозите носим морална отговорност
за опазването на прилепите и ценните пещерни
екосистеми като първите и често единствени
изследователи и посетители на подземния свят.
Публикуван е списък от пещери – важни прилепни
убежища, които са забранени за посещение в периодите на обитаване – летен или зимен. Преди
организиране на експедиции и други прояви в прилепни пещери трябва да се осведомим дали няма
да обезпокоим важна прилепна колония.
Повече информация за прилепните пещери
може да се намери на уебсайта на Българска
Федерация по Спелеология и Национален Природонаучен Музей – Център за изследване и
защита на прилепите:
https://speleo-bg.org/prilepite-i-peshternyatsitebezavariyno-savmestno-sazhitelstvo/
http://www.nmnhs.com/downloads/brcc/instructionbat-caves-2009-bg.pdf
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КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ С ПРИЛЕПИТЕ?
zz Преминаваме бързо и тихо.
zz Не осветяваме животните директно.
zz Спираме да почиваме далеч от прилепите.
zz Пушим далеч от прилепите или не пушим изобщо.
zz Ако участъкът е техничен и се преминава
бавно, се изчакваме на известно разстояние от
прилепите.
zz Не палим факли или огън на входа на пещерите.
zz Ако установим вандалска проява или масова
смърт на прилепи, подаваме сигнал към ЦИЗП.
ПРОУЧВАНЕ
Безгръбначна фауна
Като изследователи на подземния свят, ние имаме шанса да бъдем първите, стъпили в непозната
пещера или в нови участъци на вече проучени пещери. Често спелеолозите са единствените, които могат да достигнат труднодостъпни части на пещерите. В тези случаи наблюдаваните от нас животни
са ценни за изследване – ако имаме шанс, можем да
открием животно, което е нов вид за науката! Преди
да започнем да събираме материал обаче, трябва да
се уверим, че наистина откриваме нещо ново и не
нарушаваме закона. Ако организираме експедиции в
чужбина, трябва да се запознаем с местните закони
и норми, а в България да се посъветваме с учените
от Изследователски център по биоспелеология към
Националния природонаучен музей - biospeleo@nmnhs.
com. След това трябва да се уверим, че събирането
на животни има смисъл: проучваме непозната дълбока пещера, нови галерии, преминаваме сифон или
проучваме нов, непознат карстов район за който
няма информация. Събирането на животни налага
умъртвяването им, затова трябва да се постараем действията ни да не отидат напразно. Всички
събрани животни трябва да бъдат правилно фиксирани и съхранени в мин. 70% етанол, етикетирани
с подробности за мястото на събиране, както и
навременно предадени на специалисти, за да имаме
резултат. Колкото по-бързо опишем даден вид животно, толкова по-адекватни мерки за опазването
му ще предприемем. Описването на пещерната фауна е част от работата по откриването на нови
пещери и допринася за допълването на знанията за
пещерите като цяло.
Прилепи
Ние можем да помогнем за изследването и опазването на прилепите като събираме информация
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за техния брой и разпространение в пещерите. С
малко усилия и почти без предварителна подготовка, можем да съберем ценни данни за състоянието
на прилепните колонии. При посещение на пещера,
в която се срещат прилепи, можем да се опитаме
да преброим животните, които срещаме по пътя
надолу като си водим записки. Ако не познаваме
видовете им, правим няколко бързи фотографии на
един-два прилепа от всеки (според нас) различен
вид. Стараем се да не обезпокоим хиберниращите
прилепи, затова действаме максимално бързо. Големите зимни колонии фотографираме по веднъж,
като се стараем да обхванем цялата колония. От
нашите снимки и записки специалистите по прилепи могат да установят броя на зимуващите прилепи, както и вида им. Всички снимки изпращаме на
групата за изследване и защита на прилепите към
Националния природонаучен музей - БАН, както и
данни за датата на проникването, името на пещерата и участниците - brcc@nmnhs.com . Не правим
снимки и не се опитваме да броим размножителните колонии – тях само отбелязваме, че ги има
и бързо и тихо напускаме местата, на които се
намират. Всяка информация е ценна и с течение на
времето можем да превърнем ходенето по пещери
в смислена изследователска работа, особено ако
всички работим заедно.
АВТОРИ: СТАНИМИРА ДЕЛЕВА,
ВИОЛЕТА ЖЕЛЯЗКОВА
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Сигнализиране при проблеми,
свързани с опазването на пещерите
Министерство на околната среда и водите
(МОСВ) е отговорната институция за формирането и прилагането на националната природозащитна политика. Министерството разработва и прилага политиката и стратегията
за опазване на околната среда по компоненти,
отговаря за рационално управление и използване
на водите и подземните природни богатства,
за управление на дейностите, свързани с отпадъците и опасните вещества, за опазване на
биологичното разнообразие, за ограничаване
на вредните физични фактори и осъществява
контрола върху състоянието на околната среда. Чрез регионалните и специализираните си
структури МОСВ извършва контрол и управление на повечето от категориите защитени територии, прилага въведените законоустановени
режими в тях, има водеща роля в поставянето
на природозащитните приоритети и съответстващото им финансиране от националния бюджет и фондовете на ЕС.
Всички неблагоустроени сухоземни и морски
пещери са определени като местообитания с
европейска значимост в България по смисъла
на Директива 92/43/ЕЕС. По-голямата част от
българските пещери са част от защитените
зони включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Много от пещерите попадат
в защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии – резервати, национални паркове, природни паркове, защитени местности или природни забележителности. Регулациите на тези защитени територии важат
и за пещерите, които се намират в тях. Някои
защитени територии като защитени местности или природни забележителности са обявени
с цел опазване на конкретни пещери или пещерни комплекси. За тях важат специални правила
и режими, свързани със статута им и записани
в заповедите за обявяване и плановете им за
управление. Някои пещери съдържат ценни археологически и културни артефакти или са местообитание на редки животински видове и са
защитени по силата на различни закони.

Пещерите са много уязвими местообитания. Всяко увреждане може да наруши крехкото
равновесие в подземната среда и да се окаже
фатално за подземните съобщества и подземните обитатели. Пещерняците имат отговорната роля да са коректив и двигател на редица
дейности по опазването на подземните местообитания. В някои случаи опазването на пещерите е свързано пряко дори със съхранението на
здравето и живота на хиляди хора в карствоите
райони, разчитащи на подземни води за питейни
нужди. В тази връзка пещерняците имат огромна роля в предотвратяването на замърсяване
и унищожаване на пещерите и подземната среда, както и за сигнализирането на отговорните
институции в случай на подобни нарушения на
законодателството.
В тази връзка подаването на сигнали до отговорните институции е от изключителна важност.
В българското законодателство и в частност в Административнопроцесуалния кодекс
има ясно разписани правните възможности на
всички български граждани да сигнализират отговорните институции при наличие на действия
увреждащи пещерите и подземната среда.
А именно:
За подаване на предложение или сигнал не се
изисква наличие на личен и пряк правен интерес.
Исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до административните органи, органите на съдебната
власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги по електронен път по реда на Закона
за електронното управление съответно по Закона за съдебната власт, а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс или по
друг начин, оповестен от съответния орган на
Интернет страницата му.
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Техники за безопасност

ПОДАВАНЕТО НА СИГНАЛИ ЗА ПРОБЛЕМ, СВЪРЗАН С
С ОПАЗВАНЕТО НА ДАДЕНА ПЕЩЕРА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО НА
ЗЕЛЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ НА МОСВ, РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНА
СРЕДА И ВОДИТЕ (РИОСВ), БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ И ДИРЕКЦИИТЕ НА
НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ.
Освен на зеления телефон сигнали могат да
се подават и чрез електронната поща на всеки
от РИОСВ, както и чрез писма на хартиен носител. Последните е добре да бъдат входирани в
деловодството на всяка РИОСВ.

месечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини го налагат, срокът може да
бъде продължен от по-горестоящия орган, но с
не повече от един месец, за което се уведомява
подателят.

Контактът между отделните пещерняци,
както и техните неправителствени организаИме на лицето или организацията (пещерен ции в лицето на пещерните клубове и Българска федерация по спелеология от една страна и
клуб или др.), подаващи сигнала.
отговорните институции за опазването на бълДата на събитието или на установяванегарската природа, е от изключителна важност.
то на проблема.
Не се притеснявайте да сигнализирате и да
Местоположение на обекта – географски коконтактувате с държавната администрация по
ординати на входа (ако са налични), местност,
проблемите касаещи опазването на пещерите.
населено място, община, област. Ако проблема
Това е ваше неотменимо право.
е навътре в пещерата – описание или посочване
При възникнали проблеми или неясноти и ако
на мястото – вход, привходни части, подземни
имате
нужда от съвет за ПОДАВАНЕ НА СИГгалерии.
НАЛ може да се свържете с КОМИСИЯТА ПО
Описание на проблема – замърсяване, поОПАЗВАНЕ НА ПЕЩЕРИТЕ И КАРСТА КЪМ БФСП.
вреждане, унищожаване на дадена пещера.
ПИСМЕНИЯТ СИГНАЛ ТРЯБВА ДА
СЪДЪРЖА:

Какво е наблюдавано и ако е възможно се
Всеки гражданин може да се възползва и от
посочва и източника на проблема. Например – изградения MЕХАНИЗЪМ ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ, ПУБЛИЧНОСТ И ОБМЕН НА ИНФОРизточник на замърсяване.
Приложени снимки или друга визуализация. МАЦИЯ (forum.speleo-bg.org), създаден по проект
Съвремнните мобилни устройства и достъп- BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражността на дигитална фотографска техника данското участие в процесите на формулиране,
изпълнение и мониторинг на политики и закоправят това условие почти задължително.
нодателство в сектор спелеология“, финансиТака изготвеният сигнал с нужните прило- ран по Оперативна програма Добро управление
жения се изпраща по електронен път до СЪОТ- 2014-2020 г., чрез Европейския социален фонд на
ВЕТНИТЕ РИОСВ В СТРАНАТА или на хартиен Европейския съюз.
носител на пощенския им адрес. Не забравяйте
Във форум „Опазване“ може да зададе своите
да потърсите коя регионална инспекция е отговорна за района на вашия сигнал. Те не съове- въпроси до институциите, касаещи опазването
тстват на административното деление. Някои на пещерите и карста, подаването на сигнали
РИОСВ, които отговарят за район включват ня- към отговорните институции и други актуални
въпроси.
колко области.
АВТОРИ: НИКОЛАЙ СИМОВ,
Според българското законодателство – РеСТАНИМИРА ДЕЛЕВА,
шението по сигнала се взема най-късно в двуКРУМ СИРАКОВ
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Пещера Ледника.

Снимка: Цветан Остромски
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Раница

Лична и бивачна екипировка
ЧОРАПИТЕ
Не случайно започваме с тях, тъй като това е
една от най-подценяваните части на облеклото.
При ходене стъпалата отделят топлина и влага,
а качествения чорап ще помогне за правилното
им разпределяне и отвеждане. Материята, от която е съставен чорапа, е важно да се подбере в
зависимост от средата, в която ще се пребивава.
За предпочитане са чорапи, изработени от бързо
съхнещи и антибактериални материи. Добрата
оплетка пък ще държи чорапа плътно по ходилото,
без да му позволява да се свлича и да образува гънки, които да разраняват крака, докато се движи в
обувката.

ОБУВКИТЕ
По отношение на обувките ще се спрем на няколко основни положения.
Всяко ходило е различно
Никога не избирайте обувка по препоръка. Това,
че някой се чувства добре с определен чифт обувки, не означава, че и при вас ще бъде така. Ходилата на всеки човек са различни – тесни, широки,
с нисък или висок свод и т.н. Изберете обувка, в
която кракът ви ще се чувства най-комфортно и
за която нямате съмнения. Иначе казано, трябва
да усетите, че е направена точно за вас!
Успехът е в простотата
В стремежа си да се наложат на пазара повечето производители се опитват да изпъкнат
с уникален дизайн. При здравината на обувката с
пълна сила важи правилото „Колкото по-просто,
толкова по-здраво“. Колкото по-малко кръпки, шевове и елементи присъстват по корпуса, толкова
по-малко са местата, където може да се скъса,
разшие или разлепи обувката.
Ниска или висока
Въпрос на вкус. Високата обувка се представя по-добре при мокро време, понеже може да се
покрие добре с панталона. Също така се пълни
по-трудно с камъчета и мръсотия. Ниската обувка пък е значително по-лека. От гледна точка на
безопасност и поддръжка на глезена – обувката
няма такава твърдост и еластичност, с която
да амортизира тежестта на човека при евентуално усукване на крака.
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Да се запомни – една не е достатъчна, а две са
много! Удобно е, когато имате по една раница за
всяка ситуация.
За еднодневни леки преходи най-подходящи са
раници с обем до 40 литра. Около 60 литра е максимумът за раница, в която трябва да се събере
багаж и екипировка за няколко дни. Наложи ли се
обаче да се транспортира на гръб бивачен инвентар, дрехи, храна и екипировка за спелеология, то
тогава отиваме на сериозните раници, при които
обемите започват от 80 литра.

Водоустойчивост
Това, че една обувка има мембрана, далеч не е
гаранция, че краката в нея ще останат сухи. Работата на мембраната е да запази водата възможно най-дълго време далеч от ходилото. Когато достигне лимита си, тя започва да пропуска,
а тогава се налага цялостно изсушаване, за да
възстанови параметрите си. Напълно очаквано
е обувките да пропускат по-лесно вода, особено
в областта на сгъване, защото натискът там
оказва влияние върху попилата в горния слой вода.
Хубаво е да се има предвид, че ходенето през мокра трева или мокър, тежък сняг също повишава
натиска върху обувката.
ОБЛЕКЛО
Яке
В планината не разчитаме на едно дебело и
тежко яке, а регулираме телесната си температура чрез слоеве дрехи в зависимост от температурата на околната среда. Казано по друг начин – колкото по-студено е, толкова повече дрехи
обличаме.
Термобельо
Това е базисният слой облекло, който е най-близо до тялото. Представлява дреха от еластичен
материал – синтетични или естествени влакна,
която се носи плътно прилепнала, така че да не
причинява дискомфорт при свличане или нагъване.
Синтетичните облекла в този клас съхнат
бързо след изпотяване, но задържат миризмите
в себе си. По-евтини са, но здравата им структурна нишка обаче им осигурява по-дълъг живот.
Термобельото от естествени материали (мериносова вълна, бамбук и др.) задържа влагата малко
по-дълго време в себе си, но разликата при изсъхване не е осезаема. Много по-приятни са на допир
към кожата, не задържат миризми, но са по-скъпи
и с по-кратък живот.
Панталон
Една от най-натоварваните и тежко амортизирани части на облеклото. Има вариации откъм
материали, разположение и брой джобове, вентилационни отвори и прочее екстри. Всичко това е
въпрос на личен избор и удобство при ползване.
Желателно е панталона да бъде с подсилване в

Обличането на слоеве е за предпочитане пред дебелите
дрехи дори през зимата.
Снимка: Николай Кръстев

контактните зони – седалищна област, колене и
глезени, понеже там се износва и прокъсва найлесно.
Връхна дреха
В горната част на тялото важи с пълна сила
правилото за обличане на слоеве. За междинен
слой са удачни флийсовете, по-известни и като
„полари“ под всякаква форма – пуловер, суитшърт
или елек.
Якето е най-горния слой и при него е желателно да се търси максимална водонепропускливост.
Критичните зони, в които е желателно да се търси подсилване на плата, са при раменете, лактите и маншетите на ръкавите. Удобни екстри са
високата яка, пристягаща качулка и водонепромокаеми ципове.
PVC дъждобраните тип „пончо“ са изключително удобни за дъждовна вечер край огъня, но за преходи употребата им не е желателна. По време на
ходене тялото отделя много топлина и изпарява
влага, която остава затворена под дъждобрана,
елиминирайки предназначението му да пази от
вода.

Раницата е едно от най-необходимите неща за преходи в
планината.
Снимка: Станимира Делева

Полезни екстри, които е добре да бъдат предвидени при избор на раница:
zz Кръстен колан – толкова твърд, колкото тежест смятате, че трябва да поеме раницата. При
по-обемните раници твърдите кръстни колани
имат система за фиксиране и отпускане, като по
този начин те естествено следват движението
на ханша при ходене.
zz Хидратираща система – обикновено се продава отделно и представлява изнесен на удобно
място накрайник, свързан с резервоар за вода, който се монтира в раницата.
zz Дъждобран – ако желаният модел не предлага вграден, можете да си купите отделно. Изключително полезни при дъжд и транспортиране на
раницата в мръсни багажници.
zz Отвори за бърз достъп – една страхотна
екстра, особено за по-обемните раници. Много е
неприятно да търси натъпкана надълбоко дреха,
докато се рови през единствения отвор на раницата отгоре. Един надлъжен или U-образен цип
върши чудеса в такива ситуации.
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zz Ергономичен гръб – извивките на раницата
следват анатомичните извивки на гърба. И наймалкия дискомфорт е предпоставка за сериозни
страдания, когато дълго време се носи тежък товар на гръб.

БИВАЧНА ЕКИПИРОВКА
Палатка
Няма да задълбаваме в рутинни обяснения за
размерите и функционалностите на палатките.
Формата, габаритите и теглото са въпрос на
лична преценка на ползвателя, както и на средата, в която ще се използват.
Най-важните неща, които трябва да се имат
предвид, са: водонепропусклива материя, подлепени шевове, двуслойна конструкция, добра вентилация и здраво дъно.

от тънка термоизолационна пяна, които се навиват на руло или се сгъват на хармоника. Имат добри изолационни свойства, но всяка неравност под
тях се усеща при спане.
Надуваемите шалтета представляват същата
или по-висококачествена термоизолационна пяна,
но облечена в синтетичен калъф. В резултат получаваме отлична изолация и комфорт от надутия въздх.
Друг често срещан вариант е употребата на надуваем дюшек. Да, удобен е, но има два основни
недостатъка. При ниски температури въздухът в
него изстива, а това води до изстиване на тялото. Освен това този тип дюшеци са значително
по-тежки и обемни, когато се надуят.
Спален чувал

Най-добрата алтернатива за рейките в съотношение тегло-здравина са алуминиевите. Рейките
от фибростъкло са изключително леки, но лесно се
чупят при транспорт или разгъване на палатката.
Естествено, удобно е да има преддверие, в което
да се съхранява багажа. Височината на тавана пък
доставя допълнителен комфорт при преобличане.
Постелка
Постелката за спане, по-известна като „шалте“, е важен атрибут за комфорта при бивакуване.
Освен че изолира тялото от студа на земята, хубавото шалте допринася и за добрия сън.
Най-разпространените и достъпни варианти са

Ако спалният чувал е добър, понякога се изкушаваме да оставим палатката вкъщи.
Снимка: Станимира Делева

Той се подбира в зависимост от условията, при
които ще се нощува. Според температурния диапазон основно можем да ги разделим на чували под
нулата (-10 о; -15 о; -20о) и такива над нулата (0 о; +5
о
; +10 о). Изборът зависи от много фактори, като
например дали ще се спи на палатка или в отопляема хижа и разбира се, личното усещане за студ
на ползвателя.

релеф на пещерата. Като задължителна част от
екипировката, с нея не бива да се правят компромиси. За да върши работата си, тя трябва да бъде
лабораторно тествана и сертифицирана по стандартите EN 12492, UIAA 106 или друг, аналогичен
сертификат, покриващ изискванията за безопасност.

Откъм пълнеж изборът се свежда до синтетика или естествен пух. Синтетичните влакна в
пълнежа обикновено са с куха структура и сложна
оплетка, наподобяващи максимално структурата
на пуха. Макар с малко по-високо тегло и с послаби изолационни качества, в много отношения
синтетичната изолация е за предпочитане – побързо възстановява обема си след сплескване; побързо изсъхва, след като е била намокрена; не е
претенциозна към пране и съхранение и не на последно място – спалният чувал с такава изолация
има неколкократно по-ниска цена.

Безспорно, най-практичен за нашата дейност
от всички видове осветления е челникът. Всички
вариации на ръчни фенери, колкото и да са добри,
имат два основни недостатъка – нужда от място
за транспортиране и жертването на една ръка, с
която да се държи.

Пухът има отлични изолационни качества и е
много лек, но обръща всички гореизброени плюсове в свои минуси – лесно се степва и при неправилно съхранение губи изолационни качества; веднъж
намокрен, съхне изключително трудно; при прането е желателно да се използват специализирани,
омасляващи перилни препарати (споменахме ли за
сушенето?) и разбира се, спалните чували с пухен
пълнеж са осезаемо по-скъпи.

zz Капацитет на батерията: Отбелязва се с
мерната единица mAh (милиампер час). Колкото
по-голямо е числото, толкова по-дълго ще работи батерията. Много челници се произвеждат с
вградени батерии, които се зареждат единствено
през USB. Без значение от типа батерия, добре
е тя да може да се заменя бързо и лесно с друга,
когато се изтощи.

Чаршафът за спален чувал е една от препоръчителните хитрини, за която малцина се досещат. Представлява тънко парче плат без пълнеж
с кройка на спален чувал. Освен, че значително повишава температурата в чувала, всичката мазнина и мръсотия от тялото и косата остават по
него. Естествено, по-лесно е да изперем чаршафа,
отколкото цялото „легло“!
„Бивак сак“ е аналогичен на чаршафа атрибут.
Ролята му обаче е да се облича върху спалния чувал. Обикновено се изработва от здрави, водонепропускливи материи и е незаменим помощник при
спането на открито, влажно или студено място.

ЛИЧНА ЕКИПИРОВКА ЗА ПРОНИКВАНЕ В
ХОРИЗОНТАЛНИ ПЕЩЕРИ
Каска

Палатков лагер по време на пещерна експедиция в Турция.
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Снимка: Станимира Делева

Каската е основно лично предпазно средство.
Главната й функция е да предпазва главата от падащи обекти, както и от неволни удари по скалния

Осветление

Що се отнася до челниците, най-важното е да
се обърне внимание на следните параметри:
zz Сила на светене: Отбелязва се с мерната
единица Lumen (лумен). Колкото повече лумена,
толкова по-светло ще е около вас. Естествено, за
сметка на батерията!

zz Режими на светене: Изключително полезно
преимущество. Когато сте в по-тесни пространства или трябва да осветите на по-близко разстояние, винаги преминавайте в по-слаб режим.
Това ще удължи времето за работа на батерията.
zz Здравина: Не на последно място по важност, тъй като челникът е монтиран на каската,
а нейната работа е да поема ударите. Неприятно
ще е при лек удар на каската в сталактит да видите как челникът се разпада по земята. Поправка
– това няма да се види!
zz Водоустойчивост: В пещерите е влажно, а
понякога и доста мокро. Няма писано правило за
тези неща, но със сигурност се придържаме към
максимата „колкото повече, толкова повече“. Все
пак смятаме, че приличният минимум за спелеология е с минимална степен на защита IPX4 (защита от водни пръски).
Алтернативен вариант за осветление е т.нар.
„карбидка“. Представлява здрав, двусъдов контейнер, който работи с твърдо химично съединение
(карбид) и вода. При взаимодействие с водата
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карбидът отделя лесно запалим ацетиленов газ.
Незаменим плюс на устройството е, че отделя
топлина и жълта, мека и разпръсната във всички
посоки светлина. В практиката все по-рядко се
използват карбидки поради ред причини. Обемни
са, изискват опит при употребата им и най-вече
– оставят сериозен екологичен отпечатък в една
затворена и обитавана от живот среда.
Термо облекло
Това е онази част от облеклото, която се облича под основния гащеризон и играе ключова роля
за комфортното и безпроблемно пребиваване под
земята. Като най-удачен през годините се е наложил „поларизонът“ – цял гащеризон, изработен от
полар или друга студоизолираща материя. Недостатъкът на подобни синтетични материи е, че
изолационните им качества намаляват драстично, когато са мокри. За разлика от естествените
материи, обаче, се характеризират със значително по-дълъг живот и лесна поддръжка.
Обличането на долен слой дреха е въпрос на
лично усещане за студ и е пряко свързано с индивидуалните възможности и предстоящата дейност. Ако очаквате да се движите в малка и бърза
група и не се предвижда дълъг престой на едно
място, удачен вариант би бил тънко термо бельо.
С него по-лесно ще запазите неутрална телесна
температура и след изпотяване ще изсъхне значително по-бързо. Ако обаче се налагат по-дълъг
престой и чести застоявания като при картиране
или изследване, то поларизонът е препоръчителна дреха. Представлява цял гащеризон с цип, изработен от синтетична материя. Характеризира
се с много добри термоизолационни качества, но
веднъж намокрен от пот или вода, съхне трудно.
Гащеризон
Основната преграда между спелеолога и калта!
Добре е да е изработен от здрав, износоустойчив
и трудно абсорбиращ или незадържащ вода материал. Най-предпочитани за дейността са гащеризоните от CORDURA заради доброто съотношение на тегло и здравина. Практиката е показала,
че затварянето на гащеризона е най-удачно да се
осъществява посредством велкро лента. Фините,
твърди частици, които се намират в калта, лесно
се набиват в машинките на циповете и водят да
проблемна работа или счупване.
Удобна екстра при гащеризона е, когато в ръкавите и крачолите са предвидени джобове за на58

коленки/налакътници. Предвид факта, че често се
налага придвижване на четири крака, подплатяването на контактните зони с парче изрязано шалте е оптимално щадящ за тялото метод.
Обувки
Гуменият ботуш е сред най-предпочитаните
обувки за нашата дейност.

освен необходимата екипировка, в нея надеждно
може да се носи резервни батерии, храна и вода,
котлон, канче и напитки.
ПОДДРЪЖКА И АМОРТИЗАЦИЯ НА
ЕКИПИРОВКАТА

Простотата при изпълнението му – цяло гумено парче, носи само предимства. Предпазва от
вода, задържа топлината от крака, почиства се
бързо и ако случайно бъде пробит, се ремонтира
лесно и евтино.
При проникване в чисти или водни пещери могат да се използват специализирани обувки. Обувките за каньонинг и други алтернативни спортове
предоставят значителна лекота и комфорт. Имат
добро сцепление на мокра повърхност и обикновено са с вътрешен неопренов чорап, който запазва
топлината, дори и мокър. Недостатък при тях е
трудната поддръжка и почистване, както и високата им цена.
Чорапи
Да си го кажем направо – най-добър остава класическият вълнен плетен чорап от баба!
Изработен от естествена материя, с отлични
изолационни качества, този чорап запазва ходилата топли за дълго време, дори и когато се намокри. Ако нямате възможност да си набавите такива, винаги можете да изберете алтернативата
от дебел и висок скиорски чорап.

пясък – всичко това се набива надълбоко в тъканите и материите и бързо и сигурно съкращава
живота им неколкократно! Дрехите, обувките, палатката – всичко това се измива според указанията на производителя.
Подсушаване. Никога не оставяйте мокра
екипировката си. Особено ако е прибрана мокра!
В момента, в който я измиете – веднага я оставяйте да се отцеди и да изсъхне. Влагата, която
остане прибрана в някоя гънка на плата, ще се
окаже мухъл, когато отново разпънете палатката си.
Съхранение. Вече би трябвало да стане ясно,
че спелеогията е всеобхватно и скъпо занимание.
Рано или късно ще трябва да отделите едно кътче, където да съхранявате всичката екипировка –
изчистена и подсушена. Важно е мястото да бъде
защитено от пряка слънчева светлина и влага.

Екипировката се изпира и изсушава - по възможност още
преди да си тръгнем от експедицията.
Снимка: Ангел Иванов

Измиване. Хайде да забравим онази небивалица: „Хигиената, враг номер едно на туриста!“.
Става ли? Всичко мръсно се измива! Кал, прахоляк,

Правилно подбраната и качествена екипировка
допринася за благоприятното изживяване на открито. За да може тя дълго да се грижи за вас,
е редно и вие да се грижите адекватно за нея.
Ако спазвате тези прости правила за поддръжка и
съхранение, екипировката ще ви служи вярно дълги
години.
АВТОР: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Ръкавици
Много хора ги пренебрегват, а за други е полесно без тях. Както и да го гледаме, ръкавиците
носят само предимства – топлят на ръцете и ги
запазват сухи и чисти. За суха пещера можеш да
си набавиш класически работни ръкавици с нитрилово покритие на дланта – предлагат добра защита от мръсотия и влага, а същевременно изпаряват влагата през горната част на ръката.
При по-мокри и кални пещери са удачни PVC ръкавици с дължина поне до средата на предмишницата.
Прониквачна торба
Колкото и да е досадно носенето и транспортирането й през тесняци и отвеси, прониквачната торба е неизменна част от екипировката на
всеки пещерняк. Изработена от здрав PVC плат,
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Движение в планината
При анализ на нещастията по нашите планини
стигаме до извода, че причините за тях са найчесто комбинирани, но в повечето случаи изпъкват някои от следните основни слабости:
zz Недостатъчна предварителна подготовка
(обща организация, физическа подготовка, технически знания и умения).
zz Липса на опитен ръководител / водач, който в трудна ситуация да вземе най-правилното
решение.
zz Надценяване на възможностите на групата.
zz Неподходящи за сезона и терена екипировка
и съоръжения.
zz Несъобразяване с конкретните теренни условия и метеорологичната прогноза.
zz Подценяване на опасностите, неспособност
за взимане на адекватно решение за изчакване,
връщане, прекратяване на проявата при рязка промяна на условията за движение в планината.
По-надолу ще дадем някои основни правила и полезни съвети за безопасно движение и престой в
планината.
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА МАРШРУТА
Информирайте се за опасните зони и пътищата за аварийно напускане; създайте и спазвайте
тактиката на движение в зависимост от терена, метеорологичните условия и вашите възможности. Тръгвайте рано, за да завършите дневния
преход по светло. Ако предвиждате нощен преход,
предвидете си достатъчно осветление и бъдете
уверени, че ще се справите с ориентирането.

GPS-ЪТ Е ПОЛЕЗЕН
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН
УРЕД, НО НЕ Е ПАНАЦЕЯ
Фирмите-производители
рекламират своите продукти
като универсални водачи в
планината. На практика не е
точно така. Ако разчитате
само на GPS-а за ориентация,
Фиг. 1. GPS уред
може да се изненадате неприСн. Цветан Остромски ятно. При ниски температури
акумулаторите на устройството се изтощават в
пъти по-бързо от обявените. В гъста гора, тесни долини, при мъгла и снеговалеж точността на
уреда намалява драстично до пълния му отказ за
позициониране. Имайте това предвид и ползвайте
и алтернативни начини за ориентация. Носете си
компас! Някои смартфони имат вграден компас, но
повечето само симулират неговото действие по
данни от GPS-а на телефона. Съвременните GPS
уреди разполагат с вградени карти. Има и достатъчно безплатни сайтове за записани маршрути
(тракове). Предварително си изтеглете маршрутите за вашето устройство и ги тествайте
дали работят коректно.
НАПРАВЕТЕ ПРЕЦИЗЕН ПОДБОР НА
НЕОБХОДИМАТА ЕКИПИРОВКА И
СЪОРЪЖЕНИЯ, НЕ СЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ
ИЗЛИШНО
Не пропускайте да вземете с вас санитарна
торбичка с най-необходимите лекарствени препарати и превързочни материали, слънцезащитни

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ ОТ КЛУБА ВАШИЯ
МАРШРУТ И ВЕРОЯТНИТЕ МУ ВАРИАНТИ
Съставете си план-график на движение и маршрут с възможни резервни варианти. Той трябва да
се знае от ваши близки, а също и от приятели от
клуба, които не са ангажирани по това време в
друго подобно мероприятие и ще са в състояние
да алармират ПСС при нужда. Обаждайте се в хижите по маршрута ви дори когато не ги ползвате
за подслон.
Фиг. 2. Екипировка за зимната планина
Сн. Цветан Остромски
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кремове за лицето и откритите части на тялото
с висок фактор на защита, подбрани според особеностите на вашата кожа. На голяма надморска
височина носете високопланински очила, които ще
защитят очите ви от ултравиолетовото лъчение.
Носете си винаги: компас и карта на планината
/ района; челна лампа или фенерче с резервни батерии; резервни топли дрехи и чорапи; предпазно
фолио в случай на принудителен бивак; калорични
и подсилващи храни (бонбони, шоколад, ядки и др.).
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА
ОБСТАНОВКА
Следете съобщенията за нейното развитие и
изменение в средствата за масова информация и в
интернет мрежата. Имайте предвид, че времето
в планината търпи резки и неочаквани промени.
Следете информациите на ПСС за състоянието
на терена в ски-центровете и по хижите. Информирайте се за лавинната опасност.

Фиг. 3. Облачен фронт над Купените, Северозападна Рила.
Сн. Цветан Остромски

ДВИЖЕТЕ СЕ С УМЕРЕН ХОД, ПЕСТЕТЕ СИЛИ
Движете се с постоянно темпо и се облечете
така, че да не се потите, но и да не мръзнете.
При наличието на по-слабо подготвени участници,
темпото на цялата група се определя от техните
възможности. Не бързайте излишно и почивайте
така, че след дневния преход да почувствате приятна умора, без мускулна треска. Постепенно увеличавайте натоварването, усложнявайте и удължавайте преходите с придобиване на опитност
и тренираност. Движението в „индианска нишка“
пести сили на групата както в дълбок сняг, така
и при силен вятър. На определено време сменяйте
човека начело, който бие пъртината.

Фиг. 4. В „индианска нишка“ към хижа Македония, Югозападна Рила.
Сн. Цветан Остромски

ОРИЕНТИРАНЕ ПРИ ЛОШО ВРЕМЕ. ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ
В помощ на туристите в планината, особено
по непознат маршрут, е ПЛАНИНСКАТА МАРКИРОВКА. Тя е два вида: лятна и зимна. Лятната е
предимно лентова, състои се от положени върху
неподвижни природни обекти (дървета, скали,...)
три успоредни ивици боя: две бели, между тях една
с основния цвят. В изходните пинктове и на ключови места по маршрута има указателни табели, които указват крайния пункт за всеки основен цвят
в едната и/или другата посока. В туристическите карти и пътеводители са описани цветовете
на главните маршрути. Зимната маркировка се
състои от вертикални метални жалони, боядисани
в жълто и черно (за да се забелясват отдалеч на

Фиг. 5. Централен Балкан, над хижа Амбарица.
Сн. Цветан Остромски

фона на снега – Фиг. 6). По основните маршрути,
където жалоните са на голяма дистанция и при
мъгла не могат да се следват визуално, на върха
на всеки жалон е поставена азимутна табелка с
неговия номер и азимутите към предишния и следващия. В лошо време или ако не познавате добре
терена, следвайте стриктно маркировката. Носете си винаги компас и актуална карта за подобро ориентиране при всякакви условия. С GPS
уред е по-лесно, но имайте пред вид, че батери61

Фиг. 6. Жалон от зимна маркировка, Витоша.
Сн. Цветан Остромски

напускане на маршрута. В случай, че не сте сигурни къде се движите, слезте по безопасен път
в горската част на планината и организирайте
принудителен бивак; не допускайте паника и разногласия. В случай, че се изгубите или изпаднете в
ситуация, в която не можете да се справите със
собствени сили (някой от групата пострада при
инцидент или се разболее внезапно), потърсете
за помощ Планинската спасителна служба (ПСС)
на телефон 112 (единен европейски номер за спешни случаи), 1470 (за всички мобилни оператори) или
02 963 2000 (Централен денонощен пост на ПСС).
Имайте едно на ум, че на по-дивите места в планината мобилните телефони нямат покритие.
ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ ПРОТИВ ИЗМРЪЗВАНЕ И
ХИПОТЕРМИЯ

Фиг. 7. На вр. Левски / Амбарица, Централен Балкан.
Сн. Цветан Остромски

Откритите части на тялото могат да измръзнат не само при много ниски температури,
но и при комбинация от температури около 0°C
със силен вятър и валеж от дъжд, сняг или суграшица. Затова: предвидете си резервни сухи
дрехи, шапки и ръкавици (при изгубени/мокри ръкавици може да използвате резервните чорапи –
Фиг. 7). При умора не спирайте, намалете темпото, но не лягайте и не сядайте на снега. При
загуба на чувствителност на различните части
на тялото, ако няма получени мехури, разтривайте до възстановяване на чувствителността, и
то само със суха дреха. Почивката на снега крие
опасност от най-тежка форма на хипотермия бяла смърт вследствие общото изтощение на
организма. Поемайте повече течности, калорична храна, но не и алкохол.
ЛАВИННА ОПАСНОСТ И СНЕЖНИ КОЗИРКИ

Фиг. 8 Лавиноопасен склон с козирка на Витоша.
Сн. Цветан Остромски

ите му падат бързо, особено при ниски температури! Движението при лоши атмосферни условия
да става бавно, без разкъсване на групата. Следете за броя на хората, не допускайте изоставане; при много тежки условия мислете за аварийно
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При определени условия - достатъчно сняг, вдлъбнат или плосък терен с наклон 30 - 60° и резки промени в температурата, се свличат огромни снежни
маси във вид на СНЕЖНА ЛАВИНА. Лавинна опасност
има най-вече в алпийските части на планината през
зимния и пролетния сезон, затова трябва много добре да се познават лавинната опасност, условията
и правилата за преминаване през лавиноопасните
участъци. Трябва да се знае, че лавиноопасни улеи и
склонове има и в горския пояс на планините, както
и в непосредствена близост до ски-писти. Обикновено последните са обозначени със специализирана
маркировка с шахматно разположени жълти и черни
квадрати. При лавинна опасност никога не подсичайте склона и не викайте – това може да предизвика
тръгване на лавина.

ния маршрут, а снегът покрива оголените треви
и камъни – най-близкия ориентир за сигурност под
краката ви. В такъв случай най полезен е пикелът!
Ако нямате пикел, може да използвате щека без
кръгче за да сондирате терена под вас.
ХРАНЕНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИЯ
БАЛАНС В ОРГАНИЗМА

Фиг. 9. Пирин, Беговишки рид след залез.
Сн. Цветан Остромски

Народната мъдрост повелява в планината да
не се тръгва „зимно време – без хляб, лятно време – без дреха“! Предвидете си достатъчно количество храна съобразно целта и продължителността на прехода. Носете си зимно време топли
напитки (термос с чай, кафе), ядки, сушени плодове, шоколад и други калорични храни за из път.
При дълги зимни преходи във високите части на
планина е добре да носите газов котлон и канче
за стопяване на сняг и набавяне на вода за пиене
при необходимост.
УВАЖАВАЙТЕ ПЛАНИНАТА И ПАЗЕТЕ
ПРИРОДАТА
Опаковките от храна и други отпадъци прибирайте в раницата и изхвърляйте в контейнер след
завръщането си в населеното място. Пазете горите и редките растителни и животински видове.
Не разрушавайте мравуняците, не убивайте змийте – те са важна част от екосистемите!
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
zz Грижете се за добрата си физическа подготовка.
zz Попълвайте и обогатявайте знанията си за
безопасно движение и пребиваване в планината.

Фиг. 10, Почивка на път за Тевно езеро, Пирин.
Сн. Цветан Остромски

По високите била и остри ребра, в следствие
на завихрянията на постоянния силен вятър, от
подветрената им страна се натрупват значителни количесва сняг във вид на СНЕЖНИ КОЗИРКИ (Фиг. 8). С времето те се уплъняват и втвърдяват, като същевременно нараства площта и
теглото им. Рано или късно рухват под собствената си тежест или подпомогнати от тежестта на някой човек, имал нещастието да стъпи не
където трябва – последиците от това най често
са фатални! Затова трябва да се внимава много
при движение по такива ветровити била, особено
при мъгла и снеговалеж - лошата видимост пречи
на ориентирането и следването на най-безопас-

zz Усвоявайте и се упражнявайте в ориентиране по всички съвременни методи.
zz ПСС и БЧК организират ежегодно в началото на зимния сезон общодостъпни лекции на тема
„Готови ли сме за зимната планина“, на които можете да опресните и допълните знанията си.
АВТОР: ЦВЕТАН ОСТРОМСКИ
Литература:
Преди да тръгнем в планината, Уеб-страница на БЧК: https://
www.redcross.bg/advice/incident_mountain
ПСС Ви съветва, Уеб-страница на ПСС: https://www.pss-bg.bg/
pss-vi-savetva/
Л. Попйорданов, М. Дамянов, Д-р К. Демирев, К. Георгиев, С. Билярски, Я. Стоянов, Л. Димитрова, В. Ковачева, В. Тодоров,
Л. Господинова, М. Панайотов (2016). Планините отблизо: Наръчник на планинския водач и добрия планинар. Изд.
Одисея-ин. ISBN: 9789549220650
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Проникване в хоризонтални пещери
ТЕХНИКА НА ПРОНИКВАНЕ В ХОРИЗОНТАЛНИ ПЕЩЕРИ. ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БАГАЖ.
ЕКИПИРОВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БАГАЖ: ПРОНИКВАЧКИ, БИДОНИ, ХИДРОТОРБИ И ДР.
МАРКИРАНЕ НА ПЪТЯ В СЛОЖНИ ПЕЩЕРИ.
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА
БАГАЖ.

е необходимо пренасаният багаж да бъде запазен
здрав или сравнително чист.
„Проникначките“ могат и да се прикачат към
седалката, когато се ползват в отвеси. Въженцата, с които се затяга горната част на торбата,
както и въженцето, чрез което същата се прикача към седалката, е 5-6 мм прусик, най-често от
полиамид. Важно е прусикът да бъде от изкуствена материя, която не гние.

Хидроторби
Торбите са направени от водонепропусклив материал, който при някои е много тънък, което съответно ги прави и по-ненадеждни. Съществуват
различни размери, начини на закопчаване и форми.
Фигура 3. хидроторби

Общото при всички тях е, че не ползват ципо-

външен лагер, отколкото за пренасяне на багаж в
пещерни условия. Бидоните, също като хидроторбите, се поставят в „прониквачки” при транспортирането им. Правени са опити да се пренасят
без „прониквачка”, като се разпробият дръжките
на капака и се завържат с прусик, но това носи и
своите рискове - развиване при пренасяне в тесни
места или счупване на дръжка, поради стареене
на материала.
Предимствата на бидоните пред хидроторбите са няколко:
zz по-добре предпазват от удар съхранявания
багаж;
zz издръжливи са на триене;
zz могат да се ползват като столче;

Разбира се, съществуват най-различни варианти „прониквачки”. Така например направените за
водни пещери са с повече отвори или мрежа за
по-бързо оттичане на водата.

zz в тях може да се съхранява вода, храна, екипировка;
zz отличават се с висока положителна плаваемост.
За съжаление и бидоните си имат недостатъ-

Фигура 2. Различни видове прониквачни торби

За тесните пещери обикновено се правят и
по-тесни „прониквачки”, което улеснява тяхното
носене.

Фигура 1. Подготовка на всичко необходимо за експедиция в
планината Мунзур.
Снимка: Станимира Делева

При всяко навлизане в неблагоустроена пещера
се налага да носим и някакво количество багаж,
което варира според вида и размера на пещерата,
задачите и броя на пещерняците.
За да станат удобни за транспортиране нужните съоръжения, храна и т.н., се ползват прониквачни торби или така наречените „прониквачки”
(фиг. 2).
Те са изработени от дебел и здрав винил, зашит с изкуствени конци или залепен, най-често
в цилиндрична форма. Устойчиви са на триене и
са с много дръжки, което позволява лесно да се
предават от човек на човек, когато е необходимо преминаването на по-труден участък и когато
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Съществуват модели с капаци, които предпазват по-добре от течаща вода, както и такива,
на които презрамките за раменете могат да се
свалят за по-лесно преминаване през тесняците.
Поддръжката на „прониквачките” се състои в
измиване с вода и четка и след изсъхване се прибират в склад. За да не ги изгубим в някоя пропаст
или да събираме съдържанието им, е важно да се
оглеждат за скъсани шевове и дръжки.
Всички гореописани торби са в основата на
пренасянето на багаж в пещерите. Те са здрави и
удобни, но имат и един голям недостатък – не са
водоустойчиви.
Когато се пренася екипировка, храна, техника
или нещо друго, което не трябва да се мокри, се
използват или водоустойчиви торби, или така наречените хидроторби, или бидони с водоустойчив
капак (фиг. 4).

ве, които в пещерите се зацапват и не работят,
а отворът им се навива поне три пъти, след което се закопчава по предвидения от производителя
начин.

ци:

Недостатъците на хидроторбите са в тяхната недостатъчна здравина, ако ги носим самостоятелно, както и в слабата ударозащита за поставените в тях предмети.

zz за защита на чупливите неща, същите е
нужно да бъдат уплътнени в бидона.

Ето защо е необходимо, когато се пренася хидроторба, тя да се поставя в „прониквачка”, а за
ударозащита най-често се ползва шалте, което
се навива около хидроторбата, преди тя да се вкара в прониквачката.

Експедиционните торби, също като „прониквачките”, са изработени от винил, зашит с изкуствен конец или залепени. Основната разлика
между тях е размерът. Експедиционната торба
е по-голяма, почти винаги е с външен капак и с
по-широки презраменни ленти. Някои модели са с
кръстен колан и допълнителни джобове. За пренасяне на багаж под земята експедиционните торби
се ползват само в широки пещери.

Бидони
Другото водоустойчиво съоръжение, което се
ползва за пренасяне на багаж в пещери, са бидоните. Това са малки бидони, най-често 3, 6 литра, които имат много
добре направен
завиващ се капак
с уплътнител. На
пазара се продават и по-големи
бидони,
които
могат да се ползват, но заради
обема си те са
по-подходящи за

zz големият размер и невъзможността да се
свиват е най-голямият им недостатък при пренасяне в тесни места;

Експедиционни торби

Друг инвентар за пренасяне или съхранение
на багаж под земята
Освен гореописаната екипировка, необходима
за транспортиране на багаж в пещерите, понякога е удобно да използваме по-малки торбички или
други контейнери за пренасяне и съхранение на
различни предмети.

Фигура 4. Бидони
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Водоустойчиви контейнери.
В тях може да се съхраняват какви ли не дреболии, включително и батерии.
Лична торбичка.
Много пещерняци ползват малки „прониквачки”
(5-10 л), за да си пренасят предмети от първа необходимост – вода, енергийна храна, батерии и
разни други дреболии.
Никога не се рита, блъска или сяда върху торба
с неизвестно съдържание. Все повече електронни
устройства, машини и друга чуплива екипировка
се използват в пещерите и ще бъде изключително
неприятно, ако при достигане на целта разберете, че нещо се е повредило.
ХОРИЗОНТАЛНА ПЕЩЕРИ
Пещерите могат да бъдат разделени по найразлични признаци: топли-студени, водни-сухи,
тесни-широки, вертикални-хоризонтални и др. В
тази тема са описани тактики за проникване в
хоризонтални пещери.
Хоризонтални пещери се наричат всички онези
пещери, в които не се ползват въжета и екипировка за висене. Това не означава, че хоризонталните пещери са без наклон или няма опасност от
падане – напротив, много често се преминават
прагчета, камини, меандри и други места, където
на пещерняка му се налага да се катери, промушва
или заклинва в някоя цепка. Съществуват пещери,
които са с денивелация от няколкостотин метра,
но за нуждата на проникването те са класифицирани като хоризонтални, защото се спускат или
изкачват постепенно и няма нужда от въжета и
екипировка за висене.
Планиране на проявата
Прогнозата за времето на конкретното място
е първото нещо, което се отчита, при планиране
на проникване в хоризонтална пещера. Прогнозата
се сверява с повече от един източник. Събират се
общи сведения за пещерата – дължина, температура, суха-мокра, специфични места, стеснения,
времетраене за планираната проява, разглежда се
картата, ако има такава и др. След това се планират вида на облеклото, вода, храна, резерви за
осветление и много други неща, свързани с конкретната цел на проникването. Дава се контролно време за излизане. За навлизане в непозната
пещера е най-добре е да се намери водач, а ако
пещерата е лабиринтна, това е задължително.
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Контролно време
При планиране на посещение в пещера, независимо дали е хоризонтална, вертикална, позната или
непозната, опасна, лесна и т.н., задължително се
дава т.нар. „контролно време“ - съобщаваме периода от време, в който смятаме, че ще прекараме
в пещерата. Контролното време е препоръчително
да се дава на пещерняк, който не влиза в пещерата
и има възможност да реагира по адекватен начин,
ако след края на периода, който сме задали, ние не
се появим. Прието е при просрочване на контролното време, да се уведоми най-близкия до нас и нашия
клуб член на екипа на Пещерно спасяване, който
започва действие по издирване на групата. Контролното време е често единственото нещо, което може да ни спаси при инцидент с цялата група
в пещера (например при срутване или наводнение
и невъзможност да излезем от пещерата). С контролното време трябва да се отнасяме отговорно
и никога да не забравяме да уведомим надежден за
нас човек с адекватна информация, която може да
ни спаси живота. При обаждане за подаване на контролно време трябва да съобщим следните данни:
име на пещерата, в която отиваме и местоположението (тъй като има много пещери с едни и същи
имена); брой на участниците в групата, имена и
евентуално опита им като пещерняци; времето на
влизане в пещерата; времето, в което смятаме, че
ще излезем от пещерата; дали има или няма обхват около входа на пещерата; специфични медицински състояния на членовете на групата, които
да се вземат предвид при евентуална спасителна
акция. Много е важно и да не забравим да уведомим
нашия надежден човек, че сме излезли от пещерата, за да не се тревожат напразно приятелите ни
и спасителния отряд. Трябва да се научим да преценяме правилно периода, който ни е необходим за
посещения на пещера спрямо опита и размера на
групата и особеностите на пещерата. Избягвайте да давате прекалено кратко контролно време,
защото ще започнат да ви търсят преди да сте
успели да излезете, но прекалено дългият период
от време, преди да реагират спасителите, може
да има фатални последици. Човекът, на който давате контролното време трябва да бъде надежден
и отговорен и да познава особеностите на спелеологията, да знае как да реагира при евентуално
просрочване и да бъде спокоен. Избягвайте да давате контролно време на роднини (особено майки
и баби) – те обикновено се обаждат на полицията
още преди да сте влезли в пещерата. Да се има

предвид, че често се случва да няма обхват на мобилните оператори около входа на пещерата, поради което при даване на контролно време се планира
и времетраенето, необходимо на човек да стигне
до входа на пещерата от мястото с обхват, да се
извърши проникването и излизането и да се стигне
отново до място с обхват на телефоните.
Придвижване
Хоризонталните пещери на пръв поглед изглеждат лесни за преминаване, но често се оказват изпълнени с предизвикателства, особено за неопитни пещерняци. Входовете на пещерите често са с
хлъзгав под заради свличане на пръст, а понякога и
наличие на лед, листа и т.н. Случва се и да бъдат
частично или изцяло блокирани от свлякла се земна маса. Това са места, на които често стават
инциденти, заради подхлъзвания. Хоризонталните
пещери имат разнообразен релеф, включващ пасажи, в които освен с вървене се преминава чрез
използването на похвати като пълзене, придвижване без осигуровка нагоре и надолу (т. нар. „откатерване“), преминаване на участъци „на камина“, а
понякога плуване и дори гмуркане. Основно правило
в пещери е да не се скача, защото в най-добрия
случай можем да се ударим, а в най-лошия случай
това, което ни се струва стабилен под, може да
се окаже само тънка варовикова кора, покриваща
дълбока пропаст. Tук ще споменем основните правила за придвижване в хоризонтални пещери: ходенето става плавно и внимателно, без резки движения, без тичане и скачане; при катерене и откатерване, както и движение на камина да се спазва
правилото на три опорни точни – придвижване на
един крайник, никога 2 крайника едновременно; в
непознати тесняци се влиза с краката напред.
Опасностите, които са свързани с движението
в хоризонтална пещера са разгледани подробно в
следващите секции.
Преминане през полусифони и сифони
Преминаването през полусифони и особено през
сифони е опасно и трябва да се предприема с особено внимание (фиг. 5).
Преминаването през полусифон става, като пещернякът се движи или плува по гръб, с главата
по посоката на движение. Най-удобната поза за
преминаване е, когато брадичката е повдигната,
а главата – леко извърната настрани. Понякога
въздушната среда е толкова малко, че се налага
да се свали и каската, а брадата се вдига така, че

Фигура 5. Преминаване на полусифон
Сн. Цветан Остромски

устата и носът да са в достъп с въздуха. Движенията в такава среда се извършват съвсем бавно - първо, за да не се вдигат вълнички, които да
влизат в устата и носа на преминаващия, и второ, за да не се удари незащитената глава в някоя
скала. Удачно е на такива места преминаващият
да поема дълбоко въздух и да го задържа, докато
се движи, след което да си намери удобно място,
на което да спре и издиша. После цикълът се повтаря, като по този начин вероятността да влезе
вода в устата и човек да се задави е минимална.
Задължително е пещернякът, преминаващ полусифони, да бъде с добра положителна плаваемост.
През тези най-трудни участъци на полусифона се
преминава един по един, а багажът се издърпва с
въженце или прусик.
Преминаването на сифони е най-голямото предизвикателство, което пещернякът се налага да
преодолее, ако иска да продължи с изследването и
проникването в пещерата. Сифоните почти винаги са мътни, пълни с вода галерии, които не дават
втори шанс при грешка. Могат да бъдат къси или
дълги. Късите сифони до 2 метра могат да бъдат преминати с волево задържане на дишането
(волева апнея), докато за по-дългите е задължително да се ползва специфично пещерно-водолазно
оборудване и пещернякът да е преминал специализирана пещерно-водолазна подготовка. За преминаването на познати къси сифони пещернякът
трябва да бъде с положителна плаваемост. Преминаването става, като човекът поема дълбоко
въздух и го задържа, след което влиза с главата
напред и лице към горната част на галерията. По
този начин леко се придърпва или плува в посока
към другия край на сифона, като в същото време
може да се оттласне надолу, ако се закачи някъде.
В широките сифони се поставя опънато пилотно
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въже, за което преминаващите могат да се държат. Преминаването задължително става един по
един, като първият преминаващ пуска въженце или
прусик, чрез който се осъществява комуникация
и следващите преминаващи го ползват, за да се
придърпат. Багажът също се изтегля с въже или
прусик.
Примерни сигнали при преминаване:
zz 3 дръпвания през около секунда означават
„всичко е наред“;

се преминават различни тесни участъци - фурни, меандри, цепки или най-често и трудно - така
наречените тесняци. Те са с различна дължина и
форма, наклон и размер, поради което няма строго
определени начини за преодоляването им, но все
пак съществуват няколко основни правила за безопасност. Тесняците могат да бъдат вертикални,
наклонени или хоризонтални, като в хоризонталните тесняци обикновенно се влиза с главата напред (фиг. 6), а в наклонените - с краката надолу.

zz 4 дръпвания – „следващият може да тръгва“;
zz 5 дръпвания – „пратете ми багаж“;

Обикновено не се ползват 2 дръпвания, защото
е възможно да стане объркване.
Никога не се преминава с краката напред поради опасност от закачане някъде, а и плуването с
крака напред не го може всеки. Преминаване с лице
към дъното на галерията не се препоръчва заради
опасността от закачане на гърба към тавана и
много по-трудното оттласкване, за да се разкачи. Никога не се правят опити за преминаване на
непознати сифони със задържане на дишането.
Преди преминаването на който и да е сифон групата планира действията си.

В пещери с голяма динамика на водното ниво се
влиза само при стабилно време, най-често зимата
в най-големите студове, когато не е възможно да
падне дъжд. В галериите, в които има опасност от
наводнения, подземни лагери не се организират и
не се спира за почивка. Пещернякът трябва да има
предвид, че през лятото атмосферата е много динамична и често се изсипват кратки порои, които
стават буйни реки, вливащи се в пещерите. За да
се избегнат опасности като наводняване на галерии, затапване и т.н., проникващите са длъжни да
се съобразят с прогнозите на синоптиците, имайки предвид и че прогнозите не са със стопроцентова точност, особено в планините.
Придвижване в тесняци
Следващата опасност, която проникващите
в хоризонтални пещери трябва да имат предвид,
е заклещването. В пещерите често се налага да
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В наклонени галерии се тръгва с краката напред. Изключително неприятно е усещането, че
сте се заклещили с главата надолу, а ръцете често не са достатъчно силни, за да може човек да
се повдигане обратно нагоре. Има няколко смъртни случая в света при точно такива ситуации.
Най-опасни са силно наклонените и вертикални
тесняци (клиновидни), които постепенно се стесняват все повече и повече, в един момент с всяко издишване гръдният кош намалява обема си и
се пропада все повече, а вдишването става все
по-плитко. Други особено опасни тесняци са тези,
през които тече река. При заклещване в такъв
тесняк е възможно водното ниво да се вдигне и
човек да се удави или да настъпи хипотермия много по-бързо от очакваното.

zz Многократни некоординирани дръпвания „имам проблем!“.

За проникването във водни пещери се препоръчва облеклото да е с положителна плаваемост.
Не се използват гумени ботуши и поларизони, ако
върху тях няма сух костюм или сатко.

тесняци. Заради възможноста на телата ни да се
извиват значително повече отпред, към завиващите тесняци се подхожда с лице към завоя, тоест,
ако теснякът завива надясно -пещернякът пълзи
на лявото си рамо, а ако завива нагоре - пещернякът лази по гръб.

Фигура 6. Преминаване на тесен участък
Сн. Цветан Остромски

Движението в тесняците става чрез избутване с крака и ръце, рамене и плешки, и по всякакъв
друг начин, стига да се напредва. Много често
в тесняци, които завиват, се налага усукване на
цялото тяло. Съществуват най-различни теории
как е по-добре да се влезе в хоризонтален тесняк,
но всяка теория има изключения заради спецификата на релефа. Най-популярната техника е да се
тръгне с едната ръка напред, а другата да бъде
назад покрай тялото. Идеята е, че с предната
ръка човекът може да се придърпва напред, а със
задната назад, ако се заклещи или закачи някъде.
Освен това при това положение гръдният кош има
най-малко напречно сечение. Недостатъкът е, че
едната ръка понякога не е достатъчно силна, за
да издърпа или избута тялото. Друга подобна техника е, ако пещернякът влезе с двете ръце напред.
Издърпването с две ръце е значително по-лесно, но връщането назад - не винаги. Движението с
краката напред не се препоръчва за хоризонтални

Най-големият враг на пещерняка, преминаващ
тесняк, е ПАНИКАТА. Никога не трябва да се допуска човек да изпада в паника. Понякога тя връхлита изведнъж, понякога се усеща приближаването й - какво трябва да се направи? Не се прави
нищо. Пещернякът трябва да се отпусне и да
диша, докато се поуспокои, след което с много
малки и леки движения изпълзява от трудното
положение. Трябва да се знае, че човек не загива само защото се е заклещил между скалите.
Обикновено няколко минути по-късно, след малко
усилия същият е изпълзял на по-широко. Освен
това има и други хора с него, които ще помогнат,
доколкото могат.
КАКВО НЕ СЕ ПРАВИ В ТЕСНЯЦИТЕ?
Не се правят опити да се премине стеснение
на места, на които се налага пещернякът да издиша въздуха си, за да може да премине гръдният му
кош. При евентуално заклещване на такова място
може да настъпи паника, при която организмът се
нуждае от много повече кислород, който няма как
да бъде осигурен.
Не се влиза с обикновено пещерно облекло във
водни тесняци, за които не се знае дали ще може
да се преминат. На такива места се ползва облекло за водни условия – неопрен, сатко, сух костюм.

докрай, по-малко вероятно е пещернякът да изпадне в паника, ако дробовете му са пълни с въздух.
Преминаване на прагове
Следваща опасност в хоризонталните пещери
е падане. За разлика от вертикалните пещери, в
които се носи екипировка и въжета, в хоризонталните се налага да се преминават различни прагчета, катерейки се или слизайки „на класика“ без
осигурително въже. В такива моменти винаги е
възможно да се случи подхлъзване, откъртване на
хватка или нещо друго, което да доведе до падане
на пещерняка. По-надолу са описани различни техники и основни правила при катеренето в пещери.
Прагчета се наричат участъци от пода, които
рязко сменят посоката си към вертикала, обикновенно са с височина до 4-5 м и за по-високите
се ползва въже. При наличието на удобни стъпки
прагчетата се преминават чрез класическо катерене, без осигуровка. При класическото катерене
винаги се спазва правилото на трите опорни точки в контакт със скалите. Две ръце и един крак,
два крака и една ръка или се включват други части
от тялото (гръб, рамена, задни части). Тоест – не
се местят едновременно ръка и крак.
Камини се наричат участъци, в които две стени са достатъчно близо една срещу друга и човек може да ги достига и двете едновременно.
Съществуват две основни техники за движение в
камини, показани на фиг. 7.
На разкрач (фиг. 7а): Опира се лявата ръка и
левия крак на едната стена, десните ръка и крак
– на другата. Движението се извършва, като се
местят поотделно крак или ръка (принципа на
трите точки, т.е. не се местят едновременно
ръка и крак), при което се разчита на триенето,
създадено чрез натискане в противоположни посоки. Чрез тази техника човек може да се движи във
всички посоки.
Другият метод също разчита на триенето.
При него се опира гърба в едната стена и се притискат краката към другата (фиг. 7б). Движението става, като се премества единият крак, след
това се измества гърба, подпомаган от ръцете,
и накрая – другият крак. Най-често при придвижването методите се комбинират и сменят.
Преминаването по камини е една от най-често
срещаните трудности в пещерите. С натрупването на опит пещерняците стават много добри в
тази техника.

В клиновидните тесняци не се издишва въздуха
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Хипотермия
Хипотермията (преохлаждането) е постоянният спътник на пещерняка. Както казва изследователят Майк Хорн „Няма лошо време, има неподходящо облекло” и това с пълна сила важи и за пещерите. Препоръчва се многослойното обличане, при
което е най-добре първия слой да е вълна (мерино),
която и мокра поддържа топлината на тялото. Не
се ползват памучни дрехи.
Хипотермията е разгледана подробно в друга
част на този наръчник.
Пещери с наличие на газ
В някои пещери може да има наличие на опасни
газове, които най-често са резултат от гниещи органични материи – паднали листа, трупове
на животни. Това са участъци, в които няма движение на въздуха, губилища на потоци. Ако дишането е затруднено и пулсът е учестен, това
може да е един от признаците за наличието на
газ. Също така, ако кибритена клечка изгасва,
има наличие на СО2. В тези случаи трябва да се
предприеме излизане незабавно и равномерно, без
паника, тичане и движения, които ще увеличат
вдишванията.

б)

а)

При катерене на по-трудни места най-добре
катерещият се пещерняк изкатерва участъка,
осигуряван от другите, които стоят под него с
вдигнати нагоре ръце, готови да го хванат и пуска
някакво прусиче или въженце с възли или направено
на стълбичка, което да се ползва от останалите.
Тук е моментът да се напомни, че и в хоризонталните пещери всеки пещерняк трябва да си носи
примка, карабинер и прусик 6-7 метра.
Друга опасност, която пещернякът трябва да
отчете, е вероятността от падащ камък. Местата, където има лабилни камъни, се минават един
по един, като хората по-надолу изчакват на сигурно място човекът преди тях да премине. Каските
никога не се разкопчават или свалят, освен в лагерите.
Ориентиране
Често когато се прониква в разклонена непозната пещера, рискът да се изгуби човек не е за
подценявяне. За да се намали вероятността от
подобно стечение на обстоятелствата, пещерняците трябва често да се обръщат и да поглеждат
галериите и обратно. Когато се минават разклонения, които могат да се сбъркат, се прави стрелка, сочеща изхода, на видно място, където няма
да може да бъде премахната случайно. Стрелката
може да бъде от подредени камъчета или нарисувана в глината, а ако релефът е такъв, че няма
как да се направи стрелка, може да се остави ня70

Фигура 7. Движение на камина:
а) на разкрач;
б) странично (гръб-крака)
Сн. Цветан Остромски

какъв личен багаж в правилното разклонение. Не
се ползват конци, рибарски корди и други подобни,
защото те често се късат и остават в пещерите като поредните боклуци.
Пренасяне на багаж
Пренасянето на багаж в хоризонталните участъци обикновено става, като се носи прониквачката на гръб, а ако торбите са повече, втората
и третата се носят на една презрамка на гърба
или в ръце, но не се слагат отпред на гърдите
и корема, защото по този начин пещернякът не
може да вижда къде стъпва. Когато теренът
стане по-труден, е много удобно хората да се наредят през някакво разстояние и да си предават
торбите от ръка на ръка. На места, на които
има хлъзгави и неудобни прагчета, един пещерняк
се изкачва и с прусик или въженце издърпва торбите. В меандрите прониквачките е най-удобно е
да бъдат носени за горната дръжка или за прусика на торбата, като на местата, където се закачат или заклинват, се повдигат или избутват
внимателно с крак. В тесняците няма строго определено правило - вариантите са или торбата
да се избутва пред пещерняка, или същия да я
закачи за себе си и да я тегли. В първия вариант
ако торбата е тежка, понякога е трудно да се
повдигне и прибута.

Като превентивни мерки при влизане в пещерите, с данни за възможно наличие на газ, може да се
използва газ анализатор или други детектори, които
да отчитат и сигнализират за наличието на газ.
Фигура 8. Движение с торба на гръб
Сн. Цветан Остромски

успее да я освободи с крак, пещернякът трябва да
може да се откачи от торбата, което понякога е
много трудно, ако торбата е закачена на майона.

При организираните прояви трябва да се съблюдава да не се използват (или с особено внимание) помпи и агрегати с двигатели с вътрешно
горене на входа и при пещери без вентилация.
АВТОР: ИВО КОЛЧАКОВ

Във втория ако торбата се закачи, се налага
пещернякът да се връща обратно и да се опита с
крак да я нагласи така, че да мине. В случай, че не
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Въжета и възли
І. ВЪЖЕТА
Въжетата са най-важната част от екипировката за проникване във вертикални пещери. В съвременната техника на проникване – техниката
на единичното въже (ТЕВ), позволяваща на малък
екип да екипира и проникне в дълбоки и сложни пещери без помощта на „шерпи“, почти всички елементи, отговорни за нашата сигурност (опори,
съоръжения) са дублирани. Изключение прави въжето (единично!) – ако то се скъса, няма какво да
спре падането ни към дъното, а последиците от
това обикновено са фатални! Поради тази причина се налага много добре да познаваме техните
характеристики и да знаем как да се грижим за
тях. В лекцията ще разгледаме видовете въжета,
техните качества и недостатъци, както и как да
ги използваме и съхраняваме правилно.
1. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪЖЕТО
В паспорта на едно въже са дадени някои технически характеристики и данни за въжето, гарантирани от производителя. Ето кратко описание на по-важните от тях:
zz Якост на опън – измерва се на стенд при
бавно и постепенно увеличаване на натоварването (на популярен език често се нарича, макар и
неточно – здравина). Тази здравина трябва да се
разглежда само като теоретична величина, защото е постигната при идеални условия (чисто ново
сухо въже, без възли и прегъване). На практика такива условия са непостижими, затова използваме
понятието практическа якост на опън, която е
оценка за натоварването, което ще издържи въжето при употреба в реални условия. Тя може да
се определи чрез тест, иначе се приема, че е около
50% от теоретичната. С времето намалява (поради стареене на материала).
zz Елонгация (разтегливост) – удължение в %
при определено натоварване. Еластична деформация, т.е. при отпускане въжето възстановява първоначалната си дължина.
zz Върхово динамично натоварване (ВДН)*,
т.е. сила на удара. (виж Раздел 6) – максималното
натоварване при задържане на тестов динамичен
удар – падане на определена тежест в контролирани условия. Колкото е по-малка стойността му,
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толкова по-добре (ще усетим по-леко удара при
евентуално падане в подобни условия).
zz Брой задържани падания – минималния брой
издържани тестови динамични удари, преди въжето да се скъса.
zz Диаметър (mm).
zz Тегло на метър (g/m).
zz Година и месец на производство – Въжето,
дори да не се ползва и да се съхранява при подходящи условия, старее. Въжета на повече от 5-годишна възраст не трябва да се използват.
2. ВИДОВЕ ВЪЖЕТА
Можем да разглеждаме четири вида въжета
според тяхната елонгация (разтегливост при натоварване) – неразтегливи, статични, динамични
и статико-динамични.
Твърди / неразтегливи въжета: Абсолютно
неразтегливи въжета няма, но приемаме, че тези,
направени от материал с минимална еластичност
, могат да бъдат наричани твърди (или неразтегливи) . Елонгация – приблизително 0%. Изключително здрави (с висока якост на опън), но почти
не се разтягат. Примери за твърдо въже – стоманени въжета, въжета от кевлар или динема.
Издържат на висока температура (без динемата). Стоманените въжета освен това издържат
на протриване и стареят по-бавно в сравнение с
останалите видове, което ги прави подходящи за
изграждане на фиксирани парапети или тролеи.
Използват се и в някои съоръжения за оборудване на опори и изграждане на закрепвания (примки,
удължители). За други цели в спелеологията почти
не се използват.
В миналото стоманени въжета са били често
използвани от руснаци и украинци и за екипиране
на отвеси, но движенето по тях изисква специални съоръжения и друга техника. Вече и при тях
тази техника на стоманеното въже (трос) е остаряла и рядко се използва.
Динамичните въжета са с най-голяма елонгация – над 5% (при натоварване 150 kg). По-често
използваните такива са с елонгация около15%.
Използват се главно в алпинизма и катеренето.
Доста меко и разтегливо въже, като поради тази

причина е способно да поеме по-голяма енергия
и да задържи падане с фактор до 2 (виж Раздел
6 по-долу), какъвто не е изключен в алпинизма и
скалното катерене. За нуждата на спелеологията
динамични въжета се използват при откатерване
на комини.
Статични въжета: Те са с елонгация 2-5% (при
натоварване 150 kg). Това са най-често използваните въжета в спелеологията. Използват се също
и за височинна работа и в някои други дейности.
Статичните въжета притежават здравината и
гъвкавостта на динамичните въжета, но имат
по-малка елонгация. Те са разчетени да издържат
фактор на падане 1 (виж Раздел 6 по-долу) – максимално допустимия при екипирането на пещери и
пропасти. Поради по-малката им елонгация, тези
въжета са най-подходящи за екипиране на отвеси
във вертикални пещери – минимален „йо-йо“ ефект
при катерене. Пример: Представете си да се катерите по въже с разтегливостта на ластик.
Това изисква изключително голямо усилие и осигурява минимален ход, а и предизвиква неприятно
и опасно люлеене нагоре-надолу с нарастваща амплитуда (ефект, известен като резонанс). Подобен е ефекта от катерене по динамично въже.
Статико-динамични въжета: При нормална
употреба имат свойствата на статичните въжета (елонгация 2-5%), но при падане с фактор по-висок от 1 се държат като динамични (разтягат се
допълнително). Това става благодарение на двойната им сърцевина, част от която е статична и
се къса при натоварване над определена граница,
но динамичната й част продължава да се разтяга
и задържа падащия. За съжаление, ако това се случи, въжето трябва да се бракува. Затова такива
въжета не са много разпространени и имат ограничено приложение.

температурата, която се развива от съоръженията за спускане и доста бързо са се износвали.
Въжетата, които се използват в спелеологията днес, са направени от синтетични влакна, найчесто – полиестерни или полиамидни, но има и от
други материали. Конструкцията на такива въжета е от кабелен тип, състои се от две основни
части – сърцевина и оплетка (виж фиг.1).
Сърцевината е основната носеща част на въжето. Изградена е от снопове полимерни влакна,
завъртени в различни посоки (единният сноп е завъртян наляво, а другият сноп е завъртян надясно). По този начин се постига по-голяма здравина
на въжето (фиг. 1).

Фиг. 1. Конструкция на въжето

Оплетката на въжето служи за защита на
сърцевината от нараняване. Колкото по-плътно е
оплетена външната част, толкова по-трудно ще
бъде наранена сърцевината при търкане. При различните въжета оплетката е с различна шарка и
вид. Оптимизираните за спелеология въжета найчесто са бели на цвят (за разлика от работните или тези с друго основно предназначение), с
една или няколко цветни контролни нишки (фиг.
2). Контролните нишки позволяват по-лесно да се
следи за евентуални локални повреди.

По-нататък в тази лекция ще се спрем по-подробно на структурата и характеристиките на
статичните въжета, които се използват най-често в спелеологията.
3. КОНСТРУКЦИЯ
В миналото, когато технологията и науката
не са били толкова развити, пещерняците са използвали конопени въжета. Недостатъкът при
тях е, че заради постоянната влага, на която са
изложени в пещерите, те започват да гният. Покъсно навлизат в употреба изцяло полиамидните
въжета (от полиамидни /найлонови/ нишки). Те не
гният, но не са били достатъчно издръжливи на

Фиг. 2 Статични въжета

Фиг. 3 Динамични въжета

4. МАРКИРОВКА НА ВЪЖЕТАТА
Ако си купите чисто ново въже, ще видите
няколко означения в края му. Дебелина на въжето
– означава се в милиметри, дължина на въжето –
означава се в метри, марка – производител на въжето, година на производство на въжето, номер
за стандартизация (съгласно европейските норми
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– „EN“) и сертификат за безопасност („СЕ” заедно
с номера на отговорната оторизирана лаборатория) (фиг. 4).
NB!!! Ако попаднете на въже, на което липсва
оригиналното начало, не се притеснявайте. Отрежете приблизително 20 см от него, разпорете
оплетката и между нишките в сърцевината ще
откриете PVC нишка със същите данни.

5. ИЗБОР НА ВЪЖЕ ЗА СПЕЛЕОЛОГИЯ
У нас, а и в Европа въжетата, които се използват за спелеология, са статични с дебелина 9-10,5
мм. Въжетата с по-малка дебелина наричаме прусеци или помощни въжета.
Практически въже с дебелина 9 мм може да
издържи натоварване от 19 до 24 kN. Въже с дебелина 10 мм издържа на натоварване от 24-26
kN, а въже с дебелина 10,5 мм издържа натоварване 26-27 kN. Сами виждате колко малка разлика
в дебелината оказва влияние върху здравината на
въжето.
Има Европейски стандарт за статични въжета EN 1891. Този стандарт е за въжета с дебелина
8,5-16 мм и разделя въжетата на два типа: Тип А
– въжета за спелеология и спасителни дейности,
за обща употреба и височинна работа; Тип В – въжета с по-малка дебелина и по-малка якост от Тип
А, изискват по-голямо внимание при употреба.

Фиг. 4 Край на въже (динамично)

Всеки клуб маркира въжетата си по различен
начин, но всички описват дължината на въжето и
въвеждането му в експлоатация.

СТАТИЧНИ ВЪЖЕТА ТИП А:

СТАТИЧНИ ВЪЖЕТА ТИП В:

Това са въжета за обща употреба, които се
използват при: височинни работи, спелеология,
спасителни операции, каньонинг и др.

Това са въжета с по-ниска якост и изискват
по-голямо внимание при работа с тях.

Техните динамични изпитания са проведени с
тегло на изпитателната тежест 100 кг.

Техните динамични изпитания са проведени с
тегло на изпитателната тежест 80 кг.

zz сърцевина в % от общата маса 30% до 50%;

zz сърцевина в % от общата маса – 30% до 50%;

zz статична якост на опън: MIN 18 kN;

zz статична якост на опън – MIN 22 kN;

zz статична якост на опън с възел осмица в
продължение на 3 минути: MIN 12 kN;

zz статична якост на опън с възел осмица в
продължение на 3 минути – MIN 12 kN;
zz удължаване при товар от 150 кг – MAX 5%;
zz свличане на оплетката (специална установка) – MAX [20+10(D-9)] мм;
zz еластичност при възела (вътрешен диаметър на възела/диаметър на въжето) – MAX
1,2;
zz върхово динамично натоварване при фактор
= 0,3 – MAX 6 kN;
zz брой издържани падания с фактор =1 след падане с фактор = 0,3 – MIN 5 пъти.
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За екипиране на отвеси (основна функция на въжето в спелеологията) най-често използваме въжета с диаметър между 9 и 10,5 mm.. Те са достатъчно
здрави, удобни са за връзване и развързване и всички
стандартни съоръжения за движение по въже работят оптимално върху тях. Разбира се, употребата
на 9 –милиметрови въжета (или по-тънки) изисква
безкомпромисно експертно екипиране.

zz удължаване при товар от 150 кг – MAX 5%;
zz свличане на оплетката (специална установка) – MAX 15 мм;
zz еластичност при възела (вътрешен диаметър на възела/диаметър на въжето) – MAX
1,2;
zz върхово динамично натоварване при фактор
= 0,8 – MAX 6 kN;
zz брой издържани падания с фактор =1, след
падане с фактор = 0,3 MIN – 5 пъти.

6. ФАКТОР НА ПАДАНЕ И ВЪРХОВОТО
ДИНАМИЧНО НАТОВАРВАНЕ (СИЛА НА УДАРА)
Има няколко прости правила, които пещерняците трябва да спазват, когато са закачени
на въже, за да избегнат падане (или динамичен
удар) върху въжето. Понякога обаче от невнимание, неправилно екипиране или счупване на междинно закрепване, това може да се случи. Такова
падане може да се раздели на две фази: фаза
на свободно падане (височината H, на която
падащият ще пропадне докато опъне осигурителното въже) и фаза на задържане (от момента, в който осигурителното въже с дължина L
започне да се разтяга и да противодейства на
гравитацията). Реакцията на въжето нараства
пропорционално на неговото относително удължение – ∆L/L (закон за еластичността) и, следователно, достига максимална стойност когато
падането спре, а въжето се разтегне максимално. Тази максимална стойност се нарича върховото динамично натоварване (сила на удара)
и се понася от падащия и всички елементи на
осигурителната верига, включително въжето на
което виси. Ако ВДН (силата на удара) надхвърли якостта му на опън с възлите (на практика
няма как да се използва въже без възли), която
по паспортни данни (виж по-горе Раздел 4) трябва да е около 12 KN ≈ 1.2 тона, то най вероятно
ще се скъса. Дори въжето да издържи, човекът
не може да понесе такова високо натоварване.
Това дава отговор на въпроса защо не използваме стоманени въжета, които имат в пъти повисока якост на опън – при падане те развиват
непоносимо високи за човека стойности на ВДН
(силата на удара).
Като се вземат пред вид законите на гравитацията и на еластичността, може да се
покаже, че ВДН (силата на удара) зависи от съотношението H/L (но не и отделно от H или L).
Тази величина се нарича фактор на падане, (F=
H/L) и е основна мярка за тежестта на падането и възможните неблагоприятни последици
от него както за пещерняка, така и за въжето. Допълнителни подробности от механиката
и точната зависимост между ВДН (силата на
удара) и фактора на падане могат да се намерят, например, в статия [5] от цитираната
литература.

Фиг. 5 Фактор на падане при три различни ситуации

Фиг. 5 онагледява понятието фактор на падане в някои важни частни случаи. По дефиниция,
това е отношението на височината, от която
пада тялото, към дължината на въжето, което го
задържа, т.е.:
F = H/L,
където F е факторът на падане, H – височината, от която пада тялото, а L – дължината на
въжето между опората и падащото тяло.
Достатъчно е да се знае, че върховото динамично натоварване зависи само от фактора
на падане (F), теглото на падащия и еластичните свойства на въжето. Последните две трудно
може да промените, затова внимавайте за фактора: ако сте на статично въже, никога F>1, и
изобщо колкото по-малък, толкова по-добре!
Максимално допустимият фактор на падане при използване на статично въже е 1. Това не
означава, че трябва да се прави умишлено. Всяко
подобно падане намалява еластичността (оттам
– и сигурността) на въжето, а силите, на които е
подложено тялото на падащия, са доста големи.
Максималният фактор на падане при използване
на динамично въже е 2. Това е най-тежката степен на падане при височина, двойна на дължината
на въжето. Вероятността за падане с такъв фактор никога не е изключена при свободно катерене, ако първият от свръзката политне в момент,
когато въжето между двамата не е осигурено с
междинни клинове. При прониквания в пропасти
възможните падания при правилно екипирани отвеси са от много по-ниска степен. Факторът им
обикновено достига най-много 0,3 – 0,5.
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7. ГРИЖА ЗА ВЪЖЕТО
Ако не се поддържат винаги чисти, въжетата
се износват значително по-бързо. В калта се съдържат фини калцитни кристалчета, които могат
да увредят структурата на въжето. Затова след
всяко проникване в пещера, въжета трябва да се
перат. НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ.
Няма значение колко е мръсно въжето, то се пере
само с вода. Препоръчително е температурата на
водата да е около 30 °С. Има специални четки за
пране на въжета, които изключително много помагат за бързото изчистване от кал. Ако не разполагате със специална четка, може да използвате
и обикновени четки, най-добре е две на брой. Прането се извършва като въжето се прекарва през
четките или с помощта на четката въжето се
търка. Процедурата по пране, без значение кой метод се използва, се повтаря докато водата стане
бистра. Най-често въжетата се перат в близката река, бързо течащата вода също помага при
прането. Не се използва вода под налягане, тъй
като по този начин може да се вкара мръсотия и
фини кристалчета при сърцевината.
След пране въжетата могат да се изцедят като
се прекарат през фиксиран карабинер или десандьор. Простират се на сухо и проветриво място, но
никога на слънце или в непосредствена близост до
отоплителни уреди. Ултравиолетовите (UV) лъчи
изпичат синтетичните нишки във въжето.
Въжето трябва да се съхранява далеч от химически активни вещества като бензин/дизел, бои
и лакове, разтворители, киселини и всякакви подобни. Ако едно въже е било в контакт с такова
вещество , то трябва да се бракува, защото има
голяма опасност структурата му да е нарушена и
риска от скъсване е голям.
Преди да бъде скатано, въжето трябва да бъде
прегледано да няма скъсани, протрити или стопени места по защитната обвивка; гъвкавостта да
е еднаква при огъване в противоположни посоки
по цялата дължина на въжето; при опипване да не
се усещат явно удебелени или отънени участъци
спрямо нормалния диаметър на въжето. Ако се установи такъв дефект на едно място или на малък
участък, то въжето трябва да се среже на това
място и да се ползва като две по-малки.
По същия начин се преглежда и всяко въже преди да бъде ползвано, в случай че не е ваше и/или
имате съмнение в правилната му употреба и съхранение. По-старите въжета подлежат на редовна инспекция.
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След 3-5 годишна употреба въжетата трябва
да бъдат извадени от употреба.
Когато въжетата са нови и добре поддържани,
те са меки и удобни за работа. Много по-лесно се
връзват/развързват възли. Техните качества се
доближават до тези, които производителят е дал
за въжето.
ІІ. ВЪЗЛИ
При влизане във вертикална пещера, неизменна
част от екипировката е въжето. Въжето само по
себе си няма как да ни помогне, ако не го закачим
към скалата. Тук точно се появява въпросът за
възлите. Направата на възли по въжето намалява
неговата здравина точно на мястото при възела
(в различна степен за Различните възли). Добре е
възелът да е лесен за връзване и развързване. Ако
е вързан грешно, то има голяма вероятност той
да се развърже. Когато правите възел, задължително го стегнете.
Научаването на възлите изисква практика.
Правете възли по всяко време, когато имате въже
в ръцете. По този начин неусетно ще се научите
да ги връзвате правилно. Препоръчително е да се
научите да връзвате основните възли и със затворени очи, в случай че в пещерата останете
без осветление.

zz Сигурност – да се разпознава лесно и еднозначно, без опасност да се обърка с друг подобен
на вид, но много по-слаб или с различни свойства;
zz Лесно и бързо да се връзва и развързва
zz Икономичност по отношение на дължината
на необходимото въже.
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, използвани при описанието на възлите (фиг. 6):
Витка – част от въжето, което почти прави
ринг, но остава отворено.
Ухо – част от въжето, което прави ринг.

Фиг. 6. а) Витка

б) Ухо

9. НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗЛИ В СПЕЛЕОЛОГИЯТА
Можем да разделим възлите, използвани в спелеологията, на следните категории – основни, свързващи и спомагателни.
9.1. Основни възли. Служат най-вече за привързване на основното въже към опори и закрепвания.
Това са най-често използваните възли в спелеологията.
Осмица – най-използван:
zz подходящ е за всички въжета с диаметър т.нар. слаба осмица (фиг. 8-г);
над 9 мм., както и за свързване на две въжета с
zz преди затягане витките трябва да се подеднакъв диаметър (фиг. 7-г) );
редят успоредно една на друга, а не да се кръсzz натовареният край трябва да минава от тосват;
горната страна на възела (фиг. 8-в), в противен
zz неправилното подреждане намалява издръжслучай здравината му се намалява с около 10% – ливостта на възела.

8. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪЗЛИТЕ,
ИЗПОЛЗВАНИ В СПЕЛЕОЛОГИЯТА
В основната си част това са стари, доказали се във времето морски възли, с широко приложение в редица други дейности. Имената на
много от тях подсказват за (едно от) оригиналните им приложения, а някои имат по две или
повече имена, заимствани от предназначението
им в различни области. Подбрани са така, че да
отговарят в най-висока степен на изискванията за безопасност и специфичните условия при
проникване във вертикални пещери. Независимо
от конкретното си предназначение, има някои
общи изисквания към тези възли, ето по-важните от тях:

Фиг. 7. Насрещна осмица (начин на връзване, както и за плетена)

zz Здравина – възелът да издържа по възможност най-голямо натоварване (като % от здравината на въжето без възел);
zz Устойчивост – да не се разхлабва или саморазвързва при променливо натоварване в различни
посоки, както и при специфичните ритмични тласъци при катерене на самохвати;

а)

б)

в)

г)

Фиг. 8. Клуп с осмица (а) – в) – начин на връзване, г) – слаба
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Осмица с две уши:
zz използва се за свързване на две опори – Узакрепване;

zz добър възел за разпределяне на натоварването;
zz улеснява екипирането на камбани в меандри.

Пеперуда:
zz амортизиращ възел;

zz използва се при екипиране на парапети;
zz може да се използва за скъсяване на по-дълги
кореми;

zz може да се използва за изолиране на повредена част от въжето.

Фиг. 12. Пеперуда

Фиг. 9. Осмица с две уши

Девятка – възелът с най-голяма якост:
zz недостатъкът му е, че е по-обемен����������
и���������
използва повече въже;
zz използва се за по-тънки въжета, задължително се използва Девятка вместо Осмица при
екипиране с въже с диаметър ≤ 9 mm.;

9.2. Свързващи възли – използват се за свързване на въжета и ленти, направа на примки, рингове
от лента, удължители.
Двоен тъкачески възел:
zz когато се стегне и натовари, след това е
zz свързване на две въжета както с еднаква,
почти
невъзможно да се развърже.
така и с различна дебелина;

zz трябва да е добре подреден.

Фиг. 10. Девятка

Булин (Bowline):
zz компактен и лесен;
zz натовареният край трябва да излиза найотгоре откъм ухото, като притиска при натоварване свободния край към възела докато свободният край трябва да излиза към вътрешната страна
на възела;

zz задължително се прави контролен възел;
zz използва се за привързване на въжето към
скални халки, дървета и др.;
zz не трябва да се осигуряваме в ухото на възела!

Фиг. 13. Двоен тъкачески възел

Шкотов и Брамшкотов възел:
zz с Брамшкотов възел могат да се съединяват въжета с различна дебелина;

zz могат да се използват при олекотено безкарабинерно екипиране (Фиг. 14-б).

zz изключително често се използват при екипиране с удължители;

б)
Фиг. 11. Булин възел
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Фиг. 15. а) Шкотов възел		

б) Брамшкотов възел

а)
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Лентов възел (water knot):

Протриващ възел – (италиански, полустреме):

zz Насрещен водачески, направен на ринг от
лента или с 2 ленти;

zz триенето във витките му регулира движението на натовареното въже при спускане;

zz примки от ленти се свързват само с този
възел или с водачески!		

zz позволява обръщане на посоката на движение при натоварено въже;
zz при нужда може да се използва за спускане
без рапелно устройство;
zz използва се за натягане на тролеи;
zz спирачен възел (с привързване на свободния
край около натоварения);

Фиг. 15. а) Лентов възел
б) Водачески с лента (ринг)

а)

б)
Фиг. 18. Протриващ (Италиански) възел

Самозатягащи се възли
– използват се за самоосигуряване и за направата на импровизирани съоръжение за изкачване.

Фиг. 16. Лентов възел (начин на вързване)

9.3. Спомагателни възли – използват се при специфични ситуации.
б)

а)

Стреме (кръстовиден, clove hitch):

в)

г)

Фиг. 19. Самозатягащи се възли: а) бахман (арб, австрийски); б) прусик; в) френски; г) кръстовиден

zz самозатягащ;

10. Таблица с често използваните възли и как
те влияят върху здравината на въжето

zz помощен възел в различни ситуации;
zz подходящ за екипиране на парапети.

Възел
Осмица
Осмица с две уши
Девятка
Булин
Шкотов
Водачески
Пеперуда
Стреме
Двоен тъкачески
Насрещна осмица
Лентов

Здравина (в % от
здравината на въжето)*
55-75
61-75
68-85
53-65
50-53
45-50
50
43-55
56-60
47
45-60
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АВТОРИ: НИКОЛА ЕНЕВ, ЦВЕТАН ОСТРОМСКИ
СНИМКИ: ЦВЕТАН ОСТРОМСКИ
Фиг. 17. Стреме

80

81

Лична екипировка за проникване
във вертикални пещери
Тук ще разгледаме единствено екипировката, която е предназначена за обезопасяване и
придвижване във височина с въжен достъп. Базисната екипировка като каска, осветления и
облекло се намират в раздела за лична и бивачна екипировка.
СЕДАЛКА
Седалката за спелеология наподобява повече
работна сбруя, отколкото катерачна седалка.
Основните й елементи са кръстна лента и две
отделни ленти за бедрата. Понеже е предвидена
за продължително висене, е препоръчително тя да
е снабдена с допълнителна лента, минаваща под
седалищната област. В предната част, в близост
до слабините завършва с два отвора, предназначени за затваряне с полукръгъл карабинер.
ГРЪДНА ОБВРЪЗКА
Основната й функция е да придържа гръдния самохват в изправено положение, което е от съществено значение за правилната техника на изкачване по единично въже.
Освен това придържа тялото в изправено положение и дава допълнителна опора при по-сложни
упражнения или зависване с главата надолу. Удобно предимство е, когато е снабдена с инвентарни халки, позволяващи добрата организация на
наличния инвентар по тялото.
ОСИГУРИТЕЛНИ РЕМЪЦИ
Осигурителните ремъци са в основата на личната безопасност, когато става дума за извършването на технични дейности или елементарни
действия като преминаване на закрепвания. Могат
да бъдат изработени от синтетична лента или
въже, като и двете носят различни предимства.
Зашитата лента е осезаемо по-лека, няма обемни възли и е достатъчно гъвкава, за да намали
риска от оплитане при начинаещите спелеолози.
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Изработените от въже ремъци могат също да
бъдат фабрично зашити или самоделно изработени чрез завързването на възли във всеки край.
Недостатък при самоделните е, че възлите имат
свойството да отпускат допълнително въже при
натоварване, а това променя стандартната дължина на ремъка.
Прието е да се работи с два осигурителни
ремъка – къс и дълъг, въпреки че според възможностите и личната преценка на ползвателя често
се срещат вариации и с повече на брой ремъци.
За късия е приет международен стандарт от
50 cm дължина, като се измерва от началото
на ухото до края на карабинера. Тази дължина
води до уеднаквяване на екипираните системи и
е сигурна гаранция, че всеки човек, независимо от
ръста и възможностите си, може да преминава
през тях.
При дългия ремък няма приет стандарт за размера. Приема се, че трябва да бъде достатъчно
дълъг, за да може водещият самохват да се избута в максимално горна позиция по въжето.
УСТРОЙСТВА ЗА СПУСКАНЕ
Основно приети са два вида – десандьор и рапел-рак. Като функционалност работят по аналогичен начин – създават достатъчно триене във
въжето, за да намалят скоростта на спускане.
Най-разпространеният
вариант на десандьори е
този, при който въжето
минава
последователно
между две фиксирани ролки. Заради конструкцията
и разположението на триещите елементи той загрява значително бързо и
става опасен за въжето. Затова и на повечето
модели е указан максималният метраж, който производителите препоръчват за цялостно спускане
без прекъсвания и разкачане на устройството от
въжето. При десандьорите се налага използването на допълнителен – протриващ карабинер, непосредствено след преминаване на въжето през
устройството.

Рапел-рак представлява дълга
рамка, най-често с U-образна форма,
по която са наредени протриващите ролки. Изключително подходящ
е за спускане на големи отвеси или
на тежък товар заради бързото си
охлаждане. Неудобството при него
са теглото и големите размери.
Срещат се много вариации на самоделно изработени устройства, но неправилните изчисления при размер и
диаметър на ролките обикновено водят до деформация на въжето при употреба.
УСТРОЙСТВА ЗА ИЗКАЧВАНЕ
Изкачването
по
фиксирано
единично
въже се осъществява благодарение на устройства, жаргонно наречени „самохвати“.
Веднъж закрепени на въжето, тяхната функция е
да се движат еднопосочно, а при натоварване в
обратна посока – да блокират.
Масовата практика е наложила употребата на
три основни типа самохвати:
Водещ самохват – това
е самохватът, който се
позиционира най-отгоре на
въжето. Закача се за карабинера на дългия осигурителен ремък и освен за изкачване, поема функцията на
допълнителна обезопасяваща точка при изкачване или
спускане. Към водещия самохват се прикрепя „педал“
– статично въже или лента с клуп в долния край за
поставяне на един или два крака. С негова помощ
тялото се изправя нагоре, за да придвижи гръдния
самохват.
Гръден самохват – закрепва се директно към основния карабинер на седалката и при висяща позиция
на тялото той се разполага
точно пред гърдите. В горната част има ергономичен отвор за захващане към
гръдната обвръзка, която го
придвижва в посока нагоре при изправяне на тялото.

Крачен самохват – малък и компактен, той се
поставя от вътрешната
страна на ходилото и изпълнява ролята на допълнителна опорна точка при
изправяне. Крачният самохват не е задължителен елемент от екипировката,
но плюсовете, които притежава, го правят предпочитан аксесоар в средите. С негова помощ и добре отработена техника с лекота се преодоляват
големи отвеси с минимални усилия.
КАРАБИНЕРИ
В изграждането на сбруята участват минимум
пет карабинера, всеки с различна големина, форма
и предназначение.
Основният карабинер
е частта, която свързва
седалката с всички прилежащи към нея осигурителни елементи. Най-често
се използват карабинери
тип „майон“ – затварят се
без палец, а чрез навиването на муфа на резба. В
последно време успешно се налагат и полукръгли
карабинери с палец и допълнително подсигуряване
на заключването с муфа. Вторите са осезаемо поскъпи, но със сигурност по-удобни за работа, защото спестяват досадното навиване и развиване
на муфата при майоните.
Карабинер на устройството за спускане
За момента най-удачната алтернатива на
карабинер е моделът на
Petzl – Freino заради удобството и компактността,
които предлага. Комбинирайки основен карабинер с
автоматична муфа и протриващ карабинер в едно,
той е подходящ за работа
и фиксиране с една ръка.
Друг вариант е употребата на два карабинера –
един асиметричен с муфа
на ключалката и втори, без
муфа, който се използва за
допълнително протриване
на въжето. Неудобството
в този случай е разполага83

нето на два карабинера един до друг, като това
налага работата с две ръце при фиксиране на рапелното устройство.
Карабинери за осигурителните ремъци
Простота и лекота са ключовите думи при карабинерите за самоосигуровка. Понеже често се
налага закачане и откачане на тези карабинери,
муфата е нещо излишно и често пречи на рутинната работа. Много хора все още предпочитат
да се презастраховат, използвайки карабинери с
муфа и на двата ремъка, но правилната употреба и добре изградените навици елиминират тази
нужда. За тези карабинери е най-практично, ако са
с извит палец “bend gate” и “key-lock” ключалка за
максимално улеснение при работа.
Карабинер за педала
Педалът към водещия самохват се закрепва с
помощта на допълнителен карабинер. Хитър ход е,
ако се използва олекотен карабинер без муфа, като
тези за осигурителните ремъци, защото е достатъчно надежден и винаги може да бъде използван
като основно осигурително звено. Все пак ако гоним
олекотяване и минимизиране на екипировката, има
миниатюрни карабинери с издръжливост от поне
400 кг, които вършат идеална работа за тази цел.
ПОДРЕДБА НА СБРУЯТА
Всички тези елементи, които разгледахме до
момента, обединени и работещи в едно цяло обезопасително средство, наричаме под общото име
„сбруя“. За да изпълнява предназначението си правилно, всеки отделен елемент има отделено място и начин на поставяне по сбруята.
Седалката трябва да се постави около таза,
обхващайки възможно най-плътно кръста и бедра-

та така, че да позволява нормално движение при
ходене или изкачване.
Гръдната лента трябва да може да се регулира лесно, като при ходене и спускане тя се освобождава, а при изкачване се обтяга плътно около
гръдния кош, за да минимизира загубите при хода
на гръдния самохват.
В основния карабинер се подреждат отляво надясно следните елементи: осигурителни ремъци,
гръден самохват, устройство за спускане. Използването на универсална система за подредба не е
задължително, но е най-лесният и изпробван начин
за бързо и безпроблемно изграждане на технически умения и навици сред начинаещите.
Всеки един от обезопасителните елементи в
спелеологията трябва да отговаря на европейските норми и сертификати за безопасност. Производителите в Европа означават съответствието към изискванията за безопасност с международната марка CE. Изключение правят рапелните
устройства без автоблокиращ механизъм, които
използваме в спелеологията. Макар производителят да дава гаранция, те няма как да покрият
условията за безопасност, защото при тях контролът на спускане и правилното поставяне на
въжето са в ръцете на ползвателя
Освен сертификатите, всеки един продукт
има правила за употреба, почистване, съхранение
и поддръжка, които са описани в приложената към
него документация. Най-общо казано обаче всички механични удари, агресивни препарати, висока
температура и неподсушаване на екипировката
водят до нейното трайно увреждане.
АВТОР: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Проникване
във вертикални пещери
Всеки пещерняк, желаещ да проникне във вертикална пещера, трябва да има минимума от лични съоръжения, както и уменията да ги използва
безопасно.
Необходимите съоръжения са: каска с монтирано осветление; резервно осветление и резервни
батерии; пещерна седалка (сбруя); гръдна лента
(душегубка); майон, къс и дълъг осигурителен ремък с карабинери; гръден самохват; водещ самохват; педал; устройство за спускане с карабинер
- най-често десандьор или рапел рак и протриващ
карабинер. Освен гореизброените джаджи е добре
пещернякът да носи и ножче, прусик 6 м х 6 мм,
карабинер, спасително фолио, крачен самохват.
ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ
ВЕРТИКАЛНИТЕ ПЕЩЕРИ
¾¾ Поставено ли е въже, пещернякът трябва да
се осигури на него. Никой не екипира въжета
без причина.
¾¾ Не се стои под отвеса без причина.
¾¾ Не се сваля каската, освен в лагер или на
безопасно място за смяна на батерии.
¾¾ Не се закача повече от един човек на едно
закрепване.
¾¾ На трудните места се работи в екип.
¾¾ Не се катери срещу водопади.
¾¾ При изпускане на каквото и да е в отвеса или при бутане на камък се вика силно и
отчетливо “КАМЪК”, при международен екип
се ползва английската дума “ROCK”. Пещерняците, които са отдолу, се прилепват към
скалите - обикновено това е по-безопасното
място, защото предметът, докато пада, е
по-вероятно да се удари в стената и да отскочи по-навътре в отвеса. Когато чуем думата „камък“ НИКОГА не поглеждаме нагоре!
¾¾ При ползването на карбидка се внимава
огънчето да не докосва въжетата.
¾¾ Не се оставя само на едно съоръжение за
спускане или качване в отвес.
¾¾ Катеренето и спускането трябва да се
осъществяват плавно.
¾¾ Да се внимава и да не се допуска достигане
до хипотермия.
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По отвесите в пещера Словачка яма, Хърватия.
Снимка: Антония Влайкова

¾¾ Дълги коси, бради и стърчащи връзки се
прибират така, че да не могат да влязат
в досег със съоръженията за спускане и изкачване.
¾¾ Пещернякът следи дали въжето не контактува със скалите при движение и взема мерки да предотврати това. При спускане се
следи пътят на въжето надолу и се планира
преминаването през по-трудните участъци.
ПОДХОД КЪМ ОТВЕСА
Екипирането на пещерняците, които ще влизат
в пещера, се прави на безопасно място. Когато си
обуе седалката и нареди гръдния самохват и осигурителните ремъци, всеки пещерняк веднага завива майона си и тогава продължава с екипирането на другите съоръжения. Причината да се прави
това е разсеяността на хората и често срещаните случаи да се забравят майоните отворени,
което може да доведе до фатален инцидент. След
като всички се екипират, взаимно се оглеждат и
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някът държи водещия си самохват, чрез който се
самоосигурява срещу евентуално падане в случай,
че по някаква причина дясната ръка изпусне въжето. При автоблокиращите десандьори водещият
самохват се поставя на въжето, докато пещернякът не увисне, след това се разкача и спускането
се осъществява, като с лявата ръка се натиска
дръжката на десандьора, а с дясната се контролира скоростта на спускането. Спускането се
осъществява със скорост около 25 см/сек. или 1
метър за 4 секунди.
Изкачване по въже.

Aвтор: Станимира Делева

самохвата не се държи здраво с цел при евентуално подхлъзване да може да бъде изпуснат и да
спре падането.
СПУСКАНЕ

Изкачване по въже.

Aвтор: Явор Шопов

проверяват дали всичко е наред. Най-отпред обикновено тръгва най-опитният пещерняк, негова е
и задачата да следи състоянието на въжетата,
особено в стационарно екипираните пещери. Освен това той трябва да премахва камъните, които могат да паднат. В средата са по-неопитните
пещерняци и накрая обикновено е по-опитен.
САМООСИГУРЯВАНЕ
Подходите към вертикалните части винаги започват от безопасно място. Всеки пещерняк се
самоосигурява, като се закача към екипираните
за това въжета, като в хоризонталните и леко
наклонени части се използва водещият самохват
с дългия осигурителен ремък. Самохватът се закача така, че при евентуално подхлъзване и падане да спре, тоест, посока нагоре. Освен самохват, при хоризонталните и леко наклонени въжета
се включва и карабинерът на дългия ремък, като
целта е при падане самохватът да не се извърти
перпендикулярно на въжето, а да остане в правилно положение.
Движението при самоосигуряването със самохват става, като пещернякът е хванал с едната
ръка самохвата и с пръста си полуотваря палеца
му, като едновременно с това се стреми корпуса
на самохвата да се плъзга по въжето. Палецът на
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Когато пещернякът достигне отвес или силно наклонена галерия, става време да се ползва
и съоръжение за спускане. Същото се прикача с
карабинер към майона между гръдния самохват
и осигурителните ремъци или отдясно на гръдния самохват. Карабинерът на съоръжението за
спускане задължително е с муфа и трябва да се
отваря отдолу (откъм майона), а муфата да е
откъм лицето на пещерняка. Ако се ползва десандьор, от дясната му страна се поставя протриващ карабинер, така че да се отваря отгоре и
откъм страната на пещерняка. Съоръженията,
които не са автоблокиращи, се нуждаят от фиксиране, за да не се осъществява спускане, когато е нужно да се спре и да се освободят ръцете.
Фиксирането става, като въжето премине над
съоръжението и се включи повторно в протриващия карабинер при десандьорите или преминава
над съоръжението, след което през карабинера на
съоръжението и се прикача отново през горната
му част за рапел раците. Автоблокиращите десандьори не се нуждаят от допълнително фиксиране, но понякога приплъзват, затова при спиране
се прави полуфиксиране, което е прехвърляне на
въжето над десандьора.
Спускането започва при накатано и фиксирано съоръжение и поставен водещ самохват на
въжето. Пещернякът плавно се отпуска, докато
увисне в седалката. Съоръжението за спускане
се разфиксира и долната част на въжето се държи с дясната ръка, която контролира скоростта
на спускане чрез повдигане на въжето нагоре или
стискане и изпъване надолу. С лявата ръка пещер-

ПРЕМИНАВАНЕ НА МЕЖДИННО ЗАКРЕПВАНЕ
ПРИ СПУСКАНЕ
При достигане на междинно закрепване пещернякът се закача с късия си ремък в карабинера на
закрепването, след което продължава спускането,
докато увисне на ремъка. Съоръжението се разкатава от въжето и се накатава отново на въжето
под закрепването. Съоръжението се фиксира, след
това се прехвърля водещият самохват, пещернякът стъпва в педала, повдига се, откача късия си
ремък от карабинера и плавно се отпуска, докато
увисне на седалката. Разфиксира съоръжението за
спускане и продължава спускането. При У закрепвания, направени с възел, ако не е предвиден карабинер за осигуряване, пещернякът се осигурява в
клупа на едното от рамената, но не през двойното въже на рамото, а само през единичното, така
че ако избие закрепването, пещернякът да остане
в ухото на възела.

Преминаване на отклонител.

След като премине закрепването и се увери, че
всичко е направено както трябва (и закрепването
и самото преминаване), пещернякът вика “СВОБОДНО” към колегите си отгоре, които би следвало да отговорят с „РАЗБРАНО“.
ПРЕМИНАВАНЕ НА ОТКЛОНИТЕЛ ПРИ
СПУСКАНЕ
Пещернякът се спуска, докато достигне отклонителя и фиксира съоръжението си за спускане.
Хваща се и се издърпва с две ръце за примката на
отклонителя, след което разкача карабинера му и
го закача отново над водещия си самохват.
ПРЕМИНАВАНЕ НА ПАНДЮЛ ПРИ СПУСКАНЕ
Пещернякът се спуска, докато слезе малко под
закрепванията на пандюла, фиксира съоръжението
си за спускане, хваща с две ръце въжето към закрепванията и се издърпва докато ги достигне.
С едната ръка трябва да се задържи, а с другата
закача карабинера на късия си ремък в карабинера на закрепването или в ухото на въжето при
У закрепвания от въже. След това разфиксира и
спуска, докато увисне на късия си ремък. Разкатава съоръжението за спускане и накатава на
въжето под закрепването, след което се фиксира.
Прехвърля се водещият самохват. Пещернякът се
повдига на педала, откача късия си ремък и се отпуска плавно, докато увисне на съоръжението си.
Преглежда дали всичко е наред, разфиксира и продължава спускането.

Снимки: Цветан Остромски
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ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪЗЕЛ ПРИ СПУСКАНЕ
Понякога се налага, например при по-дълги системи, да се свързват две въжета (снаждане на
въжета). Най-удобно за преминаване е когато въжетата се свързват едно с друго в закрепване, но
това не винаги е възможно и затова има случаи,
в които въжетата се снаждат в отвеса. Тогава
се получава възел, който пещернякът трябва да
премине. Съществуват няколко различни начина
за преминаване, но най-лесният и безпроблемен е
пещернякът да премине към изкачване непосредствено над възела и да го премине, слизайки на
самохвати и осигурявайки се в ухото на възела.
Пещернякът не трябва да забравя правилото винаги да бъде осигурен на две точки.
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СПУСКАНЕ

На входа на С20, Австрия.

Снимка: Антония Влайкова

ПРЕМИНАВАНЕ НА ТЕСНЯЦИ ПРИ СПУСКАНЕ
При спускане във вертикални тесняци съоръжението за спускане се закача на късия ремък,
вместо на майона. По този начин съоръжението
достига горе-долу до нивото на лицето, което
позволява на пещерняка да има достъп до него.
Тесняците са единственото място, в което не се
ползва самоосигуровка (водещ самохват) при неблокиращите съоръжения. Въпреки това, водещият
самохват трябва да бъде някъде, където може да
бъде достигнат и закачен на въжето в случай, че
се наложи да се изкачваме обратно. Удобен вариант е да се закачи някак към раменната част от
гръдната лента или просто да се прехвърли дългият ремък през рамо.
СМЯНА НА ПОСОКА ОТ СПУСКАНЕ КЪМ
ИЗКАЧВАНЕ
Смяната на посоката става, като пещернякът
фиксира съоръжението си за спускане, повдига водещия самохват максимално нагоре и стъпва в
педала. Отваря гръдния си самохват, изправя се
в педала, вкарва и закопчава въжето в гръдния самохват. Разкача съоръжението си за спускане и
може да започне да се катери.
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При някои въжета (обикновено по-твърдите)
спускането става трудно, особено за по-леките
пещерняци. Тогава, ако се използва рапел рак, може
да се намали броя на контактуващите звена на
рапел-рака с въжето. При десандьорите въжето се
подбутва, когато и това не е достатъчно - тогава се ползва т.нар. „С“ накатаване, което създава
много по-малко триене.
Друг често срещан проблем е увисването на
дългия ремък, поради забравяне на водещия самохват. За да продължи спускането при такава ситуация, пещернякът е необходимо да разтовари самохвата и да увисне на съоръжението си за спускане.
Това се постига по няколко начина в зависимост от
ползваното съоръжение, дължината на дългия осигурителен ремък, дължината и модела на педала.
При ползване на десандьор и добре прогонен дълъг
ремък пещернякът стъпва в педала (ако се наложи,
го удължава), повдига се и обира въже между десандьора и протриващия карабинер. След това може да
го фиксира и отпусне в седалката или просто задържа въжето под протриващия карабинер, отпуска
се и продължава спускането по стандартния начин.
Друг лесен начин за справяне с проблема е, ако педалът е с отделен карабинер, когато пещернякът
увисне на дългия ремък, фиксира съоръжението си
за спускане, разкача педала от водещия самохват
и го сдвоява. След това го закача на въжето точно над съоръжението си, стъпва в клупа на педала,
повдига се и придърпва водещия самохват надолу.
Връща педала в първоначалното му състояние, разфиксира и продължава спускането.
Когато обаче дългият ремък е прекалено дълъг,
пещернякът удължава педала си, стъпва в него

и се повдига, като закача и гръдния си самохват
към въжето. Ако се наложи, се повдига още малко,
обира излишното въже между гръдния самохват и
съоръжението си, фиксира последното и разкача
гръдния от въжето, като преминава отново в готовност за спускане. Оглежда дали всичко е наред, разфиксира и спуска.
СПУСКАНЕ НА САМОХВАТИ
Понякога пещернякът, спускайки се, стига до
поредното закрепване, но се оказва, че въжето от
долното закрепване е крайно недостатъчно, за
да накатае и фиксира съоръжението си. Причините за това могат да бъдат няколко: оставен къс
корем от екипиращите; въжето се е закачило на
някоя скална издатина; въжето се е усукало, коремът до долното закрепване също; друг пещерняк е пострадал и виси на въжето; има закачени
някакви тежки торби в корема до долното закрепване. Независимо каква е причината, единственият безопасен метод да се слезе е на самохвати. Спускането на самохвати е авариен метод
на придвижване, който се използва за кратки разстояния. Той включва последователно пренасяне
на тежестта на пещерняка от единия към другия
самохват, като тялото на спускащия се внимателно се придвижва надолу. При придвижване на
водещия самохват надолу, тежестта на пещерняка пада върху гръдния, като палецът на водещия
самохват се освобождава, но не се отваря изцяло.
След придвижването на двата самохвата максимално близо един до друг, пещернякът се изправя
в педала и се придвижва надолу, като освобождава
от тежест и избутва надолу гръдния самохват
с палец на полуотворено положение. Упражнението се повтаря до достигане на края на отвеса.
Никога не се отварят палците на самохватите
изцяло! Слизането на самохвати е бавно и трудоемко начинание, което при неправилно изпълнение
може да повреди въжето, затова трябва да бъде
безгрешно усвоено по време на тренировки и да се
прилага само в аварийни ситуации.
ИЗКАЧВАНЕ СЪС САМОХВАТИ
Подготовката за изкачване със самохвати
включва прогонване на педала и поставяне на крачен самохват (при наличие). Изкачването със самохвати започва със закачане на гръдния самохват
към въжето. Пещернякът обира елонгацията, изтегляйки въжето под самохвата, докато увисне и
закача водещия си самохват. Вкарва крак в педала
(правилно и по-удобно е левия крак да е в педала,

Движение по парапет.

Снимка: Цветан Остромски

изключение са случаите при травма или левичари),
повдига крака си, едновременно вдигайки и водещия
самохват, след което се изправя в педала. Първоначално повечето хора се затрудняват със запазване
на баланс и изморяват ръцете си, като се набират на тях. Правилната техника е кракът да се
избутва надолу и леко назад. След няколко “напомпвания” (повдигания на педала и изправяне в него)
пещернякът може да закачи и крачния си самохват,
което значително би го улеснило. Оттук могат да
се ползват две техники на катерене: техниката
“жаба” и техниката на разноименно катерене. При
техниката “жаба” пещернякът повдига двете си
ръце и двата крака едновременно, след което се изправя на педала на крачния самохват едновременно,
придържаики се с ръце за водещия самохват. Тази
техника е най-често ползваната и икономична откъм изразходени сили. Втората техника е по-бърза,
но много по-уморителна, особено в камбана. При
нея се редуват изправянията в педала и на крачния
самохват (наподобява изкачване по стълба), а ръцете се придържат съответно към водещия самохват едната и втората към въжето над водещия
самохват.
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ПРЕМИНАВАНЕ НА ЗАКРЕПВАНЕ ПРИ
ИЗКАЧВАНЕ
Когато пещернякът достигне междинно закрепване по време на изкачване, се осигурява с късия си
ремък в карабинера на закрепването, повдига се на
педала или крачния самохват, като едновременно с
това отваря палеца на гръдния си самохват. Заменяйки въжето със следващото, идващо от горното
закрепване, пещернякът затваря палеца на гръдния
самохват и обира елонгацията, след което сяда на
седалката и разкача крачния самохват, ако ползва
такъв. Прехвърля водещия си самохват на горното
въже над гръдния си самохват, проверява дали не
се е оплел, прави 1-2 помпания и разкача късия си
ремък от закрепването. Ако пещернякът катери с
ляв крак в педала, може да продължи катеренето, а
ако ползва десен крак, ще трябва да извади крака си
от педала и да прехвърли същия от другата страна
на въжето, така че да не се оплитат, после стъпва
в педала и продължава изкачването, като включва
и крачния самохват,
ПРЕМИНАВАНЕ НА ПАНДЮЛ ПРИ ИЗКАЧВАНЕ
Действията са същите, като при преминаване
на междинно закрепване. Единствената разлика е,
че след като откачи късия си ремък от карабинера
на закрепването, трябва да се задържи с ръце за
въжето на пандюла и да се отпусне плавно, докато
увисне под следващото закрепване.
ПРЕМИНАВАНЕ НА ТЕСНЯК ПРИ ИЗКАЧВАНЕ
При навлизане във вертикален тесняк при изкачване крачният самохват се разкача от въжето. Понякога, когато е много тясно, е удобно педалът да се удължи, защото няма място краката
да бъдат свити, а ръцете е удобно да са изпънати
нагоре, набирайки се на водещия самохват. При
навлизане в такива тесни места гръдният самохват може да бъде разкачен, защото опасността
от друсване на практика не съществува, но има
голяма вероятност да се наложи движение надолу
при евентуално заклещване. При закачен гръден
самохват и невъзможност да бъде достигнат съществува опасност от заклещване, без възможност за връщане обратно.

бинера, след което накатава и фиксира съоръжението към въжето. Сваля водещия самохват
на няколко сантиметра над гръдния, повдига се
в педала, разкача въжето от гръдния самохват
и затваря палеца му веднага. Отпуска се плавно, докато увисне на съоръжението си за спускане и оглежда дали всичко е наред. След това
може да разфиксира съоръжението и да започне
спускането.
ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪЗЕЛ ПРИ ИЗКАЧВАНЕ

ПРЕМИНАВАНЕ
ПО ТРОЛЕЙ
Тролеите са едни от най-атлетичните системи, които се налага да бъдат преминавани. Найобщо казано съществуват два вида тролеи - хоризонтални и наклонени.

Преминаването на възел при изкачване става,
като пещернякът се осигури в ухото на възела,
прехвърля първо водещия самохват, изпомпва един
път, повдига водещия максимално нагоре, изправя
се в педала и прехвърля и гръдния самохват. След
това може да разкачи осигуровката си и да продължи катеренето.
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗКАЧВАНЕ
СЪС САМОХВАТИ
При изкачване със самохвати, с наближаване
на закрепване, същото се товари все повече от
“помпането” на пещерняка, като стойностите на
натоварване могат да достигнат няколко пъти
теглото му.

Движение по тролей.

Снимка: Явор Шопов

След преминаване на закрепване пещернякът
трябва да провери позицията на планката му, карабинера и въжето.

Когато пещернякът иска да започне спускане от изкачване, закача съоръжението си за
спускане към майона и завива муфата на кара-

Не се катери срещу водопади. Понякога, когато
водата придойде, с водопадите падат и камъни,
клони и други твърди предмети, а и изтощение-

При хоризонтален тролей въжето е само едно
и служи за преминаване. Пещернякът е най-удобно
да се закачи с верига от два карабинера или карабинер и ролка между въжето и майона си, като
отделно закача карабинера на дългия си ремък към
тролея. Пещернякът се отпуска леко на тролея и
с плавни движения започва да се придвижва към
другия му край. След преминаване на средата тролеят става възходящ, тогава се включва и водещият самохват с включен във въжето карабинер
и започва придърпване с ръце. Въжетата на тролеите обикновено се разтягат и провисват от
тежестта, а последната част става най-трудна
за преминаване, като при евентуално достигане
на наклон около 45 градуса пещернякът може да
включи и гръдния си самохват. За улеснение може
да се използва и педала.

Стълбите дълго време са били единствените
средства за придвижване във вертикални пещери, но в момента са заменени почти изцяло от
техниката на единичното въже. В наши дни стълбичките не се ползват за проникване в дълбоки
пропасти. Но понякога на малки отвеси и пещери, където по принцип не се ползват въжета, но
има прагчета за преминаване, често се поставят
стълбички. Предимството на стълбичките е, че
човек не се нуждае от носене на специализирана
екипировка за преминаване, но то е доста по-силово и изисква добра издръжливост. Катеренето
става, като пещернякът се държи за стълбичката от обратната страна, а стъпването с единия
крак в стъпалата е на пета, при което кракът
се завърта от обратната страна. Това позволява
поддържането на най-добър баланс.

При изкачване пещернякът винаги трябва да
следи пътя на въжето над себе си и при досег на
същото със скала да промени позицията си така,
че да няма триене.

СМЯНА НА ПОСОКАТА ОТ ИЗКАЧВАНЕ КЪМ
СПУСКАНЕ

При наклонен тролей задължително се ползва
и второ въже. На практика то служи за движение
на пещерняка нагоре или надолу, а функцията на
въжето на тролея е да работи като отклонително
въже. При преминаване по такава конфигурация пещернякът се закача за допълнителното въже със
съоръжение за спускане или самохвати и закача
късия си ремък за тролея, който го отклонява.

ДВИЖЕНИЕ ПО СТЪЛБИЧКА

Пещернякът винаги се катери на гръден самохват и водещ самохват, осигурен с ремък, като
никога, освен в тесняци, не остава само на едно
от съоръженията. Причината за това е, че при
евентуално избиване на междинно закрепване е
възможно генерираната енергия на падането да
бъде по-висока от допустимата и самохватът ще
скъса оплетката на въжето. Крачният самохват
не е лично предпазно средство, а помощно.

При катерене с тежки торби умората настъпва по-бързо, най-икономичният за човешката енергия метод на катерене е стилът “жаба”, като не
се правят големи амплитуди на “помпането”, а поскоро средни. Крачният самохват значително улеснява катеренето.
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то и преохлаждането настъпват много бързо. По
правило екипирането на система за спускане избягва пътя на водата.

Спускане по наклонен тролей.

Снимка: Цветан Остромски

Осигуряването става, като спускащият се или
катерещ се пещерняк е осигуряван от негов колега с отделно въже. Ако движещият се пещерняк
иска да спре, то той се осигурява с ремък или верига от два карабинера към въжето на стълбичката, като никога не трябва да се закача директно
към някое стъпало. В случай че е екипирано въже,
успоредно на стълбата, пещернякът закача во91

тъй като измества центъра на тежестта му
изключително високо. Освен това в по-тесните
места изисква повече място, а и тежестта се
усеща повече.

Екипиране на непозната пещера в масива Тененгебирге 2015.
Снимка: Станимира Делева

дещия самохват на него и извършва слизане или
изкачване по стълбата, като придърпва или прибутва самохвата.
ПРЕНАСЯНЕ НА БАГАЖ
Всеки пещерняк носи със себе си и някакъв
багаж. Най-често същият е опакован в прониквачни торби, а те са оборудвани с прусъци, с
които обикновено се завързват отгоре и се прикачат към пещерняка. Закачането на торбите
става с отделен карабинер, който си върви с
всяка торба и се закача към майона на пещерняка (отдолу) или към специално подготвена за
това лента или примка. Прониквачката не се
носи на гръб, поради опасността да обърне пещерняка с главата надолу в случай на инцидент,

При катерене с тежки торби същите могат да
бъдат закачани от единия пещерняк по междинните закрепвания и изтегляни с въженце от другия.
Ако последният пещерняк иска да изтегля багажа си, има две опции, които изискват определени съоръжения (т.нар. джаджи). Първата джаджа
е допълнително въженце и карабинер и самохват,
а втората - кука fifi с 5 мм майон и въженце дълго, колкото дължината между закрепванията. При
първия вариант багажът се закача за самохвата,
който е закачен за основното въже, пещернякът
се катери с края на помощното въженце, което е
закачено с карабинер за самохвата и издърпва багажа си. При втория вариант багажът е закачен
на fifi-то, а майонът - за помощното въженце и fifiто. Последното пък е закачено на закрепването.
Пещернякът се катери с края на помощното въже
и изтегля багажа си, закачайки го на следващото
закрепване.
На трудните места торбите се подават една
по една.

Екипиране
Екипирането на пещери и пропасти е процес,
който цели обезопасяването на опасни участъци с цел безопасното преминаване на пещерняците. При екипирането се борави с няколко
прости правила, чието пренебрегване или недооценяване почти задължително води до нещастни случаи.
1. СЪОРЪЖЕНИЯ
Карабинери.
Карабинерите трябва да са с товароносимост над 2500 N, т.е. – да
издържат над 2,5 тона. Да имат
муфи и да са с голям просвет при отваряне на ключалката. Овалната симетрична форма е за предпочитане,
тъй като в такива карабинери може
да се ползва и ролка. Муфата е необходима, за да
предотврати случайното отваряне на ключалката
при движениена човек в отвеса.

Пещернякът трябва да внимава когато пренася торби, същите да не бутат камъни по системата!
АВТОР: ИВО КОЛЧАКОВ

Планки:
¾Лопатки
¾
– с проста конструкция,
леки, но не са подходящи за натоварвания встрани от оста им на симетрия. Добре изнасят възела на въжето далеч от скалата.
¾¾

За многократно ползване
- скъпи.

¾¾
Ъглови – най разпространените планки, допускащи частично
странично натоварване.
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¾¾ Таванни
– по-скъпи от ъгловите, но са найуниверсални, позволяващи закрепване
и на таван.
¾¾ Клинове:
–– Алпийски
поставят се в пукнатини на
скалата. Не е необходимо да се
пробива предварителен отвор.
Проблем с намирането на подходяща пукнатина на нужното място и на
подходящ клин за точно тази пукнатина.
При дълго пулсационно натоварване (при
катерене) имат недостатъка да се разхлабват и изваждат. Ползват се рядко в
спелеологията.
–– Ролплъгови
Тип “спит“. Най-ползваните
клинове. Имат кухо тяло и закалена и назъбена предна част,
позволяваща да си правят необходимия отвор без помощта
на шило или перфоратор. Правилно поставени, не стърчат от скалата, но създават доста вътрешни напрежения в нея, което изисква поставянето
им на минимум 50 см един от друг. Имат
живот около 10-15 години в зависимост
от това дали се обтичат от агресивна
вода или са на сух участък. Не бива да
се поставят на издатина, защото поради естеството си могат да я разрушат.
Ползват се с планка, с болт.
–– Анкери
Доста по-дълги от „спит“-овете, над 10 см. Имат почти същото гранично натоварване,
но не правят големи напрежения в скалата, което допуска близкото им поставяне. Изискват предварително пробиване
на отвор с шило или перфоратор. Лесно
и бързо поставяне. След дезекипиране
остават да стърчат 2-3 см от скалата.
Ползват се с планка, без болт.
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–– Лепени („лепеняци“)
В предварително пробит отвор
се смесват лепило и втвърдител, след което се поставя клинът в отвора. Ползват се при
по-рехави и меки скали или за изграждане
на постоянни маршрути. Недостатък –
не могат да се ползват веднага, поради
бавното втвърдяване на лепилото. Не е
нужна планка, тъй като завършват с ухо
за карабинер.
УДЪЛЖИТЕЛИ
Служат за изнасяне на въжето далеч от режещи ръбове и
издатини. Позволяват връзка с
въжето без карабинер. Изработени са от кевлар или спектра.
Поставят се с помощта на болт
към „спит“. Издържат на триене,
но не и на висока температура.
СТАТИЧНИ ЛЕНТИ
Служат за транслиране на
междинни опори или за връзка с
естествени такива .

МАШИНИ
В пещерите ползваме акумулаторни перфоратори, които
трябва да са леки, издръжливи и
надеждни. Да позволяват работа
с една ръка. Акумулаторите им е
добре да са литиеви и да са устойчиви на ниски
температури.

др.
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СПИТАРНИК
Представлява малка, здрава
кръстна торбичка, в която се
съхраняват:
–– чук,
–– ръкохватка за набиване на
спитове,
–– метчик за почистване на
резбите на стари клинове,
–– спитове с конуси, планки и

Всички изброени дотук съоръжения е необходимо да са сертифицирани от UIAA . Да не се ползват несертифицирани или непознати съоръжения.
При изтичане на срока им на годност следва своевременно да се подменят. Същото важи и ако в
процеса на експлоатация се появят пукнатини и
други деформации и нарушаване на целостта, особено при карабинерите, планките и удължителите.

Идеята на ТЕВ е, че най-слабото място в „системата“ са опорите. Те се създават субективно.
При разрушаването на която и да е от тях резултатът не трябва да е по-лош от описаните
критерии:
–– предходната опора трябва да е в състояние да поеме целия нов товар;
–– не се допуска падане с фактор, по-голям
от 0,5;

2. ОПОРИ

–– не се допуска удар в скалата;

¾¾ Естествени – това са всички опори с естествен произход като дървета, скални
халки, вторични образувания и др. Винаги
трябва да се внимава при използването на
естествени опори. Те ни спестяват време,
но това може и да е опасно. Например, при
ползването на дървета трябва да сме убедени, че дървото не е изсъхнало или изгнило. Сталагмитите като правило израстват
от калния под на пещерата и основата им
обикновено е нестабилна, въпреки по-внушителните си размери. Калцитната кора, покриваща пода около сталагмита, може лесно
да ви заблуди, че това е основна скала. Като
цяло – не е проблем да се ползват естествени опори, но след задължителна проверка
на здравината им и дублиране.

–– не се допуска падане от площадката;

¾¾ Изкуствени – поради недостатъците на
естествените опори и най-вече заради
липсата им на подходящото място се налага изграждане на изкуствени такива.
Това са гореизброените видове клинове,
които след проверка на здравината на скалата, се поставят на избраното от вас
място. Основното предимство на изкуствените опори е, че знаем каква е тяхната
издръжливост и имаме възможност да избираме оптималното им място в процеса
на екипиране.
Техниката на единичното въже (ТЕВ) е изградена на една презумция: ВЪЖЕТО НЕ МОЖЕ
ДА СЕ СКЪСА! И веднага се добавя ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО условие: ВЪЖЕТО НИКОГА НЕ БИВА ДА
ТРИЕ НАТОВАРЕНО В СКАЛАТА!
Спазвайки стриктно това простичко условие
при екипиране, ние си гарантираме безпроблемно и дългогодишно ходене по пещери. Дори еднократното нарушаване на това условие може
да доведе до сериозни негативни последствия.

¾¾ Дублиращо закрепване

–– осигурена е възможност за достъп до човека, попаднал в инцидент.
За постигането на тази цел се използват различни по вид и предназначение методи:
3. ЗАКРЕПВАНИЯ
¾¾ Подвеждащо към отвес

Основната му функция е да подсигури основното закрепване при евентуалното му разрушаване.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се поставя дублиращо закрепване в началото на нов отвес, дълъг пандюл и в краищата на натоварен парапет, както и на места,
при които разрушаването на опора ще доведе до
удар на въжето в скален ръб. Вместо дублиращо
закрепване, може да се изгради „Y“- закрепване, а
при нестабилна скала или очаквано голямо натоварване – да се изгради ринг.

Подходът към всеки отвесен, силно наклонен
или кален пасаж следва да се подсигури с хоризонтален подвеждащ парапет на минимум 3 м от
ръба на отвеса. За целта обикновено се ползват
здрави дървета около входа на пещерата, а в самата пещера, ако се налага, се изгражда изкуствена опора. Целта на този елемент е недопускането пещерняк да стои неосигурен близо до ръба
на отвеса.
¾¾ Начално закрепване
Това е първото закрепване в началото на всеки отвес. Поради важността му то задължително
се дублира, като дублирането задължително се
поставя над основното закрепване с минимален
корем.
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¾¾ Междинно закрепване
Служи за заобикаляне на опасни участъци като
лабилни камъни, водопади, изнасяне на системата
встрани от пътя на водата и падащи камъни от
по-горни отвеси. Другата функция на междинното закрепване е накъсване на големи отвеси на
участъци от по 20 м приблизително, което допуска повече пещерняци едновременно да са на въжето. Редуцирането на големи отвеси на по-къси
участъци повишава и сигурността на цялата система и облекчава комуникацията. Чрез междинни
закрепвания може да се избегнат и големи „камбани“, като системата се изнесе по стените.

¾¾ Отклоняващо закрепване
Служи за отклоняване на основната система
от скален ръб или друго препятствие и недопускане на въжето да трие в скалата. При сериозно
отклоняване на системата е нужно и отклоняващото закрепване да се дублира.
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¾¾ Ринг
Изграждането на ринг се ползва при недостатъчна здравина на скалата или при очакване на
повишено натоварване на опорите. Представлява
три опори, обединени с общ ринг, който разпределя равномерно натоварването при промяна на
ъгъла му.
4. ЕКИПИРАНЕ
Пропастите представляват елемента с найголям риск от сериозно или фатално нараняване
при инцидент. При екипирането на всеки отвес
трябва да се вземат специални мерки и да се обръща внимание на следните основни принципи:
Добре екипираната система е ергономична
и лесна за използване, изисква минимално количество усилия, а оттам и по-малко енергия (разбира се, при нормално физическо състояние и ниво
на опитност). В спелеологията натрупването на
изразходена енергия неизбежно води до изтощение, като първи потърпевш е най-слабият член на
групата. Екипирайте безопасно, така че ако се
разруши закрепване, това да не доведе до опасно
падане на пещерняка, нито да му попречи да продължи да се спуска или да се изкачва по въжето.
Добре екипираната система осигурява целостта на въжето, от което зависи живота на всички. Предпазвайте въжето от евентуално триене
в скалата, като използвате отклонители и прехвърляния. Въжето трябва винаги да виси далеч от
скалата. Добре екипираната система е безукорна
от самото начало. Да отложите нещо, което да
подобрите следващия път, е не само неефективно, но и опасно: желанието “да продължите” може
да провали добрите ви намерения.
Системата трябва да е проста, ясна и недвусмислена, и да показва очевидно и разбираемо начините на преминаване. Ако въжето е прекалено
дълго, излишното от него трябва да бъде накатано и винаги да има възел накрая, за да не стават
обърквания с това кое е рапелното въже. Внимавайте за камъни, особено в девствени галерии:
несигурни камъни, увиснали скали. Винаги обрушвайте и обезопасявайте пътя докато екипирате
и преди да продължите. Винаги екипирайте извън
зоната на евентуално наводнение, достатъчно
далеч от пътя на водата, за да се осигури авариен
изход дори и при необичайно вдигане нивото на водата. Добре екипираната система съответства
на основния принцип на пещерняка - уважение към
пещерата и опазването й.

В традиционния екип от двама пещерняци, първият екипира, а вторият му помага. Ролята на
втория е много по-малко вълнуваща, а и тъй като
този пещерняк извършва по-малко действия, на
него му става студено по-лесно. Възможно решение на проблема е ролите да се сменят от време
на време при условие, че и двамата са на едно и
също ниво. Най-ефикасен е екип от пещерняци със
сходен опит и ниво на подготовка, тъй като могат да сменят ролите си. Екип, в който само единият член е с достатъчно опит означава, че ако
и на него някой пасаж му бъде прекалено труден, е
станало време целият екип да се връща обратно.
Предварителна подготовка
¾¾ Избор на дължина на въжето. Ако клубът ви
поддържа добра база данни за различни пещери, би трябвало да можете да откриете
точната информация за следващото проникване в някоя позната пещера. Това, разбира се, не важи, когато става въпрос за новооткрита пещера или за продължаване изследването на някоя пещера. В този случай
ще трябва да познавате донякъде съответната планина или карстов район и особено
морфологията на познатите там пещери.
Това ще ви помогне да определите какво количество въжета са ви необходими. Количеството зависи от размера на проникващата група и предвидената продължителност
на проникването. Дебелината на въжето се
определя според техническото ниво на екипа и очакваната честота на използване.
Ако в клуба ви няма информация за пещерата,
която планирате да посетите, може да потърсите такава в интернет поместената база данни
на пещерите в България, част от интернет страницата на Българска федерация по спелеология
или да се обърнете към Комисията по картиране и
документация на пещери към БФСп.
¾¾ Предварителна проверка. Преди да приберете въжетата в прониквачните торби
или по време на самото накатаване трябва
да се провери още веднъж състоянието на
всички въжета. По време на тази последна
проверка всяко въже се разкатава и проверява визуално и на допир за евентуални нарушавания на оплетката или промени в диаметъра и мекотата, което е индикатор
за промяна на сърцевината. Важно е тази
последна проверка да бъде извършена, дори

и ако въжетата вече са били проверени по
време на последното пране. Всъщност ние
сме били свидетели на инциденти, когато
неправилно складираните въжета са били
откривани повредени или дори изядени от
гризачи!
¾¾ Направа на възел в края на въжето. Това е
по-сериозно, отколкото изглежда на пръв поглед. Сериозни и дори фатални падания са се
случвали и продължават да се случват, въпреки всички взети предпазни мерки поради
това, че не е бил поставен “спиращ” възел
на края на въжето, което се е оказало прекалено късо и не е стигало дъното на отвеса.
Този риск се улеснява донякъде от традиционната практика въжето да се оставя в
прониквачката по време на спускането. Ако
въжето се окаже късо, времето за спиране е
прекалено малко, тъй като краят на въжето
излиза от торбата в последния момент. В
този момент бавните рефлекси са гаранция
за свободно падане, освен ако няма възел на
края на въжето. Възелът може да бъде найобикновена не много стегната осмица и се
прави на около метър от края на въжето.
Ако се наложи свързване на две въжета, оплетете края на второто въже по осмицата
на първото. Възелът осмица на края на въжето е вашият “осигурителен възел”.
Обрушване
Това е действие, свързано с премахването на
лабилни камъни от линията на отвеса. Изискванията за безопасност налагат почистването на
отвеса от всякакви предмети, които в крайна
сметка могат да паднат в него: заклещените или
хлабави камъни, или натрупаната глина трябва да
бъдат избутани надолу. Това е добра възможност
за предварителен оглед. Ако сте стъпили на калцитна кора, тествайте я с няколко ритника - понякога корите са тънки и могат да се счупят от
тежестта ви.
Избор на маршрут
Трябва да намерите идеалната траектория
на спускането, която няма да допусне контакт
между скалата и въжето (а оттам и триенето
му), както и евентуално преминаване под водопад
в случай на внезапно наводнение. Това често ще ви
накара да се надвесите над отвеса или да се качите на камина до някое място, като това тряб97

ва да бъде правено само, ако някой ви осигурява.
Основното закрепване се поставя там, където
идеалната ос се пресича със скалата. Проверете
траекторията, като хвърлите камък или спуснете и разклатите въжето от тази точка.
Задължително дублирайте първото закрепване.
Никога не трябва напълно да изключвате възможността от разрушаването му. Съществуват хиляди причини за това: лоша скала, непоставяне на
конусче в спита, разрушаване на някаква скална
площадка, скъсване на главата на болта - това
са само няколко примера. Ако закрепването, на което висите се разруши и е единствено, вие ще
полетите надолу, без да имате подходящата екипировка или опит за аварийно приземяване. Никога
не поемайте този риск, независимо от дълбочината на отвеса.
Накъсване на отвеса
Дори и да сте екипирали правилно началото
на отвеса и въжето да виси в камбана, все някъде надолу то може да се допре до скалата. За
да избегнете това потенциално място на триене,
трябва да направите междинно закрепване. Разбира се, ще трябва да си зададете същите въпроси
по отношение на последствията от разрушаване
на закрепването върху въжето и върху вас. Отговорът ви във всяка ситуация ще определи дали
да дублирате или не новото закрепване. Освен че
ни гарантират безопасността, прехвърлянията
имат и друго предимство - те ускоряват движението на групата по въжето, тъй като на всяко
въже с отделно закрепване може да се закачи по
един пещерняк. Преди да направите междинното
прехвърляне, трябва да спрете и да освободите
и двете си ръце. Ако използвате обикновен десандьор, фиксирайте го, за да можете да се придвижвате по скалата с помощта на ръцете, ако
е необходимо. Ако на мястото, където искате да
направите прехвърлянето, няма удобни стъпки, небесната кука може да помогне в тези ситуации.
Закачена за осигурителния ремък, тя често помага да се захванете на някаква цепнатина. Можете да използвате и други помощни средства,
като клеми в малки цепки или примки през малки
образувания. След като направите закрепването,
трябва да прецените колко корем да оставите от
въжето, преди да го закачите за карабинера. Колегата след вас ще стигне до прехвърлянето, ще
се закачи за него и ще увисне на осигурителния си
ремък. Ще му трябва достатъчно корем във въже98

то, за да откачи десандьора. Ако се опитвате да
спестите въже чрез минимализиране на коремите, ще създадете проблеми при преминаване на
прехвърлянето, а това така или иначе ще наложи
промяна на екипираната система. Ако във въпросната пропаст има две или повече прехвърляния,
ще се наложи преправянето на всички следващи
прехвърляния, тъй като удължаването на горното
въже намалява долното.
Снаждане на въжета
Преминаването на възел
в камбана отнема време и
енергия. Винаги се опитвайте да правите прехвърляне,
когато въжето свърши или
малко преди това, ако, разбира се, конфигурацията
на пещерата го позволява.
Краят на горното въже се
закача за карабинера на закрепването с възел осмица,
като се оставя обичайно
необходимия корем. Ухото
на възела на долното въже минава през карабинера на закрепването, но и през ухото на възела на
горното въже в случай, че карабинерът се счупи
поради каквато и да е причина (корозия, странично
натоварване и пр.). Това се прави чрез оплитане
на възел осмица от долното въже през ухото на
възела на горното. Излишното въже не се оставя
да виси свободно, а се накатава.
Отбягване на препятствия
Извършва се чрез отклоняване на въжето от
пътя му. Неизбежно ще стигнете до ситуация, при
която въжето трие някъде. Чрез различни примки,
удължители и др. се решава и този проблем.

общия случай на отклонител с малък ъгъл изискванията към здравината на инвентара са по-ниски.
При разрушаване на отклонител следва завъртане
на спелеолога, но няма опасност от падане.
Недостатъци: По разделените с отклонител
части на въжето не могат да се придвижват
двама спелеолози, тъй като те не са с независими закрепвания. Ето защо при по-дълги отвеси и
многочислени групи се препоръчва направата на
междинни прехвърляния с цел по-бързо движение
по въжето. Отклонителите с ъгъл над 30 градуса
се минават по-трудно, особено с тежък товар. В
тази ситуация основното е да има удобни стъпки.
Екипирането на отклонител може и да изглежда
просто, но ако не е било съпроводено с адекватно обмисляне, преминаването му може бързо да се
превърне в кошмар.
Пандюли
Пандюлите са
елементи от системата,
които
са изнесени силно
встрани от пътя
й. Чрез тях можем
да променяме относително вертикалната
посока
на спускане и да я
изнасяме встрани
от пътя на водата
или евентуални каменопади. С пандюлите се достигат странични участъци, които извеждат от
отвеса, опори за направа на прехвърляния или успоредни галерии, които иначе биха били недостъпни. За екипиране на пандюл е необходимо да се залюлеете добре на въжето, докато не достигнете
целта си. Страничното отклонение, което може
да се постигне, е една четвърт от дължината на
въжето над вас. Или - ако сте на 40 м от горното
закрепване, може да се залюлеете 10 м странично,
като внимавате въжето да не се трие в скалата.

минаване на парапета. Когато подходът към отвеса
е по-труден, се налага екипиране на
осигурителен парапет, на който спелеологът увисва на
ремъка, на ръцете си или другояче. Ето защо над
основното закрепване се прави дублиращо, като
и двете трябва да са екипирани, без въжето да
трие. Двете начални закрепвания на отвеса от
другата страна на парапета се екипират по един
и същи начин, но планката, която се натоварва
от парапета, трябва да бъде поставена така, че
оста й да съвпада с оста на натоварения парапет. По своя характер парапетите се екипират
трудно и атлетично. С цел избягване на падания
с относително висок фактор парапетите трябва
да се екипират на височината на гърдите.
Избягвайте, доколкото е възможно, дългите
парапети без прехвърляния, тъй като при натоварване парапетът без прехвърляния увисва повече и
избутва горната част на тялото далеч от скалата, което се компенсира с ръце. С наближаване
края на парапета се изразходва повече енергия за
изкачването по въжето. Ако по средата скалата е
вдлъбната, ще бъдем далеч от нея и ще трябва да
гледаме на парапета като на тролей.

При по-трудните парапети е удобно и полезно
да се екипира и парапет за краката. Така се подобрява равновесието и се намалява увисването
в корема на въжето, а оттам - и износването на
самото въже.

Парапети

Предимства: Отклонителите се екипират и
се минават и в двете посоки по-лесно в сравнение
със закрепванията. За отклонителите е необходимо по-малко въже, тъй като не се оставя корем. В

Парапетите, както подсказва и името им, са
екипирани хоризонтални или наклонени участъци
от пещерата. Важно е да се знае, че началото
и краят им задължително се дублират и въжето
през опорите е с възможно най-малък провис. Разстоянието между опорите също трябва да е достатъчно малко (около 50 см) за по-лесното пре99

Тролеи
Тролеи наричаме парапети, фиксирани в началото и в края. Въжето между опорите предварително се натяга и фиксира. Самите опори се изграждат с рингове на 3 закрепвания. Ползват се в участъци, където другите елементи са неприложими.

Преминаване по тролей. Закачете се за въжето с късия осигурителен ремък и се отпуснете
под въжето с главата напред. Прекрачете въжето
с единия крак или качете и двата си крака отгоре
и ги кръстосайте. Дърпането става с ръце. Ако
тролеят е дълъг, използвайте два карабинера, закачени като верига към майона на сбруята. Закачете осигурителния ремък (или двата карабинера)
за въжето и се отпуснете под него. Придърпайте
се към въжето и закачете карабинера си за него
(направете същото в обратния ред, когато излизате от тролея). Ако използвате два карабинера,
закачени един за друг, ще се приближите към въжето и ще си осигурите по-голяма опора, а освен
това ще неутрализирате теглото на прониквачката (закачена с прусик за майона на сбруята). Когато достигнете частта от тролея, в която преминаването става на изкачване, по-лесно е да се
придвижвате, като използвате водещия си самохват. Той, естествено, трябва да бъде поставен в
правилната посока спрямо въжето, за да работи
коректно. Ако тролеят е по-стръмен, подгответе
си и гръдния самохват, с което ще дадете на ръцете си почивка. Карабинерите остават закачени
на въжето с цел допълнителна осигуровка.

5. ДЕЗЕКИПИРАНЕ
Това е процес на прибиране на цялата изградена
въжена система заедно с всички планки, удължители, статични ленти и карабинери от пещерата.
След дезекипирането не трябва да остават никакви последствия от пребиваването ни в пещерата.
Ролплъговите клинове и анкерите остават на ска100

лата. Логично е прибирането на инвентара да става отдолу-нагоре, като при преминаването на закрепванията същите се разкачат и се прибират в
торба. Ако не прибираме веднага въжето в торба,
е необходимо и развързване на възлите, защото при
последващото му изтегляне нагоре може те да се
закачат за някоя издатина или да попаднат в цепка
и да се наложи отново да екипираме и спускаме.
Металните елементи се поставят в долната част
на торбите, въжетата – отгоре.
6. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ
След дезекипирането и прибирането на материалната база е нужно в най-кратък срок същата
да бъде изпрана, почистена, изсушена и проверена
за дефекти, за да може безпроблемно да се използва и впоследствие.
Както се видя от досега написаното, екипирането не е механично спазване на определени правила, а и творчески процес. Добре екипираната
система е безопасна, въжето никъде не трие натоварено в скалата, преминаването на отделните
елементи е лесно и разбираемо. Сложно направени
системи, макар и безопасни, когато са изцапани с
кал и пещерняците са вече уморени, могат да доведат до непредвидени грешки. Екипиращият трябва
да предвижда тези възможности и да изгражда системата така, че тя да е достатъчно разбираема
и проста с цел избягване на двузначното й тълкуване. Преди изграждане на закрепване да се оцени
здравината на клина – вече има достатъчно стари
клинове, които са корозирали, разхлабени и опасни.
Всички висящи парчета от въже по системата
трябва да се накатават. Задължително е да се поставя възел в края на въжето, преди да бъде прибрано в торбата. Преди проникване задължително
се проверяват дължините на въжетата и тяхната
цялост. Проверяват се и другите съоръжения за
пукнатини и правилна работа.
Необходимо е винаги да се изгражда достатъчно дълъг и безопасен подход към отвеса. Дублирането на началните отвеси, натоварените парапети и дълги пандюли – също.
Всички тези изисквания не са каприз, а са писани в следствие на дългогодишни проучвания, опит
и инциденти. Стриктното им спазване ще доведе
до безпроблемни прониквания и много положителни
емоции, а пренебрегването на който и да е от тях
– до намесата на спасителния отряд.
АВТОР: КРАСИМИР КОЛЕВСКИ
Част от използваните илюстрации са от
„Техника на алпийската спелеология“ Жорж
Марбак, Бернард Турт, 2006

Проникване във
водни пещери
Водна пещера наричаме тази, в която периодично или постоянно има наличие на течаща
вода. Като правило тези пещери са хоризонтални, но има и голям брой изключения. Характерни
образувания за тях са : езера, синтрови езера,
сифони и полу-сифони, водопади, прагове и др.
Проникването в такива пещери е свързано с определени умения и специализирана екипировка. И
тук, както при другите пещерни обекти, пренебрегването на правилата води до риск от инциденти или инциденти.

Пещера Гейпинг Гил, Англия

Снимка: Кр. Колевски

ЕКИПИРОВКА
При проникване във водна пещера трябва да
сме подготвени с мисълта, че вероятно от пещерата няма да излезем сухи. Разбира се, има и
изключения. Изхождайки от това условие, че ще
сме мокри през по-голяма част от времето, е и
изборът на екипировка. Тъй като водата е идеален проводник на топлина и в добавка изпарението й е свързано с
поглъщане на голямо количество
топлинна енергия (ендотермична
реакция), следва екипировката ни
да е с максимално качествена изолация.
Най евтиният вариант е сух
костюм тип „садко“. Лек, тънък,
херметичен и евтин. Задължително се ползва с термобельо
отдолу и пещерния гащеризон

отгоре, тъй като при скъсване се пълни с вода и
се компрометира цялата екипировка.
Доста популярни са и „мокрите“ неопренови
костюми. Наричат се „мокри“, тъй като те допускат тънък слой вода да влезе между тялото ни и
неопрена. Тази вода се стопля от телесната ни
температура, а неопренът не позволява допълнителното й охлаждане от околната вода. Оптималната дебелина на неопрена е 5 мм. По-дебели неопрени държат по-топло, но от постоянния досег
с вода кожата ни омеква и бързо се протърква
на характерни места, особено ако има и участъци с активно физическо натоварване. Също така
неопренът ограничава движенията. Старите (над
10 г.) неопрени пък са с намалена еластичност.
Водата свободно циркулира в тях и изолиращите
им свойства са силно намалени. Един номер поголям неопрен от вашия размер води до същия негативен ефект. Тъй като неопрените са част от
леководолазната екипировка, цените им са сравнително високи. Скъсването на неопрена може да
не доведе до радикална промяна в комфорта ви, но
е икономически неизгодно, поради това добре е и
върху неопрена да се облече пещерен гащеризон.
Сухи костюми. Те са друга разновидност на леководолазните облекла, допускащи
да се ползват дори и в арктически води. Под сухия костюм може
да сложите сериозно количество
топли дрехи, а херметичността
му няма да позволи водата да ви
намокри. На врата и китките на
ръцете има меки маншони за херметичност, а обличането е през
гърба с водонепропусклив цип. Върху сухия костюм също трябва да
се облече пещерният гащеризон,
за да се намали рискът от скъсване. В момента (2019 г.) на пазара има бюджетни
сухи костюми без клапи за балансиране и цената
им е наполовина от неопреновите.
Осветление. Очевидно е, че осветлението
трябва да е херметично,
заедно с бокса за батериите. Разчетът на количеството е като при
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другите прониквания – три пъти повече от планираното, плюс задължителното резервно осветление.
Важно: Имайте предвид, че заради ниските
температури, във водни пещери батериите и
акумулаторите се изтощават около три пъти побързо от нормалното.

ТЕХНИКА НА ПРОНИКВАНЕ
С лодки
При проникване във водни пещери задължително условие е всички участници да могат да плуват.
Ако проникването е с лодки, те трябва да са поне

С плуване

Обувки. Ако ползвате сух костюм, е нужно обувките (ботушите) да са поне с един номер по-големи, тъй като тези костюми имат собствен чорап.
Важно е да се отбележи, че
ботушите не стоят толкова
сигурно на краката на спелеолозите, отколкото обувките.
Поради това, често се случва
някой ботуш да падне в езерата
на водните ни пещери и тогава се налага пещерняка да излиза към изхода с един ботуш.
Ръкавици. Подходящи са неопренови 3-4 мм или
леководолазни работни ръкавици. Чорапите са
също неопренови, а ако сте със сух костюм – вълнени. Ако в пещерата има езера, в които ще се
плува, е необходимо да имате
и неопреново боне. Прониквачната ви торба трябва да е с
отвори за изтичане на водата.
В случай че носите предмети,
които не бива да се мокрят (например газов котлон, кафеварка, храна), те следва да бъдат
поставени в херметичен бидон.
Лодки. Използват се за прекосяване на езера, за
транспорт на пещерняци и екипировка. Ползват
се максимум триместни надувни лодки с минимум
две независими въздушни камери. По-големи лодки
са много трудни за пренасяне
между езерата, поради голямото си тегло и обем, дори след
изпускане на въздуха. Лодките
трябва да са от здрав и износоустойчив материал. Греблата им задължително трябва да
са с положителна плаваемост.
Около борда на лодката следва
да има осигуровъчно въже и отделно въже за теглене.
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ве и сухи части тя се пренася внимателно, а ако
има теснини, трябва да се изпусне и след това да
се надуе отново. Спазването на тези правила в
практиката е показало, че опитните пещерняци
изключително рядко пукат лодките си, независимо
от степента на сложност на проникването.

ване на инцидент, така и за приготвяне на топли
течности по време на почивките. Движението в
такива пещери се извършва с газене или плуване.
При плуване трябва да се постави боне. Въпреки
положителната плаваемост на човек с такъв костюм, може да се ползва и надувна спасителна жилетка. При преминаване на сифон или полусифон тя
трябва да се изпусне. На много места най-лесно е
да се премине с катерене, но не над водата, а при
потопена голяма част от тялото. Тогава, благодарение на възникналата подемна сила от положителната плаваемост на хидрокостюма, силата за
задържане многократно намалява и е възможно да
се премине по хватки и стъпки с нищожни размери.
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

две (многокамерни) и да са постоянно оборудвани
с въженца по периферията за издърпване. Най-често използваните модели могат да носят двама
или трима човека. Влизането в лодката става тогава, когато тя е на достатъчно дълбоко място,
за да не се повреди в дъното. Вярно е, че така
хората веднага ще се намокрят, но както казахме в началото на лекцията - от водна пещера не
може да се излезе сух. Предварителното постепенно намокряне е полезно - то би предотвратило
хипотермичен шок при внезапно общо намокряне.
Единият от хората в лодката коленичи на носа и
внимава за остри подводни ребра или камъни. Ако
прецени, че рискът е твърде голям, сяда на носа с
крака, потопени във водата, като разчита, че ще
спре лодката с ботуши, ако срещне препятствие.
В такъв случай лодката трябва да се движи с ниска скорост. Вторият сяда на задния борд и изпълнява командите на човека на носа. Важно е да
не се стъпва на дъното (то провисва и може да
се среже или отлепи), а краката да се поставят
плътно до бордовете. Движението се извършва с
къси гребла или с прибутване от стените, ако ширината на галерията го позволява. Тесни места се
преминават със завъртане на лодката „на борд“ и
подпиране на камина или чрез събиране на двата
борда един към друг с ръце и стъпване по оста на
дъното. В някои случаи може да се наложи да се
изпусне въздух от лодката и после тя повторно да
се надуе. Така се преминава и през ниски места.
Ако е много ниско, ще се наложи да се излезе във
водата. Така може да се предотврати заклинването на лодката в тавана с човек в нея. През праго-

Пещера Душника.

Снимка: Кр. Колевски

В някои водни пещери проникването не се извършва с лодки, поради множеството стеснения
или преминаване през сифонни части. Тогава се
използват сухи хидрокостюми или неопрени. Скъсването им може да бъде много опасно. Рязкото нахлуване на студена вода към прегрялото от движенията тяло може да предизвика хипотермичен шок,
който при по-големи разлики в температурата се
характеризира с внезапна загуба на съзнание, а понякога и със смърт. Във всички случаи дори ефектът да е само преохлаждане, последствията са
тежки и могат доведат до бедствено положение
на цялата група. Тук рецепти за действие трудно могат да се предложат. Най-важна е профилактиката. Хидрокостюмът трябва да е защитен
отвсякъде, включително от протриване в ботушите със здрави чорапи. Движението трябва да
е плавно, без големи натоварвания, които могат
да причинят потене и намокряне от създалия се
кондензат. На всички по-тесни и опасни от закачване места трябва да се внимава. Във всички постудени пещери е добре да се носи малък газов
примус. Той може да се използва както при възник-

Преди всяко проникване във водна пещера задължително се прави инструктаж, на който се
припомнят основните опасности в пещерата,
проверява се надеждността на инвентара, лодките и личната екипировка. Припомнят се началните симптоми на хипотермия. Проверява се дали
всички могат да плуват. Почти всички водни пещери имат годишна цикличност в нивото на водата и връзка между атмосферните условия извън
пещерата и дебита на водата вътре в нея. Това
налага винаги преди проникване във водна пещера
да се провери прогнозата за времето и да се влиза само при благоприятна такава. Ниските температури на водите в нашата географска ширина
налагат много внимателно да подбираме както
собствената си екипировка, така и екипировката
на останалите. Само един участник да е с лоша
екипировка и цялото проникване се превръща в
спасителна акция. Във водните пещери най-голям е рискът от хипотермия. Всички участници
трябва да са запознати с основните симптоми
на хипотермията, да се наблюдават взаимно по
време на проникването и при първи признаци да се
вземат адекватни мерки. Избраната тактика на
проникване трябва да е съобразена и с избягването на дълги изчаквания в пещерата.
АВТОР: КРАСИМИР КОЛЕВСКИ
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Опасности в пещерите
Пещерите са места с особено сурова за живота среда. Като такива те представляват
потенциална опасност за живота и здравето
на изследователите си. Най-честите причини
за инциденти в пещери са: хипотермия, падане
от височина и удар от падащ предмет. Няма да
разглеждаме факторите като обективни и субективни. Нека просто изходим оттам, че във
всяка една ситуация, в която има наличие на
субект, вече имаме предпоставка за инцидент.
Наличието на адекватно обучение, правилната
техника на придвижване и надеждната екипировка свеждат тези опасности до минимум, но
не ги елиминират!
ПАДАНЕ
За да се намали рискът от падане, не са желателни преминавания на опасни участъци без осигуровка – прескачане на дупки в пода, слизане или
откатерване на скални прагове, преминаване по
наклонени скални козирки. Повечето такива начинания, колкото и лесни да изглеждат, често поради
малка грешка или неправилно оценяване на терена водят до сериозни травми. Не се препоръчват
също така подскачания, тичане или пързаляне.
При придвижването през труден участък под земята най-удачно е винаги да има поне три опорни
точки. Това означава три независими точки от тялото в контакт с неподвижни обекти от терена.
Често срещана грешка е след преминаване на вертикален пасаж части от екипировката да остават необезопасени: свободно влачещ се по земята
педал; незакопчана каска на главата; придържане
на водещия самохват в ръка, вместо да се закачи
по сбруята. Тези и още редица други грешки могат
до доведат до спъване и падане дори и при придвижване по равен терен.
ПАДАЩИ ПРЕДМЕТИ
Без значение от естеството на предмета – камък или част от инвентара: всичко, което, се движи свободно надолу, значи пада! Както в повечето случаи, така и тук субективният фактор играе решаваща роля за развоя
на събитията. Необходимо и задължително е:
- правилно обезопасяване и употреба на всички елементи от екипировката: свободни карабинери; от104

качени от ремъците самохвати; десандьори; каски;
- предварително почистване на подхода и самия отвес от лабилни камъни или клони;
- гласова сигнализация при установяване на падащ
обект (Не забравяй винаги да извикаш „КАМЪК!“),
без значение, какво пада по отвеса – самохват,
карабинер, шише с вода.)
Никога не стой в основата на отвеса. След
като вече си се спуснал, отдалечи се на безопасно разстояние оттам. Камъни често падат и от
само себе си!
ХИПОТЕРМИЯ
Пещерите, освен тъмни, са изключително
влажни и студени места. Именно последните два
фактора оказват крайно негативно влияние върху
организма. Неправилният подбор на дрехи, неправилното разпределение на силите и лошата преценка на заобикалящата среда могат да доведат
до постепенно изстиване на тялото. Когато телесната температура падне под 35о C, тялото започва да прави опити да се самосъхрани и насочва
кръвта към жизненоважните за живота органи с
приоритет, като намалява кръвоснабдяването в
крайниците. Това е и причината ръцете и краката
ни да изстиват първи. По-подробна информация за
настъпващите процеси има в раздела за долекарска помощ. Правилното оказване на първа помощ
обаче е точно толкова важно, колкото и превенцията на риска. Затова задължение на всеки член
от групата е да следи както своето, така и състоянието на останалите участници. Първите забележими признаци за преохлаждане на тялото са:
умора, сънливост, изтощение, лоша координация.
ГАЗ
Наличието на газ в пещерата е проблем, който
не бива да бъде подценяван. В пещерите е установявано наличието на метан, амоняк, сяра, въглероден окис, но най-често е възможно да се сблъскаме с висока концентрация на въглероден двуокис
(CO2). Той е газ без цвят и със специфична остра
миризма. Уви, острата миризма се усеща само при
много висока концентрация във въздуха и рядко се
долавя навреме. Първите признаци за високо съдържание на въглероден двуокис в пещерата са: за-

труднено дишане, усещане за умора и тревожност.
При по-висока концентрация или при продължително вдишване - главоболие и липса на внимание.
Най-простият и приложим тест е с открит пламък – при наличието на CO2 пламъкът гори със
странна форма или угасва бързо. При съмнение за
наличие на опасен газ в пещерата най-доброто
решение е цялата група да започне да се връща
към изхода, като това се случва с нормално темпо
и се запази самообладание.
ИЗГУБВАНЕ
Увлечен от любопитството и разглеждащ
подземните скални форми, човек лесно губи представа за изминатото разстояние и времето,
прекарано в пещерата. Да се изгубиш не е никак
трудна задача. „Я да видим какво има зад ъгъла?
Оттук надясно, малко ще се изкача нагоре, само
да надникна ето там!“ – посядаш за минута да си
поемеш въздух и поглеждайки назад, установяваш,
че не знаеш по кой път да се върнеш. Затова винаги при движение в пещерата поглеждай назад
и набелязвай характерни форми и особености на
релефа, по които лесно ще можеш да се ориентираш. Удобно е също така и оставянето на маркери като купчинки от камъни или кал, например.
В никакъв случай обаче не драскай по стените.
Освен че е проява на лош вкус и липса на възпитание, това е изключително животозастрашаваща постъпка, особено ако те види инструктор!
Окажеш ли се обаче изгубен, най-доброто, което
можеш да направиш, е да седнеш, да успокоиш дишането си и да чакаш на едно място. В пещерите
е изключително тихо, така че ако групата ти е
наблизо, ще успееш да ги чуеш и да им сигнализираш.
Наводнение
Повечето от пещерите, в които проникваме,
са образувани именно благодарение на силата на
водата. И както е известно – където е текло, пак
ще тече! При проникване във водни пещери винаги
трябва предварително да се отчита метеорологичната обстановка и да се следи за промени в
нивото на водата и силата на течението. Ако се
окажем в ситуация на наводнение без изход навън,
алтернативите не са много. Търсим по-високо и
по възможност сухо място в пещерата и незабавно предприемаме действия за запазване на телесната топлина. Препоръчително е да се направи и

разчет на храната, понеже е твърде вероятно да
се прекара в чакане повече от предвиденото за
изследване време. Правилно зададеното контролно
време и информация за участъците от пещерата,
планирани за посещение, ще улеснят издирващите
групи и ще намалят драстично времето за спасяване.
ДРУГИ ОПАСНОСТИ
Не всички срещани проблеми са свързани с наранявания. Съществуват още много опасности,
които не представляват реална опасност, но могат лесно да доведат до такава. Проблем с осветлението, заклещване в тесен участък, физическа
умора и невъзможност за продължаване – това са
само част от ситуациите, в които човек лесно
може да се озове при липса на правилна подготовка или при неправилна оценка на възможностите
си.
ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА
Изследването на неизвестното в комбинация с нивото на поемания риск винаги са били
основна движеща сила в спелеологията. В това
няма нищо лошо, но все пак е задължително, преди да се предприеме тази стъпка, да помислим
за безопасността си - да преценим и обсъдим
евентуалните проблеми или иначе казано – да
помислим за всичко, което може да се обърка.
Има няколко основни принципа, които не бива да
бъдат прескачани при планирано посещение в пещера.
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ И ПЛАНИРАНЕ
Набавянето на необходимата информация за
местността, пещерата и метеорологичната
прогноза е задължително, особено при изследване на непознат район. Важно е да се събере
колкото може повече информация – особености
на релефа, алтернативни маршрути, изходни
пунктове и близки населени места, разположение на речните корита, очаквани валежи и бури.
Всичката събрана информация освен че е ключова за правилната логистика на експедицията, е
и гаранция за безпроблемно и спокойно пребиваване под и над земята. Само за пример: ако пещерата, която смятаме да проучваме, е известна с подземните си реки и езера, узнаването за
предстоящи обилни валежи може да ни спести
куп главоболия.
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НИКОГА САМ
Проникването под земята сам е изключително опасно и глупаво начинание. Най-комфортната
група за каквито и да е подземни дейности е четири до шест човека. Така винаги сме сигурни, че
дори и при разкъсване на групата никой няма да
остане сам. Също така в случай на инцидент един
винаги може да остане при пострадалия, докато
другите двама излязат на повърхността, за да повикат помощ.
КОНТРОЛНО ВРЕМЕ
Винаги оставяй независим човек за свръзка – роднина, приятел, член на клуба. Сподели
му цялата информация относно проникването
– място, атмосферни условия, име на пещерата, GPS координати, време на влизане, очаквано време на излизане, телефон за връзка с Пещерно спасяване. Така в случай на инцидент, при
който е невъзможно да се сигнализира навреме, свръзката ти ще може да подаде сигнал до
спасителите. Естествено, не забравяй да й се
обадиш, когато всички сте на повърхността!
БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪРВО МЯСТО
Всеки един компромис е компромис със здравето и живота! Неправилно екипиране на вертикален участък, опасен или недублиран парапет, липса
на възел в края на въжето – винаги е по-добре да
се отдели минута за преправяне, отколкото да се
допусне възможността за инцидент.
ПОЗНАВАЙ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ
Никога не отивай извън пределите на собствения ти комфорт! Ако се чувстваш некомфортно,
най-правилното решение е да споделиш това с останалите от групата. Няма нищо обидно в това
да изкажеш опасенията си на глас. Спелеологията
е екипно занимание и цялата група трябва да се
съобразява с това.
ЯСНО СЪЗНАНИЕ
Наркотиците, алкохолът и всякакви други опиати са абсолютно забранени! Ясното съзнание и
възможността за правилна оценка на ситуацията
са от особено значение за безопасността на цялата група.
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ИНЦИДЕНТ
Колкото и добре да сме подготвени, инцидентите не могат да бъдат елиминирани изцяло.
Затова трябва да знаем как да реагираме в критични ситуации. Уви, не винаги имаме спасител
в групата, затова трябва всеки да е запознат с
основите положения при спасяване. Без значение
от естеството на инцидента – затрупване, наводнение, пострадал на въже – има няколко основни стъпки, които трябва да бъдат спазени.
СПОКОЙСТВИЕ И САМООБЛАДАНИЕ
Пренебрегнати
са
правила
за
безопасност. Някой е допуснал грешка. Факт
е, че сме изправени пред проблем. Трябва да се действа бързо и адекватно. СТОП!
Важното в случая е да не допускаме следваща
грешка, защото това ще доведе до ескалиране на
напрежението и генериране на нови ситуации, с
които да трябва да се справяме. Да, трудно е да
се запази самообладание в напрегната обстановка, но това е единственият начин, по който можеш да бъдеш полезен. Така че вдишай... издишай...

разполага към повторен инцидент, най-добре е да
се предприеме транспортиране до по-безопасно
място. Далеч от падащи камъни, течаща вода и
доколкото е възможно – достатъчно удобно за понататъшни манипулации.
МАНИПУЛАЦИИ ВЪРХУ ПОСТРАДАЛИЯ
Това може да се опише само с една дума – „Приоритети“.
Темата е по-детайлно описана в раздела за
долекарска помощ, но трябва да съблюдаваме за последователността на действията си.
Степенувани по важност, основните действия трябва да се насочат последователно към:
Кръвозагуба. При видимо кръвотечение първата ни
работа е да предотвратим кръвозагубата. Иначе
няма да има смисъл от всички последващи действия.
Дишане и пулс. Уверяваме се, че пострадалият
диша и няма нарушена циркулация на кръвния поток.
Изолация. Преди всичко не забравяй, че се намирате в пещера. В най-добрия вариант претърпелият инцидент ще се движи, макар и трудно,
на собствен ход. Дори и в този случай тяло-

то му ще губи много топлина, така че твоята
задача е да запазиш тази топлина в тялото.
Имобилизация. След като сме се погрижили за
всички важни стъпки, можем да предприемем мерки по обездвижване на предполагаеми фрактури.
Важно е това да се прави само при крайна необходимост и с повишено внимание. При наличие на
съмнения относно шинирането най-добре е да не
се предприемат подобни действия, а на пострадалия да се ограничат всякакви последващи движения.
И все пак, никой не е застрахован от злополука. Спелеологията е опасно занимание и средата, в която се практикува, е изключително
враждебна и сурова. Колкото и да сме подготвени и внимателни – човешко е да се греши. Едно
неправилно действие или допуснат компромис
са достатъчна предпоставка за инцидент. Затова бъдете наясно: рискът е реален и всички
отговаряме за здравето и живота на нас и на
хората около нас!
АВТОР: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ЛИЧНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪРВО МЯСТО
Това е златното правило на спасяването във
всяка сфера и във всеки аспект. Няма да си много полезен, ако в опита си да помогнеш, се хвърлиш самоотвержено и също пострадаш. Огледай
и прецени възможните подходи до пострадалия,
и избери най-безопасния за теб. Разбира се, няма
универсална формула – затрупан човек, заклещен,
ударен от каменопад, давещ се – винаги трябва да
вземеш решение според ситуацията.
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА
ПОСТРАДАЛИЯ
След като вече си достигнал пострадалия,
си изправен пред дилемата – да окажа ли първа
помощ на място или първо да го отведа на безопасно място? Тук решаващ фактор е субективната ти преценка. Да, възможно е пострадалият
да е с обилно кръвотечение или тежки фрактури
и това да налага незабавното оказване на първа
долекарска помощ, но тогава се връщаме рязко на
горната точка. Естествено, повечето от нас не
са доктори и е невъзможно да се вземе такова
решение, но в така създалата се ситуация е редно да се процедира по възможно най-адекватния
начин. Ако мястото на инцидента е опасно и пред107

Долекарска помощ при инциденти
в пещери – начално обучение
ТЕМИ
1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТРАДАЛ ПРИ
ИНЦИДЕНТ
2. КАРДИО-ПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ
3. ОБРАБОТКА НА РАНИ
4. ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ИЗГАРЯНИЯ
5. ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ТРАВМИ НА
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
6. ТРАВМА ПРИ ВИСЕНЕ
7. ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ХИПОТЕРМИЯ.
8. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛИЧНА АПТЕЧКА
Дейностите в пещери са свързани с невъзможността за своевременно получаване на медицинска помощ при инцидент. Това налага спелеолозите да притежават знания и практически умения
за оказване на долекарска помощ, тъй като това
е решаващо за спасяването на живота на пострадал при инцидент в пещера.

А. Оценката на мястото на инцидента.
Това е първата стъпка, която е добре да бъде
осъществена максимално бързо – в рамките на
по-малко от минута:
¾¾ Мястото на инцидента безопасно ли е в момента?
Ако не е – да предприемем действия за обезопасяване, а ако не е възможно – да решим дали
поемаме риска да окажем помощ.
¾¾ Положение на тялото – механизъм за получаване на травмите.
¾¾ Неестествено положение на крайниците –
белег за травми на кости и стави.
¾¾ Наличие на кръв – белег за кръвозагуба!
Веднага се пристъпва към кръвоспиране!!!
¾¾ Наличие на рани – белег за възможна кръвозагуба!
¾¾ Цвят на кожата – състояние на сърдечно
съдовата система! (Бледа кожа – кръвозагуба, преохлаждане. Зачервена кожа – топлинен удар, повишено артериално налягане,
алергична реакция).

Медицинската комисия на ECRA през 2016 година прие консенсус за нивата на компетентност
на спелеолозите при оказване на първа помощ в
пещери. Разглежданите в това ръководство теми
се отнасят за начален курс по спелеология.

Б. Разпитване на пострадалия и (или) на очевидци на инцидента

Предложените текстове са учебно помагало
и не могат да заместят провежданото от лекар
теоретично и практическо обучение в рамките на
началния курс по спелеология.

Получава се информация за самият инцидент,
за степента на съхраненост на съзнанието на
пострадалия, оплакванията към момента и здравната му история.

Поддържането на уменията изисква периодични
тренировки с интервал не по-голям от 6 месеца.

Въпросите, които следва да бъдат зададени:

1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТРАДАЛ ПРИ
ИНЦИДЕНТ В ПЕЩЕРА.
Правилната и бърза оценка на състоянието на
пострадалия е от изключителна важност за оказването на адекватна долекарска помощ. Ето защо
е разработен алгоритъм за изследване, който да
позволява максимално бързо и възможно най-точно
обективизиране на получените увреждания:
А. Оценка на мястото на инцидента.
Б. Разпитване на пострадалия или на очевидци
на инцидента.
С. Преглед на пострадалия.
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¾¾ Как се казва? На колко години е? Къде живее?
¾¾ Къде се намира?
¾¾ Кой ден е днес?
(Всеки в ясно съзнание би следвало да може да
отговори на тези въпроси. Невъзможността да
се да даде отговор на някой от тях е симптом
за нарушено съзнание и следва да се предполага
засягане на мозъка!)
¾¾ Какво се е случило? (Информация доколко
е съхранена паметта на пострадалия и за
историята на инцидента. Невъзможността
да си спомни какво се е случило предполага
възможна преходна загуба на съзнание или

нарушение на паметта.)
¾¾ Какви са оплакванията? Къде го боли или
какви други симптоми има?
¾¾ Има ли хронични заболявания? От колко
време, в какво се проявяват и колко често?

преминава към сърдечна и дихателна ресусцитация (виж част 2).
Преглед на цялото тяло:
ГЛАВА



¾¾ Провежда ли някакво лечение? Какви медикаменти приема, носи ли ги със себе си?

ШИЯ



¾¾ Има ли АЛЕРГИЯ?

ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ



С. Преглед на пострадалия.

ГРЪДЕН КОШ

Прегледът има за цел да оцени качествено и
количествено основните жизнени показатели на
пострадалия, да определи общото състояние и да
локализира получените травми и увреждания.
Прегледът също следва определена последователност с цел за кратко време да се получи възможно най-пълна информация за състоянието на
пострадалия. Винаги следва да се извършва пълен
преглед, независимо от убеждението ни, че сме
наясно каква е травмата. Не винаги мястото с
най-силна болка е място на най-тежката травма!
Да не се извърши цялостен преглед означава
да се изложи живота на пострадалия на риск,
тъй като е възможно да изпуснем важен симптом!
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕГЛЕДА:
Съзнание: бърза оценка с въпросите:
КАК СЕ КАЗВАТЕ?
КОЙ ДЕН СМЕ ДНЕС?
ЗНАЕТЕ ЛИ КЪДЕ СЕ НАМИРАТЕ?



КОРЕМ



ТАЗ



ГОРНИ КРАЙНИЦИ



ДОЛНИ КРАЙНИЦИ
Глава:
–– Конфигурация – има ли деформации?
–– Видими наранявания – има ли наранявания?
–– Зеници – симетрични ли са, с нормален
диаметър ли са, свиват ли се при по силна светлина?
–– Носна, устна кухина, уши – има ли наранявания, кървене?
–– Внимателно търсене на болезненост и
деформации с двете ръце едновременно.
Шия:

Дишане.
Изследваме след осигурена проходимост на дихателните пътища!
Дишането следва да е
ритмично, с честота 14-18
вдишвания за минута.

–– Конфигурация – има ли деформации?
–– Видими наранявания – има ли наранявания?
–– Внимателно търсене на болезненост и
деформации с двете ръце едновременно
по хода на прешлените.
–– При съмнение за травма – постави шийна яка, преди да продължиш прегледа!
Гръбначен стълб:

Кръвообращение.
Регистрира се пулс на сънната артерия. Той следва да
е ритмичен с честота 60-100
в минута.
При липса на дишане и сърдечна дейност незабавно се

–– Внимателно, симетрично, с двете ръце
се търси болка и (или) деформации по
хода на гръбначния стълб.
–– Не допускай движение при съмнение за
гръбначна или шийна травма! Изискай
от спасителите още на този етап вакуум матрак!
109

Гръден кош:
–– Оглед за видими наранявания и деформации.
–– Подвижност на двете гръдни половини.
–– Симетрично изследване с ръце на ребрата за болезненост и деформации.
Корем:
–– Под, на или над нивото на гръдния кош е
коремът?
–– Има ли видими наранявания?
–– С ръце с умерен натиск се търсят болезнени зони.
Таз:
–– Има ли видими наранявания?

татъшните ни действия за оказване на долекарска помощ на място до идване на спасителен
екип!
2. КАРДИО-ПУЛМОНАЛНАТА РЕСУСЦИТАЦИЯ
(КПР) е комплекс от действия за възстановяване
на преустановени основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане, функции на централната
нервна система).
Ранната ресусцитация и навременната дефибрилация (в рамките на 1-2 минути) могат да увеличат шанса за оживяване до > 60%.
Верига на оцеляването – последователност
от бързи и ефективни действия за спасяване на
живота на пострадал с преустановени основни
жизнени функции.

–– Симетрично се притискат с длани криловидните кости към средата. При поява или засилване на болката – вероятно
счупване на тазови кости!
–– Има ли кръв в урината?
Горни крайници:
–– Ако има видими наранявания - кръвоспиране!
–– Симетрично последователно изследване на: ключици ð лопатки ð раменни
стави ð мишници ð лакътни стави ð
предмишници ð гривнени стави ð длани
ð пръсти.
Долни крайници:
–– Ако има видими наранявания - кръвоспиране!
–– Има ли деформации?
–– Симетрично последователно изследване на: тазобедрени стави ð бедра ð
коленни стави ð подбедрици ð глезенни
стави ð стъпала ð пръсти.
След завършване на изследването следва да обобщим получената информация – пол и възраст на
пострадалия; къде и при какви обстоятелства
е станал инцидентът; степен на съзнание; жизнени показатели; травми; съпътстващи заболявания и алергии.
Това е и информацията, която кратко и ясно
трябва да предадем, искайки помощ!
Това е информацията, която определя по-на110

Притискането се извършва с прави ръце, „заключени
лакти“, като движението е
от кръста на оказващия помощ.

Ако пострадалият е в
безсъзнание, незабавно осигуряваме проходимост на
дихателните пътища с повдигане на брадичката и отвеждане на главата назад.

Следват 2 обдишвания
„уста в уста“ .

Внимателно и в рамките
на 10 секунди слушаме за
шум от дишане и наблюдаваме за движение гръдния кош.

Ако пострадалият диша и няма съмнение за
травма на гръбначния стълб, е желателно да се
постави в странично стабилно положение, за да
се предотврати запушване на дихателните пътища при повръщане.

–– Има или не задържане на урина?

–– Има ли деформации?

След обезопасяване на мястото на инцидента се проверява дали пострадалият е в съзнание.
Това става с леко разтърсване и опит да се установи словесен контакт.

Внимаваме брадичката да е повдигната, да сме
запушили носа и при вдухване на поетия от нас
въздух гръдния кош на пострадалия да се повдигне.
Ако това не се случи – незабавна корекция на позицията на главата и осигуряване на проходимост
на дихателните пътища, тъй като в противен
случай вдухваният въздух попада през хранопровода в стомаха на пострадалия!
Продължаваме с ресусцитация в съотношение
30:2.

Верига на оцеляването

Кардио-пулмоналната ресусцитация следва
строг алгоритъм на действията. Немедицински
лица следва да извършват единствено основна
поддръжка на жизнени функции (Basic Life Support –
BLS), след като са обучени за това.

Ако пострадалият не диша, в рамките на 10
секунди определяме има или не сърдечна дейност,
изследвайки пулс на сънната артерия.
Ако няма пулс – започваме с 30 сърдечни компресии!
zz Поставете едната длан в центъра на гръдния кош
zz Сложете другата длан отгоре
zz Сключете пръстите на двете ръце
zz Притискайте гръдния кош с:
–– Честота 100/мин
–– Дълбочина 4-5 см
–– Еднаква продължителност на притискането и отпускането
zz Ако е възможно, извършващият КПР да се
сменя на всеки 2 минути
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3. ОБРАБОТКА НА РАНИ.
Нарушаването целостта на кожата под въздействието на травматичен агент се нарича
рана. Раните представляват опасност поради съпътстващата ги загуба на кръв и възможността
за развитие на инфекция на наранените тъкани.
Ето защо долекарската помощ е фокусирана върху ограничаване на кръвозагубата и първичната
обработка на раната с цел предотвратяване на
развититето на инфекциозен процес.

Най-бързият и ефикасен метод е притискането
директно върху мястото на изтичане на кръвта.
Притискането се извършва с марля или директно с
пръсти при задължително използване на ръкавици.

При засягане на периферни артерии с малък диаметър, при венозно и капилярно кръвотечение се
прави тампонираща превръзка след първична обработка на раната.

Не използвайте йодна тинктура (спиртния
разтвор на йод) за обработка на рани!

Тампониращата превръзка се изпълнява, като
върху раневата повърхност се постави поне четирислоен марлен компрес. Върху него се поставя
неразвито руло бинт, върху което се прави стегната циркулярна превръзка.

Върху раневата повърхност се поставя марлен компрес (не по-малко от четири слоя марля),
напоен с Йодповидон (Браунол, Йодасепт). Прави се
тампонираща превръзка при необходимост от кръвоспиране или стегната циркулярна превръзка при
по-леки наранявания с капилярно кръвотечение.
Внимание! Под стегната превръзка се разбира
превръзка, осъществяваща компресия върху раневата повърхност. Не бива да се допуска превръзката да нарушава кръвоснабдяването на крайника!

Следната последователност от действия се
прилага при рани:
Временно кръвоспиране.



Обработка на полето около раната.



Обработка на раневата повърхност.



Превръзка на раната.
Временното кръвоспиране предотвратява
по-нататъшна кръвозагуба. В зависимост от вида
на засегнатите кръвоносни съдове кръвотечението се разделя на артериално, венозно и капилярно.
Животозастрашаващо е артериалното кръвотечение, поради по-високото налягане в тази част
на кръвоносната система и високия дебит, с който кръвта изтича в резултат на това. То се характеризира с изтичаща на пулсации силна струя
от мястото на засегнатия кръвоносен съд.
При венозното кръвотечение кръвозагубата
за единица време е по-малка, кръвта изтича побавно и не се наблюдават пулсации.

Директно притискане на мястото на кървене

4. ТРАВМИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

След незабавното кръвоспиране чрез директно притискане се преминава към кръвоспиране с
различни средства в зависимост от вида на кръвотечението.

4.1. Травми на ставите
Контузия – най-често от директен удар върху
ставата. Налични са болка и оток на ставата,
без да е променена нейната конфигурация и обемът на извършваните движения.

При засягане на артерии с голям диаметър
се налага пристягане на крайника над мястото
на кървене с импровизиран турникет.
Най-лесно импровизиран турникет може да
бъде направен с триъгълна кърпа, помощно въже
(прусик) или лента. Със средството, с което се
разполага, се прави котвен възел над мястото на
кървене, след което се притягат двата свободни
края в противоположни посоки, докато кървенето
спре. Двата края се фиксират с възел.
Внимание! Пристягането да се извършва
след подлагане на плат (ръкав, крачол, кърпа)
под пристягащото средство. В противен случай съществува опасност от допълнително нараняване на кожата!

Капилярното кръвотечение е с най-малка степен на опасност, тъй като се получава при нарушаване целостта на капилярите – съдове с относително най-малък диаметър.

Тампонираща превръзка

Внимание! Ако превръзката се напоява с кръв,
след като бъде направена, това означава, че е
недостатъчна за временно кръвоспиране. В този
случай се поставя импровизиран турникет над
мястото на нараняване и се спазва правилото за
перидичното му отпускане!
¾¾ Обработка на полето около раната
Полето около раната се почиства с разтвор на
Йодповидон в посока от раневите ръбове навън.
Могат да бъдат използвани също 70% спиртен
разтвор и йод-бензин.
¾¾ Обработка на раневата повърхност
Отстраняват се внимателно чуждите тела,
които са изцяло видими. Чужди тела, които проникват в дълбочина, не се отстраняват!

Животоспасяваща манипулация е бързото кръвоспиране при артериално кръвотечение и при венозно – със засягане на по-големи вени.
Импровизиран турникет

Внимание! Поставеният турникет спира притока на кръв към крайника. Необходимо е на 15 минути отпускането му за кратко (до порозовяване
на цвета на кожата на крайника) за възстановяване на кръвотока в областта!
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¾¾ Превръзка на раната

Извършва се дезинфекция на раната с марля,
напоена с йодповидон (браунол, йодасепт), като
почистването се извършва от центъра към периферията на раната.
Внимание! За почистване на раневата повърхност се използва само марля! Не използвайте памук!

Навяхване – в резултат от усукване или друго натоварване в нефизиологична равнина на движение в ставата. Ставните повърхности се изместват временно една спряма друга. Наблюдава
се оток, болка и ограничение на движенията, но
конфигурацията на ставата е съхранена.
Изкълчване – трайно разместване на ставните повърхности една спрямо друга в резултат на
натоварване в нефизиологична равнина на движение. Ставата е деформирана, движенията са блокирани механично.
Първа помощ – ПРАВИЛО НА ТРИТЕ „О“:
Охлаждане – лед през кърпа за 10 минути на
всеки 3 часа в първите 72 часа от травмата!
Не затопляй!
Обездвижване – контузия и навяхване със стабилизираща превръзка. Изкълчване – шиниране без да се правят опити за наместване!
Обезболяване – с медикаменти, които пострадалият ползва и е сигурно, че не е алергичен
към тях!
Задължителна консултация с ортопед-травматолог!
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4.2. Травми на костите
Счупвания (фрактури) – нарушаване целостта на костта в резултат от въздействието на
травматичен агент.
В зависимост от това дали е нарушена целостта на кожата над счупването или не, се различават открити и закрити счупвания (фрактури).
Долекарската помощ при счупвания се състои
в правилното обездвижване и транспортирането
на пострадалия до болнично заведение.
Основно правило е да се обездвижат с помощта
на готови или импровизирани средства две съседни
на счупването стави.
В случай на счупвания на прешлени, тазови
кости или бедрена кост не се предприема обездвижване с импровизирани средства! Осигурява се затопляне на тялото на пострадалия и се
изчаква идването на спасителен екип и транспорт на пострадалия с вакуум матрак!
5. ТРАВМА ПРИ ВИСЕНЕ
Травмата при висене е животозастрашаващо
състояние, настъпващо в резултат на висене на
обвръзка при практикуване на дейности с използване на осигурително въже.
При висене, като следствие от вертикалното
положение на тялото и притискането на долните
крайници от седалката, настъпва промяна на кръвотока – стига се до застой в долните крайници,
като по този начин намалява притокът на кръв
към сърцето, а оттам - и до мозъка. Тъй като е
помпа с позитивно налягане, намаляването на притока на кръв към сърцето затруднява работата
му. За да се преодолее гравитационното налягане и да се осигури връщането на циркулиращата
кръв към сърцето, съществува механизъм, наречен
мускулна помпа. Вените на долните крайници са
разположени между двигателните мускули, така че
когато краката се движат, вените се притискат
и кръвта в тях се изпомпва в посока на сърцето.
Разположените в тях клапи допринасят за еднопосочното движение на кръвта. При принудителното вертикално позициониране на тялото при
висене без възможност за движение мускулната
помпа не работи ефективно. До сърцето не достига достатъчно кръв. Пулсът се ускорява, дишането се учестява, но това не може да компенсира
дефицита и артериалното налягане се понижава,
до мозъка не достига достатъчно кръв и се стига
до загуба на съзнание.
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Заедно с това в долните крайници се депонира
кръв с високо съдържание на отпадни продукти на
обмяната и въглероден диоксид. След оказване на
помощ, ако тялото на пострадалия се постави в
хоризонтално положение, депонираната в долните
крайници „токсична“ кръв ще навлезе в кръвообращението и ще доведе до увреждане на функцията на сърцето и бъбреците, което би довело до
смърт. Този процес, веднъж започнал, не подлежи
на контрол и е необратим!

zz Дихателна честота 12-8 /мин.
zz Понижение на артериалното налягане.
Трета степен
(пострадалият е в безсъзнание, има наличие на
дишане и пулс):
zz Ректална температура под 29°С.
zz Пострадалият е в безсъзнание.
zz Трайни контрактури на крайниците .

За да се избегне това, всеки пострадал при
травма при висене се оставя за поне 30 минути
в седнало положение!

zz Пулсът е аритмичен, недоловим в периферията с честота под 32 уд./мин.

Превенцията на травма при висене се състои
в поддържане функцията на мускулната помпа при
висене чрез активно движение на долните крайници на всеки 5 минути и стъпване в примка или
педал, за да се намали компресията от лентите
на седалката върху бедрата!

zz Аритмично и забавено дишане с честота
3-4/мин.

6. ОБЩО ПРЕОХЛАЖДАНЕ НА ОРГАНИЗМА (ХИПОТЕРМИЯ)
Понижаването на температурата на
тялото под 35°С се нарича хипотермия.
Степени на хипотермия
Първа степен
(пострадалият е в съзнание и трепери):
zz Ректална температура 35°С – 33°С
zz Съзнанието е запазено

zz Понижено артериално налягане.

¾¾ Изолиране от студа с фолио със сребърната
страна към тялото на пострадалия.
¾¾ Затопляне с химически грейки с приоритет
на телесното ядро.
¾¾ Ако пострадалият е в съзнание, се дават
топли (в никакъв случай горещи) течности
с високо съдържание на захар.
¾¾ Не се дават вещества, предизвикващи
спазъм на периферните кръвоносни съдове
(кафе, енергийни напитки, не се допуска тютюнопушене).
7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛИЧНА АПТЕЧКА:
Самсплинт шина - 1 бр.

zz Липса на контрол на тазовите резервоари.

Триъгълна кърпа - 1 бр.

zz Мидриаза, отслабен до липсващ зеничен
рефлекс.

Марли 5 см х 5см - 10 бр.

Четвърта степен:

Бинтове плетени 10 см х 10 м - 2 бр.
Левкопласт - 1 ролка.
Браунол - 1 флакон.

zz Ректална температура под 24°С.

Термоизолационно фолио - 1 бр.

zz Посарадалият е в безсъзнание.

Обезболяващ медикамент.

zz Липса на дишане.

Химически грейки - 2 бр.

zz Липса на пулс.

Ръкавици - 2 чифта.

Правилните действия за оказване на долекарска
помощ са следните:
¾¾ Недопускане на движение на тялото на пострадалия при 2-ра и следващи степени.

АВТОР: Д-Р БЕНЖАМЕН МЕНТЕШЕВ
СНИМКИ: EUROPEAN RESUSCITATION
COUNCIL, WWW.ERC.EDU

zz Треперене, което не може да бъде волево
контролирано
zz Бледа кожа
zz Вяли движения, обща слабост, апатия, бавен говор.
zz Пулсова честота 60-66 уд./мин.
zz АН в референтни стойности, в някои случаи слабо повишено
zz Дихателната честота е запазена.
Втора степен
(пострадалият все още е в съзнание, но вече
не трепери):
zz Ректална температура 32°С - 29°С.
zz Сънливост.
zz Понижена двигателна активност.
zz Бледа и студена кожа.
zz Пулсова честота 58-32 уд./мин.
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Как да реагираме при
инцидент в пещера –
основни стъпки

Телефони за спешни случаи и данни за контакт
при инцидент в пещера в някои европейски страни
ДЪРЖАВА

УЕБСАЙТ

Австрия

140

www.oehr.at

Белгия

+32 04 257 6600

www.speleosecours.be

Босна и Херцеговина

+387 63 11 22 33

www.gss.ba

1. Без паника! – първата грешка води до други.

България

112

www.caverescue.bg

2. Обезопасяване на пострадалия и групата (от падащи камъни,
вода, др.).

Великобритания

999, попитайте за полицията, а след това за
пещерното спасяване

www.caverescue.org.uk

Германия

Списък с телефони по региони

www.hrvd.de

Гърция

Гръцко спелеоложко дружество:
+30 6973 390223
+30 6944 152616
+30 6973 016885
+30 6932 995640
Гръцка федерация по спелеология
+30 6946 193 873

3. Оценка на състоянието (пулс, дишане) и реанимация, ако е нужно.
4. Изследване за травми и третиране.
5. Известяване за инцидента. Един човек остава с пострадалия, друг излиза, за да
извести. Пострадал в безсъзнание не се оставя сам!
6. Подаване на сигнал към Пещерно спасяване с информация за инцидента.
7. Импровизиране на бивак за пострадалия.

Испания

112

Италия

112 или 118

Полша

TOPR
+48 601-100-300
+48 18 20 63 444
Cave Rescue Group
+48 514 257 317

8. При промяна в състоянието се известява отново.

Информация за подаване при инцидент

www.ese.edu.gr

www.fhs.gr

www.soccorsospeleo.it
www.topr.pl
http://pza.org.pl/jaskinie/grj/info

Португалия

+351 967094948

www.fpe-espeleo.org
www.salvaspeo.ro

•

Къде и кога е станал инцидентът? (име на пещера, достъп, координати, час)

Румъния

+40-259-431-069

•

Кой подава сигнала? (имена, телефонен номер, квалификация)

Словакия

18300

•

Какво се е случило? (точно описание на инцидента)
Словения

112
+ 386 51 630 670
+ 386 51 630 680

jamarska-zveza.si

Сърбия

192, 193, 194

www.gss.rs

Турция

+90 532 453 28 02

www.tumaf.org

Унгария

112

www.caverescue.hu

Франция

0800 121 123

www.speleo-secoursfrancais.com

Хърватия

112
+385 91 21 23 009
+385 91 51 79 431

www.gss.hr

Черна гора

040 256 084

www.gss-cg.me

Чехия

+420 721 900 970, +420 603 936 689

www.caverescue.cz

Швейцария

1414

www.speleosecours.ch

•

Колко души са пострадали и какви са травмите? (пол, възраст, имена, травми, в какво
състояние са)

•

Каква помощ е оказана на пострадалите до момента?

•

Колко души и с каква квалификация са на мястото на инцидента, които могат да
помогнат?

ПРИ ИНЦИДЕНТ В ПЕЩЕРА СИГНАЛИЗИРАЙТЕ ВЕДНАГА НА ПЕЩЕРНО СПАСЯВАНЕ.
АКТУАЛНИТЕ КОНТАКТИ НА „ПЕЩЕРНО СПАСЯВАНЕ“, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА
WWW.CAVERESCUE.BG/CONTACTS.
ПРИ НУЖДА, МОЖЕ ДА СЕ СИГНАЛИЗИРА И НА ТЕЛЕФОН 112.
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ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

www.speleorescue.sk
www.hzs.sk
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Систематизирана информация
и данни от раздел „Картотеки“

През 1972 г. е създадена Главната картотека
на българските пещери. За нейната поддръжка
по това време се грижи инж. Радуш Радушев –
„Чичко Радуш“ (1911 – 1991).
Картотеката поставя първите стандарти
за качеството на проучване и документиране на
нови пещери. За целите й Владимир Попов предлага през 1976 г. райониране на карста в България
на 4 физикогеографски области Дунавска равнина,
Старопланинска област, Средногорско-Тракийска
област и Рило-Родопска област, които са разделени на 50 района, базирано на геоложки и географски структури и особености.
ДОКУМЕНТИРАНЕ И РАЙОНИРАНЕ НА
ПЕЩЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Принципи на районирането на пещерите в
България
Карстът в България се разпростира върху 22%
от нейната територия. За неговото по-рационално описание и проучване, както и за създаването
на географски структурирана база данни на откритите и проучени пещери и пропасти у нас, още
през 1975 г. (В. Попов, 1976 [1]) е направено райониране на карста, или разделяне на територията
на България на карстови райони и подрайони по

геоложки и географски признаци (Фиг. 1). Основен
признак на това райониране е разпространението
на еднотипни по състав и възраст карстови скали, пластове или свити. В цялата страна има 50
карстови района, разпределени в 4-те физикогеографски области както следва:
1. Дунавска равнина – 8;
2. Старопланинска област – 19;
3. Средногорско-Тракийска (преходна) област
– 10;
4. Рило-Родопска област – 13.
Районите в съответната област са номерирани
от запад на изток, започвайки от 101 за Дунавската равнина; от 201 за Старопланинската област;
от 301 за Преходната област и от 401 за РилоРодопската област. Проучените във всеки район
пещери се номерират локално по реда на тяхното
откриване (или проучване) от местния пещерен
клуб, работещ в съответния район. Този номер не е
уникален – може да съвпада с не един номер на други пещери от други райони. Ако към номера на района отдясно се добавят 3 цифри, в които е записан
този локален номер (с водещите нули) се получава
т.нар. код на пещерата по район. Пример: Пещерата Субаттъ е първа описана и документирана в
Котленския район (№ 217), следователно нейния код

Фиг. 1. Карта на разпространението на карста в България и граници на пещерните райони
Пещерата Проходна, с. Карлуково.
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Снимка: Явор Шопов

Автор: В. Попов, 1976 г.
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по район ще бъде 217001. Този код вече е уникален
(различава се по първите 3 цифри от кодовете на
пещерите, открити първи в другите райони).
Регистриране на пещерата в Главната
картотека (ГКПБ)
Когато документацията за тази пещера постъпи в Главната картотека на пещерите в
България, тя получава и друг номер, под който се
регистрира в ГКПБ. Този номер също е уникален.
Заедно със задължителните карта и описание на
местоположението на пещерата, в ГКПБ се предават и два фиша с разнообразни данни с цел подпомагане на комплексното й проучване от гледна
точка на различните клонове на спелеологията.
Имената на районите са свързани предимно с
града или селото с най-изявените за района карстови форми и обекти или друго географско наименование, тясно свързано с тях (планински масив,
река и др). По-надолу ще направим кратък обзор
на най-богатите ни пещерни райони и най-значимите пещери в тях.
КРАТЪК ОБЗОР НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЕЩЕРИ ПО
ОБЛАСТИ И РАЙОНИ
Дунавска равнина
Характерен за цялата област е покрития карст,
покрит от водонепропускливи льосови наслаги. Затова, въпреки голямата си площ, големите пещери
в него не са твърде много. Входовете им са главно
по долините на реките, всечени надълбоко, по чиито брегове се разкриват варовиковите пластове.
От 8-те карстови района ще се спрем на два.

България – Орлова чука (13.4 км дълга, частично благоустроена). Съвсем наблизо има още една пещера
с дължина над километър – Ал. Блажев (1.7 км). През
Средновековието много от малките пещери и ниши
в Поломието са били превърнати в скални църкви
или монашески обители. Най-добре запазена е тази
при с. Иваново (в списъка на ЮНЕСКО).

3 от петте най-дълбоки. От 19-те старопланински карстови района ще се спрем на 5 особено
богати.
Врачански район (203)
Това е районът с най-голяма гъстота на пещери на единица площ у нас. Има и множество добре
развити повърхностни карстови форми (най-големия валог, най-високия периодичен водопад). Част
от него е защитена територия (рез. Врачански
карст).

нова дупка, с. Комщица (3.5 км, -126 м), Водната
пещера, с. Церово (3.3 км), п. Каците, с. Зимевица
(2.6 км, -205 м), п. Сагуарото, с. Губеш (2.2 км, -135
м), п. Кривата пещ, с. Гинци (1.5 км, +75 м), п. Маяница, с. Церово (1.4 км), п. Говора на водата, с.
Церово (1 км, -90 м).
Каменополско-Карлуковски район (206)
В Предбалкана, между реките Скът и Панега,
от двете страни на р. Искър (526,5 км2) се намира
втория по големина в Старопланинската област
район – Каменополско-Карлуковски район (206). Тук

Фиг. 5. Красивата пропаст Змейова дупка, Врачанска планина.
Сн. Цветан Остромски

Фиг. 3. Стенописи по тавана на скалната църква при с.
Иваново
Сн. Цветан Остромски

Шуменски район (107)
Обхваща Шуменското плато и платото Фисек
(~70 кв. км.), изградени предимно от маастрихтски варовици. Тук има около 50 пещери и пропасти,
две километрови, едната по-дълбока от 100 м.
(Тайните понори край гр. Шумен (1916 м дълга, денив. -115 м). Най-дълга е вече благоустроената п.
Зандана, на територията на гр. Шумен (2706 м). И
тук има доста скални църкви, особено по венците
от южната страна на Шуменското плато.

Русенски район на Ломовете (103)

Тук са известни общо над 800 пещери и пропасти (най-много от всички 50 района), 5 дълги
над километър и 8 дълбоки над 100 м., много перспективен район. Най-дълги пещери: Темна дупка на
Лакатник (над 8 км), Понора (3.5 км) и Младеновата (1.7 км) [Чирен], Мижишница (1.3 км), Кална
Мътница (1.3 км). Най-дълбоки: Барки-14 (-356 м,
четвърта най-дълбока), Беляр (-282 м), Мижишница (-198 м), Барки-8 (-190 м), Яворец (-180 м), Пукоя (-178 м), Хайдушката (-108 м), Панчови грамади
(-102 м). Благоустроена е пещерата Леденика.
Понорски район (204)
Обхваща Понор планина и на запад от Гинска
река до границата. Изграден от мощни триаски,
средно и горноюрски варовици. Общо около 170 пещери и пропасти, 12 дълги над километър и 6 дълбоки над 100 м, много от тях в процес на интензивно проучване. Най-дълбоката и 2-ра по дължина
пещера Колкина дупка, с. Зимевица (15.4 км, -543
м), п. Тизоин, с. Губеш (2.3 км, -280 м), п. Балаба-

Фиг. 7 Системата Голямата вода – Банковица, с. Карлуково.
Сн. Цветан Остромски

Фиг. 4. Скална църква на Шуменското плато
Сн. Цветан Остромски

Фиг. 2 Благоустроена част от п. Орлова чука, с. Пепелина
Сн. Цветан Остромски

Обхваща водосбора на р. Русенски Лом, където
край с. Пепелина е третата по дължина пещера в
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СТАРОПЛАНИНСКА ОБЛАСТ
Характерни за областта са добре напукани и
окарстени карбонатни скали с мезозойска възраст. В нея са около половината от всички документирани пещери у нас, 2 от петте най-дълги и

Фиг. 6. В дълбините на Колкина дупка.

Сн. Цветан Остромски
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са проучени коло 770 пещери и пропасти, 3 дълги
над километър и една дълбока над 100 м.
Най-дълга и най-дълбока е системата Голямата
вода – Банковица, с. Карлуково (над 4 км, -120+ м),
в процес на проучване, следват п. Байов комин (2.2
км) и п. Задъненка (1.2 км).
Горновитско-Черноосъмски район (210)
Разположен в западната част на Централния
Балкан, между Етрополе и вр. Ботев, на значителна надморска височина. Обект на системни проучвания, голяма част попада в резерват. Предимно
пропастни, някои – сред най дълбоките у нас: п.
Райчова дупка, с. Ч. Осъм (3333 м, -387 м), третата най дълбока у нас, пр. Малката яма, с. Ч. Осъм
(1101 м, -232 м), пр. Борова дупка, с. Ч. Осъм (270
м, -156 м), п. Птича дупка, с. Ч. Осъм (522 м, -108 м),
п. Куманица, с. Ч. Осъм (1656 м, -104 м), Голямата
гърловина (-100 м). Има 5 пещери над 1 км.

Около 180 пещери, систематично и добре проучвани, откриват се и нови големи пещери. Има 4
дълги над километър и 8 дълбоки над 100 м пещери.
Най-дълга е Приказна (4.8 км) край Котел, а найдълбока – Ямата на Кипилово (Голямата яма – 3) с
дълбочина -350 м.
СРЕДНОГОРСКО-ТРАКИЙСКА (ПРЕХОДНА)
ОБЛАСТ
Обхваща планините на Краището, Средногорието, Странджа, Сакар и Тракийската равнина.
Голяма по площ, но карстът е сравнително малко и
разпокъсан. Тук има 10 карстови района, от които
най-интересен е Боснешкият.
Голобърдско-Боснешки район (303)
Сравнително малко на брой пещери (43) но някои от най-големите и красиви у нас. Почти всички са край с. Боснек, в средно-триаските варовици
на Задвитошкия навлак. Тук е най-дългата пещера
в България – Духлата (18.2 км), както и Врелото
(5.3 км), ППД (1 км, -125 м). Съвсем наскоро бяха
отворени и нови части на Попов извор (в процес
на проучване).

РИЛО-РОДОПСКА ОБЛАСТ
Обхваща Рило-Родопския планински масив с
най-старите карстови скали у нас (мрамори) и някои планини западно от р. Струма. Тук най-богати
на пропасти и пещери са Северен Пирин и Западните Родопи. Ще разгледаме 2 от 13-те района в
тази област.
Вихренско-Синанишки район (402)
Тук са обособени 2 подрайона Вихренски и Синанишки. Вихренският е по-голям и обхваща главното мраморно Пиринско било и циркусите северозападно от вр. Вихрен, с множество дълбоки пропасти. След дългогодишна упорита работа система 9-11 в циркус Бански Суходол достигна 400 м
дълбочина и се нареди на второ място сред найдълбоките пропасти в България. Още 8 пропасти с
денивелация между 100 и 170 м има в района, една
от които е в Синанишкия подрайон (п. Алеко). В
последната, както и в други по-малки пещери наоколо има следи от стара минна дейност.

Триградски район (408)
В този район мраморите са прорязани от дълбоките и живописни ждрела на Девинска, Буйновска, Триградска река и Кастракли дере. В тях са
формирани най-големите и интересни родопски
пещери. Сред тях е Ягодинската пещера (8.5 км) –
най-дългата в Родопите и 4-та в България, с над 1
км благоустроена част. Още 3 от пещерите в района надхвърлят 1 км дължина. Благоустроена е и
п. Дяволско гърло край Триград с денивелация около
100 м. Още 3 пропастни пещери в този район са с
над 100 м денивелация, най-дълбока е Дрангалешка
дупка (1.1 км, -255 м).

Фиг. 12. Частично благоустроената пещера Дяволско гърло
край с. Триград.
Сн. Цветан Остромски

Фиг. 8. Пещера Птича дупка, с. Ч. Осъм=
Сн. Цветан Остромски

Котленски район (217)
Разположен по Южните склонове на Сливенския
и Котленския Балкан, в маастрихтски варовици.

Фиг. 11. Шаралийска пещера, с. Илинденци (Синанишки подрайон)
Сн. Цветан Остромски

Фиг. 10. Пещера Духлата, с. Боснек. Сн. Цветан Остромски
Фиг. 9. Ямата на Кипилово (Голямата яма – 3).
Сн. Цветан Остромски
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Фиг. 13. Триградското ждрело

Сн. Цветан Остромски
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СЪЗДАВАНЕ НА ЦИФРОВИЗИРАНА БАЗА
ДАННИ ЗА ПЕЩЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Дълги години материалите се събираха и съхраняваха в хартиен вид. В последствие беше направена цифровизирана база с данни за пещерите
и започна процес на ревизия и дигитализация на
данните от Главната картотека на пещерите в
България (ГКПБ).
През 2019 г. по проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране,
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“ на Българска федерация по спелеология по Оперативна програма
„Добро управление” бе създадена онлайн база данни за пещерите на адрес: caves.speleo-bg.org
Към днешна дата в онлайн базата данни на
Главната картотека, поддържана от Kомисията
по картиране и документация на пещерите към
БФСп, има информация за 6 083 пещери.
Базата е със свободен достъп за всички, които
се интересуват.

СПИСЪК НА ДЕСЕТТЕ НАЙ ДЪЛБОКИ ПЕЩЕРИ
В БЪЛГАРИЯ:
Колкина дупка

543 м

Бански суходол 9-11

401 м

Райчова дупка

377 м

Барки 14

362 м

Голямата яма № 3

347 м

Беляр

282 м

Тизоин

280 м

Дрангалешка дупка

255 м

Ледника

242 м

Малката яма

232 м

СПИСЪК НА ДЕСЕТТЕ НАЙ ДЪЛГИ ПЕЩЕРИ В
БЪЛГАРИЯ:
Духлата

18 200 м

Колкина дупка

15 425 м

Орлова чука

13 437 м

Ягодинската пещера

8501 м

В нея се съхранява информация – карти, снимки, морфоложки, геоложки, биоспелеожки и други
специализирани данни за проучените и документирани пещери в България, предадени от клубовете
през годините. За да бъдат данните актуални, на
клубовете, чийто материали са в картотеката, е
дадена обратна връзка за корекции и допълване на
информацията.

Темната дупка

8000 м

Врелото

5800 м

Бонинската пещера

5550 м

Андъка

5000 м

Приказна

4783 м

Русе

4370 м

На началната страница може да бъде намерена
информация за най-дългите и най-дълбоките пещери в България. Системата дава възможност за
търсене на пещерите по име, по райони, по дължина, дълбочина и статут на защита по 7 показателя: исторически паметник, защитен обект,
водоизточник, в природен парк, в национален парк,
в резерват, друг защитен статут.

АВТОРИ: ЦВЕТАН ОСТРОМСКИ, ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ

124

СНИМКИ: ЦВЕТАН ОСТРОМСКИ
Литература:
В. Попов: „Зониране на пещерите в Република България“,
1976 г.
В. Попов: „Пътешествие под земята”, Наука и изкуство,
1982 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СПЕЛЕОЛОЖКИ ТЕРМИНИ
Антодити – тънки кристали, израсли от общ център
във всички посоки, подобно на лъчи.
Арагонит – минерал изграден от СаСО3, образуващ
иглести кристали.
Валози (ували) – удължени или елипсовидни вдлъбнати
форми на релефа с голяма площ, кoитo са образувани
вследствие съединяването на два, три или повече въртопа.
Варовик – седиментна скала изградена главно от
СаСО3.
Въртопи – фуниевидни вдлъбнати повърхностни форми
в карста.
Гипс – минерал изграден от хидратиран калциев сулфат (CaSO4.2H2O) или скала изградена главно от този
минерал.
Гипсови игли – образувания от игловидни кристали
гипс.
Гипсови рози – образувания от люспести кристали
гипс, които по форма приличат на цвят на роза.
Губилище (Понор) – отвор в който се губи цялата или
част от водата на река.
Дендрити (от rp.dendros - дърво) – дървовидни образования от минерали. Често пещерняците неправилно наричат коралитите „дендрити“. Дендритите
обикновено са изградени от самородни метали, каквито не се срещат в пещерите.
Денудация – процес на химическо разтваряне на скалите.
Доломит – седиментна скала, изградена главно от
минерала доломит- CaMg(CO3)2.
Еворзия – механична ерозия от вода носеща пясък и
чакъл.
Еврозионни котли, мармити – закръглени вдълбавания
по пода, образувани от завихряне на воден поток носещ пясък и чакъл.
Еврозионни кубета – закръглени вдълбавания по свода
на сифони или пресъхнали сифони образувани от завихряне на воден поток носещ пясък и чакъл.
Езерни кори – калцитни кори образувани в безотточни
пещерни езера върху повърхността на водата от нейното изпарение.
Ерозия – процес на механичното разрушение и изнасяне на скален материал.
Ждрело (каньон) – тясна и дълбока речна долина с
много стръмни вepтикaлни склонове.
Калцит – най-често срещания минерал образуващ пещерни образувания. Изграден е от СаСО3.
Каньон (ждрело) – тясна и дълбока речна долина с
много стръмни вepтикaлни склонове.
Кари – форми на разтваряне на скалната повърхност
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на карстови скали, представляваща система от
вдлъбнатини и бразди в нея.
Карст – скални масиви в които разтварянето на скалите преобладава над физическото изветряне, което
води до образуване на специфични (карстови) форми
на разтваряне.
Карстово поле – голяма затворена от планински хребети вдлъбната форма на релефа (с площ от десетки
до стотици кв.км) с равно дъно.
Коралити – пъпковидни или кораловидни калцитови
образования, често неправилно наричани „дендрити“
от пещерняците.
Леопардова кожа – изпъкнали глинести шарки по тавана и стените на пещерите.
Мармити, еврозионни котли – закръглени вдълбавания по пода или стените, образувани от завихряне на
воден поток.
Мрамор – карбонатна скала, образувана чрез , загряване, уплътняване и прекристализация на варовици или
доломити.
Пещера – подземна кухина с обем, достатъчно голям,
за да събере човек
Пещерен памук – образувания от влакнести сраснали
кристали, наподобяващи на памук.
Пещерна коса – образувания от силно издължени тънки кристали, наподобяващи на човешка коса.
Пещерна юфка – калцитови люспи, образувани в безотточни пещерни езера върху повърхността на водата от нейното изпарение.
Пещерен бисер – малко топче образувано от наслояване на калцит или арагонит около ядро (например
песъчинка). Понякога формата му е продълговата или
несиметрична.
Пещерни минерали – вторични минерали образувани в
пещера чрез преотлагане или химически реакции.
Пещерни цветя – образувания от извити тънки кристали, които нарастват от основата си, а не от върха, като останалите пещерни образувания. По форма
наподобяват на листа на растения.
Пещерно мляко – пастообразно отложение, изградено
от невидимо микроскопични кристали. Ако е влажно
прилича на сирене крема. Често е изградено от редица редки и изключително интересни за науката минерали.
Полусляпа долина - Междинен тип долина, в която
водния поток продължава надолу по течението с прекъсвания, като на места се губи под земята.
Понор (Губилище) – отвор в който се губи цялата или
част от водата на река.
Псевдокарст – карстоподобни форми в некарстуващи
се скали, образувани от процеси, различни от разтваряне.

Синтри – общ термин за всички пещерни образувания образувани от капеща, течаща или стояща вода
(сталактити, сталагмити, калцитни кори и др.), покриващи пода и стените на пещерите. Термина не
се употребява самостоятелно, а като прилагателно
(синтрово езеро, синтрова преграда и т.н.).
Синтрови джобове, панички или езера – пещерни образувания със съответната форма, образувани чрез
отлагане на калцит от течаща или стояща вода
върху дребни препятствия. Най-малките форми се
наричат „джобчета“ - от няколко мм до 10-12см, поголемите - „панички“ - до 30-50см, още по-големите
- „езерца“
Сляпа долина – карстова долина рязко прекратена от
потъване на водното течение под земята в понор. Тя
е затворена в долния си кpaй и валежните води нямат
видим отток там.
Спелеотеми, speleothems на английски (вторични пещерни образувания) – всички видове пещерни образувания отложени в резултат на вторично образуване на
минерали.
Сталагмит – стърчащо (стоящо) образувание на пещерния под, образувано от капеща от свода вода.
Сталактит – пещерно образувание висящо от свода
или стената на пещерата, което е образувано от
капеща от свода вода.
Сталактон (колона) – образувание получено от сливането на сталактит със сталагмит.
Суха долина (суходолие) – карстова долина, без постоянен воден поток, поради наличието на множество
понори поглъщащи валежната вода.

Троглофили (от гръцки – troglos – пещера и phileo –
любов) – пещеролюбиви организми, които предпочитат
пещери за убежища и са се адаптирали за живот в
тях, но нямат морфологични изменения, които да им
помогнат да живеят постоянно в непрогледен мрак.
Повечето са постоянни жители на пещерите, но могат да излизат на повърхността защото не са изгубили зрението си.

Троглобионти (от гръцки – troglos – пещера и bios
– живот) – категория типично пещерни организми,
прекарващи целия си живот в подземна среда и пълен
мрак. Те не могат да излизат на повърхността защото са изгубили зрението си. За някой от тях слънчевата светлина е пагубна.
Троглоксени (от гръцки – troglos – пещера и
xenos – гост) – животни посещаващи пещерите за
кратък период от време и нямащи приспособления да
оцелеят в тях.

П. Трантеев (1977)*** Терминология на карста и спелеологията в България. БФПД https://www.hinko.org/hinko/
Terminology.php *** Това е частично остаряла терминология, но може да се ползва, там където има термини, които не са застъпени в горния текст.

Ували (валози) – удължени или елипсовидни вдлъбнати
форми на релефа с голяма площ, кoитo са образувани
вследствие съединяването на два, три или повече въртопа.
Хеликтити (от rp. helix – спирала) – образувания израсли извити във всички посоки независимо от гравитацията.
Циментация – процес на свързване на зърнест материал чрез отлагане на циментиращ материал между
зърната. В пещерите под циментация често се разбира калциране, чрез отлагане на разтворен във водата
кaлциeв кapбoнaт.
Литература:
Malcolm S. Field (2002) A Lexicon of Cave and Karst
Terminology with Special Reference to Environmental Karst
Hydrology. Office of Research and Development, U.S.
Environmental Protection Agency, Washington, DC.
C. Hill, P. Forti (1996) Cave Minerals of the World, second
edition, NSS, Huntswille, Alabama, USA.
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