БЪЛГАРСКА
ФЕДЕРАЦИЯ
ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ

СБОРНИК
ЛЕКЦИИ ЗА
ОБУЧЕНИЕ
История на спелеологията в БЪЛГАРИЯ

1

КРАТКА ИСТОРИЯ НА СПЕЛЕОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Предистория на организираната спелеология в България
Много от пещерите по българските земи са представлявали религиозен, познавателен или
изследователски интерес за съотечественици и чужденци още в далечното минало.
Проучванията показват, че първите сведения за пещери в България датират още от XII век и се
съдържат в Безименното житие на Св.Иван Рилски.В периода до 1878 г. у нас и в чужбина, под
различна форма биват публикувани кратки съобщения за някои български пещери, но те не са
придобити в резултат на нарочна проучвателска дейност. Посочената година може да се счита
за начална дата на целенасочените спелеоложки изследвания у нас и тя се бележи от
откриването, от унгарския зоолог Едуард Меркъл, на първите два български троглобионта в
пещерите под върховете Столетов и Коруджа,Средна Стара планина. Във времето до 1900 г.се
публикуват още редица данни за пещерите у нас, но най-впечатляващи са тези, съдържащи се в
трудовете на Х. и К.Шкорпил "Изкопаеми богатства изнамерени в целокупна България
(1882),"Природни богатства в целокупна България(1884) и "Кражки явления в България (1900),
в които се съобщават и описват десетки пещери. Междувременно през 1882 г. , в Сливен
местни учители осъществяват първата известна организирана експедиция за проучване на
пещерата "Змеева дупка" край града, а 4 години по-късно геолога проф. Г. Златарски прави и
първите палеонтологични разкопки в пещери край с.Карлуково.
Първите археологически разкопки в български пещери (пещ.Полички,край Дряново)
извършва С.Юринич през 1891 г., като в публикуваният материал подробно описва обекта и
резултатите от проучванията. Тези и публикуваните през 1900 г. материали ("Глава
Панега.Принос към изучаването на карета в България от проф.А.Иширков и "Пещерата Топля
при с.Голяма Желязна" от проф.Г.Бончев) категорично потвърждават факта, че в България е
настъпил периода на целенасочените спелеоложки проучвания.
Потвърждение на това са и последвалите до 1929 г. изследователски и научни експедиции
и публикуваните 168 материала съдържащи обща и специализирана информация за пещерите и
резултатите от проведените проучвания.
В този почти 30-годишен период Р. Попов полага началото на систематичните
археологически разкопки и последователно разкопава редица пещери край с.Беляковец,
Мадара, Карлуково, като в пещерата Темната дупка при Карлуково открива първите за
Балканите находки на палеолитната култура.Археологьт В.Минков допълва списъка на
проучените пещери от районите на селата Орешец, Микре, Деветаки,Чавдарци,Рабиша,
Ягодина и др. и доказва, че те са били населявани и в по-късни културни епохи
(неолит,енеолит,бронз)
През 1922 г. Акад.д-р Ив.Буреш- Директор на Царските природонаучни институти
поставя началото на целенасочените биоспелелогични изследвания в страната. Само за няколко
години той и екипът му от ентусиазирани сътрудници проучват повече от 80 български пещери
и откриват десетки нови троглобионтни животински видове.Един от най-ревностните
изследователи тогава е Ненко Радев, който става автор на първите две подобия на Атласи на
Българските пещери, в които публикува карти и обширна информация за 16 български пещери.
От началото на века водят началото си и методичните проучвания свързани с геологията,
хидрогеологията и морфологията на карета. Те са свързани предимно с имената на географа
проф. Ж.Радев, петрографа проф.Г.Бончев и инж.П.Петров-хидрогеолог. В резултат на много–
годишни изследвания през 1915 първият от тях издава "Карстови форми в Западна Стара
планина"-първата монография по карета в страната. Петрографските описания на Г.Бончев
съдържат обилна информация за разпространението на окарстяващите се скали в България,
отделни пещерни райони ,пещери и карстови извори. Инж.П.Петров заедно със сподвижници
се заема с проучването на редица пещери в Ловешко и Софийско. Така през 1924 г, с цената на
много усилия е окончателно проучена и картирана Деветашката пещера, а през 1926 и Темната
дупка край г.Лакатник.
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Период на органзираната спелеоложка дейност - Дейност на Първото пещерно
дружество- 1929-1949
През 1929 г. условията и необходимостта от създаване на национална организация за
проучването на пещерите са налице и на 18 март с.г се учредява Първото българско пещерно
дружество,като този акт е иницииран от инж.П. Петров.За първи председател на дружеството е
избран ботаникът проф.Ст. Петков. Дружеството развива активна дейност, учредяват се негови
клонове в с.Ракитово и гр.Дряново. Организират се редица експедиции. Започва издаването на
дружествен печатен орган" Известия на Българското пещерно дружество",от който изличат две
книжки(през 1936 и 1940). В периода на ІІ-та световна война активността спада и започва
плахо да се възстановява едва след 1947 г. Така се стига до организирането, под егидата на
БАН, на първите пещерни бригади през 1948 г."Т Павлов" и през 1949 г."В.Коларов".В рамките
на тези своеобразни експедиции се изследват, картират и описват множество пещери около
селата Лакатник, Карлуково, Златна Панега и Рабиша. През 1949 г., по решение на "народната
власт" дейността на обществените организации в т.ч. и Пещерното дружество е прекратена.
Възраждане на организираната спелеология (Комисия, БФ Пещерно дело, БФСп)
През 1957 г. възстановява дейността си БТС.Скоро след това група от деятели на дружес–твото
внасят предложение до ръководството на съюза за създаване на Комитет по пещерен туризъм.
Той се учредява през 1959, за негов първи председател е избран проф.д-р Л.Динев, за
зам.председател П.Трантеев и почетен председател акад.д-р Ив.Буреш, който остава такъв до
смъртта си през 1980. Същата година се учредява Студентския пещерен клуб "Академик",
София т.е първият клуб в страната, като се има предвид,че по това време в Чепеларе- Д.Райчев
и в Русе - Г.Икономов, вече са създали подобни организации, но не и клубове,за изследване на
пещерите. От годината на учредяването започват и първите курсове за подготовка на
инструкторски кадри,които по-късно стават основата на организиращите се към
туристическите дружества в страната нови пещерни клубове (37 ,към 1964 г).Успоредно с това
започва и провеждането на Републикански, клубни, а от 1963 и международни(извън страната)
пещерни експедиции. През 1963 комисията прераства в Републиканска комисия по пещерно
дело, а по-късно без да променя същността на дейността си се преименува в Българска
федерация по пе–щерно дело(1972) и Българска федерация по спелеология (1991 г.)
През 1985 г. за председател на федерацията е избран П.Берон. На общото и събрание през
1991г. федерацията приема последното си име,за първи път от съществуването си след 1959 г.
тя приема свой Устав,по-късно( 1993) се регистрира като юридическо лице с нестопанска цел и
и получава лиценз за дейност от Държавната агенция за младежта и спорта (1997).
През всичките години на съществуването си организацията работи в няколко
основни насоки:
Приобщаване на нови членове и привърженици,чрез провеждане на курсове "Млад
пещерняк" и "Пещерняк",респективно разширяването на мрежата от пещерни клубове.
Резултатите в това отношение са променливи.Броят на обучените пещерняци,членският състав
и клубовете непрекъснато е варирал. В последните 10-на година във Федерацията членуват
около 30 клуба и тя е наброявала между 400 и 700 пещерняци.
Подготовката на инструкторски кадри - дейност, която макар и трудно се провежда и
до днес.
Подготовката на спасители в пещери и пропасти, която води началото си от 1974
година, когато се създава и Аварийно-спасителния отряд към федерацията.
Проучването на българските пещери.Това е една от най-плодотворните дейности на
българските пещерняци. Натрупаният до 1972 богат фактически материал става основа за съз–
даването през с.г Главната картотека на българските пещери.Нейният идеен вдъхновител е
П.Трантеев,но тя става факт благодарение на безкористния труд на инж.Р.Радушев. Днес кар–
тотеката съдържа документацията на 4670-те проучени до сега български пещери.
През 1990 магистър А.Манов постави началото на създаването на компютърна база данни
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за българските пещери,която в последствие с помощта на инж.Мл.Добричев, Ем.Милев,
З.Пиронкова беше преработена и актуализирана. През 1998 г.инж. И.Алексиев, инж. К.Данаилов и А.Жалов поставиха началото на създаването компютърна карта на пещерите в страната
под управлението на Географски информационни системи(ГИС),съответно на привързването
на пещерите с географски координати.
Развитието на пещерния туризъм .Усилията в това отношение са били насочени основно
към благоустрояването на пещери с цел подземните красоти да станат достъпни за гражданите.
Първа е благоустроена пещерата "Леденика",Враца (1961 г.), след нея "Магурата", с.Рабиша
(1961); "Съева дупка", с.Брестница (1967); “БачоКиро", гр.Дряново (1937); "Орлова чука",
с.Пе–пелина(1970); "Снежанка”(1966), "Дяволското гърло(1977), Ягодинската (1982),Ухловица
(1983), "Ахметюва дупка"(1988) всичките в Родопите и " Зандана" край Шумен(1987). За
съжаление, през последните години пещерите Съева дупка, Ахметювата и Зандана са
варварски разграбени и не функционират. Същевременно Федерацията организира семинари за
повишаване на професионалната подготовка на екскурзоводите на осветените пещери и
издаването, на рекламни материали за тях. Едино от големите събития в историята на
спелеологията е изграж–дането, през 1981 г. на Националния пещерен дом" Петър Трантеев",
който по различни прич–ини днес е в забвение.
Опазването на пещерите .Преди всичко тази обществено значима дейност е била насо–
чена към пропагандиране на подземните красоти и необходимостта за тяхното опазване, чрез
периодичния печат. В последствие организациите на българските пещерняци участват активно
в обявяването на пещери и карстови pайони Защитени природни обекти(броят им днес е 120).
Успоредно с всичко от 1990 г. ежегодно се работи върху природозащитни проекти, които целят
решаването на конкретни проблеми-преди всичко екологичното образованието на гражданите
в т.ч и членовете на федерацията. Едно от значимите събития в това отношение е
провеждането на Първата национална конференция "Екология и спелеология" в Плевен през
1990 .г
Международна дейност . Води началото си от 1963 ,като първоначално се основава на
обмен на експедиционни групи на национално и клубно ниво с Чехия, съществуващия тогава
СССР, Унгария, Румъния, Германия, Франция, Белгия и др. В периода 1967-69 пещерняците от
СПК"Академик", София участват в експедиции за проучването на най-дългите гипсови пещери
в света "Оптимистическая" и "Голубие озера" в Украйна, а през 1968 П.Недков и К.Спасов
про–никват до дъното на 10-тата по дълбочина пропаст в света "Снежна" в Полша (-640 м).
През 1969 г. пещерняците от клуб "Планинец", София провеждат експедиция в най-дълбоката
тогава пропаст в света ”Гуфр Берже",Франция(-1122 м), до чието дъно достигат А.Тапаркова и
П.Берон. През 1971 българи отново участват в проучването на "Голубие озера", а през след–
ващата година клуб "А.Константинов", София прави неуспешен опит да достигне до дъното на
най-дълбоката италианска пропаст "Сплуга де ла прета".През 1973 г. Пещерняците от
"Планинец" повтарят успеха си. Този път в "Пиер сен Мартен"(1332),която е станала първа по
дълбочина в света. Две години по-късно П.Берон взима участие в 6-месечна британска
експедиция в Папуа-Нова Гвинея. През 1979 г. сборна експедиция на софийски спелеолози
осъществява про–никвания в Микеле Гортани (-920 м) и Сплуга де ла Прета (-878 м.) в Италия,
а през следващата В.Недков се спуска в 9-тия по ред абсолютен отвес в света "Мавро Скиади"
(-347 м) на о-в Крит. През 1981 г. се слага началото на нов етап от дейността извън границазапочва провеж–дането на експедиции за изследване на нови пещери и райони. Под този знак
се провеждат 4 експедиции в Австрия (1981-1983) по време,на които се проучват 44 пещери,
сред които е и най-дълбоката проучена от българи пропаст -S-1(-584 м);следва експедицията на
СПК "Акаде–мик", София в Куба през 1981 (18 км картирани пещери); 3 -те последователни
експедиции на клуб "Студенец",Плевен в Пиренеите (1986-1988), в рамките на които са
картирали 35 пещери и след премиерното преодоляване на 3 сифона и картирането на 650
м.сухи галерии в Пропастта БУ-56 тя става 2-ра по дълбочина в света (-1408 м) ; Националната
експедиция в Куба през същата година (34 пещери с обща дължина 19 988 м).През 1989 г. се
провеждат изследовател–ски експедиции: на ПК"Средец",София в Алжир(9 пещери,сред които
е и най-дългата в страната "Жоаит"-2600 м);на СУКл.Охридски" във Виетнам с 37 проучени
обекта.През 1990 г. след–ва нова национална експедиция в Китай (9 пещери и
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ропасти).Периодът 1991-96 се характе–ризира с провеждането на системни проучвания в
Албания и най-вече Албанските Алпи, което се реализира в 6 национални и 4 клубни
експедиции (проучени и картирани 210 обекта,между които пропастта Целикокаве(-505 м)втора по дълбочина българска премиера).
Същевременно, през 1993 г. се провеждат две последователни експедиции в Турция,
където наши екипи участват в проучването на пропастта Ду ден Яйла и "Чукур Пинар"(- 1190
м), а през 1995 - Национална леководолазна експедиция в Македония (картирани 280 м.
подводни галерии в 3 пещери) и експедиция в Индонезия,Малайзия и Тайланд(събрана
пещерна фауна от 13 пе–щери,открити и картирани 3 нови обекта). В период на посочените
значими проучвателни екс–педиции (1981-1996) не е преставало и провеждането на прояви с
подчертано спортен характер. Тук е необходимо да се споменат следните по-значими изяви:
Експедиции в Жан-Бернар(-1358 м.)-ПК"Студенец", Плевен(1984 г.) и ПК"Галата",
Варна с водолазно проникване (1989); Национална експедиция в абсолютните отвеси Епос (450 м.) и Проватина(-392 м),Гърция(1984 п);Две успешни спускания през 1986 г. в пропастта
"Снежна-Межонново", Грузия (-1370 м.) от ПК"Адеко",София (до -1335) и ПК "Галата",Варна;
Траверса (12 км) на ПК,Академик",София в системата "Феликс-Тромб,Франция (-1018 м); през
1987 г; спускането на пещерняци от същия клуб в пропастта "Килси", Узбекистан (-990 м)
(през 1990 г.до тази дълбочина достигат и пещерняците от ПК"Хелектит",София); на
клуб"Урвич", София в "Епос" и "Проватина" и на ПК"Веслец",Враца в Снежна,Полша.
Следващата година се осъществяват успешни експедиции в пропастите.Торка
Уриело,Испания(-1017 м.) от ПК "Пла–нинец", София; и в "Ангро дел Коркия",Италия(-1200 м)
от ПК"Веслец",Враца, а през 1989 във втората по дълбочината пропаст на Африка "Ану
Боасили",Алжир(-805 м) от ПК"Алеко", София; прониквания в Гуфр Берже, и няколко други
големи френски пропасти от ПК"Академик", София и в "Абисо Комичи",Италия(-774 м.) от
ПК"Хелектит",София (там се провеждат и две експедиции на ПК"Студенец",Плевен (1991 и
1992).
В периода на организираната спелеология са се провели още значителен брой национални
и клубни експедиции, чиито резултати в сравнителен аспект са били с по-малка значимост, но
са потвърждавали нарастващите възможности на българските пещерняци.
Въз основа на посоченото може да се заключи,че в периодът 1969-1996 г. българските
спелелози демонстрират една сравнима с нивото на световната спелеология подготовка. Това е
и една от основните причини, поради която България е била призната и успешно интегрирана в
структурите на Международният спелеоложки съюз (U.I.S.).Впрочем тя е негов член основател
от 1965 г, но по-късно председателите на федерацията проф.д-р Л.Динев и ст.н.с. д-р П.Берон
изкарват по два последователни мандата в неговото бюро, а други български представители са
в ръководствата или участват в работните комисии на съюза.
Неотменна задача на федерацията е научното изследване на карста и пещерите у нас.
В периода от 1959 до днес у нас се създадоха и работиха няколко различни
изследователски школи.
В областта на биоспелеологията: В.Георгиев, П.Берон, Ал.Попов, М.Квартирников, Вл.
Бешков, Ст.Андреев, Хр.Делчев, Ив.Пандурски, Б.Петров, П.Стоев, Б.Георгиев, Ст.Бешков,
Т.Иванова, Р.Пандурска, Д. Кожухаров, Б.Гарев. Благодарение на тях, техните учители и много
български пещерняци до сега у нас са проучени зоологично над 700 пещери и са открити 704
вида животни. В областта на спелеоботаниката работиха ст.н.с д-р С. Драганов, ст.н.с. д-р
Е.Божилова и Е.Бурина.
Палеонтолозите - ст.н.с Иван Николов, ст.н.с. д-р В.Попов, ст.н.с. д-р Н.Спасов и
Й.Райчева проведоха разкопки и изследвания на палеонтологични материали от повече от 40
български пещери, а ст.н.с. С.Бресковски от НПМ София разкри фосилизиран костен материал
от древно влечуго по време на разкопките в пещерата Лабиринтна,с.Габаре през 1984/86.
В областта на науките за земята - хидрогеолозите инж К.Спасов, ст.н.с д-р А.Бендерев,
ст.н.с. Д.Кънчев; н.с С.Веселинов; ст.н.с. Б.Великов, инж.Ив.Иванов, Е.Станкова ; геомор–
фолозите ст.н.с.Вл.Попов, П.Стефанов, ст.н.с. Д. Делчева, ст.н.с. д-р Й.Евлогиев и Г.Райчев,
З.Пиронкова, К.Костов, А.Радулов; геофизика- ст.н.с. д-р на Геологическите науки Ст.Шанов,
М.Златкова, В.Георгиев и П.Стефанов; минералозите- доц. д.р М.Малеев, А.Филипов, ст.н.с. дИстория на спелеологията в БЪЛГАРИЯ
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р Явор Шопов, ст.н.с. д-р И.Бонев, д-р К.Бонев; палеокарста - ст.н.с Ив.Станев; спелеоклиматолозите инж.П.Нейковски, ст.н.с. Д. Димитров и Ал.Стоев и П.Мъглова. Всички те дадоха
своя принос за специализираното изследване на българските пещери в съотвентите научни
области, като публикуваха статии и материали, чиито брой е трудно да бъде описан.
Архелогически проучвания и разкопки
Първите археологически разкопки в пещери в периода след II световна война провежда
Г.Марков в Еменската и Ръжишката пещери (1948-49); Н.Джабазов в Пещ при Ст.село( 195153), Деветашката пещера(1950-52); Провъртенка, Водница, Самуилица I и II при Кунино
(1954), Цаконички печ и Каленската пещ и Моровица (1955), Табашката пещера, Ловеч
(1952/1956); "Снежанка"( 1961); Магура (1971); В Ягодинската пещера са провели разкопки
П.Детев (1956), М.Ваклинова (1965-66), М. Аврамова (1983). ДРайчев и клуба(музея)в
Чепеларе са провели разкопки в следните родопски пещери:"Горните Ражове"(1971/73);
"Пещерата На стрелите" (1972), "Пещерата на подовите замазки"(1970/1978);"Долната каране
ка", "Триъгълната пещера " и др. По време на комплексната спелеоложка експедиция
"Странджа" на ПК "Академик", София( 1975-77) Е.Теоклиева и П.Балабанов проведоха
разкопки в Братановата пещера, а по-късно в пещерите Леярниците и Калето при с.Младежко,
Бургаско.
Групата за палеолитни проучвания към Архелогически институт с музей при БАН в лицето на
ст.н.с.д-р Н.Сираков,ст.н.с .Св.Сиракова, д-р.Ст.Иванова,ст.н.с Ив.Гацов извършиха многогодишни редовни разкопки в пещерите "Бачо Киро", Дряново(1971-;"Темната дупка" край
Карлуково( 1984-1994), "Скандалната" пак там (1994) и някой други пещери,а Хр.Вълчанова от
ОИМ "Смолян" и Ст.Иванова в Харамийската (1981-83) и Партизанската пещери в Родопите.След освобождаването на Деветашката пещера като склад на "Петрол" през 1989,
археолозите от ОИМ в Ловеч и Плевен под ръководството на В.Гергов продължиха нейното
проучване. В периода 1976-78 последния ръководи археологически разкопки в пещерите при
с.Муселиево, Плевенско. През 1995 г. Г.Нехризов извършва сондажни проучвания в пещерата
"Самара" при с.Рибино, Изт.Родопи, а от 1998 г. групата за палеолитни проучвания усилено
работи в пещерата Козарника край с.Орешец, Видинско, където се разкриват останки от найстарата европейска култура (възраст над 1 млн. години).
От 1988 г. насам Г.Атанасов от ОИМ"Силистра" активно работи върху проучването и документирането на скалните църкви и манастири в Южна Добруджа като в това си начинание е
активно подпомогнат от ПК в Добрич.
Наскалната живопис на пещерите край с.Царевец,Врачанско е била обект на изследване от
П.Трантеев, Експедиции на СПК "Академик" и НЕК "ЮНЕСКО", Т.Стойчев и М.Златкова и
М.Аспарухов. Същевременно Г.Антонов провежда няколко интересни изследвания и публикува материали върху Пещерите светилища в България. В последните няколко години
магистър Т.Стойчев настойчиво работи върху проучването и типизирането на наскалната
живопис в пещери и карстови райони като по-съществени са работите му относно пещерите
"Магурата", "Байлово" и карстовия район на с.Липница. Съществени приноси към археологическите проучвания на пещерите в Източните Родопи имат и М.Гумаров от ПК в Кърджали и
Б.Колев от ПК в Хасково.
В областта на физиологията и психологията на спелеоложката дейност се проведоха
интересни проучвания. На първо място това са 3-те пещерни експеримента в "Топчика"(1971),
където пещерняците И.Петров, И.Йолов, Г.Тричков и Д.Жишев престояват в продължение на
30; "Сухите печове"(1977) с 62 дневен престой на А.Жалов и С.Цонев и"Птичата дупка" (1998),
където Е.Гатева престоява 56 дни. Изследвания върху физизиологичните промени при
спелеоложката дейност извършват също:Б.Маринов по време на експедиции в пещерите
Градешница (1964) и Лепеница (1970 ), д-р М.Михайлов по време на експедицията в Пиер Сен
Мартен (1973), А.Жалов в експедицията "Орлова чука"(1977), доц. д-р Г.Матеев, К.Кръстев и
А.Жалов по време на експедицията "БУ-56",Испания (1986), доц. д-р Тр.Джарова, К.Кръстев,
К.Боянов по време в експедицията в същата пропаст (1987) и доц. д-р Д.Стефанова пак там
(1988) както и Тр.Даалиев по време на експедицията в "Снежна",Кавказ( 1986). В последните
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няколко години Д.Маринова работи върху дисертация на тема физиологията на жените
пещерняци.
Значителна част от резултатите от научното изследване на пещерите намериха място в
докладите на научните школи и проведените през 1976,1979,1983, 1987, 1994 и 1999 години
Национални научни конференции. Същевременно тематични конференции организираха и
Студентският туристически съвет през( 1979), СПК"Академик"през1983, ПК"Приста,Русе
(1984), ПК"П.Трантеев",Луковит(1986), Музеят по спелеология и българският карст. Найзначимият,обаче научен форум у нас е провеждането на Европейската регионална конференция
по спелеология през 1980 г, в която взеха участие над 250 пещерняци от 17 страни и се
изнесоха 170 научни доклада.
Музей по спелеология и българският карст - той е създаван в продължение на много
години, но официалното му откриване се състоя през 1980 г.Неговото съществуване и дейност
са резултат на усилията на Д.Райчев и чепеларските пещерняци, а по-късно и на Е.Станкова,
Д.Глушков,Й.Райчева,Г.Райчев и М.Бързакова.
Издателска дейност е една от последните, но не и по значимост дейности на българските
спелеолози. В годините на организираната спелеология редица нейни изявени деятели са били
автори на публикации и книги, като някой от тях са публикувани от различни издателства, а
други са издания от самата федерация. Трудно е в рамките на този материал да се направи
пълна библиографска справка за всичко издадено, за това ще се ограничим с някои по-значими
според нас периодични издания и заглавия:
Периодични издания
Известия на първото Българското пещерно дружество"- 2 тома (1936 и 1940 г.); Списание
"Български пещери"-6 книжки(от!964 до 1999);- Бюлетин "Родопски пещерняк"- изд.ПК"Студенец", Чепеларе- от 1964 до 1985 г. 64 книжки; Бюлетин"Спелеолопрактика"-орган на
Градската секция по пещерно дело при ГС на БТС, София ,по-късно Сдружение "Спелепрактика" и Н Ланджев и колектив - (от 1966 до 1999 г); Годишник на СПК"Академик", София,3 кн.
(1968-1972); Бюлетин "Българска спелеология" - изд. музей по спелеология и българския карст3 кн. за перида (1989-1991); Експедиционен годишник на секцията по спелеология към
СУ"Кл.Охридски",3 тома (1985-1990)
В областтана обучението са издадени следните помагала:"Ръководство по пещерно дело"
(1973 и "АБВ на техниката на единичното въже"(1983) с автор П.Недков; "Картиране на
пещери и пропасти" от П.Трантеев и Ю.Велинов;"Вертикална спелеология" от М.Мередит
(превод)- 3 издания , "Спелеология и пещерно дело"(1979) от Хр.Делчев.
Сборници от проведените Национални конференции през: 1979,1983, 1987, и 1999 години
и от Европейската конференция по спелеология (2 тома с 800 стр.)
В областта на Биоспелелогията - "Обитатели на вечния мрак"(1961) от .Георгиев,"Живот в
подземните води"(1963) от Л.Цветков,"Есета върху българската пещерна фауна"( 1962,1967) от
П.Берон и В.Георгиев и (1972) от П.Берон и "Резултати от биоспелеологичните изследвания в
България от 1971-1994 г."(1994) от П.Берон,"Прилепите"( 1995,99) от Т.Иванова и Б.Петров.
За карста и пещерите в България: "Пещерите в България"(1958) от Н.Джамбазов; "Магура"
(1962), "Пещери туристически обекти"(1965), "Карлуковският пролом","Тайната на пещерите"
(1968)"Лакатник" (1969),"Пещерите в България"(1978) от П.Трантеев; "Вълшебен свят"(1970)
от С.Пенчев; "Градешнишката пещера"(1959),"Пътешествие под земята"(1982), "Благоустроените пещери в България"( 1987 ), "Съева дупка"(1979), "Леденика"(1973); "Чепеларе и неговите
околности"(1973),"Триградското ждрело и Дяволското гърло"(1979), "Ягодинският карстов
район"(1983) от Д.Райчев(последното издание в съавторство с Г.Райчев); "Рупчоските пещери"
(1967) от Д.Събев;"Бисерна"(1986) от Ат.Спасов; "Черепиш" (1982) и "Понор планина"от
П.Нейковски; "Из Котленския край"(1972) от П.Нейковски, А.Грозданов и В.Стоицев;
"Добростански карстов масив-пещери и пропасти"-I и II част (1993,1994) от Р.Пандев;"Найдълбоките пропасти във "Врачанския Балкан"(1997), "Най-дълбоките пропасти в Триградски
район"(1998)," Най-дълбоките пропасти в Троянски подрайон"(2000) от Тр.Даалиев и
А.Бендерев; "Карлуковските пещери"(1997) от А.Жалов и З.Илиев; "Опазване на пещерите"
(1997) от Тр.Даалиев, А.Бендерев и А.Жалов, "Котля" от З.Илиев и П.Петков(2000), "Кратка
информация за пещерите на Деветашкото плато" от А.Жалов и Тр.Даалиев (2000).
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За изяви на българските спелелози - "Експедиция Гуфр Берже -69 и Пиер Сен Мартен-73"
(1977) от И.Рашков и А.Ханджийски; "Небе от камък"(1977 ) от И.Петров; "Дни и нощи под
земята"(1980) от А.Жалов и С.Цонев; "Българи в бездните на света"(1986) от А.Жалов и др.
"Жан-Бернар-84" от В.Мирчев; "Пет месеца в Нова Гвиния(1986) от П.Берон.
Пещери и археология: "Деветашката пещера"(1960) от В.Миков и Н.Джабазов; "Обители в
скалите"(1985) от А.Ханджийски; "Скалните скитове край Карлуково" (1985) от
Л.Мавродинова.
Пропагандна дейност
В нея се вписват издадените плакати, брошури, листовки, дипляни, календари и други
материали пропагандиращи спелеологията и пещерният туризъм, чиито брой е трудно да се
определи. Не много богата, но показателна за възможностите на нашата страна е
спелеоложката кино продукция: Тя бележи началото си от филма "Прилепите"на К.Григориев(
1967), който е последван от "Минералът странник" на А.Пинкас, "Пътища в бездната",
"Подземната долина" на М.Огнянов и Р.Костов (1974), "50 години българска спелеология" на
Д.Езекиев (1980), "Българи в Микеле Гортани" на К.Масларски (1980), "Жан Бернар" на
Н.Даневски(1985),"Пещерняци"на .Езекиев( 1985),"БУ-56" (1986) и"Проникването"( 1988)
наЕ.Веков), "Кавказка история" (1989), "В гърлото на дявола" и "Албания - камък и
слънце"(1995) на К.Масларски, "Светлини и сенки" (1994 ) и "Небе върху камък" на А.Стоев
(1997), "Акцията" и "Експеримент Птичата дупка" (1999).
Ползвана литература
Трантеев,П.(1965)Пещери туристически обекти. Медицина и физкултура, С.
Трантеев,П.,В.Георгиев (1968 ) Тайната на пещерите.Наука и Изкуство, С.
Трантеев,П.,К.Косев (1978) Пещерите в България. Медицина и физкултура, С.
Жалов.А. (1999) Пещерите в България.Писмени извори от периода XII-XIX век.Сборник
материали от Национална научна конференция по проблеми на карета и спелеологията,
Спелеоклуб"Хелектит, С.
Жалов,А.(1999) Българи по пещерите на света. Български пещери, бр.6,1999, С.
Берон,П.(1999) 70 години организирано пещерно дело в България.Български пещери
№6,1999,С.
Жалов.А(2000) Историография на спелеоложката дейност в България в периода 1901-1929
г. (под печат)

Изготвил: А.Жалов
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ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ
Н. Ланджев
Облекло
Каска. Служи за предпазване на главата от удари и падащи камъни. Черупката на
съвременните каски е изработена от модифицирани полиетилени или поликарбонати.
Амортизацията е за сметка на удължаването на система от синтетични ленти или на
деформацията на вложки от пенести пластмаси (стиропор,
полиуретан). Осигурена е добра вентилация. Може да се
регулира по размер и дълбочина. Подбрадникът трябва да може
да издържи теглото на човек. Върху каската се монтира
системата за осветление. Общото тегло не трябва да превишава
800г. В противен случай бързо настъпвa умора от носенето й,
която се изразява в болки в главата, шийните прешлени,
понякога в sлепоочията. Каската трябва да удовлетворява UIAAнормите. Не бива да се експлоатира по-дълго от указания от
производителя срок на годност. Материалите стареят и могат
съществено да влошат качествата си.
Гащеризон. Това е основната дреха на пещерняка.
Предназначен е да предпазва от кал и вода. "Леките" са
изработени от хидрофобирани синтетични материали (дакрон,
кордура) с тегло до 200 г/м2. След кратка употреба те започват
да пропускат вода. Това ги прави подходящи за сухи пещери.
"Тежките" се изработват от двустранно фолиран ПВЦ-плат. Понеудобни са, но имат дълъг експлоатационен срок в тежки
условия. За подобряване на комфорта при движение се
пристягат с подходящи гумени ластици през ботушите и над
коленете. От външната страна на гащеризона не трябва да има
джобове. Те се слагат отвътре. Скроени са така, че вещите в тях
да не пречат при преминаване на тесняци. Затварянето е с 5сантиметров лепящ цип.
Термогащеризон. Носи се под защитния гащеризон. Това
е дрехата, която трябва да осигури топлинния комфорт, да е
достатъчно топла, дори и мокра; да може да осигури бърза
евакуация на влагата към разкопчаната част на гърдите по време
на почивките; да е достатъчно еластична подходящо скроена за да не пречи на движенията.
В най-голяма степен тези изисквания се удовлетворяват от гащеризоните, изработени от
полартек.
Водозащитни облекла. Ползват се в студени водни пещери или тогава, когато
престоят във вода ще е твърде продължителен. Неопреновите облекла са неподходящи.
Много по-удачни са сухите костюми от листова гума, у нас се ползваха руските "садко",
направени от две части и уплътнява ринг на кръста. Много по-удачна е конструкцията на
Гомес "понтониера" произвеждана във Франция. Състои се също от две части, изработени
безшевно от тънък здрав силиконов каучук с дълъг срок на годност. Херметичното
свързване се осъществява от прилепването на двете части за сметка на голямата им
еластичност. Тези облекла трябва да се съхраняват добре почистени и талкирани или
обработени с течна силиконова смазка.
Ръкавици. Служат за предпазване на ръцете от нараняване. Най-удачен модел са
тези, с неголям грайфер на дланите и пръстите и вентилирана горна част. Периодически
ръкавиците трябва да се свалят, за да се предотврати подпухването на ръцете от влагата.
Необходимо е да имат перфорирани отвори за закачване с карабинер. В много студени
пещери под тях могат да се носят и още едни плетени от вълна. Профилактичното
намазване на ръцете с вазелин е благоприятно по отношение на дребните наранявания и на
измръзване.
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Ботуши. Единствените удобни и универсални обувки за пещери. Добре е горната
част да е мека и еластична и да не пречи при ходене. Подметката трябва да е относително
твърда и с подходящ мек грайфер, който има добро сцепление (в пещерите се катери "на
триене", както с еспадрили) .

Специални съоръжения
Въжета. Използват се единствено статични въжета с кабелна оплетка.
Елонгацията (удължаването ) им да е не по-голяма от 3% при 80кг За
работа по отвеси, дебелината им
да е 10-11мм, а за парапети и
помощни цели 8-9мм. Двата края
на всяко въже трябва да са
маркирани, като кодирано е
указана дължината, датата на
влизане в експлоатация и модела.
Желателно е в "паспорта" да се
отразяват всички важни данни от
ползването им. Периодически (не no-рядко от 3
години) трябва да се извършват контролни изпитания с
отрязано парче от края на въжето. То трябва да
издържи поне три удара с фактор 1! Въжетата се
скатават подредени и транспортират в торби. След
употреба се изпират, изсушават (без излагане на
слънчево греене - материалите се повреждат бързо от
UV-въздействие) и се проверяват за повреди. Ако има
такива, въжето се отрязва на нараненото място и се
маркира с новите дължини.
Прониквачни торби. Изработват се от здрав ПВЦплат. Използват се различни модели и размери, в
зависимост от конкретното им предназначение - за
въжета, за лична екипировка и т. н. Торбата трябва да
има въженце за закачане към сбруята (толкова дълго,
че да не пречи на манипулациите с краката при
катерене). При движение в пещери с много къси прагове въженцето трябва да се удължи до
4-5м. Във водни пещери би следвало торбата да има минимална положителна плаваемост,
осигурена например от надувна възглавница. По уазвимите вещи се опаковат
предварително в непромокаеми торби от каучуков лист или специални контейнери.
Карабинери. Има голямо разнообразие от модели.
Основно се ползват тези с подвижно
рамо за затваряне. Могат да са без или с
муфаз за заключване, с овална или
асиметрична форма. Здравината трябва
да над 2200кгс по оста и 6ОО кгс
напречно. Овалните са подходящи за Майон рапид
Делта
ползване
с ролка и при направа на
полиспасти (техники за
извличане на пострадал
или тежък багаж)
Асиметричните могат да
се отворят и под товар.
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При финансова възможност се препоръчват карабинери с ключалка тип Ball-Lock. Майон
рапид са ефтини стоманени карабинери с винтово резбово затваряне. При развиване
може да се наложи да се работи с гаечен ключ. Допустима е употребата им
(минимум - ф7мм)
Алпийски карабинери
за монтаж на въжето
към планки. Делта е популярно название на алуминиеви или стоманени
карабинери с триъгълна или D-форма. Те са с голяма здравина 2500-4500кгс. и са
предназначени за свързване на осигурителния ремък, самохватите и плъзгача със
седалката.
Седалки. Има различни модели. Много е важно седалката да е удобна правилно
регулирана. Трябва да отговаря на UIAA-нормите и да се знае срокът и на годност. Преди
всяка употреба се проверява за повреди скъсани шевове, пукнатини по катарамите.
Подменя се най-много след четири години, тъй като синтетичните материали стареят и я
правят опасна при динамичен удар (ако седалката се скъса не остава нищо, коетс би могло
да Ви задържи!).
Презрамка. Направена е от тясна лента (15-25мм). Дължината и трябва да може да се
регулира с бърза катарама. Основно се ползват две конструкщ "тиранти" (закачена за
задния колан на седалката) или "осмица" (отделна, осукан ринг около раменете) .
Осигурителен ремък. (СП 3/98) Направен е от парче динамично въже дебелина не
по-малка от 9мм. Завързан е с възли "осмица" с
протектори и осигурени краища с изолирбанд,
така, че средата да се монтира на "делтата", и да
има два свободни края (50 и 70см) , на които да
закачени асиметрични карабинери без муфа.
По-удобно е, ако са осигурени против
превъртане. Ремъкът е едно от най-отговорните
специални съоръжения. Трябва да може да
издържи на удар с фактор по-голям от 1. Добре
е да се подменя всяка година, ако е от 9мм
въже, или на две години за 10-11 мм.
Задължително е да се преглежда внимателно за
повреди преди употреба,
Самохвати. Това са устройства за самоосигуряване, изкачване по
гладко въже, направа на блокове и полиспасти при извличане на товар.
Могат да се преместват лесно нагоре по него, а надолу автоматично се
задържат. Най-често се състоят от корпус, направен от алуминиева сплав
и подвижен ексцентричен палец със зъби, който посредством пружина
притиска въжето и осигурява задържането. Самохватите са найопасното съоръжение в пещерняшката практика. Те са твърде "слаби" при
динамичен удар (това се отнася за класическите конструкции, които са
най-често ползваните у нас).В България най-използваната схема на
катерене е позната под името "жаба". Причината е в нейната
универсалност. За нея са необходими два самохвата, всеки от които
изпълнява специализирани функции.
Гръден самохват. Може да се използва специализираният "крол" на
Petzl, Bo-Kong (първият самохват с перфориран палец за работа по кални
въжета) или Jumar. Монтира се директно към делтата или с междинен
карабинер (за по-високи хора или при други схеми на катерене) . През
горното му ухо преминава презрамката. Ако самохватът е "крол", при
работа с ръкавици е по-удобно през ухото за отваряне на палеца да се
върже късо шнурче.
Водещ самохват. Използват се самохвати с дръжка на различни
фирми. Индивидуалният избор може да бъде продиктуван от
съображения за удобство при катерене или удобство при направа на блок с
Рапел рак.
ролка (полиспасти, извличане на багаж...) . Обикновенно хората, които
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работят с дясна ръка предпочитат самохватът да е "ляв". "Педалът" е част от комплекта.
Той може да е парче въже, средата на което е фиксиран за
самохвата. Единият край е завързан за делтата
(осигурителни функции), а на другият има направен широк
клуп, в който се стъпва с крака. Petzl предлага
специализиран самохват с
Десандьор на Petzl
педал, който може да се
ползва и по схема за извличане на тежък товар през две
интегрирани ролки (ползата от него е съмнителна).
Плъзгачи. Устройства за спускане по гладко въже
(рапел). Те работят на триене, което може да се регулира в
някакви граници по време на спускането. Важно качество е
това, че не осукват въжето. У нас са популярни:
.
Състои се от две неподвижни ролки, затворени между две планки. Изработен е от
алуминиева сплав. Подходящ е за спускане по въже с дължина до 6Ом (10 мм) . Моделът
Stop е автоблокиращ, но потенциално опасен при динамичен удар. Безопасен в това
отнощшение е Diablo на Bo-Kong. Той притиска въжето във втората ролка и така силата на
срязване, приложена върху него, е намалена.
Работи добре върху дълги, кални или мокри въжета с различна дебелина. Има различни
конструкции. Общото е, че корпусът е от форма огъната като Р или U. Върху нея са
нанизани тръбички или профили (6 или повече), които могат свободно да се плъзгат. През
една те могат се завъртат за да е възможно да се монтира въжето. У нас се ползва предимно
самоделни конструкции от стомана. Оригинални продукти предла! предимно американски
производители. Предлаганият от Petzl рак е с незадоволителни качества.
Ролки. Използват се за намаляване на триенето при движение по тролей транспорт на
багаж, направа на полиспасти и отклонения.
Средства за направа на опори:
Примки. Могат да бъдат от стоманено (фЗмм) или синтетично въже, също от тръбна
лента. Стоманените примки с голяма устойчиво на триене и съответно дълъг срок на
експлоатации. Наложили са се в практиката единствено в България и не се предлагат от
фирми производители. Стари примки, направени Дебелец (ф5.2мм) не отговарят на норми
за сигурност и не се препоръчва да се използват.
Ролгигъгови
клинове
Могат да са самопробиващи (Spit) , а също
да се монтират в
пробит
с
акумулаторна бормашина
или
ръчна
корона отвор. Върху
тях могат се завиват с
винт
(обикновено
8мм) различни планки.
След по-дълъг престой
в пещера могат
да
станат
негодни
в
следствие на корозия.
При съмнение, е добре
да се забие нов клин.
Дорник. С него се
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пробиват ръчно отвори за ролплъгови клинове. Може да са монтира на самопробиващ
клин, корона или комбиниран.
Чук. Служи за забиване на клинове-и оформяне на леглата под планките. Не е нужно да
е тежък. Отворите за ролплъгови клинове се пробиват с ритмично, не много силно
почукване и въртене по часовниковата стрелка.
Раздвижен ключ. Повечето винтове за планки са с шестостенна глава 1бмм. Могат да се
срещнат и други размери. Малък раздвижен ключ, завързан през врата или китката с шнур
е подходящ, както за монтаж, демонтаж на планки, така и за развиване на затегнали муфи
на карабинерите.
Планки. Има различни модели, като подборът се извършва в зависимост от
конкретното място. Планката Clown на Petzl е интересна с това, че е конструирана да се
използва без карабинер.
Удължителите са вид планки, които се използват единствено в България. Няма
фирмен производител. Състоят се от блокче с цилиндрична форма, в което е нанизана къса
(250мм) стоманена примка, затворена с втулки. Монтират се с винт, като другите планки.
Техни предимства са универсалността, възможността да се ползват върху клинове, забити
по-високо над ръбове (това е и по-безопасно по отношение на риск от спукване на скалата)
и "безкарабинерното екипиране" с шкотов възел.
Могат да се използват и други средства за създаване на опори - напр. скални клинове
и клеми, използвани в алпинизма. Употребата им като постоянни опори, под въздействие
на пулсиращото натоварване при катерене на самохвати, изисква по-висока квалификация.
Желателно е да се дублират
Лодки. Използват се в пещери с по-големи водни
обеми. Подходящи са малки и средни многокамерни
надувни лодки за обща употреба. Гумените имат
предимството, че могат да бъдат залепени при повреда с
подходящи лепила дори в пещерата.
Система за осветление.
Тя е индивидуална и предвиденото време за работа на
основния източник трябва да превъзхожда двукратно
планираното време на проникване. Резервните крушки и
дюзи се монтират в гнезда на челника или в бокса на
електрическото осветление. Комбинираното осветление се
е наложило в практиката - основно ацетиленово и резервно
електрическо, като ацетиленовият генератор (карбидката)
се носи на презрамка, а дюзата за газта с рефлектор и
устройство за запалване, а също и челника са монтирани на
каската. Някои предимства на описаната комбинация са
голямата автономност (с едно зареждане карбидката може
да свети 6-8 часа), силата на светлината, възможността при
преминаване през водни препятствия да се използва
електрическия челник и дублираните функции (резервно
осветление). Petzl предлага такава комбинация. Въпреки
някои недостатъци тя се е наложила в по-голямата част от
Европа. Електрическото осветление би било по-подходящо
в някои пещери (напр. .водни, където често се плува или се минава през сифони и под водопади) . Тогава е желателно то да е херметично и във всички случаи дублирано. Основното
осветление може да се захранва от акумулатор (по-ниска цена в експлоатация) или бокс за
батерии (подмяната е възможна и в пещерата).
Абсолютно недопустимо е да се изхвърлят в пещерите батерии и отработен карбид!
Освен замърсяване, те могат да унищожат невидими за пещерняка, уникални
пещерни обитатели. За тази цел е необходимо да се носи подходяща кутия за отпадъци
и те да се изхвърлят по-късно в населено място в кофите за боклук.
Описаните no-горе екипировка и съоръжения, предназначени за проникване в пещери
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и пропасти, не изчерпват темата. Те са основни и без тяхната помощ проникването би се
превърнало в авантюристичен туризъм, който, както сочи статистиката, често завършва с
нещастия.
Не е спомената пещерняшката стълба. От днешна гледна точка тя е анахронизъм.
Ползването и без дублиране на опорите, направа на подвеждащ парапет и осигурително
въже, дори на къси отвеси е опасно. Скоро в България е станал поредният инцидент с
щастлив изход (и за него Аварийно Спасителният Отряд не беше информиран!).
Техниките на работа под земята са се променяли. Променяла се е и екипировката. От
днешна гледна точка това е оптималният компромис, изстрадан с грешките на много
пещерняци. Всяка промяна, разбира се, е възможна, но трябва да се осмисли добре, да се
сравни с известното до сега, да се претеглят плюсовете и минусите.
Приложение:ПАКЕТ ЗА САМОПОМОЩ
Пакетът за самопомощ е нещо повече от обикновена аптечка. Много често в
планината или пещерата, наличието на лекарства не е най-важното нещо. Много по-ценни
биха били други средства, с които можем да решим някои проблеми в трудна ситуация.
Естествено, никой не мисли, че като тръгва за някъде непремено ще има неприятности. Но,
за съжаление, и това се случва - на нас, или на приятелите ни, и тъкмо тогава, когато най
не очакваме. Би било добре да сме поне малко подготвени. Един компактен личен пакет за
самопомощ няма да натежи в раницата. Пазарът не предлага такова нещо и начинът да го
имаме е да гонаправим сами. Това си има своите предимства. Когато сами подбираме какво
да сложим вътре, естествено обмисляме плюсовете и недостатъците! на всяко нещо.
Представяме си как ще го ползваме и така вече сме по-| подготвени, ако в действителност
нещо се случи. Предложеният тук пакет е само една възможност и естествено може да бъде
допълван или променян, в зависимост от мястото, сезона или лични предпочитания
Каква да е опаковката? Добре е това да е метална цилиндрична кутия с винтова или
друга херметична капачка. Така тя ще може да се ползва не само за да побере и предпази
вещите в нея, но и за загряване на течности или пренасянето им до пострадалия при нужда.
Подходящи размери са диаметър 12-15см и дължина 20-25см. Това предлага достатъчно
място, и дава възможност отвътре да се навие тънко парче от матрак (20х35см) . От една
страна той предпазва от
температурно въздействие
съдържанието на пакета, а
от друга може да се ползва
като малка изолираща
подложка
под
пострадалия. Ако преди
това за него е залепен
тънък алуминиев лист,
това вече е и шина,
подобна
на
такива,
предлагани от сериозни
фирми. Достатъчно е да се
огъне внимателно, така че
да
обхване
добре
изкълченотс или счупено
място и да се превърже с бинт.
Други важни неща са:
кибрит в непромокаема кутия. Дори и обикновен кибрит може да свърши работа.
Клечките и парче от драскалото могат да се затворят херметично в кутия от филм за
фотоапарат.
свещ. Може да свърши работа и за светене и за топлене. Запалена в палатка или под
фолио тя вдига температурата с няколко градуса. Трябва много да се внимава.
Съвременните синтетични материали се подпалват лесно и отделят токсични газове!
таблетки сух спирт. Също в херметична опаковка. Могат да послужат за по-лесно
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запалване на огън, ако дърветата са мокри или за подгряване на капризен бензинов примус.
голяма игла и няколко метра здрав синтетичен конец. Може да се закърпи раница,
спален чувал, гащеризон, в изключителни случаи, дори обилно кървяща рана.
алуминиево фолио. Може да е както за еднократна, така и за многократна употреба.
Стандартни размери са 200 х 150см. То рефлектира обратно излъчваната от тялото топлина
(до 90%) и така прави ъзможно по-дълъг престоя на пострадал или на попаднал в бедствена
ситуация. Ако с помощта на въженце или клони се направи нещо като палатка, може да
пази от дъжд и вятър, а запален примус би повишил значително температурата под него.
Парче от фолиото може да се навие върху обилно кървящи рани под превръзка. В много
случаи този метод помага за спиране на кървенето и е за предпочитане пред направата на
турникет.
въженца. Добре е да има един синтетичен шнур (5м, Змм) . Безусловно необходимо е
и късо парче помощно въже (поне Зм, 5-бмм), което може да послужи за най-различни
цели, включително направа на самозатягащи възли. То може да не се държи в пакета, но не
трябва да се забравя!
кърпа. Тя може да се носи и вързана на врата. От нея се импровизират превръзки,
предпазва от вятър и студ лицето или главата, може да се използва за направа на турникет
и какво ли не още...
джобно ножче. Добре е да има едно малко сгъваемо остро ножче. Това е нещото,
което всеки уж носи, а потрябва ли му в действителност, не е на мястото си. Полезно е при
много манипулации, свързани с направата на превръзки и тини, а с обгорения му за
дезинфекция връх могат да се извършат и малки "хирургически" манипулации.
огледало. Добре е да е метално - например от алпака. Може да послужи за подаване
на сигнали ("слънчево зайче") или контрол на слаба дихателна дейност.
Превързочни материали:
бинтове. Два обикновени- голям и малък, и един голям еластичен са достатъчни в
личен пакет. Най-добре е, ако са фабрично пакетирани в стерилна опаковка.
марли. Също трябва да са пакетирани по отделно в стерилни опаковки. Има такива с
нанесен на тях сух риванол.
ролка левкопласт. Освен за рани, може да послужи и за много други неща - за
подлепване на пухени облекла, като изолирбанд при ремонт на електрическо осветление...
безопасни игли. Три-четири могат да помогнат в много случаи.
Медикаменти. Трудно е да се каже кои са най-подходящи. Във всички случаи е
необходимо да са опаковани така, че да не се повреждат при транспорт, да е видно какви
са, с какъв срок на годност и да са придружени от листчето с дозировка и начин на
употреба. Лекарствените средства, които са специфични и се ползват от притежателя на
пакета, трябва да се познават много добре, да са опаковани отделно в пликче с името и
естествено могат да бъдат подбрани от всеки самостоятелно. По принцип, тези с общо
предназначение, трябва да са такива, че да не навредят при неправилна употреба:
аспирин. Познато лекарство с широка сфера на приложение. Противопоказно е при
непоносимост, обилно кървене, вътрешни наранявания. Може да се ползва като
профилактично средство при първи за сезона излизания в по- високата планина или при поголеми физически натоварвания - по1/2 сутрин и вечер с повече течности
(водоразтворимите аналози са по-подходящи). Приет с топъл чай добре повлиява болки в
гърлото, възпаление на евстахиевите тръби (заглъхване на ушите) от бърза смяна на
надморска) височина или гмуркане.
аналгин. Болкоуспокояващо средство при травматизъм. Малка вероятност от
непоносимост. По-принцип предозирането не е опасно, но може да се прилага само при
действителна опасност от шок при тежък травматизъм.
дефламол. В добре затворена тубичка за да не повреди другите неща пакета. Ползва
се при измръзване, изгаряне, протриване. Ако има мехури, те не трябва да се пукат! Марля,
обилно намазана с мехлема и хлабава превръзка са необходимата първа помощ.
захар. На бучки или насипна в херметична кутийка. Не случайно изредена при
медикаментите. При припадък или подобно състояние без ясни причини трябва да се
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направи опит да се сложи в устата на пострадалия. Ако зъбите са стиснати, възможно найнавътре, като устните се придържат, докато захарта се разтвори от слюнката. Често това е
хипогликемичен шок при скрит или явен диабет, а тогава друга помощ не е възможна! В
подобие състояние може да изпадне и здрав човек при изтощение или силен стрес.
мехлем за устни. Ползва се както червило и различни видове се продават в почти
всички аптеки. Факторът на UV-защита е добре да е "6"или по-голям. Може да спести
много неприятности, ако се нанесе на устните, при нужда и на лицето при слънце или
мъгла във високата планина. При сняг е абсолютно необходим.
С това необходимите лекарствени средства за обща употреба не се изчерпват.
Предстои да се направи по-подробен и добре обмислен от лекари-специалисти списък,
който ще се препоръчва от АСО.ПП

КУРС "ПЕЩЕРНЯК"

ТЕХНИКА НА ПРОНИКВАНЕ В ХОРИЗОНТАЛНИ И ВОДНИ ПЕЩЕРИ
Н. Ланджев
Практиката е наложила спазването на някои общи правила при проникване в пещери и
пропасти.
По-важните са:


От наличната информация се прави оценка
за цялостната сложност на проникването, найтрудните пасажи и възможните опасности от
различен характер.
 Определя се необходимата екипировка по вид
и количество, като стремежът е към известно
презапасяване (за оказване на помощ, при
възникване на непредвидени проблеми или повреди
в екипировката).
 Преценява
се
доколко
планираното
проникване е по възможностите на всеки от
участниците.
 Изгражда се схема за алармиране на АСО при
възникване на инцидент или пресрочване на
контролното време.
Хоризонталните пещери, условно казано, са
пещери без отвеси. Това не пречи да има къси
вертикални пасажи или траверси, които се
преминават с катерене. Възможно е да възникне
необходимост подобни места да се подсигурят с въжета. В такива случаи те трябва да се
предвидят, а освен това за всеки от пещерняците ще са необходими седалка, осигурителен
ремък и поне по един самохват. Ще са необходими и средства за създаване на опори. Но
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дори пещерата да е най-елементарна и да не се предвижда преминаване на трудни пасажи,
задължително е всеки от участниците да носи поне късо въженце (ǿ8мм, 5 метра) и единдва карабинера.
При подготовка на проникването се преценяват опасностите от различен характер.
Голям риск може да има в пещери, където има вероятност от нахлуване на поройни води
или там, където нивото им може да се повиши в следствие на валежи на голямо разстояние
от пещерата. В много случаи карстовите системи са бързи пътища за движение на водите.
Във всеки конкретен случай трябва да има достоверна информация за съответното място.
При рискове от такъв характер трябва да се избира сезон, когато вероятността това да се
случи е най-малка. Необходимо е да се знае и прогнозата за времето. В някои случаи може
да се наложи монтаж на телефонна линия и да се определят предварително местата, където
принудителният престой при покачване на водното ниво е възможен, ако хората не са в
състояние да излезат навън.
Осветлението е лично и се предвижда за всеки един от участниците. Трябва да е
монтирано на каската и да е дублирано (основно-ацетиленово + резервно-електрическо или
основно-електрическо + резервно-електрическо) . Втората комбинация може да се счита за
по-подходяща единствено при постоянно движение под водопади, често преминаване на
полусифони (тогава то трябва да е гарантирано херметично) или в изключително тесни
пещери. Независимо от вида на избраното осветление, ресурсът на светене трябва да е
такъв, че основното да може да се ползва поне два пъти по-дълго от планирания престой.
Окомплектовката с подходящи резервни дюзи, крушки и евентуално батерии също е лична.
При повреда на
основното
осветление
е
необходимо
проникването
на
цялата група да се
прекрати.
Излизането
се
извършва
на
резервното
осветление.
Проникването
се
извършва на групи,
които се движат
през
известен
интервал -така се
намалява времето на принудителен престой при преминаване на тесняци или по-сложни
пасажи. Отделните участници в група трябва- да се движат на такова разстояние, че да се
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виждат. В някои случаи може да се избере дистанция в границите на слухова комуникация.
Желателно е съставът на групата да е от минимум трима човека (напр. при инцидент
единият остава! при пострадалия, а другият отива да съобщи на основната група или
спасителния отряд). Темпото на движение се определя от най-бавния човек в групата.
Желателно е натоварването да е такова, че да не се допуска изпотяване. То би довело до побързо изразходване на сили и дискомфорт от повишената влажност на бельото. Престоите
за кратка почивка трябва да са на възможно удобни и защитени места (сухо, без въздушни
течения...), а от тактически съображения - преди трудни пасажи.
Преминаването на по-трудни участъци се извършва поединично, без да се
разчита на чужда помощ. По преценка такива места могат да се обезопасят с въжета. В
такива случаи началните закрепвания се дублират. При направа на парапет разстоянието
между опорите трябва да е такова, че при разрушаването на която и да е, да не е възможно
човекът да падне на земята. При движение по вертикални парапети за самоосигуряване се
ползва самохват, а по хоризонтални - двоен осигурителен ремък. При достигане на
междинна опора се закачва първо вторият край на ремъка за новата дължина въже и след
това се откачва първият. Така пещернякът винаги е осигурен.
Основни използвани техники при проникване в хоризонтални пещери са катерене и
движение на камина. И в двата случая се използват естествени форми на релефа - стъпки и
хватки. Придвижването става като се спазва разпределено стабилно на три точки (напр.
една ръка и два крака). Тогава може да се премества чеетвъртата опора. Катери се плавно,
без подскоци или резки посягания към по-далечни стъпки или хватки. Така се изразходва
по-малко енергия и се намаляват рисковете от загубване на стабилност. При необходимост
от почивка, това трябва да се направи на по-лесно място, непосредствено преди труден
пасаж. Така той може да се огледа добре и да се премине със свежи сили. Спирането на
трудно място само изразходва силите. Важен критерий за сигурността на катерене е
възможността за връщане с една опора назад във всеки един момент. Така при грешка или
разрушаване на стъпка или хватка има възможност да се предприеме нов опит. При
преминаване към нова опора трябва да се прецени нейната здравина. Често това е трудно,
особено ако се катери през образувания от калцит. Дори да изглеждат масивни и здрави,
ако са на глинена подложка могат лесно да се откъртят. При движение през блокажи трябва
да се внимава и за стабилността на блоковете. Макар и големи, те могат да стоят на кантар
и тогава дори малко усилие може да ги разбалансира. Това, че други хора са преминали
даден пасаж, все още не означава, че няма проблеми. При движение на камина за
подобряване на сцеплението се използва натиска в срещуположни стени. Това позволява
движение по пасажи с много малък релеф. При движение на триене могат да се използват и
други части на тялото, освен ръцете и краката. Важно е да се оцени какво е сцеплението на
материята на гащеризона със скалата. При някои материали, напр. ПВЦ, то може да се
промени драстично при намокряне, особено, ако преди това по него е полепнала глина.
Трябва да се внимава и за разширения на галерията, където отсрещната стена не може да се
достигне стабилно. В такива случаи
своевременно се търси по-тесен участък
или се преминава към катерене по едната
страна.

Наличието на тежки торби с багаж, може да затрудни проникването. В много случаи
това е неизбежно и само могат да се създадат някои удобства. За по-лесно преминаване на
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прагове е необходимо торбата да е снабдена с 3 до 5 метра дълго въженце. Така е възможно
тя да се издърпва от горе, след изкачването им. При движение на камина в меандри торбата
се закачва късо, но така, че да не пречи на движението. При движение през водни площи е
добре торбата да е балансирана с малка положителна плаваемост. Това лесно може да
стане, ако вътре се постави малка надувна възглавница или вещите се транспортират в
херметични пластмасови бидони, като теглото е по-малко от водоизместването.
При проникване в лабиринтни пещери най-голяма е опасността от загубване и
последващо оставане без осветление. Желателно е поне един пещерняк от групата да
познава добре маршрута. По време на проникването често трябва да се поглежда назад при различни гледни точки сечението на галерията изглежда различно. На ключови места
могат да се поставят маркери с контрастен цвят(бял, светлоотразителен...), които на
излизане се събират. Рисуването на стрелки и опъването на конци могат да доведат до
големи заблуди, а и загрозяват пещерата, което ги е направило неприемливи. Ако все пак
загубването е факт, необходимо е да се запази спокойствие. Опитите за намиране на верния
път трябва да продължат. Един от групата застава на едно място, а другите тръгват във
вероятното направление, като през интервали, на слухова връзка остава по един. Проучват
се различни посоки. Така се търси познато място, при запазване на отправната точка. Ако
всички опити се провалят, добре е да се намери удобно място за бивак преди осветлението
да е свършило. Желателно е мястото да е сухо, да няма въздушни течения, а в близост да
има вода пиене. Осветлението се загасява и се пали само тогава, когато трябва се донесе
вода във всички възможни съдове. Ако е твърде студено, хората трябва да седнат върху
наличните вещи (въжета, торби и т. н.) плътно един до друг. При възможност се завиват с
рексотермично фолио - още по-добре е, ако може да се импровизира палатка. Ако все още
има карбид или свещ те трябва да се ползват икономично за затопляне под покривало. Така
могат да се изчакат спасителите.
Преминаването на тесняци често създава проблеми. Те мога да са абсолютно
различи. Рецепти за преминаването няма. Преди влизане теснякът се разглежда
внимателно. По-често е добре да се тръгне с еднат ръка напред - така сечението на тялото
намалява. Ако е възможно предпочита се движение с глават напред. Когато се виждат
формата и характера на тесняка, е мног по-лесно да се заеме най-добрая позиция. В много
тесни места преместването става със змиевидни движения на тялото без излишно
напрягане н мускулатурата. Поняког прибутването е само с върховет на пръстите, като
стремежът тялото леко да се повдигне за да се намали триенето в пода. Преминаването на
"нови" тесняци става внимателно. Във всеки е; момент преценката за възможна връщане
трябва да е направена. Не трябва да се разчита, че ще се достигне място, където
обръщането е възможно. Ако все пак стане "заклещване", не трябва да се изпада в паника.
Това е ситуация в която помощ от другите е почти невъзможна. Първо трябва да се успокои
дишането и да се отпусне мускулатурата. След това да се направи опит мисленно да се
възстанови изминатият път и, ако е възможно, с малко връщане назад да се заеме поподходяща позиция и се направи нов опит. Ако е неудачен, трябва да се почине и да се
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разбере къде е грешката След това се опитва отново.
При проникване във водни пещери важно условие е всички
участници д могат да плуват. Ако проникването е с лодки, те трябва
да са поне две (многокамерни) и да са постоянно оборудвани с
въженца по периферията за издърпване. Най-често използваните
модели могат да носят двама ил трима човека. Влизането в лодката
става тогава, когато тя е на достатъчн дълбоко масто, за да не се
повреди в дъното. Врно е, че така хората веднага ще се намокрят, но
във всички случаи от водна пещера не може да се излезе сух.
Предварителното постепенно намокряне е полезно - то би
предотвратило хипотермичен шок при внезапно обръщане. 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), 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 прагове и сухи части тя се пренася внимателно, а ако има теснини трябва да се
изпусне и 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. В някои водни пещери проникването не се извършва с лодки, поради
множеството стеснения или преминаване през сифонни части. Тогава се използват сухи
хидрокостюми. 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 от всякъде, 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 по-студени пещери е добре да се носи
малък газов примус. Може да използва, както при възникване на инцидент, така и за
приготвяне топли течности по време на почивките. Движението в такива пещери се
извършва с газене или плуване. При плуване трябва да се постави бонето. Въпреки
положителната плаваемоста 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.
Сифони са изцяло наводнени галерии, а полусифони такива в коитс въздухът трудно
стига за дишане. На подобни места трябва да имг предварително поставено при предишно
изследване с леководолазен апарат здраво завързано в двата края пилотно въженце. Дори
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при загуба ориентация, то може да послужи за спазване на вярната посока. Преминаването
на сифонни части не трябва да става с плуване. Положителната плаваемост на човек с
хидрокостюм може да го притисне към тавана и той да остане безпомощен. Тялото трябва
да е вертикално, а ръцете да се подпират в тавана. Първият, който преминава, е добре да е
запознат с характера сифона от предишни прониквания. Той трябва да остане на изхода, за
да може да окаже помощ при нужда. Комуникацията е слухова, а при невъзможност се
ползват уговорени сигнали чрез многократни подръпвания на въженцето.
При по-дълги прониквание може да се наложи преспиване на бивак. Акс пещерата не
е студена, това не е голям проблем. Но в студени и влажни галерии може до стане така, че
след едно преспиване пещерняците да се така изтощени, че да не могат да продължат. За да
не се допусне контакт със студения под, може да се използва хамак, окачен на стените.
Задоволителен комфорт предлага и единична палатка от синтетичен плат с дъно, още
повече, че при приготвяне на течности вътрешността се затопля от примуса. Добре е да се
използват матраци от пенополиуретан - те са леки, компактни, с добри изолационни
качества и не се мокрят. Какъв е спалният чувал, е по трудно да се отговори. Пухените са
по-компактни, но ако пълнежът не е добре импрегниран поемат бързо влага. Тези, с вата от
кухо влакно не поемат влагата лесно, но обемът им е твърде голям. Какъвто и да е
избраният чувал, той трябва да се транспортира в непромокаема торба или херметично
бидонче от пластмаса.
При построяване на бивака трябва да се търсят по-високи места, от една страна те са
по-сухи, а от друга по-безопасни при внезапно покачване на водите. Ако бивакът е на
висока площадка, всеки трябва да е осигурен с въже.
Хоризонталните пещери често се подценяват и се считат за "лесни". В същност,
множеството малки препятствия при по-продължително проникване могат да го направят
крайно изтощително. Затова е необходимо силите да се пестят постоянно. Движенията
трябва да са добре премерени и плавни. Необходимо е да се преценява как най-лесно и
безопасно може да се премине всеки конкретен пасаж. Като правило, на излизане се
изразходват повече сили от тези, необходими на влизане в пещерата. При по-тежки
прониквания е добре периодически да се преценяват изразходваните време и сили до
достигнатото място и евентуално необходимите за излизане. Ако балансът е критичен в
някое отношение, по-безопасно е проникването да се прекрати. Никога не е ясно какво
точно може да се случи в една пещера и още колко сили ще са нужни за справяне с новата
ситуация.
По време на проникване се изразходва много енергия. Това налага да се спазва
подходящ хранителен режим. Често трябва да се приемат малки количества лесни за
усвояване храни, съдържащи преимуществено въглехидрати. Поемането на топли течности
също е много важно.
Натоварванията са продължителни и напитки или храни с тонизиращи съставки имат
временен ефект, а при продължителна употреба биха довели до неадекватност и
бързо изтощаване.
Формирането на нужните качества за тежки и продължителни
прониквания е дълъг процес. Това може да стане само след време, като редовно
се влиза в пещери с нарастваща сложност.
ТЕХНИКА НА ПРОНИКВАНЕ В ПРОПАСТИ
Н.Ланджев
Пропастите и пропастните пещери са характерни с това, че в тях се срещат
в по-голяма или по-малка степен вертикални пасажи (отвеси), които се налага
да се преминават с помощта на въже. Основната техника за екипиране на
отвеси, която се използва в България се нарича Техника на единичното въже
(ТЕВ) . Характерно за нея е екипирането с едно въже, като не се допуска
никакво триене в скалата. Само тогава, а и при употреба на екипировка без
повреди, с гарантирани качества и използвана в предвидените срокове от
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производителя, може да се счита, че ТЕВ е безопасна и приложима. Естествено,
допълнително условие е да не се допускат грешки при работа. Начало на подготовката за
усвояване на ТЕВ е заучаването и тренирането на изкачването по въже. Усвояването на
всички манипулации при движение със самохвати при изкачване и слизане би намалило
проблемите при следващи действия. Най-удобна техника и задължителна във фазата на
обучение е "дед" ("жаба"). Екипировката трябва да включва удобна, правилно регулирана
седалка в комплект с карабинер тип "делта", осигурителен ремък с два края и презрамка.
Между делтата и презрамката се монтира централният самохват. Водещият самохват се
свързва с осигурително въже към делтата, а в "педала" се стъпва с единия или двата крака.
След увисване на въжето е необходимо да се. проверят всички регулировки по отношение
на удобството им и всички закрепвания - муфи на карабинери, катарами и т.н. След
изкачване на един-два метра се прави опит за сменяне на посоката (слизане) . Ако няма
проблеми, следва изкачване до клина (5-бм), закачване на осигурителния ремък, откачване
и слизане на самохвати до долу.
Катеренето трябва да става равномерно, с плавни движения, като стремежът е да се
създаде синхрон между движението на ръцете и краката. При изкачване на първите метри е
необходимо въжето да се обира с едната ръка под централния самохват. След това то се
притиска между стъпалата в педала, едновременно с изправянето върху водещия самохват.
Следващ етап е спускането по въже - рапел. За делтата се закачва плъзгачът и
следва ново изкачване до клина. Закачва се осигурителният ремък, откачва се гръдният
самохват, монтира се и се фиксира плъзгачът и се увисва на него. Следва спускане със
самоосигуряване с помощта водещия самохват.
Скоростта на спускане не трябва да е висока. Препоръчва се да e такава, каквато е при
изкачване. Така се щади въжето и могат да се избегнат нежелани травми от удари в скалата
в условията на лоша видимост и хлъзгави стени в пещерата. Друго необходимо
практическо упражнение е преминаването на възел при спускане. Важно e да не се увисва
на едно съоръжение (най-малкс на две - плъзгач-самохват, два самохвата). Осигуряването
по време на манипулациите става с осигурителния ремък в клупа на възела.
След усвояване на описаните манипулации, спокойно може да се пристъпи към
преминаване на "системи" с различни по брой и сложност
прехвърляния.
Тази методика на обучение на движението по
вертикално въже е изпробвана практически в много
курсове за пещерняци. От една страна по-бързо се
заучават техниките, а от друга тя е по-безаварийна (найчесто проблемите възникват в близост до земята, където
може да се помогне, било със съвет, било с практически
действия) На никой от етапите няма реална нужда от
използване на осигурително въже.
Следващ етап в ТЕВ е направата на “система” Така
популярно се нарича цялостното екипиране с клинове и
въже на един или на няколко свързани отвеса.
Първо се правят основно и дублиращо закрепване.
Дублиращото е първо по отношение на дължината на
въжето и подсигурява основното с къса връзка. И двете
първи опори трябва да са изнесени извън опасната от
падане зона на отвеса. Могат да са на естествени (дърво,
стабилен скален блок, скална халка, образувание) или
изкуствени (спит, друг ролплъгов клин, скален клин)
опори. Ако опорите са несигурни, те могат да се удвояват
("У"-закрепване) или утрояват ("ринг"). След това въжето
се подвежда като парапет с минимални кореми и се търси
място за нови дублиращо и основно закрепвания, от които
да се осигури изместване от пътя на течаща вода, лабилни
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камъни, както и избягване на триенето в скалата. При необходимост от ново отместване по
описаните причини или при голяма дължина въже (30 и повече метра) се създават
междинни опори. При голям хоризонтален преход за отклоняване или преминаване от
един отвее в друг, се построява нов парапет с начално закрепване и нови основно и
дублиращо закрепвания над новия отвее. Важно е да се спазва правилото "всяка следваща
опора да е по-ниско от предишната". Така евентуалният динамичен удар при
разрушаване на която и да е опора би бил в границите на допустимото. Ако на някое
междинно закрепване съществува опасност, при разрушаване на опората да последва
опасен удар в отсрещната стена или пропадането да е много голямо, то закрепването трябва
да се дублира. Дублиране се извършва и в случаите, когато някоя опора е несигурна или,
ако отклонението е такова, че би попречило на друг пещерняк да ползва горната или
долната дължина въже.
Идеята на ТЕВ е, че най-слабо 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
• не се допуска удар в скалата
• не се допуска падане от площадката
• осигурена е възможност за достъп до човека, попаднал в инцидент
На всяка опора въжето трябва да е завързано с възел (напр. осмица), а на междинните
опори трябва да е оставен "корем". Той трябва да е достатъчно голям, така че да е
възможно преминаването му на рапел с късия осигурителен ремък. Излишната дължина е
вредна, защото биха се увеличили падането и динамичният удар при разрушаване на
опората. На края на всяко въже трябва да има възел, който да не позволи изнизването му от
плъзгача, ако то свърши. Най-добре е това да е осмица с клуп. Така въжето лесно може да
се настави, като следващото въже се вплита в готовия възел. При необходимост от
наставяне на въжета, е желателно това да се прави в опора, като
остатъка въже се скатава и се закрепва на клина. Така броят на
прехвърлянията става по-малък. Но ако това не е целесъобразно, поради
това, че ще се загуби много въже, горното и долното се свързват (двоен
тъкачески, вплетена осмица) . При наставяне в клин е необходимо,
освен закачване в карабинера, двата клупа да са свързани (при
разрушаване на опората кърабинерът може да се счупи!).
Закрепванията могат да се направят на естествени или изкуствени
опори.
Естествени, например, са дървета, скални халки, издатъци,
калцитни образувания. Внимателно трябва да се преценява здравината
им. Най-често фиксирането на въжето към тях се извършва с помощта
на примки. Използваа се въжени лентови и стоманени.
Въжените примки са най-подходящи за направа на "ринг".
Лентовите са по-устойчиви на триене като тяхно
основно предимство възможността добре да се затегнат
около скален издатък или образувание
Стоманените примки се използват предимно в
България. Тяхната устойчивос на триене е изключително
голяма. Проблем е нулевата им разтегливост. Не е
допустимо падане единствено на стоманена примка!
Изкуствени опори са клиновете (спит, ролплъгови,
самозалепящи, скални...), а също и клемите от различен
вид.
Самопробиващите клинове тип "спит" имат найголямо приложение, могат сравнително лесно да се
поставят на удобно място (виж СП ф/м-99, а-99). Преди
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това скалата трябва да се очука и да се прецени дали не кънти на кухо. След маркиране на
мястото на клина (без пукнатини включвания и други дефекти в скалата) се изравнява
малка площадка размера на планката.
Ролплъговите и самозалепящите клинове се монтират с помощта на ударна
акумулаторна бормашина или специално шило. Използват се предимно за направа на опори
в често посещавани пещери или при спасителни акции.
Скалните клинове могат да се ползват в естествени цепнатини. Техен недостатък е
лесното им разхлабване при пулсиращото натоварване от катерене със самохвати
(желателно е дублиране на "У") .
Клемите от различен вид имат същите недостатъци както скалните клинове. По тази
причина те най-често се използват при направата на парапети.
Планките са свързващото звено между клиновете с винтова връзка (спит...) и
въжетата - подредством карабинер или възел. За директно закрепване (с възел) могат да се
ползват таванните планки (котвен+осигуряващ възел), "клоун" (осмица) и
удължителителите (шкотов, брамшкотов), а всички останали се нуждаят безусловно от
карабинер.
Удължителите се използват единствено в България. Тяхно предимство е
възможността клинът да се забие над ръба, на относително удобно и по-здраво място.
Късата стоманена примка (около 25см) измества мястото на окачване на въжето под зоната
на триене. При необходимост е възможно по високо изнасяне на клина над ръба, като
удължаването става с наставяме с друг удължител или стоманена примка.
Протекторите се използват за избягване на триенето на възлите на въжето в скалата.
Във втория случай най-често е по-добре, по възможност да се направи ново междинно
закрепване, защото протекторът лесно се измества от желаното място и може да спре да
изпълнява функциите си.
Изискванията към екипировката ползвана в ТЕВ са високи. За контрол на всички
съоръжения е необходимо да се предприемат постоянно мерки:
Предварителен контрол се извършва
при подготовка на проникването. Всички
въжета се преглеждат внимателно при
скатаването в торбите за механични повреди
промяна на цвета от химично въздействие
или светлина, неестествено удебеляване или
изтъняване. На седалките освен това се
оглеждат шевовете и катарамите за скъсване
и пукнатини. Подобен оглед за повреди
трябва да се направи и на всички останали съоръжения карабинери, самохвати, плъзгачи...
Текущ контрол трябва да се извършва по време на екипиране. Всяко закрепване се
проверява за пукнатини около опорите, заключването на карабинерите, правилния монтаж
на планките, примките и карабинерите по отношение посоката на товара, начина на
направа на възлите и провисването им. Прави се и постоянна проверка за повреди по
въжето по време на спускане.
Личен контрол извършва всеки от прониквачите при
движение по системата на слизане или изкачване. Освен
това, той контролира и всички свои лични съоръжения на
всяко прехвърляне, преди да
откачи осигурителния си
ремък. При констатиране на
каквато и да било повреда
веднага трябва да се
предприемат мерки за нейното отстраняване. Най-често
има опасност да възникнат повреди на въжето - от
неправилен монтаж
(триене) или от паднал
камък.
Необходимо е повреденото място да се изолира, като се
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завърже възел. Ако това се установи на слизане, необходимо е всички кореми да се
превържат,
за да се осигури възможност за преминаване на прехвърлянията. Друга
повредена екипировка трябва да се подмени или да се направи подсигуряване с
импровизирани средства (напр. самозатягащ възел вместо самохват, карабинер вместо
плъзгач, помощно въженце за
дублиране на седалката или осигуряване на карабинер).
За екипиране на
ТЕВ могат да се
използват единствено
съоръжения, които
Правилно фиксиране на десандьор
отговарят на приетите в
света норми.
Статичните въжетата са единствените, които са подходящи за ТЕВ. Скъсването на въже
при ползване на тази техника е недопустимо и би било фатално. По тази причина не може
да се разчита на голите твърдения, че едно въже е "статично", следователно "върши
работа7'. Необходимо е производителят или търговецът да доказват точното им поведение
при проведени тестове с конкретни изпитания и отговорни гаранции. Във всички случаи
по-скъпото въже с гарантирани качества излиза по-евтино след време (Масови тестове на
въжета, извършени във Великобритания показват, че промазката, с която е обработено
въжето има решеващо значение за неговата издържливост на удари при експлоатация в
реални условия - Owen Clarke, доклад в раздел "екипировка" на 12. конгрес на UIS в
Швейцария, 1997,поща:106313.101@ compuserve.com)
Плъзгачите са съоръжения за спускане по въже, при които то се движи по сложен
път , но в една равнина. Това е безусловно необходимо, за да не се получава засукване,
което би се натрупало в корема и би направило невъзможно преминаването през
прехвърляне.
Самохватите трябва да са с малък "мъртъв" ход. Специфичните функции на
различните самохвати, според тяхното място, определят и различни изисквания към тях.
Централният трябва да е по-къс и да може да ce монтира така, че да лежи плоско на
гърдите. Водещият - да е удобен за хващаме с ръка и манипулации, а също да е използваем
с ролка и карабинер (блок) при необходимост.
Транспортът на екипировката се извършва, като въжетата и другите необходими
вещи се носят в торба. Тя се окачва на делтата с карабинер и с достатъчно дълго въженце
така, че да не пречи на движението на краката при спускане и катерене. Прекалено дългото
окачване има недостатъка, че торбата може да се закачи на площадка и след това да падне с
“друсаме". Неприятно би било и осукването на въжето с това на торбата. При проникване в
по-големи пещери багажът нараства по тегло. Тогава се налагат други техники за неговото
транспортиране. Една възможност е да се използва помощно въже, по което той се
издърпва през блок или с полиспаст. Желателно е това да става с придружаване, като
пещернякът трябва да е над товара и да може да го достига за да предотврати закачването
му във отвеса. При невъзможност, е необходимо теглещото въже да се отклони с ролки на
на междинните прехвърляния. Друг начин на контрол е свързването на придружаващия и
товара. Това трябва да става посредством помощно въже и карабинер, закачен свободно} за
теглещото въже над възела. Така, при изпускане на товара, той не би паднал върху
пещерняка, който го придружава. Трета възможност трансформацията на педала с помощта
на ролка (или карабинер) по схема "Ла Рока". Тогава усилието на катерене намалява почти
наполовина.
Освен това, “Ла Рока” е и метод за самопомощ при умора или лек травматизъм, а
също и за извличане на пострадал. При всички случаи на инцидент с човек, който е на
въжето, трябва да се предприемат мерки за неговия транспорт до подходящо за устройване
на авариен бивак място. За предпочитане е това да стане със спускане. Изкачването изисква
изразходване на много физически сили и не винаги може да се направи реална преценка,
дали те ще стигнат за завършване на всички необходимищ манипулации.
Прихващането със спускане е техника, изпълняването, на която би трябвало да е по
силите и възможностите на всеки пещерняк. Подходът до пострадали; става по същото
въже и на същия клин. Критични биха били всички манипулации, които водят до наймалко друсане. По тази причина, ако се слиза, по-добре е това да става на самохвати.
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Спускането с десандьор крие някои рискове и е потенциално опасно.
След достигане до пострадалия, е необходимо той да се закачи за делтата с неговия
осигурителен ремък. След това, по схема “Ла Рока”, той се повдига до възможност за
откачването му от въжето. Извършва се монтаж на плъзгача. Той се фиксира. Преминава се
към спускане след откачване на централния самохват (водещият остава за самоосигуровка)
и разблокиране на плъзгача. Трябва да се има предвид, че при ползване на рапел-рак
позицията на централния самохват е необходимо да е по-висока, а при десандьор
увеличеният товар изисква създаване на допълнително триене, посредством навивка на
протриващия карабинер. Във всички случаи тези манипулации биха били възможни само
при точно регулиране на личната екипировка и след съответните тренировки.
При спускането на пострадалия по въжето е най-добре да не се предприема опит за
преминаване на прехвърлянията, а те да се отвържат. Ако по системата има възел найлесно е да се достигне максимално близко до него, да се включи централният самохват над
плъзгача (осигуряването става с ремъка в клупа на възела), да се премести плъзгачът под
възела, да се фиксира и след късо слизане на самохвати (централният да е под възела) да се
застане в позиция, удобна за откачване на централния самохват и преминаване към
спускане.
При проникване в пропасти трябва да се спазват същите. правила за движение и
безопасност, които са валидни и в другите пещери. По-големи опасности по отвесите има
от падащи камъни. При екипиране е необходимо да се оглеждат внимателно площадките и
други потенциално опасни места и според възможностите лабилните къмъни да се събарят.
При преминаване на въжето под опасна зона трябва да се предприемат всички мерки за
изнасяне на системата в страни. Почистването от лабилни камъни не може да става тогава,
когато системата вече е построена или има хора под отвеса(нещ. случай в Змеюва дупка65г)! Има реална опасност от повреждане на въжето.
Потенциален риск крият дори неголеми води, които падат в близост до линията на
въжето. Те трябва да се избягват с изнасяне на системата. Прииждането им при дъжд на
повърхността може да направи излизането невъзможно (Гуфр Берже - СП 2/98) . Но дори и
когато водата е малко, най-дребен инцидент може да се превърне в сериозно нещастие
(Граничарската-74?г) .
Потенциален риск от падане крие откачването от системата при преминаване на
прехвърляния с площадки. По-добре е постоянно да се виси на въжето или на клина. Така
няма възможност за объркване относно това, кое от съоръженията е закачено (инциденти в
Хубавицата, Мъгливият сняг).
При спускане в някои пропасти има опасност от газ в дъното на кладенците. Побавното спускане и наблюдаването на пламъка на карбидното осветление (при газ
пламъкът намалява и даже угасва) могат да предотвратят такова нещастие. Регистрирани
случаи има в районите на Карлуково, Реселец, Кунино, Деветаки, Странджа и др. Нещастни
случай в България има след преминаване на сифон (Урушка Маара-89г), след взривни
работи (иманяри в пещера в Троянския балкан-96).
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ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПЕЛЕОЛОЖКАТА ДЕЙНОСТ
Проучвайки пещерите, спелеологъът не само преодолява разнообразни по вид и
степен на трудност форми на подземния релеф, но и попада под въздействието на
специфичните условия на пещерите - некомфортно ниска температура на въздуха, а за
водните пещери и водата , висока относителна влажност, относително слаба спрямо
външният свят осветеност, абсолютна изостряща слуха тишина или монотонен до стряскащ
щум на подземни реки и водопади.
От тази гледна точка специфичните условия при които се провежда спелеоложката
дейност се определят от едновременното действие на три основни групи фактори:
- естествените препятствия;
- индивидуалните възприятия на специфичните пещерни условия;
- стресорните агенти /фактори/.
Към първата група фактори се отнасят естествените препятствие, които са характерни
за самите пещери и пропасти, които съществуват независимо от пещерняците и поставят
пред тях различни по степен и характер трудности. Това се праговете, пропастите,
теснините, камините, кумините, блокажите, реките,езерата и водопадите, полусифоните и
сифоните и т.н Съвкупността от всички естествени препятствия определят сложността на
пещерите. Колкото съвкупността от естествените препятствия е по-разнообразна, а те
самите достатъчно трудни за преодоляване, толкова по-малко обектът трябва да се счита за
лесен. За преодоляването на всички видове препятсвия спелеологът извършва разнообразна
по характер и продължителност работа при една умерена интензивност, при което
изразходва енергия в порядъка от 3500 до 5000 Килокалории дневно.като се имат предвид
енерогозагубите за извършване на мускулна работа и поддържане на жизнеобозпечаващите
функции на организма. Преодоляването на естествените препятствия се осъществява
посредством прилагането на различни техники, в основата на които стоят двигателни
действия и съответно ниво на техническа и физическа подготовка. Ето защо работата на
спелеолога изисква наличието на определени качества и такова ниво на общо-физическата
и специална подготовка, които да му позволят ефективно и безопастно да реализира своята
цел. Липсата на физическа, техническа и психическа подготовка поражда бързо настъпване
на умора. Този процес се задълбочава от въздействието на факторите на подземната среда.
При това намалява бързината на реакциите и чувсвото за опастност (понякога и при опитни
пещерняци), което довежда до неадекватни действия и постъпки. Умората се изразява в
намаляване на функционалните възможности на един орган или целият организъм, в
следствие на продължителна работа. Настъпването на умора е физиологична реакция и
сигнал за прекратяване на работата, които целят предотвратяване на изтощението на
организма. Чувството за умора подсказва, че на организма му е необходима почивка, за да
се възстанови.
Мускулната умора е следствие на мускулната работа, която се извършва благодарение
на разграждането на хранителните вещества -въглехидрати, мазнини и белтъчини. Ако,
след възникване на умора, пещерняка продължи своята дейност или времето за
възстановяване след проникване не е било достатъчно то настъпва фазата на изтощението.
Такива условия се създават при прекомерни и продължителни натоварвания и неправилно
съставен режим на труд , почивка и хранене по време на експедиции. И във двата случая
грешките са плод на неопитност.
Изтощението се проявява с намаляване на кръвната захар и изчерпване на енергетичните
запаси (предимно въглехидрати и мазнини), преохлаждане, обезводняване на организма и
намаляване на натриевите соли (Na CI) в организма. Втората група фактори определя съвместимостта на спелеолога и пещерата.
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Под земята рязко се проявяват индивидуалните психологически особености на пещерняка по начин, по който те не се набл!одават при обичайните „земни" условия. Това са така
наречените фобии - клаусторофобия, фобия от тъмнина, аерофобия, от вода, от уединение.
Обикновенно хора страдащи от подобни фобии не стават пещерняци, но има случаи когато
такива състояния се проявяват у пещерняци попаднали в стресова ситуация. В този случай
човекът изпаднал в състояние на стрес започва да възприема действителността
неадекватно, по същия начин реагира на различни дразнители, те стават неспособни да
предприемат активни и безопасни действия.
Друг негативен фактор е страхът. Всички изпитват страх, разликата е в това кой и до
каква степен и успял да го победи. Нямаме ли увереност в силите си или чувстваме невъзмоност да преодолеем дадена трудност, по-добре е да се откажем и да спрем. Да се признае
слабостта в пещерата не е срамно. По този начин ще създадем по-малко неприятности на
себе си и другите, отколкото ако скрием неспособността си, закъсаме в сложен участък,
там където трудно може да ни бъде оказана помощ.
Тези проблеми са нормални за спелеолога и той започва да се справя с тях успоредно
с натрупването на опит. Вниманието към подземната среда, съзнанието за възможни
рискове и познаването на опастностите спомагат за увеличаването на безопастността. И
напротив, тези които подценяват безопасността, надценяват риска и силите си,
представляват сериозна опастност за всяко проникване. Те често стават причина за
сериозни затруднения, даже критични ситуации.
Третата група фактори отразява взаимодействието на спелеолога с пещерата или поточно въздействието на факторите на подземната среда върху него. Тъмнината, сравнително ниската температура, високата влажност, своеобразната акустика действат върху пещерняка като силни стресови агенти. Смяната на обичайния режим и отсъствието на привичните външни дразнители също довеждат организма до състояние на стрес. Под влиянието
на стреса спелеолога започва да извършва грешни технически и тактически действия и да
не взема правилни и често пъти единствено възможните решения. Познаването на въздействието на тази група фактори дава възможност да бъдат решени проблемите за жизнеообозпечаването на спелеолога или по-точно и кратко казано въпроса за адаптацията на
спелеолога.
Да разгледаме този проблем от гледна точка на теорията на стреса. Под стрес (в найобобщения смисъл на понятието) се разбира вътрешно и външно напрежение на организма
на човека породено от въздействието на различни неблагоприятни за него фактори: тежка
физическа работа, болести, нервно-психично напрежение, климатични условия,
неправилно хранене, липса на пълноценна почивка, липса на подготовка и др. Организмът
се старае да се преустрои, да се приспособи към действието на стреса, като този процес
протича на три стадия:
Първият е стадия на тревога, който вътрешно се подразделя на две фази-шок и
контрашок.
Шока е първоначалната фаза на организма към въздействието на стресовия фактор
/например студа или голямото мускулно напрежение/. При това се включват защитните
сили на организма - физиологичните функции се активизират и приспособяването на
организма към изменените условия протича по-бързо отколкото обикновено. Настъпва
фазата на контрашока. Организмът става активен, наблюдават се признаци на психическа
стимулация и действия показващи едно добро физическо състояние. Съпротивителните
сили на организма в този момент на стреса са повишени. Спелеологът се държи така сякаш
е привикнал към студа или голямото мускулно усилие. Това състояние обаче има временен
характер.
Ако въздействието на някои от предизвикващите стрес фактори продължи настъпва
така наречената фаза на съпротивление. При тази фаза се наблюдава повишена
съпротивляемост на организма към основният причинител на стреса и понижена към
въздействието на всички останали фактори. Това се нарича фаза на специфична адаптация.
В зависимост от степента на подготовка организма разполага с определени възможности за
приспособяване(адаптиране) и когато те се изчерпат то под ваздействието на стресорния
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агент се достига стадия на изтощение. При него бързо намаляват защитните сили на
организма, при което е възможноте никога да не са възвърнат. При този случай
съпротивителните сили на организма към каквито и да е дразнители е понижена до
минимум, което може да доведе до смърт.
В зависимост от честотата на проникване в пещери в началото на всяко ново влизане
в пещера у спелеолога се появява емоционален стрес. С натрупването на опита и при дълго
и многократно проникване в пещери действието на този емоционален фактор намалява.
Стресът предизвикан от продължителните натоварвания, небалансираното хранене,
недостатъчния и най-вече непълноценен отдих намалява пропорционално с нарастване на
цялостната подготовка на пещерняка и технико-тактическата организация на проникването
или експедицията.
Най-устойчив и постоянно действащ фактор, който предзиква стресови реакции това
е ниската температура на въздуха, скалата и подземната вода.
ТОПЛИНЕН БАЛАНС НА СПЕЛЕОЛОГА
Топлинният баланс при спелеолога може да се представи във вид на равенство между
произведената от организма енергия (Е) и сумата от загубите на топлина чрез излъчване,
изпарение, конвекцията на въздуха, дишането(ZQ) и енерийните загуби вследствие
извършената полезна физическа работа (А).
При E=ZQ+ А организмът на пещерняка се намира в комфортни условия и действието
на студа като стресор отсъства. Ако сумата от загуби на топлина (енергия) е по-голяма от
произведената от организма енергия то възниква дефицит на топлина, който предизвиква
преход към състояние на дискомфорт. Преди всичко преохлаждането се осъществява
посредствам крайниците (58%) и главата (18%). Топлозагубите от изпарение съставляват
12-27 % от произведената топлинна нергия и стават чрез кожата /изпотяването/ и белите
дробове /издишания въздух/.
Загубите на топлина се компенсират чрез повишена топлопродукция, която при
условията на въздействие на ниските температури (например едночасов престой в пещера с
температура 4 градуса С)нараства до 4 пъти, а когато е съпътствана от физическа работа до
7 пъти. Ако общите загуби на топлинна енергия не могат да се компенсират от
произведената от организма енергия започва преохлаждането на организма.
Топлинният баланс на спелелога зависи не само от терморегулативните възможности
на неговия организъм, но и от топлоизолационните свойства на неговата екипировка бельо и комбинезон, хидрокомбинезон, неопрени и други, така че механизмите на
терморегулация ще работят по-леко или напрегнато в зависимост от качествата на
подбраните термо и хидрозащитни облекла.
КРАТКОВРЕМЕННО ИНТЕНЗИВНО ПРЕОХЛАЖДАНЕ
Пещернякът трябва да знае, че когато част от пъвърхността на тялото му, намиращо
се в комфортни условия, внезапно встъпи в контакт със студена среда, то в иделния случай
в точката на контакта температурите трябва да бъдат еднакви. Когато средата има
безконечно голям обем (пещерния климат) нейната температура на повърхността на кожата
няма да се повиши и ще се получи температурен скок.
По такъв начин, в зависимост от свойствата на средата, температурата на кожата
може мигновенно да спадне до 10.8º С. При съвършена изолация температурния скок на
кожата може да бъде намален и усещането на комфорт на пещерняка не намалява.
Овлажнените в различна степен дрехи на пещерняка до степен на пълното им намокряне,
въздушната прослойка, която има изолационен характер между външната среда и тялото
намалява. При това температурния скок на кожата ще се увеличи до 15 ºС и съответно
температурата на кожата ще спадне до 21.6 ºС. Най-значителен температурен скок до 26 ºС
възниква при съприкосновение на повърхността на кожата с метала и камъка.
С увеличаване на студовото дразнене пещерняка започва да трепери-тогава той се
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намира в стадия на тревога. Тогава рецепторите от повърностните слоеве но тялото (найвече кожата) сигнализират в мозъка за намаляване на температурата по повърхността на
кожата, което застрашава нормалното състояние на организма (хомеостазата). Охладената
в кожата капилярна кръв се транспортира навътре в тялото вследствие, на което започва
общо изстудяване на целия организъм.
Реакцията на организма е включването на химическата и физическа терморегулацияповишавава се топлопродукцията и се установява първа топлинна защита представляваща :
свиване на капилярите по повърността на кожата, което се съпровожда от намаляване циркулацията в периферните части и съответно намаляване на топлозагубите.
Времето необходимо за организирането на топлозащита и интензивността на топлопродукция при хората са ограничени. Ето защо ако интензивността на въздействие на студа
обхване значителна част от повърхността на тялото (например ако спелеолога падне във
вода с температура +1ºС) то това може да причини рязко въздействие върху жизнено важни
органи- хипотермичен шок.
Интезивно (рязко) охлаждане на неголяма част от тялото разположена по далече от
ядрото (например само крайниците) също може да доведе до хипотермичен шок, но в
случая организмът може и да компенсира топлозагубата.
Като следствие от установената първа топлинна защита температурата на кожата се
понижава. Ако при това топлоизолацията на пещерняка е недостатъчна за подържане на
хомеостазата на организма, започва да работи механизма на втората (физичиската) топлинна защита. При нея топлозагубите се намаляват за сметка на възникнали пулсации по диаметъра на кръвоносните съдове. В този случай е необходимо да се отстранят дискомфортните условия, за да не може пулсациите да прераснат в спазми, съпроводени със силни
усещания за болка. Следва пълен спазъм на кръвоносните съдове и кръвообръщението в
периферията на тялото се прекъсва. Организмът преминава в трета фаза на топлинна защита с цената на загуби - умъртвени са някои участъци от повърхността на тялото
(изамръзване при температури по високи от О ºС).
Времето за мобилизиране на организма да включи всичките тези три защитни механизма зависи от продължителността на студовото въздействие и при работа във вода без
хидрозащитни средства (за крайниците) е примерно 10 минути. При това положение вътрешността на тялото още дълго време запазва своята нормална температура.
Когато остудяването започне да обхваща жизнено важни органи, организма включва
своята четвърта топлинна защита. Тя е насочена да подържа температурния режим на охладените органи и да възстанови границите на вътрешността на тялото за сметка на общото
понижаване на температурата в него. Това става по пътя на рязкото разширяване на всички
периферни капиляри. При това за известно време болезнените спазми могат да преминат,
чувството на студ се сменя с усещането за псевдокомфорт и сънливост. В това състояние
възниква бързо снижаване на температурата на вътрешността на тялото , измръзване на
организма и съответно смърт.
Практически в процеса на проучване всеки спелеолог е подложен на преохлаждане.
Процесът на преохлаждане може да се регулира съзнателно чрез:
- подбор на облеклото на пещерняка в съответствие с климатичните особености на
пещерата- за това е необходимо наличието на първична информация за обекта;
- изработване на подходящ тактически план за проникване, при който продължителността на проникване да се сведе до оптимални граници
- избягване на прякото въздействие на водата - изнасяне на системите, обход на водни
прегради с парапети и др.
- избягване на съприкосновението на открити части на тялото със съоръженията от
метал и скалите- необходимост от ръкавици, сядане при почивка върху изолиращи тялото
предмети (торби, въжета, неопренови парчета)
- използване на термозащитни одеяла при първи индикации за преохлаждане
(треперене) включително топлината излъчваща се от карбитната лампа.
- при продължителни прониквания и подземни лагери и намокряне - смяна на бельото
под гащеризона и чорапите.
Характерни особености в спелеоложката дейност

30

Алексей Жалов

Характерни особености в спелеоложката дейност

31

ОПАСНОСТИ В ПЕЩЕРИТЕ
Съвременната спелеология се явява като съзнателна и целенасочена човешка дейност,
решаваща специфичните задачи, които винаги имат смесен научно-спортен характер.
Изследванията и спортните прониквания в пещерите и пропастите са свързани с преодоляването
на значителни трудности и често са съпроводени от редица опасности за здравето и живота на
пещерняците. Разнообразието на подземния карстов релеф, нескончаемият и вечно променящ се
лабиринт от отвори, галерии и подземни водопади в една пещерна система, предявяват високи
изисквания, както към общофизическата, волевата и психологическа подготовка на
прониквачите, така също и към техните технически съоръжения и екипировка. Не са редки
случаите, когато вследствие на редица субективни и много рядко на обективни причини може да
се стигне до нещастен случай по време на една пещерна експедиция или тренировъчна проява.
Ето защо във всички страни с развита спелеология са изградени спасителни служби, чиято
основна задача е да оказват помощ на изпадналите в беда пещерняци. Проведоха се много
конференции на Международната Комисия по спасяване в пещери, учредена през 1965 г. На тях
основно се дискутираха и уточняваха методите и организацията на спасяване в пещери и
пропасти. Благодарение на непрекъснатото развитие на техниката на проникване и навлизането
на нови съоръжения в спелеологията, методите и организация на спасяване също се променяха.
Това е една причина за трудноста те да бъдат твърдо фиксирани, като постоянни превантивни
правила и норми за безопасността при проникване и работа под земята. Въпреки това е
неоходимо, анализирайки многобройните нещастни случаи да се извлекат някои основни
правила, които трябва да се спазват, за да са безаварийни нашите прониквания.
Практиката показва, че при почти всички аварийни ситуация са налице субективните
предпоставки за тяхното възникване. Има се предвид малката вероятност за природно бедствие в
специфичните условия за работа под земята, например: земетресения и нахлуване на поройни
води. При това нахлуването на поройни води до голяма степен може да се предвиди.
Следователно причините за нещастията в пещерите имат изключително субективен характер.
Това е едно доказателство, че не пещерите са опасни, а човека с неговото вродено чувство за
непогрешимост е опасен и нанася не само вреда на себе си, а и на пещерите.
Ето и някои случаи от световната и българска практика, илюстриращи казаното по-горе,
заедно с малък коментар.
В една кавказка пропаст през пролетта на 1967 г. група моковски пещерняци организира
няколкодневна експедиция. След транспортирането на багажа с помоща на трактор, те се
договарят с тракториста да ги чака след три дни. Завършили работата по-рано, започват да
излизат. На входния 80-метров отвее обаче ги чака изненада - рязкото затопляне е причинило
обилно топене на снега в резултат на което отвесът се е превърнал в студен водопад. Недооценил
силите си и екипировката си един от участниците тръгва на самоосигуровка, но по средата на
отвеса се преохлажда, силите го напускат и остава на въжето. Жена му, участничка в
експедицията, не издържа и в стремежа си да му помогне, е сполетяна от същата участ. На
следващия ден пристигналия тракторист разбира за нещастието и алармира спасителната
служба. Когато спасителите стигат до мястото на произшествието, намират двамата пещерняка
под няколко сантиметра лед. Причините за този нещастен случай са изцяло от субективен
характер. А те са:
- надценяване на собствените сили;
- несъобразена и недобре избрана екипировка;
- неправилно съставен тактически план на проникването.
Марек Желеховски е ръководител на експедиция в „Снежна". Загива на 16 август 1970 г. на
20 метра от входа след 25-часово скоростно проникване, поради скъсване на стремената на
самохватите. Причините:
- самонадеяност;
- неспазване правилата за влизане в пещери ( липса на каквато и да е осигуровка);
- гонене на спортни рекорди в пещери.
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През август 1952 година при едно от първите прониквания в кладенеца „Лепиньо" в
пропаста Пиер Сен Мартен жертва на злополука става Марсел Лубенс. При изкачването на
началния 346 метров отвес се отваря прикрепването на стоманеното въже на лебедката, към
която с парашутна сбруя е прикрепен Лубенс. Причини:
- използване по това време на несъвършена и технически необезопасена материална база.
Пак в Пиер Сен Мартен през лятото на 1973 година се загубват и остават без светлина
група полски пещерняци. Според тях причината за този инцидент е изпускането на раницата с
резервните батерии, а според нас те са:
- неправилно съхранение на резервното осветление;
- недостатъчна подготовка за пронкване в такъв голям обект;
- недостатъчно предварително проучване на обекта.
По време на английска експедиция в Испанските Пиринеи през 1976 година, при
изследване на неизвестна дотогава пропаст, предварително екипирана, поради скъсване на въже
пада и загива един от участниците. След него тръгва веднага друг участник, който поради лошата
чуваемост не разбира за нещастието. Поради щастливо стечение на обстоятелствата, той пада
върху трупа на първия и остава жив, макар и с тежки контузии. Причини:
- неспазване мерките за безопастност (липса на самоосигуровка).
През 1956 г. на 24 март при изследване на пещерата „Духлата" Владимир Бешков, Михаил
Квартирников и Иван Лозанов остават без светлина. Те носят със себе си петромакс, газов фенер
и кибрит. При пълзенето по локвите кибрита се намокря, при едно подхлъзване се скъсва
чорапчето на петромакса, а в суматохата загасва и газовия фенер. След 45-часово лутане без
светлина и щастливо стечение на обстоятелствата намират правилния път и излизат навън.
Причини:
- липса на надежно резервно осветление.
- липса на надежно основно осветление.
- През 1964 година на 24 август по време на курса за младши инструктори в Карлуково при
проникване в пропаста „Банковица" пада от около 7 м. Христо Делчев и счупва бедрената си
кост. Това е първия нещастен случай у нас с вече сериозни последствия. Организацията на
рапела е следната: двойното рапелно въже е било закачено на стълбата - по точно през
стъпенката. Целта е била да се осигури отдолу излизащия след това пещерняк Владимир
Илюхин. Причини:
- стъпенката се счупва и стоманеното въже срязва конопеното въже;
- неправилна организация на рапела;
- липса на осигуровка;
- неспазване на мерките за безопасност.
През 1965 година на 8 септември по време на Софийски градски пещерен сбор при
проникване в пещерата „Змейова дупка" загива Петко Лазаров от Велико Търново - гост на
сбора. Това е първия нещастен случай със смъртен изход в България. Петко Лазаров е ударен в
главата на дъното на пропастта от къмък и почива на път за болницата. Причините:
- неспазване правилата за безопасност (сваляне на каската и заставане под отвеса).
През 1970 година на 18 септември загиват и първите леководолази Сияна Люцканова и
Евстати Йончев от Варна при проникване в сифона, от който излизат водите на пропастта
„Дяволското гърло". Причини:
- недоглеждане (На Евстати Йончев е дадена за гмуркането почти празна бутилка).
На 7 ноември 1975 година група от четири човека, младши инструктор и трима носители на
значката „Пещерняк" организират експедиция за изследване на пещерите край село Комщица.
Достигайки до входа на пропастната пещера „Граничарската", групата сяда да почива. Не след
дълго младите ентусиасти Янчо Мануилов и Олимпи Димитров влизат в пещерата. Навън
остават ръководителя Марин Маринов и Светла Кисьова. След преодоляване на първия отвес
двамата достигат до втори отвес, облян с вода. Янчо Мануилов слиза по отвеса с горна
осигуровка и след кратко запознаване с пещерата, решава да се върне. Започва изкачване на 19метровия отвес с водопад на самохвати. На три метра от дъното съобщава, че няма сили да
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продължи. След неуспешен опит да му помогне Олимпи излиза навън за помощ. Той и Марин
Маринов отново правят неуспешен опит да го извадят, след което Марин Маринов със
съдействието на граничарите от близката застава отиват до селото за допълнителна материална
база. След около два часа Маринов се връща и с помоща на граничарите изважда вече мъртвия
Мануилов. Аутопсията констатира, че смърта е настъпила в следствие удавяне след кома.
Причини:
- слаба техническа и психическа подготовка на пострадалия;
- слаба техническа подготовка на ръководителя;
- несъобразяване с действителната трудност на обекта;
- некомпетентно боравене с материалната база, неумение за оказване на навременна
подходяща помощ.
На 13 юли 1885 г. в 45 метровия отвее на пропастта „Ужасът на иманярите" в местността
„Злостен" пада Веселина Даневска от Сливен, в резултат на което получава сериозни травми на
черепа, мозъчно сътресение и счупена ръка. Има ли причина Веселина Дановска да слиза
големия отвес на самохвати не се знае, а още по-малко знаем защо е откачила самохватите от
въжето и преминала на класика, може би зашото отвеса позволява това. Но тя не е предвидила
евентуално подхлъзване и след това и падане в пропастта. Случайно се задържа на малка
площадка намираща се на 10 м. от началото на падането. Незабавно оказаната първа помощ и
бързата и евакуация от пропастта и спасяват живота. Причините за този инцидент според нас са
- липсата на каквато и да е осигуровка и само осигуровка;
- надценяване на личните възможности и подценяване трудността на отвеса;
- неспазване на правилата за безопасност.
След десет години през 1985 година в Румъния в пещерата „Тополница" при падане от
траверс загива Александър Блажев от „Амбарица" Троян. Причини:
- неспазване на правилата за безопасност - опит за преминаване на травер без самоосигуровка.
Изредените случаи са достъчни за заключенията, които могат да се направят. Данните
отразени в долната таблица са получени въз основа на 15 нещастни случая.в България. Трябва да
се има предвид, че причините имат комплексен характер.
ТАБЛИЦА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ В БЪЛГАРИЯ ИЗРАЗЕНИ В ПРОЦЕНТИ
Обективни

-6,7%

Субективни:
1. Неспазване на наредбата за безопасност
2. Неудачно избрана материална база
3. Недобра общофизическа подготовка
4. Слаба волева подготовка
5. Слаба техническа подготовка и неумело боравене с материалната база
6. Самонадеяност
7. Недисциплинираност
8. Неопитност
9. Оставане без светлина
10. Нецелесъобразно изготвен тактически план

- 46,7%
- 20,0%
- 6,7%
- 5,7%
- 40,0%
- 33,3%
- 53,3%
- 40,0%
- 26,7%
- 46,7%

Въз основа на тези няколко примера и таблицата анализирайки факторите довели до
нещастен случай може да се направи следната условна класификация на причините за нещастни
случаи в пещери и пропасти:
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Обективни причини
1. Земетресения.
2. Рязко покачване нивото на подземните води (нахлуване на порой).
3. Наличие на въглероден двуокис.
Причини от субективен характер
1. Причини от организационен характер
а. Неспазване на наредбата и инструкцията за безопасност.при влизане в пещери
б. Нецелесъобразно изготвен тактически план на проникване
- недостатъчно предварително изучаване на обекта
- лоша организация на системите по отвесите и трудните места в пещерата
- неудачно оформяне на прониквачните групи
в. Неудачно подбрана материална база-скъсано въже, стълба
2. Причини от спортно-технически и психологически характер
а. Слаба общофизическа подготовка
б. Слаба психологическа и волева подготовка
в. Слаба техническа подготовка
г. Неумение да се борави с материална база
3. Причини от общ характер
а. Самонадеяност
б. Недисциплинираност
в. Неопитност
г. Ниска температура (преохлаждане - хипотермия)
д. Изтощение при продължителни и тежки прониквания
е. Експлозия на карбит или петромакс
Анализът на нещастните случаи показва, че нито един от тях не е бил предизвикан от
непредсказуеми природни сили. Трябва да подчертаем с малки изключения, че не обективните, а
субективните опастности са допринесли за известните досега нещастни случаи в България. Те се
дължат на пропуски и грешки допуснати по време на обучението, некачествената подготовка на
хората извършващи даденото проникване и т.н.
Класифицирайки причините за нещастията в пещери, ние целим да докажем, че почти
всички аварийни случаи могат да се избегнат, ако предварително са взети мерки. Главното
условие за безаварийна работа под земята се състои в съзнателното спазване на правила и мерки
за безопасност
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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ
1. ОСНОВНИ ПРАВИЛА
2. ЗЛОПОЛУКИ В ПРОПАСТИ
3. ИЗТОЩЕНИЕ
4. ЗАТАПВАНИЯ (ЗЛОПОЛУКИ ПРИ ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВОДНИ ПЕЩЕРИ)
5. ДРУГИ ЗЛОПОЛУКИ
6. ЛАВИНИ
7. ЧОВЕК ЗАТВОРЕН ПОД ЗЕМЯТА
8. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЛОПОЛУКА
ОСНОВНИ ПРАВИЛА (ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ)
 Постоянно да подобряваме качеството на обучението.
 Да повишаваме подготовката си.
 Да подобряваме техническата и тактическа подготовка на пещерняците от клуба като
провеждаме системна и целенасочена тренировъчна дейност.
 Да изучаваме и безусловно да спазваме наредбата за проникване в пещери и пропасти
 При избора на обекта за проникване да се съобразяваме с подготовката на участниците.
 Правилно да използваме и съхраняваме материалната база, осветление, облекло, за да
бъдат винаги в добро състояние.
 Да се научим да използваме правилно съоръженията.
 Да се запознаваме предварително с пещерата обект на нашето проникване.
 Да не сме самонадеяни.
 Да изучаваме опасностите в пещерите и причините за възникване на нещастни случаи
при началното обучение на пещерняците.
 Всеки пещерняк трябва да е запознат с даване на долекарска помощ.
 Всеки пещерняк при необходимост да може да окаже специализирана пещерняшка
помощ (сваляне на пострадал от въже, защото първата помощ е най-добрата помощ).
 Да се знае какво да се прави в случай на злополука.
 Добрият пещерняк пита - каква е температурата на пещерта, водна ли е, колко е дълга
или дълбока, за да знае как да се облече, каква материална база да вземе и т. н. В този ред на
мисли считаме, че трябва да се изхожда от принципа, че всички пещери и пропапасти са
потенциално опасни, но степента на тяхната опасност на е еднаква за всеки пещерняк. Опасноста
се изменя от минимум за добре подготвения, до максимум за неподготвения и неопитния.
 От какво трябва да се пазим? Преди всичко от себе си. Да не влизаме в пещери, за които
нямаме необходимата подготовка.












ЗЛОПОЛУКИ ПО ОТВЕСИ (В ПРОПАСТИ)
Почиствайте камъните от входа и от началото на отвесите и от площадките.
Изграждайте правилни закрепвания.
Предвиждайте парапет.
Закрепванията да са достатъчно високо над ръба на отвеса.
Спитовете да се забиват перпендикулярно на стената и по цялата им дължина
Не престягайте планките
Препоръчва се възел на закрепване осмица
Въжето да не се търка в стената
Осигурителният ремък и осигуровката на водещия самохват да са от динамично въже
Не използвайте осигурителни ремъци 7 мм.
При изкачване на стълба, не се закачайте за стъпенката, а за стоманеното въже
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 При изкачване със самохвати внимавайте глината да не запълни палеца
 Материалната база да е в добро състояние: въжета, колани, презраменни ленти, ремъци.
По този повод не съхранявайте въжетата на светло.
 Не стъпвайте по въжетата
 Да се знае последователността на действието при прехвърляне
 Избягвайте безпричинно да стоите на дъното под отвеса
 Трябва да се знае че, десандьора, упражнява сила върху въжето около пет пъти поголяма от теглото на слизащия, а за самохватите два пъти теглото на изкачващия се.
ИЗТОЩЕНИЕ - ХИПОТЕРМИЯ - ПРОСТУДА (ПОНИЖЕНИЕ НА ТЕЛЕСНАТА
ТЕМПЕРАТУРА
СИМПТОМИ
 Чувство на умора и студ
 Понижено зрение
 физическо и психическо отпадане (човека не реагира, не отговаря на въпроси и
инструкции - сериозен синптом)
 Бледо лице
 Дезориентиран и обхванат от паника
 Несвързани приказки
 Треперене и тракане на зъбите
 Пристъп на буйност, отказване на всякаква помощ, избухва
 Губи равновесие и пада
 Спазъм (гърчове)
 Виене на свят - припадане (губене на съзнание)
 Обтягане на крайниците (вцепеняване)
МЕРКИ
 Ръководителя на групата трябва на време да открива навреме симптомите на изтощение
 Не се колебайте да съобщите на членовете на групата истинското състояние на
пострадалия
 Не се движете бързо (Консумацията на резервните мазнини е 60 до 800 калории, ако се
претоварва организма, а на въглехидрати от 300 до 600 калории)
 Оказване на възможна бърза помощ от съекипниците в случай на изтощение
 Давайте топли и сладки питиета (при нужда подгрени на спиртник до 35-40°)
 Простудата се явява бързо след престой в или под студена вода
 При голямо усилие (например продължително изкачване без площадки) при поява на
симптоми погълнене 20 - 40 гр. гликоза или шоколад
ЗАТАПВАНИЯ (НАВОДНЕНИЯ)
 Следете за прогнозите на времето
 Предварително обезопасявайте местата, които евентуално ще се наводнят
 Поставяйте на места запаси от храна, карбит, палатки, примуси за такъв случай
 Знайтеда плувате
 Специално предпазно екипиране (тролей или парапет на високо)
 В случай на затапване, по добре е да се изчака спадането на водата, отколкото да се
излезе на всяка цена, ако има такава възможност
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 Да се старае да е максимално над водата (да е по-малко потопен във водата)
 Внимание при дъжд върху сняг (месец Март, Април)
ДРУГИ ЗЛОПОЛУКИ
Загубване - грешки в маршрута
Заклещване (Зклиняване)
Срутване във въртоп, валог продължаващ като пропаст или пещера
Задушаване (асфикция)
ЗАГУБВАНЕ - ГРЕШКИ В МАРШРУТА
 Връщане към всички малко по-сигурни и познати места за да се види откъде е тръгнал и
да си спомни посоката на излизане
 Използвайте услугите на водач
 Използвайте вярна карта
 Използвайте жица, стабилен канап
 При траверс(при преминаване на проходна пещера, пропаст), не спускайте рапел в отвее
и не изтегляйте въжето преди да сте сигурни, че сте намерили верния път
 Разпределяйте екипировката в няколко торби
ЗАКЛЕЩВАНЕ
 Внимавайте във вертикалните тесняци (или тесняците в началото на отвеса)
 При нужда екипирайте със стълба
 Освобождавайте се от съоръженията които могат да се закачат
 Не тръгвайте с главата надолу при влизане в тесняк, ако не сте сигурни, че ще може да се
върнете или обърнете
 Човекът, който най-трудно би преминал не трябва да влиза последен, по този начин ще
затвори останалите вътре, а и на него няма да има кой да му помогне
СРУТВАНЕ ВЪВ ВЪРТОП, ВАЛОГ ПРОДЪЛЖАВАЩ КАТО ПЕЩЕРАМ ИЛИ
ПРОПАСТ





Изчиствайте фунията преди да минете
Блоковете трябва да бъдат опипани от всички страни на натиск и дърпане
Единично преминаване под опасните пасажи
Укрепепвайте фунията с греди или други подръчни средства

ЗАДУШАВАНЕ
 Ако дишането е затруднено и пулсът е учестен
 Ако кибритена клечка изгасва има наличие на СО2 - излизане незабавно и равномерно
 В някои пещери може да има наличие на опасни газове
 Внимавайте при използването на помпи и агрегати които са с двигатели с вътрешно
горене, на входа и при пещери без вентилация
 Внимавайте в пещери, които са губилища на потоци и има гниещи органични материи
 Използвайте детектор, който сигнализира наличието на газ
ЛАВИНИ
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 Ако се извършва проникване през зимата в пещерите на Пирин или Централна Стара
планини има опасност от лавини
 Предварителна информация за метеорологичната прогноза
ЖЕРТВАТА ИЗНЕНАДАНА ОТ ЛАВИНА
 Опит за странично избягване
 Освобождаване от щеки и раници (раницата не трябва да е привързана към кръста)
 Затваряне на устата и предпазване на дихателните пътища, за да се избегне на всяка цена
поглъщането на сняг
 Вкопчвайте се във всяко препятствие
 Старайте се да останете на повърхността
 Не викайте
 Положете максимум усилия да се отдели в момента, когато почувствува, че лавината ще
спре
 В момента на спиране, ако покривката е плътна си издълбайте дупка и се успокойте, не
се движите за да не изконсумира въздуха
ЗА ОЧЕВИДЕЦА
 Отбележете мястото където жертвата е видяна за последен път
 Ако, има само един очевидец или оцелял да потърси веднага помощ, ако няма друга
възможност
 Ако, свидетелите са повече, опитайте се да определите мястото на изчезналите
 Търсете в посока на лавината, под точката на изчезването
 Върху покрайнините (околностите) на натрупване на снежна маса в края на лавината
 Сигнализирайте тревога
 Опитайте се да откриете предмети на повърхността или показали се (стърчащи)
крайници
 Ослушайте се. Отбележете местата където сте намери предмети и незабавно започнете
търсене с щеките или с лавинни сонди ако имате такива
 Първо направете експедитивен сондаж на допустимите места. След това сондирайте по
обхватно и прецизно (70-75 см. и дълбочина 2 метра). Следва по сгъстен сондаж 25-30 см. и
дълбочина 3 метра. Ако пристигне лавинно куче няколко минути след злополуката (рядък
случай, не газете лавината)
ЗАТВОРЕН ПОД ЗЕМЯТА
 Да си намерите удобна позиция за изчакване, ще рече:
 Не стойте на течение, на влага, далеч от шума
 Не сядайте по земя, по стени - сядайте на въжета, торби, раници
 Да си сложе шапка на главата, ако има
 Сложете карбидката между краката
 Притиснете се един към друг
 На площадка се осигурете (риск от унасяне и падане)
 Раздвижвайте крайниците си от време на време (масажирайте мускулите си без да
ставате)
 Икономисвайте храната и осветлението
 Поемайте течности (по възможност топли и сладки, уринирайте)
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ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА
 Преди всичко не се паникьосвайте, запазете самообладание, по-лесно е да се каже
отколкото да се извърши, защото някои злополуки травмират силно другарите на пострадалия
 След злополуката да се вземат незабавни мерки:
 Вдигнете и разчистете камъните или блоковете от пропаст, блокаж, които покриват или
притискат пещерняка
 Извадете човека от тесняка, където се е заклещил
 Извадете човека от водата в която се дави или преохлажда
 Ако тези технически (практически) мерки са успели да спасят човека от положението, в
което се е намирал, незабавно дайте долекарска помощ, която всеки пещерняк трябва да знае
ОТ ТУК СЛЕДВАТ ДВА СЛУЧАЯ
1. Пострадалият иска да се опита да излезе с помоща на членовете на групата и малко или
повече това дава резултат
2. Пострадалият не може да излезе
ПОСТРАДАЛИЯТ ПРАВИ ОПИТ ДА ИЗЛЕЗЕ С ПОМОЩА НА ГРУПАТА
Незабавното започване на спасителна акция понякога е единствения начин за спасяването
на пострадалия.
ХИПОТЕРМИЯ - ИЗТОЩЕНИЕ
Хипотермията е състояние на намалена телестна температура. Това е тежко състояние,
поставящо живота на пещерняка в опастност, вследствие на изстудяване на цялото тяло.
Обикновено е комбинирано с изтощение. Това състояние е различно от измръзванията, които са
частични и в по-редки случаи цялостни. Първите по принцип не са смъртоносни, но вторите
могат да бъдат смъртоносни.
I. Охлаждане и средства за защита
1. Охлаждане
 При темрература 37° С тялото губи постоянно от топлината си по 4 основни начина:
 Проводимост: контакт със студена повърхност;
 Конвенция: постоянно затопляне на въздуха около тялото;
 Излъчване: излъчване на топлина от разстояние;
 Излъчване на въздуха и топла урина: дишане и обилно уриниране;
2. Средства за защита
Човешкото тяло реагира по два начина на студа
 Увеличаване на затоплянето чрез триене (свиване и разпускане на мускулите) мускулни
контракции, имащи за цел да произведат топлина. Този начин е ефикасен, но изразходва много
енергия и тялото ще се изтощи толкова по-бързо, колкото е по-изморено, недохранено или малко
тренирано.
 Намаляване на загубите на топлина чрез съсредоточаване (намаляване на
кръвообращението на периферията на тялото - кожа, мускули и т.н.) за да се запази кръвта топла
за основните органи - мозък, сърце, дробове. В случая е противопоказано разтриването на
мускулите на крайниците.
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Единствената температура, която има значение в този случай е тази на важните органи вътрешната температура. Последната може да се измери под езика, дълбоко в ануса (ректално)
или при тъпанчето. Тя не винаги е точен критерий за преценяване на хипотермия на място.
Признаци на преохлаждане (симптоми)
Жизнения температурен диапазон на човека е от 41ºС до 30ºС при нормална
температура 37° С.
За да се подържа температурата в този диапазон е нужна енергия. Затова хипотермията
винаги е свързана с преумора.
1. Първият признак е състоянието на зеницата-разширени зеници
2. Вторият признак са тръпките (нормални) - сигнал, че организмът започва да се
преохлажда.
3. Третият признак е спиране на тръпките - изпадане в апатия, разкоординиране на
мисловната дейност. От този момент човек става пострадал.
Умора и студ, физическо и психическо отпадане (човекът не реагира, не отговаря на
въпросите - сериозен симптом) лошо зрение, дезориентиран и обхванат от паника човек,
несвързани приказки, треперене и тракане на зъбите,пристъп на буйност - отказване от всякаква
помощ, губи равновесие и пада, спазъм, гърчове, бледо лице, виене на свят, припадане (губене
на съзнание), обтягане на крайниците, вцепеняване.
II. Ход на хипотермията
След началната фаза на възбуда резервите на организма се изтощават и вътрешната температура ще спада прогресивно. Трябва да се внимава при следните големи етапи:
Загубата на съзнание идва при около 30ºС
Спиране на сърцето - (нередовни и остри свивания на сърцето) става приблизително при
25° С (вътрешна температура), но може да стане и под 30ºС.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
При пострадал ако след тръпките се пристъпи към раздвижване на кръвта от периферията
(кожа, мускули и т.н.) ще има резултат отвеждане на студена кръв от периферията към центъра и следователно по-силно охлаждане на сърцето, което може да спре да функционира правилно
(смърт при неуместно спасяване).
Пострадал, който не трепери:
 Да не се масажира кожата
 Никакви пасивни или активни движения
 Никакво периферно затопляне, но колкото е възможно повишаване на вътрешната
температура - топлите грейки да се поставят на гърдите, а не на крайниците и корема
 Никога, никога, никога АЛКОХОЛ!
 Всеки момент може да настъпи спиране на сърдечната дейност На пострадал който е
изваден от студена вода телесната температура продължава да спада с около 3° С. Това става в
резултат на изстудяване на кръвта, локализирана в крайниците и изпомпването и обратно във
вътрешността на тялото. Затова не трябва да се допуска движение на такъв пострадал, тъй като
това предизвиква увеличение на кръвния ток от крайниците обратно към сърцето, вследствие на
което се получава мускулно свиване на кръвоносните съдове.
III. Първи грижи.
Не се колебайте да съобщите на членовете на групата истинското му състояние
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1. За всички пострадали: да се спре проникването на студа
 Изолация от почвата
 Изсушаване
 Увиване в специално затоплящи одеала
 Ако е възможно да се затопли вдишания въздух
Действия на околните - в никакъв случай да не се опитват да го стоплят външно преди да са
повдигнали вътрешната температура , това не важи за първите два етапа (признака).
За третия признак единственото действие на немедицинските лица е да го предпазят от понаташна загуба на топлина - завивки, чували.
Пострадалите от 2 и 3 стадий не могат да се транспортират под земята. Ще се
предприеме общо затопляне чрез медикаменти и чрез постоянна реанимация (раздвижване, ако
има място).
Студеният човек не е мъртъв ! ! !
Всички изпаднали в хипотермия и дори когато няма НИКАКЪВ ПРИЗНАК НА ЖИВОТ
ДА СЕ СМЯТАТ ЗА ЖИВИ ПОНЕ ДОКА ТО се стоплят.
Примери за максимален престой на нетрениран човек под вода:
1. При температура 29º С човек може да престои във вода 12 часа.
2. При температура 15° С човек може да престои във вода 3 часа.
3. При температура 10 С човек може да престои във вода 1 час.
4. При температура 5° С човек може да престои 1-2 минути. При този престой 50% от
хората умират.
Темпера
тура на
езика ºС
37
36
35
34
33
30
28
25
20

Поведение и синдроми

Процент консумация на
кислород

Температурата спада бързо. Нормално поведение

100%

Забавени реакции.
Полусъзнание. Пулсът, дишането и кръвното
налягане спадат
Безсъзнание. Невъзможност от самозатопляне
Спира дишането и сърцето, мускулите се сковават
Смърт

50%
30%

Трифон Даалиев
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НАЧАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ
Aнализът на нещастните случаи у нас и главно в чужбина показва, че причините за
усложнението на пострадалия се дължат на неправилни действия на останалите в групата.
Необходимо е всеки пещерняк да има елементарни познания за оказване на долекарска помощ и
да може да организира импровизирана спасителска акция, защоот първата помощ е най-важна.
Ето защо препоръчваме следните мерки
Ако пострадалият се намира под вода или водопад а се пемести веднага и незабавно,
независимо от състоянието му.
След това се търсят основни симптоми:
 Ранения отгваря ли адекватно на въпроси
 Може ли да движи всички крайници
 Има ли болки при дишане
 Има ли пулс на китката
 Има ли видими рани
При положение, че пострадалият е тежко ранен и не може да излезе самостоятелно от
пещерата се налага:
 Устройване на пострадалия
 Отбележете часа на злополуката
 Отбележете часа на кръвоспирането
 Групата се разделя на две: едните остават с ранения, а другите излизат за да дадат
тревога ида уведомят АСО (записвайте часа на тръгване)
 Не излизайте панически, излизането да бъде сигурно, без рискове
 При оставчне на пострадал под земята, дори той да е в добро състояние, излезлите
трябва незабавно да уведомят полицията, ПКСС (тел. 02 56 28 29) и членовете на АСО (тел.
02 878 812).
 Спасителите ще дойдат шп-бързо, ако този, който ги алармира има списък на
нужните телефони
 Освен това, същият, трчбва да посочи мястото, където се намира и телефон за
връзка, за да посрещне спасителите. ТРАЯБВА ДА ЧАКА НА МЯСТО.
ОСНОВНОТО ПРАВИЛО ГЛАСИ, ЧЕ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОСТАВЯ САМ
РАНЕНИЯ.
 Освен в особени случаи, когато групата е от двама души, когато оцелелият останал
невредим може да излезе и сигнализира, като спечели време за спасителната операция, което
понякога е най-доброто за пострадалия.
 Освен взетите мерки за удобно настаняване, трябва да се каже на пострадалия да не
мърда, да не прави опити да излезе сам. ВАЖНО: раненият трябва да е в съзнание за да разбере
тези съвети и силен духом за да ги приеме.
 Ако загубилият съзнание се свести и разбере, че е сам, ще се опита да излезе, с риск
за по-голяма злополука. Невредимият пещерняк трябва да остане до ранения, ако сметне, че
отсъствието му ще предизвика нещастие. От важно значение е избора на партньор !
При по-тежки случаи последователността при оказване на първа помощ е следната:
Ако:
а/ Пострадалият не диша:
 незабавно освободете външните дихателни пятища;
 направете изкуствено дишане;
 спрете възможните кръвотечения, като отбележите часа на поставяне на превръзката
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б/Пострадалият диша, но кърви обилно:
 спрете възможните кръвотечения, като отбележите часа на поставяне на превръзката
в/Пострадалият диша, но е в безсъзнание или диша слабо:
 сложете го странично
 постоянно наблюдавайте дишането му
г/Пострадалият е в безсъзнание в следствие обстоятелствата при злополуката:
 мислете за вътрешни увреждания и кръвоизливи и за възможни счупвания на
крайниците и гръбначния стълб
д/Има рани и леки изгаряния:
 пазете от инфекция
В резюме
ВИЕ ТРЯБВА ДА:
 ВЪЗСТОНОВИТЕ ДИШАНЕТО
 ВЪЗСТОНОВИТЕ КРЪВООБРАЩЕНИЕТО
 СПРЕТЕ КЪРВЕНЕТО
 ОБЕЗДВИЖИТЕ СЧУПВАНИЯТА
 ПАЗИТЕ ОТКРИТИТЕ РАНИ
 НЕ ЗАБРАВЯТЕ НИКГА, ЧЕ ВИНАГИ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ШОК (НЕ
ДАВАЙТЕ ТЕЧНОСТИ ПРИ КОРЕМНИ ТРАВМИ)
Осигурете удобни условия на пострадалия:
 Намерете удобно място
 Изолирайте от течение, влага и шум
 Изолорайте от земята (навити въжета, раници и др.)
 Поставете шапка или кърпа на главата
 Наденете гащеризоните без ръкавите и притиснете ръце до тялото
 Икономисвайте храна и светлина
 Притиснете се един към друг
 Ако сте на площадка - се осигурете - риск за унасяне и падане
 Направете мускулен масаж и на крайниците без да ставате (ако пострадалият не е
преохладен)
 Ако е в безсъзнание - поставете го да легне странично
ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА
Преди всичко не се паникьосвайте, запазете самообладание, (по-лесно е да се каже от колкото да се извърши), защото някои злополуки са силни удари за другарите на постралия.
След злополуката да се вземат незабавни мерки:
 Вдигнете и разчистете камъните или блоковете от срутена пропаст или блокаж,
които покриват или притискат пещерняка
 Извадете човека от тесняка, където се е заклещил
 Изтеглете отгоре или отдолу пещерняка, ако е пострадал в отвеса на въжето
 Извадете човека от водата, където се дави или преохлажда Ако тези технически
(практически) мерки са успели да спасят човека от положението, в което се е намирал, незабавно
дайте долекарска помощ.
Трифон Даалиев
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ХРАНЕНЕ И ПИТЕЕН РЕЖИМ НА СПЕЛЕОЛОГА
Спелеложката дейност в цялото и разнообразие е свързване с извършване на продължителни физически усилия. Като резултат от тях пещерняка губи значителна енергия, като успоредно с това се повишава и обмяната на веществата в неговия организъм.
Когато пещерняка е в покой неговата мускулатура изразходва около 38 % от енергагията,
която организма произвежда, докато при проникване разхода на енергия нараства до 70 % от
цялата енергопродукция. Енергийният разход на спелеолозите се влияе силно и от температурата
на околната среда, защото голямя част от произведената енергия отива за запазването на
постоянната температура на тялото и поддържане на други животоосигуряващи функции на
организма.
Като се имат предвид характера, продължителността и интензивността на спелеоложката
работа и влиянието на по-ниските от обичайните температури върху пещерняка може да се каже,
че разхода на енергия на един пещерняк за едно денонощие варира в границите от 3500 килокалории (ксаl) при краткотрайно проникване, до 5500 kcal при тежки и особено при продължителни
прониквания.
Посочената енергия се разходва основно за извършване на мускулна работа и поддържане
на жизнеосигуряващите функции на организма(преди всичко запазване на постоянната температура на тялото).
Увеличеният разход на енергия по време на едно проникване или експедиция налагат да се
обърне сериозно внимание към храненето на пещерняка, защото именно чрез храната могат да се
компенсират по-високите енергозагуби съпътстващи спелеоложката дейност.
ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРАНЕНЕТО НА СПЕЛЕОЛОГА
- ДОСТАВЕНАТА ЧРЕЗ ХРАНАТА ЕНЕРГИЯ ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА
РАЗХОДВАНАТА ЕНЕРГИЯ
- ХРАНАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЪЛНОЦЕННА ПО КОЛИЧЕСТВО И СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА (БЕЛТЪЧИНИ, МАЗНИНИ, ВЪГЛЕХИДРАТИ,
ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛНИ ВЕЩЕСТВА И ВОДА)
При спазването на тези изисквания се постига така нареченото енергийно равновесие, при
което енергията постъпваща чрез хранителните вещества ще бъде равна на енергоразхода на
пещерняка.
От гледна точка на класификацията на спортната дейност – спелеологията може да се
причисли към дейностите, при които преобладава качеството издържливост. Доказано е, че
енергетичните загуби за едно денононощие при тези видове дейности трябва да се покриват чрез
приемане на храни съдържащи основните хранителни вещества (белтъчини, мазнини и
въглехидрати) в съотношение 15:25:60 тегловни процента. Това ще рече, че ако енергоразхода на
пещерняка при едно проникване е 5000 kcal, то дневната дажба на храна трябва да му осигури
5000 kcal, от които 750 kcal от бълтъчините, 1250 kcal от мазнините и 3000 kcal от
въглехидратите.
Като знаем колко енергия се получава при разграждането на 1 гр.от всяко хранително
вещество (белтък - 4 kcal, мазнини - 9 kcal и въглехидрати - 4 kcal), можем можем да пресметнем
съдържанието на всяко хранително вещество в грамове.
В нашия пример дневното количество на белтъците трябва да бъде 188 гр., на мазнините
139 гр., а на въглехидратите 750 гр.
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ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ КАЧЕСТВА
Белтъчини
По произход те биват животински и растителни. Най-пълноценните животински белтъци са
месото, рибата, млякото, млечните продукти и яйцата. При провеждане на експедиции и
прониквания с големи физически натоварвания е препоръчително да се приема мининум 1/2
литър мляко дневно.
Например 100 гр. сухоразтворимо мляко „NIDO" съдържат 25.7 гр. белтъчини и осигуряват
506 kcal енергия, както и част от необходимите на организма минерали и витамини.
Най-енергетичните белтъкосъдържащи храни от растителен произход са: сухия фасул,
лещата, сухият грах, бадемите, фъстъците, орехите, хляба и картофите.
Трябва да се знае, че бълтъчните храни не повишават работоспособността ,а прекомерната
им употреба намалява възможността за продължителни физически усилия.За това
преобладаващата част от белтъчните храни трябва да се приемат във възстановителния процес,
тоест след продължителни и изтощителни прониквания.
Дневната норма за приемане на белтъци чрез храната е 2-2,5 гр. на 1 кг.телесна маса на
пещерняка. Или, пещерняк с тегло 80 кг.трябва да приема в зависимост степента на
натоварването от 160 до 200 гр.високобелтъчни храни на ден.
Мазнини
По произход те се разделят на млечни, местни и растителни. Млечните са в състава на
млякото, сиренето вкл.пушеното, кашкавала, маслото и маргарина. Местните се съдържат в
маста, сланината, месото и месните произведения (колбасите) и най-малко в рибата.
Растителни мазнини има преди всичко в: слънчогледовото масло. ореховите ядки,
бадемите, фъстъците и шоколада.
При пещерняшката дейност, където често пъти се извършват продължителни усилия с
умерена интензивност поемането на храни с повишено съдържание на мазнини може да осигури
до около 90% от необходимата за организма енергия. Въпреки това, оптималното количество
мазнини, коите трябва да се приемат ежедневно по време на експедиция варира от 1.5 до 2 грама
на всеки килограм от телесната маса на пещерняка.
Въглехидрати
Въглехидратите са основния енергетичен източник на организма и осигуряват повече от
половината от необходимата на пещерняка енергия.
Един грам въглехидрати дава толкова енергия, колкото същото количество белтъци (4 kcal).
Същевременно усвояването на въглехидратите от организма е значително по-бързо от това на
останалите хранителни вещества, а за разграждането им е необходим много по-малко кислород.
Например: Глюкозата и фруктозата, които съставляват 73% от съдържанието на меда се усвояват
за около 20 мин.след като са попаднали в стомаха.
Въглехидратите се съдържат основно в растителните продукти: фасул, леща, ориз, зърнени
храни (хляб, бисквити, сухари, пшеничен грис, макаронови изделия, пресните и сушените
плодове). Най-високо калорийно съдържание в единица тегло (100 гр.) имат следните
въглехидратни храни: рафинараната захар -100 гр., нишестето - 84 гр., течна глюкоза - 80 гр.,
пчелен мед и ориз- 78 гр., пшеничен грис - 74 гр., сухар - 73 гр.; чаени бисквити, вафли,
конфитюри, мармалади и сушени сливи - 70 гр.; стафиди- 68 гр.
В продуктите от животински произход въглехидрати има само в млякото и черния дроб.
Например в 100 гр.от сухоразтворимото мляко „NIDO"ce съдържат 37.4 гр. въглехидрати.
Дневната норма въглехидрати изразена в грамове върху кг.телесна маса на пещерняка варира от
8 до 12 гр., при което един 80 кг.пещерняк следва да приема по време на експедиция, в
зависимост от степента на натоварване въглехидратни храни в порядъка от 640 до 960 гр. дневно.
Витамини и минерални
Витамините и минералите нямат енергетично съдаржание, но без тях протичането на
жизнените процеси е невъзможно. Витамините и минералите почти не се образуват в организма,
Хранене на спелеолога

46

само малка част от тях се складират като запаси в него и за това те трябва ежедневно да се
приемат от пещерняка.
Най-добрият начин е това да става чрез ползването на витаминозни и минерало съдържащи
храни, но в редица случаи особено по време на дълготрайни експедиции в отдалечени и трудно
достъпни райони позлзуането на пресни храни е затруднено. За това недостига на витамини и
минерали трябва да се компенсира, чрез приемането на препарати.
Най-ефективният начин за това е ползването на поливитаминни и полиминерални
препарати от рода на: Supradin, Multi Tab, Vitaral, Cobidec и др. Освен това от голямо значение е
целенасоченото приемане на витамините С и В комплекс.
Определянето на дневната дозировка на витамини трябва да стане след консултации с
лекар!
Натрият има изключително значение за водно-солевия обмен на организма и други важни
жезнени процеси. Той постъпва чрез храната под формата на (Na CI) готварска сол. При
нормални условия дневно са необходими 10-15 гр. натриев хлорид. На пещерняците са
необходими по-големи количества, защото при физически натоварвания загубите на натриев
хлорид чрез потта са силно завишени. Дневната норма е в границите на 15-25 гр., внасяни
основно чрез храната. Натриевият хлорид се съдържа преди всичко в местните храни.
ХРАНЕНЕТО В СПЕЛЕОЛОЖКАТА ПРАКТИКА
Какво трябва да се запомни?
1 .При провеждане на експедиции на участниците трябва де се осигурят необходимите по
вид, състав и количества храни, които да конпенсират разходваната от тях енергия.
2.При провеждане на по-продължителни експедиции е необходимо да се съставя ежедневно
меню. Храната да се резпредели на денонощни дажби включващи:
- хранене в лагера (закуска и вечеря) + обяд за тези, които почиват
- в зависимост от тактическия план - хранене по време на теренна работа или проникване
3.Закуската или обяда, които предшестват спелеоложката дейност трябва да бъдат
достатъчно енергийни, но не и обемисти. Храните трябва да бъдат лесно усвояеми и бедни на
мазнини и целулоза.
4.Интервалът между храненето и проникването или началото на теренната работа трябва да
бъде около 2 часа. Интервалът между края на работа или проникване и храненето трябва да бъде
около 1 час.
5.Дажбите по време на повърхностна работа и дълготрайно проникване (над 4 часа) да се
съставят от лекопреносими, висококалорични и бързоразграждащи се (въглехидратни) храни,
които да се приемат в малки количества на кратки интервали от време. Най-подходящи за случая
са „коктейлите" от ядки (фъстъци, бадеми, орехи) и сушени плодове както и приемането на
сухари, вафли.течен мед или шоколад, бульони, сухоразтворими мляко и картофено ntope.
6. Основното хранене по време на експедиция е вечерята. Препоръчително е да се приготви
топла храна с преобладаващо съдържание на белтъчини, витамини и минерални соли и по-малко
мазнини. Храненето да става 2-3 часа преди сън.
7. Трябва да се има предвид, че студените храни се усвояват по-трудно. За това при всеки
удобен случай подгрявайте подлежащите на това храни. Най-добре се усвояват храни с
температура 40-50 градуса.
ВОДА И ПИТЕЕН РЕЖИМ
Водата има изключително голямо значение за организма, защото всички химични и обменни процеси в него протичат във водна среда.
Водата заема около 60 % от масата на човешкото тяло и всяко нарушение на на нейното
състояние оказва вредно въздействие върху организма. Необходимото количество вода за 24 часа
зависи от интензивността на обмяната на веществата, от мускулната работа, количеството и
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качеството на приеманата храна и от околните влажност и температура.
В нормални условия възрастния организъм приема с питейната вода, напитките (сокове, сиропи, чай, кафе и др.) и храната около 1.5-2 литра вода на ден. При окисление на хранителните
вещества в организма се получават още около 400-500 милилитра вода, при което количеството
на постъпващата вода достига 2-2,5 литра.
Водата се отделя от организма основно чрез урината, потта, издишаните водни пари и
изпражненията. При извършването на физическа работа на повърхността, а и под земята организма отделя по-големи количества вода преди всичко чрез потта, урината и водните пари при
дишането. Например при извършването на продължителна теренна работа при по-високи
температури само чрез потта могат да се отделят до 4-5 литра вода дневно. Опита показва, че
когато цялото тяло се покрие с пот, загубата на вода възлиза на 1 литър.
Високата влажност на пещерния въздух и използването на облекла (гащеризони и ботуши)
от синтетични материали плюс физическата работа също водят до повишено потоотделяне.
Загубата на вода се задълбочава чрез увеличаване на честотата и задълбочаване на дишането в разултат на извършващите се физически усилия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
СПЕЛЕОЛОЖКАТА ДЕЙНОСТ Е СВЪРЗАНА С ПОВИШЕНА ЗАГУБА
НАТЕЧНОСТИ
Другият особено важен проблем е ,че:
ПРИ СПЕЛЕОЛОЖКАТА ДЕЙНОСТ СЕ НАБЛЮДАВА НАМАЛЕН ВНОС НА
ТЕЧНОСТИ
Това се дължи основно на три причини:
 загуба на чувство за жажда под земята
 психологическата бариера, да не се пие пещерна вода, която може да е замърсена
 обикновенно пещерняците не считат за нужно да пият вода по време на проникването
Следователно по време на експедиция и проникване се създават условия за нарушаване на
водните ресурси на пещеряка и настъпване на обезводняване
(дехидратация) на неговия
организъм. Обезводняването води до нарастване на умората и намаляване на работоспособността, а когато то стане значително застрашава жизнените функции на организма.
От всичко казано до тук следва извода, че пещерняка не трябва да допуска обезводняване, като
целенасочено внася необходимите за подържането на водния му баланс течности. От това
произчат три въпроса колко, какво и кога да пием ? Най-подходящите отговори на тези въпроси
се съдържат в следната рецепта:
ПРЕДИ ВСИЧКО ПЕЩЕРНЯКЪТ ТРЯБВА ДА ПРИЕМА ТОЛКОВА ТЕЧНОСТИ,
КОЛКОТО Е ИЗГУБИЛ ПРЕЗ ДЕНОНОЩИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА ОТ
НЕГО ДЕЙНОСТ.
1. Количеството на приетите, течности не трябва да бъде по-малко от 2.5 литра в денонощие, а при обилно и продължително потене 3-4 литра.
2. Водата трябва да съставлява основната част от приетите течности. В повечето случаи
експедициите се провеждат в безводни райони и се консумира вода от непроверени източници. В
други се налага консумирането на снежна вода. От епидемиологична гледна точка е
препоръчително тези води да се преваряват или обезразяват със специална таблетки като
например Micropur.
От медицинска гледна точка е неправилно консумирането на много студена вода.
Освен вода пещерняците консумират сокове, безолкохолни напитки, сиропи, чай, кафе,
бульони и др. Трябва да се има предвид, че подсладените сокове не утоляват жаждата, а я
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увеличават и за това трябва да се консумират само по време на възстановителния период в
лагера. Препоръчително е преди проникване да не се приемат повече от 500 милилитра (гр)
течности под формата на чай, кафе, мляко, бульони.
По време на преходи и продължителни прониквания се препоръчва да се приема вода на
интервали от около 1 час, но не повече от 150 милилитра, които да се пият бавно и на глътки.
Основното количество течности трябва да се приемат след проникване или теренна работа.
Не е препоръчително да се приемат големи количества наведнъж. Приемането на течности
трябва да става по малко 150 - 200 милилитра през известни интервали от време.

Алексей Жалов
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНА ЕКСПЕДИЦИЯ
1. Поставяне на цел
а. Изследване на непознат масив: Изпращане на малка група за събиране на сведения,
ако нямаме никакви сведения за района,
б. Изследване на непознат обект
в. Проникване в позна т обект
2. Избор на състав (ръководство и участници). Подбор на участниците - да има
търпимост между тях, да са приятели по възможност.
Избор на:
 Отговорник по материалната база
 Отговорник по храната
 Отговорник по административната подготовка
 Разрешение от БФС за утвърждаване на състава при пропасти над 1000 м.
3. Предварителна подготовка
а. Събиране на информация за района на експедиция.
 местоположение, подход, транспорт, удобни места за бивакуване, Юридически формалности относно посещението на района, геоложки, хидроложки, климатоложки, биоложки
(фауна, флора) исторически, (какво е направено до момента и от кого), набавяне на топографски
карти,
 етнографски (обичаи на местното население), сведения за района
б. Административна подготовка •
-подготовка на необходимите документи: разрешение от съответни инстанции, ако е
необходимо.
За чужбина: (паспорти, митнически формалности, гранични документи, визи, лични
документи, разрешително от местните органи, кореспонденция с местния спелео клуб или
федерация и др.)
в. Подготовка на материалната база.
 групова спелеоекипировка - в зависимост от обекта (обектите).
 бивачни (съоръжения) материали - в зависимост от географската ширина, от сезона,
от надморската височина.
 средства за свръзка на повърхността и под земята
г. Храна
 за бивака (базовия лагер) - разнообразна и пикантна в необходимото количество.
 за пещерите- бързоразгражда се. Витамини. Въглехидрати (висококалорична).
Сушени плодове и ядки. Концентрирана храна.
Задължителна храна и подправки за базовия лагер: лук, чесън, лимони, чубрица, магданоз,
джоджен, рибни консерви, фасул, варива и др.
Зеленчуци: разнообразни, ако обекта, планината и метеорологичните особености позволяват това.
 опаковане (в зависимост от транспорта), (в зависимост от храната), (в зависимост от
деня на консумирането), (в зависимост от отдалечността на обекта от мястото на транспортните
ни средства ), в зависимост от температурата, географската ширина и надморската височина на
обекта).
4. Търсене на нови пещери.
а. Разделяне на района на зони според определена прогноза, (пещери, пропасти)
б. Изследване на пещери и пропасти по време на разузнаване.
 Лична екипировка (ботуши или обувки), облекло (максимално олекотено),
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осветление (предимно електрическо), въже (40-60 м.)
 Сак (торба) с материали за екипиране: въже, инвентарник (торбичка) с ролплъгови
клинове, ръкохватка, различни видове планки, примки за отслонение, леки карабинери, столче,
два самохвата, десандьор, педал, двоен осигурителен ремък с карабинер.
 Раница с материали за повърхността: карта, компас, алтиметър, молив, планшет или
тефтер, за маркиране туба с боя и четка, репшнур, резервни батерии, храна за двама, 2-3 литра
вода, евентуално две якета (промазани за дъжд), фенерче за късно връщане.
 Влизане в новооткрита пещера или пропаст - отбелязвате всяка подробност, течения,
лед, сняг - оглеждайте всичко особенно внимателно. Следете за всички признаци на по-голяма
пещера и при възможност дайте еднозначен отговор на въпроса, "продължава ли?”. Използвайте
репшнура за връщане на въжето и преодолейте втория отвес при възможност.
5. Същинско изследване на пещерата, пропастта.
а. формиране на прониквачни групи - от колко човека трябва да са те ? от двама, от трима
или от повече ?
 Случай на неизвестна перспективна пропаст - двама (защо ?): Защото това е минималния брой хора в група - екипирането е бавен процес, докато единия екипира другия мръзне
(при пещери с ниска температура).
 Случай на позната (при даже екипирана вече пещера) - трима - могат да носят повече
инвентар и не е необходимо да се изчакват.
 Случай на организиране на бивак под земята - той се изгражда или постепенно от
всяка прониквачна група, или наведнаж от по-голяма група според нуждите група - на подходящо за целта място далеч от каменопади и безопасно от наводнение, в суха странична галерия.
6. Превантивни мерки от наводнение
 Предварително изследване на хидроложката активност на обекта.
 Следене на метеорологичните прогнози - справка тел. 0215-68, София
 Торба за преживяване - според характера на пещерата - зад участък, който не се
наводнява, във високи фосилни места, където евентуално бихте избегнали наводнението. За
затворените в пещерата хора е оставен предварително сак за преживяване, в който според хидроложкия режим на пещерата и според големината на прониквачните групи, съдържа: кондензирана храна, отоплителни тела (мини газов примус), осветление, бивачни съоръжения, спасителни
одеала.
в.Дезекипиране
 Случай на едновременно тотално дезекипиране, според обстоятелствата пещерата се
налага да се дезикипира бързо с едно или две влизания, тогава групата е многобройна и по
трудно подвижна. Съществува опасност от бутане на камъни. Броят на торбите е много голям.
Когато броят на торбите значително превишава броя на хората се налага използването на товарни въжета с цел да се намали натоварването на хората и от падане на камъни, както и да улесни
маневрирането на хората по отвесите.
 Случай на постепенно нормално дезекипиран. Всяка прониквачна група влиза с
празни торби или използва оставени от екипирането и излиза след като ги напълни. Когато в
пещерата няма теснини е възможно всеки да излиза с две торби.
 Техническо описание на пещерата - то включва описание на всички препятствия
(отвеси, прагове, траверси, водопади) и необходимите материали за тяхното преодоляване.
Материалната база оставена в пещерата, теглени парапети, ребшнурове и др. Други особености пандюли, тролей и преминаване на пасаж чрез изкачване. Техническото описание се прави много
лесно, когато се дезекепира. Това става когато се записва всичко в момента на дезекипирането, а
въжето се прибира без да се развързват възлите. Това позволява на повърхността да се премерят
дължините на парапетите, както и на въжетата необходими за съответните отвеси. Отбелязвайте
само чрез какво е изградено закрепването (спит, скален клин, примка, клема, издатина, образувание и от кой отвес е въжето).
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 Морфоложко описание на пещерата
 Изработване на карта на пещерата
6. Организиране на подземен бивак - с помоща на модерната техника нуждата от такъв
бивак рязко намалява. Скоростта на проникване се е увеличила, от там и обсега на проникването
от входа се увеличава.
 С малки изключения всеки сам носи необходимите за бивакуване материали: хамак,
чувал, специално одеало за отдолу и отгоре.
 Избор на място: сухо, надалеч от вода (капеща или течаща) и липса на течения.
 Трябва да се има предвид, че след 3-4 бивакувания работоспособността на хората
рязко намалява.
7. Документация на експедицията (проявата)
 Дневник
 Описание на масива
 Описание на обектите
 Карти на обектите
 Карти (топографски) на района - нанасяне на обектите
 Резултати от научните изследвания
 Отчет на експедицията - относно постигнатото - докладва се на клубно ниво
 Подготовка на материали за печата, радиото и телевизията (според обекта, обектите).
 Копие от отчета се предоставя в БФС.
 Бъдещи перспективи за изследване на района.
 Хронологично и тематично оформяне на фотографския материал

Трифон Даалиев
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Изследване и опазване
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