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1. Увод;

1.1. Предистория – изследване на пещерата
Банковица до откриването на новите части;
Пещерата Банковица е известна на местното
население от незапомнени времена. Това е естествено тъй като входът и представлява пропаст със значителни размери, който се разкрива
в края на дере в местността “Пладнището” край
с. Карлуково.
Пещерата е изследвана от членовете на ПБПД.
През 1958 г. Димитър Иланджиев, Таню Мичев,
Н. Корчев и Петър Берон преминават калния сифон (до който е била известна пещерата на ок.
70 тия м) и откриват поредица от големи зали.
Пещерата е картирана, а описанието и намира
място в множество публикации1.
От началото на 80-те години с изследването на
пещерата се заемат пещерняците от ПК “Хеликтит” – София. В края на пещерата е разширен
тесен процеп през който се попада на отвес,
водещ до ново стеснение (Веселин Мустаков,
Боян Трантеев, Милудин Соколов и др.). През
това стеснение се чува шум на поток и се усеща осезаемо въздушно течение. Това откритие
потвърждава големия потенциал на пещерата
като възможен вход към голяма пещерна система – колектор на карстовите води в тази част на
карлуковския карстов район. Проведени са множество клубни експедиции по разширяването
1

на стеснението продължили през 80-те и 90-те
години. През 1988 г. хеликтитци прекартират
пещерата, а по-късно осъществяват индикаторен
опит с оцветяване на водите в няколко обекта
(вкл. Банковица) в района. Паралелно са направени две геофизични изследвания в района
между входа на п. Банковица и малкия свод на п.
Проходна (Константин Спасов и Шанов), които
засичат наличието на големи подземни каверни
на дълбочина м/у 30 – 35 м. Професионално е
подходено към нанасянето на пещерите в района на топографска карта (Кирил Данаилов).
През цялото време хеликтитци, често с помощта
на колеги пещерняци от други клубове продължават работата по разширяване на стеснението в
дъното. Използвайки различни методи, главно
електрически перфоратор (съпроводено с опъване на кабел през цялата пещера, осигуряване
на агрегат и тн.), не е постигнат особен напредък. Едва най-слабите с мъка успяват да надникнат в новите части (К. Данаилов, Я. Макулев, С.
Делчев ...), но тесняка си остава не преминат.
Значителен пробив е направен през ноември
2004 г., когато стеснението е преминато (Живко
Петров, с помощта на Катерина Богачева и
Христо Стоянов)! След спускане на ок. 5 м отвес
се попада на подземен поток, по течението на
който има езеро и сифон, а срещу него галерия
и полу сифон.

Трантеев, П. Пещери-туристически обекти, 1965, С. и Трантеев, П. Карлуковският пролом, 1966, С.

1.2. Изследване на новите части на пещерата
2008 – 2009 година.
След дълго затишие през октомври 2008 г. стеснението е разширено, така че да може да се
преминава от повечето пещерняци. Скоро след
това е направен и решителния пробив. Езерото
– сифон се оказва полусифон. Той е преминат и
изследователите попадат в значителни по дължината си водни галерии (Яни Макулев, Павлин
Димитров и Кирил Георгиев). В заредилите се
след това клубни експедиции (в които вземат
участие и колеги от други клубове от страната
– главно от ПК Под Ръбъ и ПКСУ София) новооткритите части са проходени и донякъде картирани. Открита е сложна система от подземни
потоци, които се губят в сифон намиращ се в
най-ниската точка на системата (на предполагаема тогава кота -100 м. от входа). На горни нива
са открити значителни по размер зали, както и
красиви образувания. Тези открития често са съпроводени от вертикални изкачвания, свързани

с добра техническа подготовка (Яни Макулев).
Значителен проблем се явява т.н. първи полусифон, който през повечето време се оказва затворен. В този период цялата налична документация
е оцифрена и подредена с оглед изграждането
на пълен цифров модел на пещерата. Изградена
е система на маркиране на реперите, събрана е
фотодокументация и описания. До края на 2009
г. основните направления са проходени, но картирането им значително изостава. Проходено е
на два пъти основното направление срещу течението на подземния поток след така наречения Водослив. В първото прохождане участват
клубните членове Иво Бусерски, Борислав Сотиров, Здравка Попова, Кирил Георгиев от ПК
„Под ръба” Церово и Корнел от пещерния клуб
от гр. Крайова - Румъния. Сегашният край на този
участък достигат Христо Христов, Иво Бусерски
от клуба и Киро Церовски. През този период се
повишава и интереса сред пещерната общност в
страната към изследването на п. Банковица.

2. Организация на експедицията;

След провеждането на предварителни разговори, основно чрез координиращата роля на Яни
Макулев се стига до идеята за провеждането на
голяма изследователска експедиция. В лицето
на Георги Стайчев пещерен клуб Ъндърграунд
изрази готовност да участва дейно в организирането на подобна експедиция. Така пещерняците
от ПК Хеликтит, като основен изследователски
клуб и пещерняците от ПК Ъндърграунд като основни помощници започват предварителна подготовка на експедицията. Проведени са работни
срещи, в които главните организатори си разпределят основните задачи. Организационния
комитет има следния вид:
Яни Макулев (ПК Хеликтит) – главен ръководител.
Георги Стайчев (ПК Ъндърграунд) – технически
ръководител.
Живко Петров и Константин Стоичков (ПК
Хеликтит) – отговорници по картировката.
Стоян Брашнаров (ПК Хеликтит) – касиер.
Дата за експедицията остана “плаваща” дълго
време поради решаващата роля на прогнозата за
времето. Трябваше да сме сигурни, че няма да
има валежи от дъжд или голямо снеготопене.
През м. януари датата бе определена – начало
на експедицията 4 февруари. Експедицията бе
планирана да продължи до 12-ти същия месец,
разбира се ако няма изненади.
2.1. Задачи поставени като основна цел;
Основна цел на експедицията е докартиране на
досега проходените галерии. За целта не без
дълги разговори бе решено да се изгради подземен лагер, за да се оптимизира работата. Сред
задачите бе, разбира се, търсене на продължения, разширяване на стесненията, обезопасяване
на полусифоните, спелеобиоложко изследване
(събиране на проби и екземпляри). Бяха поставени и задачи по работа в други обекти – Къденица (разширяване на тесняка) и Задъненка (доизследване и картиране).

2.2. Състав;
Експедицията бе планирана като “отворена експедиция” – бяха добре дошли всички желаещи
да участват. Беше разпратена покана към клубовете в страната. Бяха проведени също и ред частни разговори. В крайна сметка се получиха 47
заявки от пещерняци от 12 клуба. По различни
причини не всички заявили желание участваха
в експедицията, други пък участваха без да са
пратили предварителна заявка. Състава на експедицията имаше следния вид:
От ПК “Хеликтит”:
Яни Макулев
Константин Стоичков
Стоян Брашнаров
Мария Брашнарова
Живко Петров
Борислав Сотиров
Цветан Паров
Иван Петров
Ася Бойкова
Свилен Делчев Обецата
Веселин Дробенов
Мирослава Христова
Николай Ценов
Мирослава Рударска
Христо Христов Мамута
Николай Симов
От ПК “Ъндърграунд”:
Георги Стайчев
Васил Ангелов
Павел Гогов
Александър Гойчев
Иванка Ковачева
От СПК “Академик”:
Таня Кръстева
Александър Янев

От ПК “Стринава”:
Росен Терзиев
Снежа Терзиева

От ПК “Под Ръбъ”:
Кирил Георгиев
Кристина Кърпачева

От ПК “Саламандър”:
Иван Аврамов
Слави Колев

От ПК “Спелео+”:
Мартин Трантеев

От ПК “Черни Връх”:
Антон Генков
От ПК “Искър”:
Иво Тачев
Цветан Остромски
От ПКСУ “София”:
Сава Каров
Стоян Горанов
Павлин Димитров
Иво Тасев
Яна Йовева
Георги Кадийски
Игор Руняшки

От ПК “Приста” Русе:
Теодор Бенев Кисимов
Не клубни членове:
Владимир Гогов
Валентин Николов
Ицо и Янка
Общо 45-ма души от 11 клуба. Трябва да се подчертае, високата мотивация на всеки един от
участниците. Тя допринесе до гладкото протичане на експедицията.

2.3. Спонсори и финанси;
С напредване на организацията и приближаването на началото на експедицията се сблъскахме с
трудности по намиране на финансови средства
за провеждането и. Още в края на декември 2011
г. стана ясно, че няма да получим финанси от
страна на Федерацията (БФСп) и ще трябва да търсим спонсорство сами. Активни в това отношение се оказаха Яни Макулев, Мария Брашнарова
и Георги Стайчев. В крайна сметка се отзоваха на
нашата молба за помощ следните фирми, организации и частни лица:
Магазин “Алпи” – Анна Тaпаркова 200 лв. 21
херметични торби.
Ладджофф – Никола Ланджев – 6 торби.
Димитър Ангелов – 100 лв.
Топ Гео – Кирил Данаилов – 500 лв.
Идеалпродукт – храна за 100 лв.
Сириус – 200 лв. в храна.
Ет Тонита – ръкавици и найлон.
Мултипринт – 700 лв.
Хомо Адвентурикус ООД – Свилен Делчев – шалтета и посуда.
Пламен Петков – осигуряване на къща в с. Карлуково за база на експедицията
БФСп – Специализирана палатка, агрегат и калорифер от инвентара на АСО за база непосредствено до пещерата. Превоз с джипа на АСО на
материалната база и хора от София до Карлуково и обратно.
Благодарение на това благоприятно развитие на
нещата експедицията бе финансово осигурена.
Бяха закупени храна, технически материали и
гориво. Беше осигурен подслон за експедицията в селото. Тук е мястото да благодарим на

Пламен Петков и любезните ни домакини Соня
Миткова и Радка Ненкова. Жизнено важно за
провеждането на експедицията се оказа палатката разпъната до п. Банковица, която послужи
за склад и изходен пункт за групите работещи
в пещерата. Георги Стайчев осигури телефонен
кабел, който впоследствие остана за постоянно
в пещерата. Решаващо бе също наличието на високо проходим джип собственост на Яни Макулев. Разбира се всички участници в експедицията вложиха много собствени средства, за което
им благодарим (виж приложенията).
2.4. База и технически съоръжения.
Основната база на експедицията беше в къща в
с. Карлуково. Тя беше използвана за преспиване, столова, склад. В нея беше обобщавана и постъпващата информация, моментално въвеждана в компютър данни от картировката.
При пещерата Банковица беше разпъната палатката на АСО, която беше съоръжена с нафтов калорифер и агрегат.
В пещерата беше организиран подземен лагер (в
сухо отклонение по пътя за Вътрешните зали),
там перманентно остана храна, найлон и шалтета.
От повърхността до подземния лагер е опънат
телефонен кабел.
По време на експедицията бяха използвани акумулаторни и един бензинов перфоратор.
Екипировъчен инвентар бе използван главно от
материалната база на клуб Хеликтит.
Беше използвана и лична екипировка и хидрокостюми, както и хидрокостюми предоставени
от ПК Искър.

3. Експедицията – хронология;

Експедицията се проведе в периода 4.02 – 12.02
в рамките на девет дни при много трудни атмосферни условия – снеговалеж и извънредно ниски температури (стигащи до -20 градуса през
нощта).
3.1. Дневник на експедицията;
4.02.
Начало на експедицията. Пристигане на Карлуково. Опъната е палатката при входа на п. Банковица и е подредена материалната база. Настаняваме се в къщата в селото.
05.02.
В п. Банковица влиза група за екипиране и разпъване на телефонен кабел: Веселин Дробенов,
Ася Андонова, Яна Йовева и Мирослава Христова. Влиза първата картировачна група с багажа
за подземния лагер: Константин Стоичков, Таня
Кръстева, Иванка Ковачева, Борислав Сотиров,
Христо Христов, Живко Петров и Снежана Терзиева. Влиза и група за разкъртване на полусифона: Яни Макулев и Игор Руняшки.
След като екипират от пещерата излизат Веско,
Ася, Яна и Мими. По-късно излизат и Яни, Игор
и Снежа.
06.02.
В ранните часове първата картировачна гупа е
стигнала до мястото за подземен лагер. Лагера
е устроен, групата почива. Към 18 часа групата
се разделя на две и започват картировката.
На повърхността Яни и Иво Тачев правят обход с
багети. В п. Банковица влизат Ицо и Янка да снимат, по-късно за да им помагат влизат и Мирослава Рударска и Антон Генков. Късно през нощта
всички от снимачния екип излизат.
07.02.
Разпределението за деня е следното:
1-ва група – Мира, Цецо Остромски и Тони –

влизане с цел картиране и оставане в подземния
лагер. Стигат до подземния лагер и започват да
картират към Големите зали.
2-ра група – Игор и Владо Гогов влизат с цел
къртене в края на галерията по основната река.
Не успяват да стигнат до мястото за работа и започват да излизат.
3-та група – Жоро Стайчев, влиза с цел да оправи
телефонната връзка. Установява, че слушалките
са мокри и затова телефона не работи.
4-та група – Иво (Злата гад), Жоро и Сава с цел
разбиване на тавана на сифона. Отнемат значителна част от тавана.
Сутринта към 7 часа подземната група приключва с картирането и почива. Към 13 часа отново се
разделя на две. Едните оправят лагера и доопъват телефонния кабел, а другите отново картират. Вечерта всички тръгат да излизат. Пътьом
калцитната кора на полусифона е доразбита.
Вечерта от пещерата излизат Иво, Сава и Жоро.
По-късно излизат и Стайчев и Ваня.
08.02.
В 0.15 часа от пещерата излизат Коста и Боби,
а малко по-късно и Таня. Към 2.00 излизат и
Живко и Христо (Мамута).
Сутринта от пещерата излизат и Владо и Игор.
Пристигат журналистите от Нова телевизия –
правят репортаж за експедицията. Дневното разпределение на групите е следната:
1-ва група – М. Трантеев, Ванката и Слави, които
бяха с цел наковаване и картиране на камината
към сифона. Не успяват да спуснат камината поради липса на планки, но за сметка на това успяват да доразбият до край сифона (кората която
образува езерото и да го източат).
2-ра група – Савата и Васко, които отиват да допроучат реката, която идва откъм Свирчовица.
3-та група – Стопето, Янев и Стоян (ПКСУ София) с цел картиране по основната река (J картировка).
4-та група – Снежа, Мимата и Обецата да довър-

шат (H картировката) към Грифона.
3-та и 4-та група остават да спят в подземния
лагер.
Подземната група докартира Големите зали.
Мира и Тони тръгват да излизат, а Цецо остава
за още един цикъл с новодошлата картировачна
група.
През този ден от дупката излизат: Мира, Тони,
Савата и Васко, Трантеев, Ванката, Слави и Стайчев, който е влязъл за помощ за багажа на 3-та
и 4-та група и за да провери телефона.
09.02.
Разпределението за деня е следното:
1-ва група – Мими, Сава и Блеки – проверка на
калната галерия в старата Банковица (под Прасището) и събиране на образци от фауна. Успяват да съберат проби и излизат. Галерията остава непроверена поради липса на хидрокостюм.
2-ра група – Киро (Церовски) и Ванката – къртене на калцирания блокаж (на края на Големите
зали). След подробен оглед решават, че мястото
е затрупано с калцит и скални блокове и не е
перспективно.
3-та група – Маамута и Теодор за доизкачване
на комина Железнят път. Решават да не изкачват
“Железния път”, но изкачват друг перспективен
комин в галерията срещу течението. След къртене е установено, че перспектива няма.
Групата в подземния лагер се разделя на две:
Мимата, Снежа и Стоян докартират галерията
към Грифона, а Стопето, Янев, Свилен и Цецо
картират по основната река (J картировка).

10.02.
Разпределение на групите:
1-ва група – Теодор и Игор, които имаха за задача да качат комина Железния път и да видят
каква е перспективата. Изкачват комина, установяват, че няма перспектива.
2-ра група – Киро (Церовски), Павката и Мими
с цел отваряне на Водослива и помощ за изнасянето на торби с боклук от лагера и торбите с
багаж. Започват с къртенето на Водослива.
3-та група – Сава, Иво (Злата гад), Иво Тачев и
Ванката. С главна и единствена задача да къртят
тесняка на дъното (на Къденица). Разширяват
значително тесняка.
Подземната група “зазимява” лагера и тръгва да
излиза.
11.02.
Работа в Каденица.
Разекипиране на п. Банковица и изнасяне на багаж: Папи (Себулба), Иво Тачев и Цецо Паров.
Оправяне на багажа сгъване на палатката при
Банковица.
12.02.
Заминаване.
(за пълния дневник воден от Николай Ценов и
разказите на Таня Кръстева и Цветан Остромски виж приложенията)

3.2. Постигнати резултати – обобщение;
Eкспедицията може да се счита за много успешна. Тя постигна в по-голяма степен поставените
предварително задачи (виж приложенията).
- картиране – основната цел на експедицията
беше картирането на досега известните галерии
на т.нр. Нови части на пещерата Банковица.
Изцяло бе картирана възходящата галерия от т. Е
към грифона – картировка “H” 850 м. Картиран е
и един байпас с дължина 88 м. (Н7 – Н19).
Изцяло бяха картирани частите вляво от Водопада (Големите зали и Залите при лагера) – “F”
картировка 174 м. И “Т” картировка 145 м.
Картирано беше срещу течението на основната
река след т. Е, т.н. “J” картировка 111 м. Най-вътрешния репер в тази част за сега е J 14, който
се намира на 1252-ия метър от входа и на -56 м
денивелация.
Картирани бяха частите към сифона на дъното
на пещерата – това е продължение на “В” картировката – 74 м.
Общо за експедицията са картирани 1 442 м
(смятано като изминат път, а не като проекция).
Уточнена е денивелацията достигната до момента в пещерата -82,8 м. Общо данните за пещерата Банковица в момента са:
Всичко картирано 3745,8 м.
Дължина по осите на пещерата 3102 м.
Проектирана дължина 2986,7 м.
Денивелация -82,8 м.
Брой реперни точки 492.
- доизследване – в п. Банковица, бе направен
опит да се работи по продължението на основ-

ната галерия след водопада. Мястото за продължение не бе достигнато вследствие на техническа трудност и в това място не беше работено.
Бяха качени и огледани два от смятаните за
перспективни комина – продължения не бяха
открити.
Започната беше работата по разбиване на т. нар.
Водослив.
Паралелно беше работено в п. Каденица, където
дънния тесняк беше значително разширен.
- други – в п. Банковица беше изграден подземен
лагер. Той се намира в т.н. “Зали при лагера”
(лагер “ЧПК Бедрок”) на 1080-тия метър от входа на -55 м. дълбочина. От входа до лагера е
опънат телефонен кабел, който за сега остава за
постоянно в пещерата.
По време на експедицията беше разбита синтрова кора, което отводни и обезопаси 1-вия полусифон, което го направи безопасен за преминаване.
По време на експедицията бяха събрани спелео
биоложки наблюдения и бяха събрани проби
(виж приложенията).
Експедицията бе отразена в национална медия
(Нова ТВ) с два репортажа. Беше заснет видео
материал, който ще се използва за направата на
филм, беше заснет и голям по обем фото материал.
Не на последно място, експедицията даде възможност много пещерняци да се запознаят с
новите части на п. Банковица, което ще улесни
бъдещите изследвания.

4. Критични бележки;

4.1. Допуснати грешки;
Тактически грешки
В началото, може би, беше допусната грешка,
като една и съща група бе натоварена със задачата да пренесе целия багаж за подземния
лагер, да разпъне телефонния кабел (след Полусифона), да доразбива синтровата кора и да
картира. По този начин донякъде групата беше
пренапрегната и не можа на 100% да се занимае
с основната си задача (макар в крайна сметка да
постигна впечатляващ резултат).
Не бе осъществено напълно намерението във
всяка група да има добре запознат с пещерата
водач.
При излизане от пещерата, много хора излизаха
през нощта, в най-студеното време на денонощието (до -20-30 градуса), което би могло да
доведе до инциденти на входния отвес.
Входният отвес остана само с една система за
влизане/излизане, което в определени моменти
допринесе до изчакване (в студа и при изтощение би могло да е предпоставка за инцидент).
В привходната част можеше да се оборудва подкрепителен пункт (храна, вода, примус и тн.),
който би могъл да е безценен при възникване на
инцидент.
Технически грешки
Експедицията не беше добре подготвена в отно-

шение на обезпечаването на картирането (водене на карнетите). Подготвените предварително
ламинирани листове и маркери се оказаха непригодни за условията във водните галерии.
Телефона беше съоръжен с неводоупорни слушалки. При намокряне връзката с подземния лагер прекъсваше.
Багажа за подземния лагер, често беше недобре
пакетиран, което доведе до намокряне на част от
него.
Някои критични места останаха неекипирани –
пилотни въжета на двата полусифона и две камини в посока подземния лагер.
4.2. От тук накъде – бъдещи планове.
След експедицията останаха много непостигнати цели. Що се отнася до п. Банковица основно
работата трябва да продължи в докартирането на
дотук проходените части – главното разклонение по основната река (т.н. J картировка). Трябва
да се продължи с доизследването на пещерата
– откриване на нови продължения. Да се реализира идеята за индикаторен опит. Същевременно
е задължително да се разшири научното и проучване – спелеобиоложко, хидрогеоложко и тн.
Погледнато по-общо изследваията ще продължат в целия карстов комплекс, тъй като считаме,
че Банковица е само част от една голяма карстова система.

Схематичен план на п. Банковица с картираните по време на експедицията части

5. Приложения;
5.1. Задачи на еспедицията (пълен списък);

5.2. Дневник воден от Николай
Ценов;
Оригиналния текст на експедиционния дневник
воден от Николай Ценов. Предаден е без поправки с някои уточнения и бележки в скоби.
4.02.
Среща пред клуба в 9.00. Среща имахме Аз
(Малкия), Коста, Живко, Яни, Игор, Таня, Мамута, Мими, Г. Стайчев, Иванка (Ваня), Борислав
(Бобъра), Джонсъа и Тръна.
След дълго сваляне на багажа за експедицията
(инвентар, храна, компютър), най-накрая първите коли потеглиха. В джипа на Яни, който беше
претъпкан почти до тавана се качиха Яни, Коста,
Живко, Игор и кучето Тина – една малка “дядова
ръкавичка”. В колата на Таня се настаниха Христо (Мамута), Мими и по път трябваше да съберат
Паров от ях. Аз с останалата част от багажа, която не се побра в джипа, останах да чакам Джонсъна и Тръна да минат да ме вземат. И така към
11.30 аз и останалите също потеглихме.
Някъде към 14.00 бяхме на поляната на Банковица на Карлуково. Малко след това пристигнаха
Росен (Роко) и Снежана от клуб Стринава – Дряново, които докараха голямата щабна палатка
(отпусната от АСО към БФСп за експедицията).
След около час тя бе опъната. След като разтоварихме нещата нужни за Банковица (без храната),
заминахме за къщата в село Карлуково, където
щяхме да спим.
В щабната палатка за през нощта останаха Джо,
Ася, Яна, Игор и Валентин (Кюнеца). В къщата
организирахме багажа, кухнята и запалихме
печката. След като сготвиме седнахме на масата да се видим на спокойствие и побъбрим. Естествено свършихме и нещо полезно. Около два
часа натъпквахме телефонния кабел за пеерата
в прониквачки. Направихме разбора (плана) за
следващия ден и към 00.30 легнахме за приятна
дрямка.

05.02.
Ставането беше организирано добре и към 07.30
всички вече бяха на крак. След кафе и закуска
(мекици от бабата), всички почнаха да си стягат багажа за дупката. И така след около час
приготовление групите малко по малко взеха
да слизат към поляната на Банковица. Последни към поляната отидохме аз и Таня. Минахме
през селото за вода и после до Луковит за батерии. И така към 10.00 всички бяхме на поляната.
Лека по лека всички се приготвиха и така към
11.00, потегли групата за екипиране в състав:
Веско, Ася, Джо и Яна (тази група разпъваше и
кабела). Малко по-късно с всичкия багаж за подземния лагер и машините влязаха и останалите
групи (първата подземна група за лагера Коста,
Таня, Ваня, Боби, Мамута, Живко и Снежа; група за къртене Яни и Игор). И така някъде към
14.00 всички бяха в дупката. В щабната палатка
останахме аз, Стайчев, Валентин (Кюнеца) и Росен (Роко). Подредихме, след което към 16.00
Стайчев и Роко отидоха да вземат Цветан Остромски и Иво Тачев от гарата. След като минаха през лагера отидохме в къщата да си оставят
багажа и да сготвим нещо топло за излизащите
от дупката. Към 17.00 за София си заминаха Веско, Ася, Яна и Мими, И така докато готвихме
в къщата Стайчев получи първото обаждане от
подземния лагер (по-скоро някъде от по път за
подземния лагер). То беше осъществено в 18.07
с Таня. Тя съобщила, че Яни и Снежа излизат към
изхода. След като приключихме в къщата слязохме надолу към щабната палатка. Там вече бяха
пристигнали Ицо и Янка, които на следващия ден
трябваше да снимат. Някъде към 21.30 от дупката
излязоха Яни, Снежа, а малко по-късно и Игор.
Сифона е почти разгърмян…. Остава малко. Някъде към 01.30 през ноща беше осъществена нова
връзка с подземния лагер. Игор, който беше останал в палатката беше говорил с Таня. Новините
бяха добри. Сифона беше отворен вече изцяло и
подземната група тръгваше към лагера си (??).

И така с хубави новини и усмихнати лица приключи втория ден на експедицията и всички поехме към чувалите.
06.02.
Тъйкато нямаше конкретни планове за влизането, хората в къщата си позволихме да поспим
малко повечко. Станахме към 10.00. След като
пихме кафе, закусихме решихме да сготвим,
зада има топла манджа за народа. Някъде към
обяд или по-скоро ранния следобяд Яни и Иво
Тачев отидоха да проверят как седят нещата с
багети (има се предвид проследяване на банковишките води по повърхността посредством
багети). Ето какво констатираха (Виж приложенията).
Някъде към 18.00 вече всички се бяхме събрали
в щабната палатка. Очаквахме пристигането на
нови хора: Мира, Тони от ПК Черни връх, Иво,
Сава и Георги от ПКСУ София, които към 19.00
пристигнаха на палатката. В същото време към
дупката отидоха Ицо и Янка (снимачен екип),
които слязоха да видят дупката и да продължат
снимките. Към 19.30 имахме обаждане по подземния телефон. Обади се Таня (Пъпешката се
обади). Новините бяха добри. Лагера беше готов, залата в която спяха вече беше къртичина
(?). Някъде към 20.00 в дупката влязоха и новодошлите Мира и Тони, които трябваше да поседят (помагат) на снимачния екип. Излязоха към
23.45 вечерта. За през ноща в голямата палатка
остана Игор с кучето. Всички други се събрахме
в къщата, където хапнахме, побъбрихме и легнахме по чувалите.

07.02.
Първи се излюпиха Жоро Стайчев и Яни, които отидоха до Луковит за някои провизии. Към
08.00 станахме аз и Роком. Да събудим хората,
направим кафе. След като се прибраха Яни и
Стайчев се направи разбор за деня и се организираха групите. Към 11.00 ни докараха дърва които
разтоварихме и подредихме. Някъде към 12.00
и нещо, всички потеглиха към голямата палатка, където трябваше да се подготвят за влизане в
дупката. Роко и Снежа отидоха до гарата да вземат Иван Аврамов от клуб Саламандър. В къщата, зада се оправи и сготви останахме аз и Иво.
Към 15.00 в къщата пристигнаха Мим и Стопето,
Ася и Сашо Янев. На прибиране от гарата Роко
и Снежа минаха през щабната палатка, където
оставиха новодошлия Иван Аврамов, след което се качиха в къщата. А в палатката групите за
влизане вече бяха разпеделени.
1-ва група – Мира, Цецо Остромски и Тони –
влизане с цел картиране и оставане в подземния
лагер.
2-ра група – Игор и Владо Гогов влизат с цел
къртене (но не стигат до дъното).
3-та група – Жоро Стайчев, който отива до пподземния лагер, за да помогне за възстановяването на телефонната връзка. Успех нямаше, тъйкато самите слушалки бяха мокри.
4-та група – Иво (Злата гад), Жоро и Сава. Разбиване на тавана на сифона, което е успешно.
Kъм 16.15 Иван Аврамов приема обаждане от
подземния лагер. От там казват, че скоро ще
тръгват хора да излизат и искат човек на сифона
за помощ изнасянето на багажа. В подземния лагер имат нужда още от бензин, батерии, храна и

ПВЦ карнети. Ваня и Боби доупъват телефонния
кабел до лагера. Група в състав Таня, Живко и
Мамута картират. Коста остава да оправи подземния лагер и да свали боклук (по скоро пакетира и приготви) за изнасяне. Боби, Жоро Стайчев, Ваня и Коста тръгват да излизат. Групата
която кърти тръгва към изхода малко по-късно.
Следобяд почти всички слязохме към палатката. Останаха само Мими и Ася, които готвиха и
подреждаха къщата. През това време в къщата са
пристигнали Мартин Трантеев, Обецата и Стоян
Горанов.
Към 18.10 имаше ново обаждане от подземния
лагер. Приех го аз и разговарях с Ваня. Тя потвърди нещата, които липсват в лагера и че хората излизат. За през ноща в палатката останахме
да спим аз и Янев. Другите се върнаха в къщата,
където направиха разбор за следващия ден.
Към 21.30 от дупката излезе Иво , малко по-късно излязоха Сава и Жоро. Последни излезли за
този ден бяха Стайчев и Ваня. При нас в палатката ни правеше компания Яни, който извозваше
излезлите от дупката на топло в къщата.
08.02
Някъде към 00.15 от дупката излязоха Коста и
Бобъра. Малко след тях излезе и Таня. Последни някъде към 02.00 излязоха Живко и Мамута, на които аз и Янев отидохме да помогнем за
прониквачките. Късно през ноща Яни вече беше
закарал всички натопло в къщата. И така “на топло” в палатката останахме само аз и Янев. Рано
сутринта ни събуди излизащата група на Игор и
Гогов.
Сутринта в палатката дойде Яни и Стайчев да из-

чакаме идването на снимачния екип от Нова телевизия, който пристигна към 11.30. След кратки
снимки на палатката и в нея се качиха към къщата да снимат и там. Аз и Таня се разходихме
към Проходна да снимаме, след което отидохме в къщата. Някъде към 14.00 почти всички и
журналистите слязохме към палатката, където
трябваше да снимат на място как хората се оправят за дупката и как влизат. Разпределиха се
и групите:
1-ва група – М. Трантеев, Ванката и Слави, които
бяха с цел наковаване и картиране на камината
към сифона. Не успяват да спуснат камината поради липса на планки, но за сметка на това успяват да доразбият до край сифона (кората която
образува езерото и да го източат).
2-ра група – Савата и Васко, които отиват да допроучат реката, която идва откъм Свирчовица.
3-та група – Стопето, Янев и Стоян (ПКСУ София) с цел картиране по основната река (J картировка).
4-та група – Снежи, Мимата и Обецата да довършат (H картировката) към Грифона.
3-та и 4-та група остават да спят в подземния
лагер.
През този ден от дупката излизат към 01.00:
Мира, Тони, Савата и Васко, Трантеев, Ванката,
Слави и Стайчев, който беше влязъл за помощ
за багажа на 3-та и 4-та група и за да провери
телефона.
Мира, Тони и Цецо успяват да докартират Големите зали. Слдобяда пристигна Васко от Ъндърграунд, а вечерта от гарата взехме Мими и
Блеки. Вечерта пристигна и Теодор от Русе.

09.02.
Днес пристигнаха Киро от Церово и Ванката към
обяд. След обяд рябваше да си заминат: М. Трантеев, Ася, Владо Гогов и Веско. Сутринта към
Каденица отидоха Мими и Ася, които трябваше
да копаят на дъното от където духа силно. Но
не успяха да отворят тесняка. В къщата останахме аз, Коста, Живко, Иво тачев, Иво (Злата гад)
и Жоро Стайчев. Долу в палатката групите бяха
разпределени:
1-ва група – Мими, Сава и Блеки – проверка на
калната галерия в старата Банковица (под Прасището) и събиране на образци от фауна. – 16.00.
(?)
2-ра група – Киро (Церовски) и Ванката – къртене на калцирания блокаж (на края на Големите
зали). 17.00 (?)
3-та група – Маамута и Теодор за доизкачване
на кумина Железнят път – 15.00 (?)
1-вата група успяват да съберат нужните на Блеки проби. Също така успяват да влезнат в калната
галерия, където достигат зеро и поради липса
на хидрокостюм спират до там. 2-рата група успява да стигне до блокажа, но след известно копане и хубав оглед преценяват, че не е перспективен, след което поемат към подземния лагер.
От там взимат пълни с боклук торби и поемат
към изхода. 3-тата група в последния момент
променят плана и поемат към комина срещу
течението. След няколко разкъртвания и оглед
решават да прекратят работата, тъй като според
Теодор (от Русе) комина е безнадежден, блокажа
е прекалено плътен.
Към ранния следобяд към експедицията се при-

съедини и Павката Гогов от клуб Ъндърграунд.
Вечерта отново почти всички се събрахме в къщата естествено с голямото изключение Игор,
който за поредна вечер остана в щабната палатка
с кучето си Тина.
10.02.
Денят започна рано, тъйкато цялата къща стана
рано да гледа репортажа по Нова телевизия за
експедицията, който трябваше да бъде излъчен
към осем без нещо. След хапвае и пийване започнаха да се разпределят групите за деня. Сутринта имахме и добра новина – Коцето от Академик беше станал баща. И така към 12.00 групите бяха ясни.
1-ва група – Теодор и Игор, които имаха за задача да качат комина Железния път и да видят
каква е перспективата.
2-ра група – Киро (Церовски), Павката и Мими
с цел отваряне на Водослива и помощ за изнасянето на торби с боклук от лагера и торбите с
багаж.
3-та група – Сава, Иво (Злата гад), Иво Тачев и
Ванката. С главна и единствена задача да къртят
тесняка на дъното (на Къденица).
Към 16.00 в къщата се появи Цветан Паров. Малко по-рано към 14.00 от Банковица излезе Стоян
Горанов и Обецата. Някъде към 15.00 към София
поеха Мамута, Бобъра, Обецата и Стоян Горанов.
(тук днвника прекъсва по неизвестни причини)

5.3. Разкази на участници;
Зимна експедиция Банковица 2012 Таня Кръстева

Пристигнахме на Карлуково събота по обяд,
една част от хората опънаха палатката на АСО,
после нанесохме багажа в къщата.
Неделя сутрин успяхме да се преместим от къщата в огромната палатка чак към 11. Последни приготовления и поехме към входа към 12ч.
Натрупахме целият багаж и Живко го спусна
долу, докато ние се източвахме по класическата система. Долу беше прекрасно- дебели бели
ледени образувания висяха на гроздове от свода.
Боби отбеляза, че по начина на растеж на леда
може да се правят заключения за разтежа на варовиковите образувания. Бавно пренесохме торбите през прагчетата и малките отвеси. Първа
на последният отвес влезе Снежа. След 15 минути борба на едно от закрепванията слязах да
видя какъв е проблема. Излезе че самохватът и
въобще не държи, за сметка на това десандьора и приплъзва от калта. Дадох и моят водещ и
благополучно се спуснахме на дъното в „саблекалнята”. Часа вече беше минал 15, което усетих
по острият глад. Момчетата с адски усилия бяха
прехвъърлили прониквачките през първите няколко закрепвания и тъкмо си ги подаваха през
тесняка. Не искам да мисля как успяха, мястото
е толкова неприятно, че Светльо по-късно сподели, че не е отишал на експедицията заради
този участък.
Започнах да пребърквам прониквачките търсейки храна и попаднах на сноп шпекови салами,
които стърчаха извън хидро торбите, защото
бяха вакумирани. Седнах под една козирка, обелих един, отрязах си парченце и тъкмо да го
лапна от отвеса над мен до който нямаше пряка
видимост Живко изкоментира „М*ма му да *ба,
мирише ми на салам. Толкова съм гладен, че халюционирам”
В съблекалнята се помотахме повече от нор-

малното. Чакахме Яни и Игор да изгърмят сифона. В някакъв момент Яни дойде, каза че има още
малко, но Мамута ако може да мине от другата
страна за да поразкърти синтровата кора, която
задържа водата. Мамута обаче беше много далеч
нагоре по отвеса, подаваше торбите и не чу. Яни
и Игор след 2 часа киснене във водата съвсем
измръзнаха и излязоха. Остана малко, но достатъчно за да имаме сифон. Гледахме плътната скала и водата под нея с лек ужас в сърцата.
Всеки заяви, че много го е страх, но Мамута и
Бобъра минаха от другата страна и започна епопейното прекарване на прониквачките.
Въздуха в хидро торбите задържаше прониквачките на повърхността. С моята душегубка с карабинер по средата на който се закачаха торбите
момчетата ги прекараха, като от едната страна
Боби дърпаше, а от другата Живко буташе със
пълни сили. Междувременно Мамута чукаше по
кората, торбите свършиха и минахме аз Живко
и Ваня. Докато дойде времето на Коста сифона
леко отвори от горе. Пак изискваше пълно гмуркане, но комуникацията беше много по-лесна по
въздуха, отколкото през водата. Снежа се отказа
да влиза преди сифона под въздействието на
силните стряскащи гърмежи от разбиването и
ние в камерен състав- Живко, Коста, Боби, Мамута от Хеликтит, Ваня от Ъндърграунд и аз продължихме на вътре. Оказахме се с целият товар
за построяването на лагера- 24 торби, от които
2 с кабел за телефона. Аз и Мамута започнахме да опъваме кабелът, другите бутаха напред
торбите по водата. Голямо облекчение беше, че
имаше вода в повечето време, за да не се налага директно носене на багажа, но имаше и много прагчета. Скоро се разменихме, с кабелът се
захванаха Ваня и Коста. Коста имаше драмата да
е с галоши над садкото. Явно до момента беше
влизал успешно по този начин, защото галошите го чакаха в съблекалнята и няколко души
споменаха че са му ги ползвали, но в борбата с
багаж, лепкава кал до колене и вода до кръста,

лентичките с катарамите им се скъсаха и цялата
експедиция напред ги връзваше с канапчета при
непрекъснати опити да ги и изгуби и угроза да
скъса садкото си веднага след това.
Малко преди полусифона забелязах, че първата
торба с кабел е намаляла и реших че е добре да
спестим носенето и да я оставим на място, за да
продължим с другата. Беше ясно, че втората торба ще стигне до лагера. Направихме връзка с повърхността- леко пиян глас започна да обяснява,
че ще извика Яни. Разкачихме жичките, вързахме
двата кабела и повече не успяхме да направим
връзка. Телефоните бяха мокри когато ги извадих от хидроторбата и после се установи че батериите са паднали от водата. Взехме единият
телефон за да мъчим да го оправим в лагера,
другият оставих на торбите в случай, че някой
по-можещ дойде и го оправи.
Напред следваше леко снижаване на тавана,
започна се патешкото ходене преди полусифона. Водата на моменти изчезваше и трябваше да
носим прониквачките на ръце. Сложихме качулките на садката и се спуснахме по гръб, леко
отблъсквайки се по тавана. Вече бяхме доволно
уморени, след 13 часа пренасяне на багаж в дупката и полусифонът не успя да ни повлияе емоционално. След него минахме серия прагчета, за
доизцеждане на силите. Живко избърза напред
и каза, че разклона от който следва изкачването
към сухите части е на 10 минути без багаж, което
значеше поне на час в нашият случай. Стигнахме супер хлъзгава камина- калта която беше на
всякъде приятно се разкваси от водата, която сипехме на всякъде. За допълване на удоволствието една огромна торба беше станала нереално
тежка. Мамута заяви че са неговите дрехи там и
ги извади- в хидро торбата в която бяха имаше
няколко литра вода, изсипахме я в камината и
дрехите останаха там до излизането ни.
Добрахме се до едно качване над което започваха залите и с Живко избързахме напред за да

уточним мястото на лагера, да не се лутаме с
багаж.
След малка кална каминка попаднахме в силно
наклонена огромна зала. В горният и край имаше преливник от където се е стичала бавна вода
и е направила от двете страни на залата нещо
като тераси широки метър и дълги 4-5 метра. С
Живко решихме, че там може да се спи, няма да
е много удобно, защото хората ще са на голямо разстояние един от друг, но засъхналата кал
може да се подравни с лопатата и да се получат равни койки. Това беше единственото място възможно за лагер до момента. Върнахме се
и казахме на другите да качим багажа, но мен
продължаваше да ме мъчи въпросът къде са тоалетните в такъв случай. Под камината имаше
място, но слизане по нея без добро омазване е
невъзможно. От мястото за спане трябва да има
лесен подход до мястото за тоалетни, за да няма
пострадали „през нощта”.
В левият горен край на залата се виждаше проходче към друг обем и реших че трябва да го
огледам, за да намеря тоалетната. По малко
качвало попаднах в друга зала, няколко пъти
по-малка от долната, но пак силно наклонена
и висока. Събрах сили и се качих до горният и
край, където бях възнаградена с прекрасна равна
площадка под малък купол. Височината на тавана беше около 2 метра, в ляво от „дневната”
имаше пролазване- по-нисък купол заграждаше
перфектно равна площ с вместимост 6-7 шалтета плътно едно до друго.
Извиках Живко да се качи и да види, той с леко
неудоволдствие допълзя до мен и веднага даде
напътствия за качване на багажа.
Момчетата бързо разпънаха найлон от края на
спалното до края на дневната и се получи много
уютно. Температурата в голямата стая беше 12
градуса, а в спалното по време на сън достигаше
15 градуса. Повечето хидроторби бяха пуснали
вода и разопаковането на багажа донесе много
мъка на състава. На Мамута всичките дрехи бяха

мокри и събираше подаяния- от Коста блуза, от
Ваня панталон. Чувалът му беше мокар до половина. Май само на Коста нещата бяха напълно
сухи, защото беше ползвал по 2 хидроторби. За
щастие в лагерът беше много сухо (да не повярваш във водна дупка) и дрехите по нас успяха да
изсъхнат.
Набързо сварих вода и направих пюре – за да
ядем нещо топло. Отворихме две консерви и
това беше вечерята. Около 4ч сутринта на 6ти
бяхме по чувалите.
Събудихме се към 11 напълно отпочинали. Започнахме приготовления за деня. Сварих ориз с
месо за да похапнем по-добре. Водата ни вече
беше намаляла драстично.
Банковица е водосбора на региона и от много
малки пещери в Кралоково, които се ползват
за септични ями, водата се излива там. Според
Живко на всичките извори на Банковица е правено изследване на водите и има открити тежки
метали. За това всеки опит за преваряване и пречистване с наличните средства на водата беше
безсмислен. По тази причина пренасяхме 3 туби
с вода навътре и това беше най-тежката прониквачка. Водата свърши още на 6ти, бензина на 7
сутринта. Преди влизането Стайчев ми даде котлона и бутилката бензин и аз веднага прецених,
че бензина е малко за 3 дена, поисках още една
бутилка, но той отговори че на следващият ден
ще донесе в лагера, да не се притеснявам. При
все, че на влизане когато успяхме да се свържем по телефона с повърхността съобщихме,
че имаме нужда от бензин и вода, следващите 2
дена никой не дойде до лагера. Особено тежкото ни влизане се получи заради малко налични
хора- ние като картировачни групи се очакваше
да отидем на готов лагер и да се захванем с работа, но бяхме принудени от обстоятелствата да
внесем целият багаж за лагера, да опънем кабел,
да построим лагера и след малко сън и липса
на вода да картираме. След сифона останахме
сами, без предварителна яснота че ще трябва да

се оправяме със собствени сили. Можех поне
храната за лагера да съкратя с една торба- вкарахме десетина консерви, от които остана повече от половината за следващите групи.
Към 18,30 на вторият ден тръгнахме да картираме. Живко и Мамута преживяха няколко незабравими моменти докато навличаха мокрите неопрени. Аз се поборих известно време с ластика
на садкото и установих, че за да бъде вързано
качествено трябва да няма кал по него. На разклона преди качването по водопада го изпрах
внимателно и седнах в една локва за да го пробвам дали пуска.
Живко разпредели Коста, Боби и Ваня да картират сухите части към лагера, а ние поехме по
основната галерия на един ръкав по водата. След
качване и каминка по един водопад, известно
време газене с елементи на плуване достигнахме разклон до който бяха картирали няколко
години по-рано. Намерихме последната точка
и се разбрахме кой какво ще прави. Живко ми
връчи геоложки компас и лазерна ролетка аз да
меря, той да записва, а Мамута да избира точки
напред. Първият ми въпрос беше дали компаса е водоустойчив и след потвърждението че е
смело го пъхнах в една торбичка на кръста ми.
На второто мерене се установи че стрелката е
залепнала, компаса е неизползваем. Мамута и
Живко решиха да идат до лагера за да вземат
друг.
Върнаха се след трийсетина минути, в това време седях на една торба и ги чаках. Прецених, че
тичане до лагера със садко само ще ме изтощи,
а те бяха с неопрени и можеха да разхлаждат
лесно. Когато станах получих остри болки в корема, едва вървях. Хоботчето на садкото се беше
впило в мен без да го усетя и ми трябваше час за
да спре болката.
Междувременно започнахме картирането по
водата. Мамута мина напред, аз и Живко се поклащахме до едната стена с вода до гърдите.
Така измерихме 2 отсечки и започнахме трета-

та. Където установих, че се налага да плувам, да
държа компаса над водата, за да не се повреди
и неясно как да видя показанията. Междувременно Мамута виеше от студ и ни даваше зор да не
се моткаме. Вдигнах бунт и изплувах така, че да
мога да стъпя на крака. Вече на всички ни беше
ясно, че без помощни надуваеми пособия няма
как да се картира, когато няма дъно. За мен найудачното би било да се вкарат 3 от най-големите
пояси, за да може да седнем на тях. Вкарването
на една лодка няма да реши проблема, а повече
е нечовешко като багаж. Един от проблемите на
Мамута докато държеше ролетката, освен студа,
беше че нямаше абсолютно никаква опора - скалата беше напълно гладка, може би небесна кука
ще свърши работа.
Поехме по сухото разклонение. До него се качихме през висок праг и огледахме галерията
която вървеше напред и назад от нас. Поехме
назад, защото беше по-късата част, като след
доста виене меандъра се изсипва във водата.
Лек смут предизвика факта че реката течеше на
обрано на тази която изоставихме. Зачудихме
се дали не е нова река, но нямахме въже и не
искахме да рискуваме да се изсипем в нея от 5
метра и да не успеем да се качим. Продължихме
срещу течението на малка вадичка задръстена с
лепкава кал. Периодично газехме кал до колене
с вода педя над тях. Висши акробатични техники ни задържаха над водата, така че да опънем
ролетката и да измерим азимут. Още в началото
се установи, че наклономера напълно не работистрелката залепва за корпуса и с много тръскане
и упорито подсушаване има шанс да се премести
малко, но съвсем не може да се разчита на него.

Поради това картирахме без наклони, на перпендикулярни отсечки. Много ни помогна това,
че галерията нямаше наклон, само на моменти
леки прагчета, който се мереха лесно. След известно време неразбория влезнахме в крачка.
Всеки си имаше установено място и започнахме много бързо да дърпаме отсечките. Докато
Живко записваше или рисуваше сечение, аз хващах ролетката, Мамута избързваше напред да
намери седващата точка, Живко идваше до мен
и диктувах ляво дясно на точката, той хващаше в
ръка ролетката, докато застане на точката аз вече
бях в средата на отсечката чаках, с изваден компас и пак всичко от начало. Така успяхме за 12
часа, в които времето за придвижване, чакане за
новият компас и връщане да направим 80 точки
за първият ден.
Прибрахме се в лагера към 7 сутринта, другите
се разбудиха и разприказваха. Бяха сготвили макарони, но ние отказахе. Един от ефеките на изпускането на водните торби беше, че макароните
ги извадихме спукани, добре напоени с мръсна
вода и като резултат полуготови. Бяха буквално
цъфнали и аз веднага реших, че ако ще се тровя
няма да е по този начин. Сварих от новоналятата
от рекичката вода и изсипах едно пюре, с малко
консерва, кетчуп и хляб се нахранихме добре и
легнахме да спим.
Реката до лагера изглежда поне на пръв поглед
значително по-чиста от първата река, надявам
се, че са взети проби от нея и следващият път
ще можем да сме сигурни какво пием.
На другият ден всички бяхме доволно уморени.
Проведохме оживена дискусия дали да поемем
навън вкупом или нашата група да иде да до-

картира. В крайна сметка се реши докто Коста
подрежда лагера и особено неприятната работа
по оформяне на боклука, Боби и Ваня да донесат
кабела до него, а ние с Живко и Мамута да докартираме започнатото.
Към 16 ч оставихме приготвеният за изнасяне
багаж на разклона и поехме напред. Меандъра
започна много ситно да криви и след няколко
часа мерене бяхме много близо до точка 80. Решихме да идем до грифона за да добием представа какво предстои и се оказа, че е непосилно
за този ден да се свърши цялта работа. Следваше
силно завит меандър, малко качване и големи
обеми, преса и чак тогава залите с грифона. Похапнахме част от пръчката салам която носехме. Предният ден ядохме особено неприятен
шоколад, киснат в първата река и не искахме да
повтаряме упражнението. Поехме навън, бързо
стигнахме до разклона, вземе багажа и поехме
към изхода. На всеки се падаха по 2 прониквачки и не беше проблемно излизането. Въпреки
това установих, че бяхме много уморени- Живко
периодично спираше за да показва интересни
места по пътя и всички с благодарност сядахме
да гледаме например дупка в пода в която влиза
вода. При няколко такива спирания за по 5-10
минути, успяхме да стигнем от разклона до сифона за 45 минути. Там ние малко си починахме, а Мамута поразкърти още синтровата кора.
Това повече няма да бъде сифон.
Киснейки за незнам кой час във вода с неопрена
Живко констатира: “има прекалено много студена вода наоколо” Минахме стеснението, като пак
се наложи гмуркане. Аз подавах прониквачките
и момчетата ги бяха подкарали към изхода, ко-

гато се гмурнах. На най-тясното място почувствах силно дръпване в кръста- коланът ми беше
закачил. Върнах се 20 см и го откачих, като на
второто минаване го придържах внимателно.
Засякохме втората група да се изнася по отвеса,
точно когато стигнахме под него. Те предложиха да изтеглят прониквачките ни, но дрехите
бяха объркани и имахме нужда от всичките.
Бавно преобличане, бавно излизане без да си
даваме зор. Аз си дадох резервните дрехи на
Мамута- блуза и панталон и докато чаках да се
приготвят установих че дрехите на мен са доволно мокри и мръзна и Живко ми даде чиста
блуза- беше невероятно удоволствие при всяко движение полъха на праха за пране, с който
беше изпрана.
Наближавайки входа, момчетата ме изпратиха
да се кача по въжето, като оставих торбите ми
те да ги качат- предпочитаха да освободя системата максимално бързо. Изкатерих се и преодолях прагчетата затрупани със сняг, като на всяко
внимателно си слагах водещият. Очаквах ръкавиците ми да замръзнат, но не успяха за малкото време. Но осигурителният ми карабинер беше
залепнал, едва го отворих за да го закача на
прехвърлянето на камбаната, а минута по-късно
едва го откачих.
В голямата палатка ме посрещна приятна пещерна обстановка. Помолих който е свободен да
отиде да помогне за багажа. Бързо се преоблякох и Яни ни закара до пътя. Аз бях на мнение, че
ще пътувам към София, за това изровихме колата ми и с нея се придвижих до къщата, където
разчистих място за паркиране преди да влезна
на топло.

Шокираха ме с информация, че за трите дена в
които сме били в дупката, в България има спукан един язовир, удавено село, загинали хора,
блокирани пътища и аз се отдадох на излежаване и ядене на торта на топло в добра компания.
На сутринта Живко и Коста започнаха да нанасят
данните на картата и установиха че ние тримата – Живко, Мамута и аз, сме картирали около
километър.
Извадка на часовете в Банковица по снимките
ми:
5.02. – 12,30ч снимка над първият отвес- влизане
в дупката
6.02. - 01.10 снимка във вода с прониквачки, според мен близо до полусифона. До лагерът остават още поне 2 часа.
06.02. - 11ч снимка в лагера – ставане
06.02. - 18,30 тръгване за картиране
... 07.02. - 6,40 връщане от картирането.
07.02. - 13ч закуска в лагера
07.02. - 16ч тръгване за картиране- снимка на
разклона
20ч - край на картирането
21,45 - почивка на сифона, разбиване на калцита
зад него
Около 23ч в палатката на входа.До лагерът остават още поне 2 часа.
06.02. - 11ч снимка в лагера – ставане
06.02. - 18,30 тръгване за картиране
07.02. - 6,40 връщане от картирането.
07.02. - 13ч закуска в лагера
07.02. - 16ч тръгване за картиране- снимка на
разклона
20ч - край на картирането

21,45 - почивка на сифона, разбиване на калцита
зад него
Около 23ч в палатката на входа.

Експедиция Банковица’2012 (4 – 12
февруари) - Цветан Остромски
Двама от ПК Искър, Цецо Остромски и Иво
Тачев, взехме участие във втората за годината
експедиция от националния календар на БФСп
– Банковица’2012, организирана от ПК Хеликтит с помощта на ПК Ъндърграунд през първата седмица от февруари (4-12.02). Ударихме и
ние едно рамо на организаторите с предоставяне
на наличните в клуба хидрокостюми. Основната база бе в семейната къща на Пачо Врачански
(Пламен Петков) в с. Карлуково. За преден базов лагер до входа на п. Банковица бе разпъната надуваемата щабна палатка на АСО. Без нея и
съпътсващите я екстри (генератор, осветление,
20KW калорифер с термостат) оцеляването на
излизащите от пещерата би било твърде проблематично. Експедицията се проведе в сурови
зимни условия, при екстремно ниски температури (до -26ºC) и дебела снежна покривка. Новите
обилни снеговалежи затрудняваха максимално
транспорта между селото и дупката, в който основна роля играеха джиповете на Яни и на Роко.
Яни се справи чудесно с ръководството, полагайки много грижи за осигуряване на най-необходимите неща (включая храна, дърва за печките в къщата, проходимост на пътя до дупката, и
др.). За ежедневното изхранване на участниците
на професионално ниво се грижеше Муки (Мал-

кия). Без отличната организация и логистика успешното провеждане на експедицията при тези
метеорологични условия не би било възможно.

За експедиция Банковица’2012 и
нашето участие в нея - Цветан
Остромски
Пътувахме с Иво в неделя (5.02) със следобедния влак (с прехвърляне в Мездра) и пристигнахме привечер. По-рано през деня бяха влезли
първите групи за по-продължителна работа под
земята. Те трябваше да внесат багаж, с който да
устроят подземен лагер, и след преспиване в
него да започнат картиране. Влизайки трябваше
и да довършат изграждането на телефонна връзка с предния базов лагер (палатката на входа),
но поради проблеми връзката бе установена ден
по-късно. През това време сифона в началото на
новите части бе превърнат в полусифон, а след
упорита работа до края на експедицията бе изцяло заличен като такъв. След обмен на информация и съгласуване с плановете на групите от
подземния лагер, аз, Мира и Тони влязохме във
вторник (7.02) по обед като следващия картировачен екип с преспиване в лагера. С нас влязоха
и други групи (снимачна, разбивачна, разузнавателна и свързочна) – всяка със задачите си.
При лагера се видяхме с едната от картировачните групи, влезли в неделя (Коста, Бобъра и
Ваня). Коста ни обясни какво точно да картираме,
след което тръгнаха да излизат с Бобъра, а малко след тях – Ваня и Жоро Стайчев. Жоро, който
бе дошъл да провери защо не работи телефона,
установи, че батерията му е изтощена и я взе за

зареждане. С Мира и Тони започнахме картиране
на притока при лагера срещу течението, но не
можахме да го свършим – Мира се бе намокрила
още на влизане и я втресе. Върнахме се в лагера да се стоплим, хапнем и преспим. По време
на романтичната вечеря в лагера се появи отбор
„Далечно плаване” в състав Владо Гогов (силно накуцващ) и Игор. Връщаха се след дълго
проникване срещу течението на основната река,
без да стигнат край. Владо го болеше коляното
и имаше нужда от почивка, както и от ластичен
бинт за крака. След като се постоплиха, хапнаха и пиха чай решиха да излизат, макар че се
очакваше да стигнат до изхода в най-големия
студ. Алтернативата им бе да преспят при нас,
но нямаха никакви сухи дрехи – само мокрите
неопрени на гърба.
Преспахме в лагера и на следващия ден (8.02)
довършихме картировката на притока. Състоеше
се основно от две големи зали с височина над
20 метра, разделени от блокажен праг. Горната
зала завършваше със синтров праг-водопад и,
за съжаление, плътен калциран блокаж. Това
се оказа най-високата точка в засега известните
нови части, с надежди за излаз на нов вход. Вечерта пристигна група за да го атакува, но безуспешно. Жоро Стайчев донесе свежа батерия за
телефона, с което възстанови телефонната връзка с повърхността, и към полунощ тръгна към
изхода с Мира и Тони. Аз се чувствах добре и
реших да остана в помощ на дошлите два нови
картировачни отбора. Така останахме да преспим 7 човека в лагера, имаше и точно толкова
спални чували.
Предстоеше ни картиране в едни от най-дълбо-

ките (над човешки бой) части срещу течението
на основната река. Тя започваше веднага след
водослива с едно от най-дългите разклонения,
картирано до някъде от Живко, Мамута и Таня
Кръстева. Да го продължат тръгнаха Снежа, Мимата и ... . , а останалите се заехме с основната
река. Надухме донесената за целта лодка, намерихме заветната точка J1, от която предстоеше
да започнем картировката на плавателната част,
но ни трябваше и някаква боя за да ги маркираме
трайно. Това ставаше с лак за нокти, но по сведения от първите групи такъв имало единствено
в другото (по-сухо) разклонение. Тръгнах натам
да донеса, ако намеря, а другите (Стоян Брашнаров, Сашо Янев и Свилен Делчев (Обецата)) започнаха картирането. Галерията бе с малко вода,
много кал и реална опасност да си изгубиш ботушите в калта. Някъде след 50-тата точка (от
разклона) срещнах другия отбор, които стояха
и се чудеха какво да правят. Не намерили нито
лака, счупения планшет (ориентири за края на
картираното преди тях) и се съмняваха да не са
го пропуснали. Трябва да е още напред, помислих си и отидох напред да проверя, докато си
почиват. Скоро стигнах добре маркираната (имаше и хартийка) точка 80. Огледах се внимателно
и забелязах нещо мъничко червеничко под вода
в калта. Извадих го – оказа се шишенце с лак.
Извиках другите, показах им лака и подозрителната точка, обаче планшет нямаше и вероятно не
бе това краят на картираното. Продължих още
напред и накрая стигнах точка 103 с планшета
под нея и второ шишенце лак наблизо. Определено това бе краят на предишната картировка и
оттук трябваше да се продължи – извиках Снежа

и й я показах. После се върнах обратно на реката с едното шишенце лак. То се оказа почти
празно, но все пак пускаше по малко за самите
точки, а номерата им трябваше да изписваме с
камък. Обецата, който бе с неопренов костюм,
бе измръзнал в дълбоките води и се бе върнал
в лагера. Картирахме напред до J14 – на Г-образен завой вдясно посред дълга плавателна
част. За беда и компаса се намокри и трябваше
да прекратим картирането, макар да имахме още
време. Реших да продължа напред и да огледам
терена с оглед по-нататъшното картиране. Скоро
след завоя галерията се стеснява и изглежда с
лодка няма да може да се мине. Галерията преминава в тесен меандър, по-широк в подводната
си част. Дъно няма, но се минава на камина, а
лодката минава само ако се спадне. Меандърът
завършва с красив 2-метров водопад (качва се на
камина), след който започва широка част с редуващи се плитки части, прагове и езера (тук-там
някое по-дълбоко, има и за плуване накрая). По
дъното се намират доста калцирани кости. Така
се минават без особени проблеми още около
700 метра, стигайки до широко и дълбоко езеро.
Времето бе напреднало и трябваше да се връщам.
На водослива се събрахме с другата група, която бе картирала до край калното разклонение.
На изкачването преди лагера, където оставаше
да вземем контролна антена за картировката
на Коста, отдалеч се усети мирис на изгоряло.
Обeцата се видял в приключение с бензиновия
котлон, но успял да овладее положението без
големи щети. Котлонът бе поправен и скоро
имахме чай и богата вечеря. Двама от групата
щяха да тръгнат по-рано утре, за да се приберат

до вечерта в София (имаха ангажименти).
На другия ден (петък, 10.02) трябваше да консервираме лагера и да изнесем останалия багаж. Багажът за изнасяне се събра в 12 торби за
5 човека, но не бе проблем да го изкараме по
реките до долния край на тесния отвес. Оттам
излизахме с по една торба, другите щяха да се
изнесат от помощни групи (без хидрокостюми).
Тук срещнахме и изчакахме да се спуснат хората от влизащите отвън работни групи. Така по
тъмно стигнахме до обледенения студен чувал
под входния отвес, където за минута-две всичко мокро се превръщаше в буца лед. Немислимо
бе да се чака там за свободно въже. Върнах се
в залата над отвеса с езерото, където си измих
добре самохватите (или поне така си мислех) и
направих няколко снимки. Дойде време за ледовитата част на пещерата. Рязката граница бе
още преди най-ниската точка на спускащата се
от входния отвес галерия, украсена с невероятни
ледени образувания. Ръкавиците ми замръзнаха
още преди да се закача на вледененото въже,
усещах го как моментално изсмуква топлината
на всичко, оказало се в контакт с него. Изкатерих
се максимално бързо, предусещайки какво може
да стане, но Мърфи не спеше и ... стана! Палецът и неговият пластмасов държач (за откачне)
на гръдния ми самохват бяха здраво замръзнали
и откачането му от въжето се оказа „мисия невъзможна”. Отвисях си повече от 20 минути на
прехвърлянето в нишата в опити да го отворя с
най-различни средства. Всичко мокро по мен бе
станало на ледена кора, пречеща и на най-елементрните движения. Накрая со малце кютек с
десондьора успях да го сговоря и да се прехвър-

ля. Нагоре не срещнах проблеми, макар и скован
от студа се добрах бързо до палатката с калорифера, без който скоро нямаше да мога да сваля
ледените доспехи.
Въпреки неблагоприятните за повърхностна работа условия, Иво направи багетен обход за проверка на евентуален алтернативен
достъп до частите зад сифона (бившия) и получи доста обнадеждаващи резултати. Накрая се включи в разекипирането на пещерата.
Хората, които влизаха по-малко в пещерите (успоредно с Банковица се работеше и пропастта
Каденица) или не влизаха изобщо, помогнаха
много в организацията, снабдяването и осигуряването на отлични условия за работа и почивка
на повърхността, което бе изключително важно
за всички участници в тази нелека експедиция.
Изразявам своята най-голяма благодарност към
тях!

5.4. Финансова сметка;
800 лв. спонсорски пари:
Разходи:
50 лв. - ламинатор и фолиа за ламиниране.
330 лв. - храна закупена преди експедицията.
5 лв. - тъпкачка.
22 лв. - храна повреме на експедицията.
244 лв. - гориво.
90 лв. - ток в къщата.
Остатък – 59 лв.
Тук не е описано разходването на 700-те лева
осигурени от Мултипринт чрез Жоро Стайчев.

5.5. Резултат от трасиране с багети
(И. Тачев);
06.02.2012 г.
1. Под шосето точно при паметника м/у Кучешката и табелата на селото: вода с голям дебит в
галерия на -50/-60 м, по посока под Цочов вир.
2. Конския въртоп: водата на Банковица минава
през средата на валога до отвора във въртопа на
-10 м, посока СИ, има средноширока галерия,
суха, завива дъга надясно и покрай малък каменист въртоп слиза на основната вода. Каменистото въртопче диша, има малка пещера посока
СИ до -15 м.
3. водата с малък дебит от губилище в Банковица върви сифонно, след това в средно широка
галерия посока СИ, завива леко надясно дъгообразно и с слива с вода с голям дебит (вероятно
от губилището в дерето) и става много широка
(-60 м).

5.6. Резултати от спелеобиологично
изследване;
Мекотели от утаечни пластове в пещерата Банковица, Карлуково
резултати от Експедиция “Банковица 2012” –

4-12 февруари 2012
събрал Николай Симов
определил Ивайло Дедов
Изследвани са, поради високото водно ниво,
първите 20 m от началните части на калната галерия, започваща в дъното на широкия котел,
след втория кален праг (ок. 5 м) - едно от основните разклонения на пещерата (дължина ок.
120 м) завършващо със сифон. Материалът е събиран от стените на галерията (черупки в глината) и е от проба с обем около 600 cm3, събрана
от дънните наслаги на езерце в началните части
на галерията. Материалът от пробата е промит
през сито с размер на окото 1х1 mm. Намерените
черупки на мекотели са отделени, след като остатъкът е прегледан под бинокулярна лупа Zeiss
– Stemi 2000 на увеличение 16х.
Списък на видовете
Bivalvia
1. Sphaerium sp.
Gastropoda, сладководни
2. Galba truncatula (O.F.Müller, 1774)
3. Physella acuta (Draparnaud, 1805)
Gastropoda, сухоземни
4. Agardhiella parreyssii (Pfeiffer, 1848)
5. Bulgarica varnensis (Pfeiffer, 1848)
6. Carychium sp.
7. Chondrina arcadica bulgarica H. Nordsieck,
1970
8. Chondrula cf. macedonica A.J. Wagner, 1914
9. Chondrula microtragus (Rossmässler, 1839)
10. Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835)
11. Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805)
12. Monacha sp.
13. Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)
14. Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)
15. Truncatellina sp.
16. Vallonia pulchella (O.F.Müller, 1774)
17. Vitrea cf. pygmaea (O.Boettger, 1880)

Установени са 17 вида мекотели – 1 вид мида и
16 вида охлюви. Мидата и двата вида сладководни охлюви най-вероятно са обитатели на водоемите по протежението на дерето вливащо се
в Банковица. Останалите 14 вида охлюви са сухоземни обитатели, свързани с различни микроместообитания в карстови райони. Всичките са
попаднали в пещерата при високи води.
Находките на екземпляри от вида Agardhiella
parreyssii (Pfeiffer, 1848) са много интересни,
поради факта, че за територията на България той
е много рядък. Води много скрит начин на живот
в почвата в основата на скалите. Това е мястото
в карстовите райони, където обикновено се запазва влага в сухите периоди на годината. Найвероятно привходния кладенец на Банковица е
местообитание с подходящи микроклиматични
условия и влажност, позволяващи развитието на
вида.
Насоки за бъдещи проучвания
Едно бъдещо изследване на утайки от реките и
езерата в пещерата, както и изследване на глинените конуси и наслаги в големите зали и датирането на слоевете в тях, би разкрило интересни факти и тенденции в развитието на фауната
в района на Карлуковския карстов комплекс. От
друга страна изследването на подземните реки
за присъствието в тях на водни охлюви от сем.
Hydrobiidae би допринесло много за изясняването на връзките между отделните пещери в района. Представителите на това семейство са много тясно специализирани и повечето известни
видове са ендемични за дадена пещерна система. До моментаот пещерата Задъненка е известен един нов за науката вид от род Bythiospeum
(Georgiev D. (in press) Catalogue of the stygobiotic
and troglophilous freshwater snails
(Gastropoda: Risooidea) of Bulgaria with
descriptions of five new species
). Намирането на екземпляри от същия вид или
от други видове, както и липсата им ще са в

подкрепа или ще отхвърлят предположенията
за връзки между реките в известните до момента водни пещери и карстови извори в района на
село Карлуково (Задъненка, Банковица, Голямата вода, Стублешка яма и др.).
Кратък план за бъдещи дейности
За представителите на стигобионтното семейство Hydrobiidae – събиране на дънни проби от
седимент с обем минимум 500 cm3 на всеки
200-300 m от реката в галериите в новите части
на пещерата Банковица. Освен тях, дънни проби
със същия обем на всеки водослив, както и преглеждане на местообитания под камъни за събиране на отделни екземпляри. В калната галерия
в старите части – на всеки 50 m. Подобни изследвания във всички по-големи водни пещери
в района (Задъненка, Банковица, Голямата вода,
Стублешка яма, Езерото-Шаманската), както и от
известните карстови извори.
За изследване на развитието на фауната – сондажи на глинените конуси в залите на старите
части на Банковица.
Мекотели от утаечни пластове в пещерата Банковица, Карлуково
събрал Николай Симов, 2012
определил Ивайло Дедов
Bivalvia
1. Sphaerium sp.
Gastropoda, сладководни
2. Galba truncatula (O.F.Müller, 1774)
3. Physella acuta (Draparnaud, 1805)
Gastropoda, сухоземни
4. Agardhiella parreyssii (Pfeiffer, 1848)
5. Bulgarica varnensis (Pfeiffer, 1848)
6. Carychium sp.
7. Chondrina arcadica bulgarica H. Nordsieck,
1970
8. Chondrula cf. macedonica A.J. Wagner, 1914

9. Chondrula microtragus (Rossmässler, 1839)
10. Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835)
11. Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805)
12. Monacha sp.
13. Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)
14. Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)
15. Truncatellina sp.
16. Vallonia pulchella (O.F.Müller, 1774)
17. Vitrea cf. pygmaea (O.Boettger, 1880)

5.7. Бележки относно безопасността в
пещерата.
Пещерата Банковица е пропастна понорна пещера. При обилни валежи, внезапни порои или
снеготопене съществува реална опасност от наводняване на няколко места в Новите части. Това
би могло да доведе до инциденти с непредвидени последствия.
Критичните места са следните:
- При силно пролетно снеготопене придружено с дъжд входния отвес става водопад, а първото стеснение може да се превърне в плътен
сифон!
- Някои от участъчите между втория праг и П@
тката са доста хлъзгави и има лабилни камъни.
Да се внимава!
- Стеснения при отвеса под т.н. “П@тката”. Представляват два поредни тесняка – вертикална каминка с размери на напречното сечение 0.40х2
м, и тесен низходящ меандър с размери на сечението 0.40х0.60 м, и дължина от ок 2 м. При
възникване на инцидент и двата тесняка трябва
значително да се разширят с оглед безпроблемното преминаване на носилката.
- Първия полусифон – намира се непосредствено по течението на потока след отвесчето – начало на Новите части. Представлява стеснение
и понижение на галерията с напречни размери
0.80х0.40 м и дължина от ок. 1.5 – 2 м. Това
място се намира в края на езеро, като нивото на
водата се поддържа от синтрова кора. В тази син-

трова кора по време на експедицията бе изкопан
улей, който понижи нивото на езерото. Въпреки
това при голям поток съществува опастност от
засифоняване.
Преппоръки: да се съоръжи полусифона с надеждно пилотно въже. При възникване на инцидент синтровата кора да се доразбие, а стеснението да се разшири.
Непосредствено след полусифона, след ок 20
– 30 м има тесняк. Представлява скална халка
0.40х0.40 м, която “качва” проникващия от езеро
в къса суха галерийка. При възникване на инцидент това място трябва да се разшири с оглед
безпроблемното преминаване на носилката.
- Втори полусифон – намира се по галерията
след Водслива и преди разклона за Големите
зали. Представлява понижение на тавана на галерията с дължина от ок 10 м. над дълбоко ок.
1.5 м езеро. При нормално ниво на водите просвета е между 10 – 20 см.
Препоръка: да се съоръжи полусифона с надеждно пилотно въже. При възникване на инцидент трябва да се вземат специални мерки при
пренасянето на носилка. За сваляне на нивото
там трябва да се прокопае траншея в наслагите
преди полусифона!
- Дълбоки езера – намират се непосредствено
след разклона на т.н. Точка Е. Представляват
дълги и дълбоки (над човешки бой) езера. При
възникване на инцидент носилката трябва да е
подсигурена. Този маршрут има възможност да
се избегне през два байпаса – един воден и един
сух на горно ниво, които се обединяват с основната галерия при точка Е (чрез праг от ок. 2 м).
При възникване на инциденти временен бивак
може да се устрои в залите на лагера и в Големите зали. Такъв може да се устрои и в галерията над точка Е.
Хубаво е да се подсигурят със стационарни парапети подстъпите по меандъра и глинените
наноси (каминката преди лагера) преди лагера.
При преминаването на много участници глината

става хлъзгава и при умора има опасност някой
да се подхлъзне и да се стигне до инцидент.
Препоръчваме в новите части на пещерата Банковица да проникват добре подготвени и в добра
физическа и психическа кондиция пещерняци.
Да се подхожда отговорно към личната и общата
екипировка. Използването на надеждни хидрокостюми е задължително. Да се носи нужното
количество храна и вода (водата в пещерата
не е питейна!). Да се има предвид, че дългото

проникване във водни части крие риск от преохлаждане и хипотермия. При планиране на
проникване да се има предвид прогнозата за
времето, като при очаквани бури, валежи и порои влизането не е желателно. При проникване
информирайте надежден човек за мястото където ще ходите и времето на престоя, оставете му
цялата необходима информация за известяване
при възникването на инцидент или пресрочване
на времето на престой!

Организатори на експедицията:
http://www.helictit.info/
http://underground.svobodno.com/

Спонсори на експедицията:

Димитър Ангелов
Сириус
Ет Тонита
Пламен Петков

