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Чернівчанка відсвяткувала день народження під
землею
Головна » Новини Чернівців » Статті »

Перебуваючи на рівні мінус 2080
метрів у печері Крубера-Воронья

Чернівчанка Ольга Горбачова – спелеолог зі

стажем. Ще у шкільні роки вона відкрила для

себе цілком новий світ печер. Каже,

захопленню сприяло те, що неподалік нашого

міста є Попелюшка:

– Ця печера вразила простором та красою,

яку створюють підземні озера, глиняні

сталактити, плафони. Гадаю, якби моє перше

ознайомлення було з чимось невиразним та маленьким, то може б не звернула увагу.

Ольга називає заняття спелеологією своїм хобі. І відверто зізнається, що таке задоволення

не з дешевих. До прикладу, лише каска вартує 100 доларів, а хороший водонепроникний

ліхтар – 160 євро. Спорядження зазвичай оновлює у міру зношення і обов’язково купує усе

необхідне перевіреної фірми.

На IV Міжнародному заочному турнірі з спелеоконтесту О. Горбачова

зайняла III місце

– Якось мене запросили покататися на лижах,

– розповідає «Погляду» О. Горбачова. –

Усміхаючись відповіла: «Ні, якщо ще розпочну

на гірськолижний спорт витрачатися, то

грошей мені взагалі не вистачить». Адже як

спелеолог постійно кудись їду і завжди треба

щось нове придбати. Зазвичай стараюся

обирати на рік одну велику експедицію (торік

це була Іспанія, цьогоріч подалися на Кавказ)

та дві тижневі, не рахуючи поїздок на вихідні.

– Ольго, як гадаєш, що об’єднує між собою

різних спелеологів?

– Усі люблять печери, це точно. Вони справді

спраглі цього. Потрапляючи у світ печер,

хочуть перебувати там якнайдовше. Тобто

нема такого: тільки-но спустилися – одразу

гайда наверх. Це уже потім, за те, що

тиждень-два там жив, вихід на поверхню як

подарунок для душі. Адже одразу відчуваєш
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Фото надано О. Горбачовою

Чернівчани Павло Купріч (зліва) та Ольга

Горбачова (у центрі) на вершині Арабіка

Чим приваблює спелеологія?

Богдан Рідуш, доцент

кафедри фізичної

географії ЧНУ ім. Ю.

Федьковича

Мене приваблюють

географічні відкриття.

Печери – єдине місце, яке

зараз залишилося під

землею на дні моря, де ще можна щось

нове відкрити. Якщо печера уже

досліджена, туди повертатися не хочеться.

Хіба що вона дуже гарна або ж хочеться

подивитися на ту ж печеру й побачити у ній

щось нове, з наукового погляду.

Анастасія Сачко, доцент кафедри

аналітичної хімії ЧНУ ім. Ю. Федьковича
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дуже багато запахів рослин, очі просто-таки

ріже блакить неба. А сила-силенна квітів

довкола – невимовно красиві, наче до цього їх

і не бачила. Вечір особливо дивує

неймовірним заходом сонця, а якщо

пробудишся вночі, побачиш, як в наметі

насправді світло. Тобто усі відчуття стають

значно різкішими. Це щось на кшталт ковтка

води спраглого, який довгий час йшов

пустелею.

– Скільки часу можна обходитися без

відвідування печер, коли вони наче

магнітом притягують?

– Не знаю. Ось у мене був період, коли

змушена була певний час не брати участі в

експедиціях через народження донечки. Зараз

така ситуація у знайомих. Дитині дев’ять

місяців, а мама мало не проситься в печери,

хоч куди-небудь.

– З якого віку дітей батьки-спелеологи

беруть з собою?

– До прикладу, моя вісімнадцятирічна донька

Надія з трьох років зі мною у печери

спускається. Вона вперше потрапила в

Буковинку. Пам’ятаю, тоді дитина дуже тішилася, що в спецодязі можна валятися в глині,

виліплювати з неї різних метеликів, коників і усе, що забажаєш, і за те, що обмастилася –

нічого не буде (усміхається, – авт.).

– Які маєш спелеологічні досягнення, за що себе можеш похвалити?

– Ніколи над цим не задумувалась. Ось нам з Пашею (Павло Купріч, президент УСА, – авт.)

подобається робити топозйомку печер (образно кажучи, малюємо карту, з якою люди

зможуть ходити). Це не всім імпонує, бо така праця є копіткою, вимагає неабиякого

терпіння. Адже десь замерзаєш, десь в незручній позі висиш тощо.

Окрім того, нещодавно на IV Міжнародному заочному турнірі з спелеоконтесту зайняла III

місце.

– Як трапилося так, що цьогоріч день народження провела в найглибшій печері світу?

– Якщо відверто, планувала цього дня бути на поверхні. Адже напередодні зі своїм чоловіком

Сергієм домовились зідзвонитися, щоб він по телефону мене привітав. Та завадили погодні

умови. Сильну зливу наша група (двоє болгар, я, Павло Купріч та знаний спелеолог-

підводник з Сімферополя Геннадій Самохін) змушена була перечекати, бо ми не могли

рухатися далі. У надто вузьких місцях печери такий тиск води був, що навіть голову підняти

не можеш. Лило, як вода з крана. Так ми втратили один день. Вийшло, що саме 15 серпня

завершився паводок, ми пронирнули сифони і якраз цієї доби ночували на мінус 1640 метрів

найглибшої печери світу Крубера-Воронья.

– Які найяскравіші спогади таких «святкувань»?

– З самого ранку мене розбудив болгарин сучасною українською (!) піснею: «Вставай, мила

моя, вставай». Я була шокованою, адже у цій експедиції рідною мовою спілкувалася лише з

П. Купрічем з Чернівців. А тут, з’ясовується, Теодор Кісімов знає пісні Вакарчука. До речі,

знайома з ним давно, ще коли навідувалися у болгарські печери. Він – перша людина, яка

Для мене спелеологія – це

зміна діяльності та

відпочинок. Відпочинок від

роботи, дому, сім’ї, від

усього. Чому займаюся

походами в печери? По-перше, підземний

світ є дуже гарним, самобутнім,

незвичайним. По-друге, мені як науковцю,

цікаві елементи дослідження під час

топографічної роботи чи ознайомлення із

новими галереями. По-третє, у печерах усе

дуже сильно відрізняється від того, до чого

ми звикли. Це інакше, специфічне і є люди,

яким таке подобається чи не подобається.

Це просто інший світ.

Ігор Гуц, лікар-

анестезіолог

Спелеологія, якою

займаюся уже 18 років,

для мене є активним

відпочинком із елементом екстриму.

Звичайно, подобається таке заняття ще й

через хорошу команду спелеологів, погані

люди зазвичай тут не затримуються.



навчила мою доньку вертикальної спелеології, доки я була у водній печері. Коли

повернулася, Тео каже: «Ну все, Надія не боїться, усе нормально, нехай лізе». Насправді він

сильний болгарський фахівець, саме з вертикальної спелеології. Просто-таки бігає

печерами.

– Що для тебе було незвичним, коли займалася топозйомкою у печерах Кавказу?

– Такі великі печери є тільки на Кавказі. Також там водоспади дуже гарні й потужні під час

паводків, вони падають каскадами. Погодні умови жорсткіші. Був дуже сильний порив вітру,

що на поверхні аж зірвало наш загальний намет.

– Відчуття часу під землею і на землі однакове?

– Ні. У печерах ми завжди носимо годинник, бо там суттєво подовжується час. Наприклад,

людина може безперервно працювати не 12 годин, а 24. Щоправда, потім треба більше часу

на сон.

– Чим особисто тобі імпонують походи у печери?

– Зазвичай різні печери по-своєму дуже красиві. Хоча інколи, коли працюєш якийсь час у

суцільній глині по кісточки, то думаєш: що мені тут подобається – невідомо (сміється, –авт.).

Але все одно мене приваблює новизна, коли ти щось розвідуєш і ступаєш там, де ще нікого

не було. Може саме через цю можливість пройти по цілині я й люблю топозйомкою

займатися. Безумовно, також мене приваблює ще й співпраця із людьми-спелеологами. Бо

знаєш, що можеш на них покластися, у складній ситуації вони не покинуть. Це якісь інші

люди. Мабуть, і в скелелазінні, і в будь-яких видах діяльності, де присутні екстремальні

ситуації, відбувається перевірка людей на витривалість та дружбу.

Ольга ШУПЕНЯ

Чернівчани підкорювали найглибшу печеру світу

Павло Купріч, президент Української спелеологічної асоціації (УСА)

З 27 липня по 21 серпня відбувалася чергова експедиція УСА у печери

долини Орто Балаган (Арабіка, Абхазія) під керівництвом Юрія Касьяна.

У ній взяли участь 43 спелеологи із семи країн світу.

Цьогоріч представників Чернівців було двоє: я та член УСА Ольга Горбачова. В основному

займалися топозйомкою.

Одна з вагомих подій цієї експедиції – проведення дослідження найглибшої печери світу

Крубера-Воронья у горах Західного Кавказу, на масиві Арабіка в Абхазії. Саме там

минулого року українські спелеологи встановили новий світовий рекорд глибини, тож

«підземний полюс» планети став ще глибшим – мінус 2196 метрів. Цього літа основні

зусилля учасників експедиції були направлені на збір зразків фауни печери Крубера-

Воронья. Підводнику вдалося піймати декілька раків, схожих на креветки. А ось спроба

зловити риб, які торік плавали зграями на цих глибинах, не увінчалася успіхом.

Наступну експедицію УСА в печери Орто Балаган заплановано на липень-серпень 2014

року.


