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Мрак – Х Дупката е известна на малко и то по-стари хора, защото от дълги години е останала в рамките на един
добре заграден частен имот, стопаните ,на който не обичат много, много някой да им скита из терена.
През септември 2016 г. с Валентин и Гогата се промъкнахме до отвора. Вальо остана отвън, а ние с Гогата вързахме
едно „у” на две дървета и пуснахме първия отвес- чиста камбана 35 метра ,сечение 5 на 12 метра- чудесно начало.

Дъно от дребни камъни. Зад мен и отпред-стени на 3 метра една от друга , в ляво и дясно сипеи под 45 градуса от
живи камъни. Спускаме десния сипей. За да не повредят въжето търкалящите се камъни. Гогата му сви едно ухо и
направи импровизирано окачване на една по високо разположена скална издатина. До дъното, а и там, ме мъчи
мисълта, че падне ли нещо отгоре все ще стигне до тясното на фунията , а ние сме точно там. Катерим се 2 метра
нагоре по тясна цепка и през леко разширение преминаваме на малка площадка метър на два, на която може да се
поберат 4 -5 души. Тук сме на сигурно място.

Наляво към метър широка диаклаза, в която слизам два метра надолу , защото там се стеснява и може да се върви
напред. След 4 метра ,обаче, тя рязко се разширява до добре оформен отвес с диаметър около 2 метра и дълбок 15
метра. Оставям това за следващия път и се връщам към другото разклонение , което влиза във впечатляващ отвес с
размери 8 на 10 метра и 25 метра до дъното. На нашата малка площадка, набихме два спита за начално закрепване
и  потеглих  надолу..  Четири  метра  по-ниско  и  3  метра  вдясно  ударих  още  един  спит  и  увиснах  в  отвеса….
Величествено и красиво.

Е, за това ходим по пещери, да откриваме нови неща , да сме първи.

Стъпвам на дъното и виждам, че зад мен има праг около 4 метра, по-надолу още един и някъде там след повече от
15 метра галерията продължава да се забива към центъра на земното кълбо, И сърцето ми подскача от радост….

Аз тръгвам по новото продължение на класика, въже няма. Малко риск от малко падане е част от тръпката под
земята, пък и не са ме учили на „падане” в курсовете моите учители: Хинко и Иван Рашков. В тази низходяща
галерия с 3 – 4 прагчета от по 3 -4 метра стигам до малка заличка с много красиви образувания и синтрови езерца.
След нея продължението беше по тясна диаклаза с височина към 10 метра . Реших да атакувам долния и край и
слязох на камина един 4 метров отвес , след което се опитах да се намъкна в един тесняк пъкан с всякакви размери
люти дендрити.

Тесняка обаче си беше як тесняк и никак даже не успях да се провра. Върнах се в красивата зала и се качих в
горния край на диаклазата. След 5 метра реших, че съм открил място през ,което следващия път , като донесем и
въже ще мога да се провра надолу.Пуснах няколко камъка и те цамбурнаха във вода, която ми се стори дълбока.
Наближаваше контролното време и се върнах при Гогата ,който ме чакаше в голямата зала. Излязохме на горния
свят пълни с планове за следващото идване в Мрак – Х.

Мрак – Х гр. Етрополе м. „ Обия ден ”
Второ проникване….

Октомври.
Гогата, Коко Ланджев, Цецо Остромски,Валентин,Стоян и аз.

Коко и Вальо тръгват надолу по левия сипей , Гогата поема малкия отвес. Ние със Стоян и Цецо тръгваме към
дъното. 25 метра и сме в голямата зала. Този път вместо да се спуснем по праговете надолу, решавам да минем по
един страничен път, който пак ще ни изведе под първия праг.
Ако някога имам врагове, ще ги пращам да минават през тоя триметров тесняк, целия облепен с тия твърди
образувания, като рибарски кукички..



Мрак – Х

Българско Пещерно Дружество https://bgcave.org Тодор Тодоров

мрак – х , тесняка с куките

После надолу, втори праг…

Трети праг…

и ”Красивата зала” Цецо остава тук да снима ,а аз тръгвам напред в горния край на диаклазата и над онова по-
широчко ,според мен, място, което бях намерил предния път забих един спит и тръгнах надолу . Да , ама тясно.
Мъчих ,пробвах , свалих целия железор и само с горна осигуровка , издишвах ,не дишах, ритах с крака отдолу под
тесняка в широкото ,а после едва издрапах нагоре .

Що пот, що зор….

Дишах и си масажирах ребрата да ги върна по местата им.
И гледам два метра по- назад едно място ,пак малко по- широчко, дали пък да не пробвам оттук. Откачих въжето от
планката и Стоян го метна през рамо за горна осигуровка. Издишах генерално и се измуших, а отдолу полукамбана
зад гърба ми стена ,а отпред таван . Дългите крака много пъти са ми помагали. Преминах закрепен със широк
шпагат на пета и на една издутина на тавана отпред.
Придвижвам се по диаклазата напред 4-5 метра ,а на 2 метра под мен вода, нещо като локва 5-6 метра дълга, метър
широка и кой знае колко дълбока . А , ми се лъзне левия крак и шус надолу …

Нема падаме, нема се давим.

Продължавам. Десен завой , ляв завой и диаклазата продължава, но камината свършва, и пак ковах спит, планка и
на рапел пускам 4 метра. Те ти го езерото. Безотточно. Подминавам го 2 метра , мятам едно ухо на един изглеждащ
стабилен 25 сантиметров сталагмит и пускам три метра надолу под рехавата струйка на микро водопадче от чиста
трапезна водица. След още 5 метра напред и 4 в ляво пещерата свършва.
А продължението и вече е само надолу. Цепката е дълга 5 м. и широка около 20 – 25 см. Стеснението надоло е от 50
см. до метър, а после е широко и дълбоко, но фенера ми се е уморил и не фърля до долу. Въже имах и се пробвах на
няколко места да се измуша, но не би, много съм дебел.
Нагоре чертая карта, събирам въжето и така стигнах до мястото дето слязох при водата. Тук ме огря прозрението,
че тоя тесняк два метра над мен ше го мина само с левитация, или някой да ме дърпа без да мога да помагам с
крака в тая камбана.

И тогава Валентин се върна до красивата зала слезе надолу по диаклазата до рошавия тесняк и като го подбра с
чука… бах ти скалорина, той от там, аз оттук , за час и половина произведохме едно чудо на минното дело и успях
да прекарам мощите си от другата страна.

Цецо Остромски е направил много снимки в заличката с красивите образувания.

https://bgcave.org/bg/%d0%bc%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d1%85/%d0%ba%d1%83%d0%ba%d0%b8/
https://www.facebook.com/tzvetan.ostromsky
https://www.facebook.com/tzvetan.ostromsky/media_set?set=a.10209450936822754.1073741852.1605440285&type=3
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мрак – х снимка Цветан Остромски

https://bgcave.org/bg/%d0%bc%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d1%85/attachment/5/
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Нагоре картирам . Преди голямата зала срещаме Гогата, който ни разказва,как е спуснал другия отвес и по супер
тесен низходящ меандър, който минавал на десетина метра под залата на входния отвес и имал връзка през една
цепка нагоре с левия сипей , а после продължавал и излизал в нашата част на пещерата преди втория праг след
голямата зала.

Вальо пък разказа ,че с Коко са пуснали левия сипей внимателно на рапел , за да не се търкалят надолу заедно с
камъните и след 18 метра стигнали до равно място 3 на 4 метра с плитки синтрови локвички на пода.

После се изкачили обратно със самохватите по въжето ,закрепено на планка с анкер горе. На 5 метра преди върха
на сипея вляво имало разширение към 1 м.и цепка надолу, през която може да се спусне човек с въже и това била
връзката с Гогата, по пътя му от малкия отвес към нашата галерия.

Бравос, вързахме и отвесите , сега остава някой ден да дойдем да разбием тесняка долу и да направим пещерата
Мрак – Х още по-дълбока.

Мрак – Х Гр. Етрополе м. „ Обия ден ”

Трето проникване

7 Май 2017 г.
Гогата, Цецо Остромски, Герасим и аз.

Минаваме рошавия тесняк, Геро също се провря, което означава ,че на това място повече не трябва да му се вика
тесняк. След камината над водата обаче, Геро срещна достоен противник в лицето на една цепка през ,която
трябваше да излезе на 4 метровия отвес ,но не успя и се отказа.
С Цецо и Гогата стигнахме последния тесняк, къртихме два часа на смени и доста откъртихме, но тук си трябваше
лост един метър дълъг и голям чук. Цецо като най – фин се пробва по всякакъв начин да премине , но не успя. Ще се
идва още веднъж.

Мрак – Х Гр. Етрополе м. „ Обия ден ”

Последно -Четвърто проникване

9 Юли 2017 г.

Жорж Влайков, Теодора, Пейо и аз.

Нивата е голяма работа. Мина всички критични места и пристигаме по график на терена. Носим специален лост ,
един метър дълъг със заварена гайка и завързан с въже, чук 5 килограма и още едно 100 метрово въже.
Пейо остава горе ,а ние отиваме да направим дупката Мрак 200 метра.
Преди рошавия „тесняк”, през който мина даже и Геро , връзвам въжето и Жорж заминава с торбата напред да
опъне парапет до клина над 4 метровия отвес.
Една жена имаме в екипа и сме я удостоили с честта тя да свали лоста до дъното. И се справя момето, свали го 100
м. под земята, пренесе го и през тесняка и тъкмо я похвалих, нещо рече джангър, джангър , фльоп и настана една
тъмна ,неподвижна тишина, изпълнена с ужасно предчувствие… Така загубихме лоста 10 метра преди финала.
Събрахме се тримата долу, за да установим, че тоя тесняк без лост нимой са разби и няма минаване. Пуснахме
Жоро като най-елегантен ,да се пробва. Как ли не се мъчи човека – не става…

Тогава , реши да опита малко по-встрани.

Направи един труден хоризонтален преход под тая гърбица и рече , че тук всъщност само тя ни е проблема.
И като я подбрахме от две страни с пещерния чук и с голямата вария се оказа , че не е основна скала, а синтрова
кора , отдолу с глина. Абе, уж само кора, ама 6-7 сантиметра дебела и без голям замах ми изглежда като броня на
„тигър’’. Рикошет след рикошет.
Ама какво са 5-6 см, камък пред 5 килограмовия зверобой и двама неуморни идиоти.

То е като оня лаф „Пещерняк, чук и шило- ето ти къртило”.

Точно тук пък аз изпуснах шилото…. Нямам думи….
За час разкъртихме достатъчно , бихме един дюбел и Жорж премина в отвъдното. И започна едно: да знаете колко е
красиво .Тука е пълно с образувания, леле,колко много стридиии, по цялата стена, а , намерих шилото.
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От едно на едно с Теодора резултата отново я направи едноличен лидер в черната класация.
И нова добра новина: има още един отвес ,и то повече от 20 метра и лоша новина: Жорж пък на свой ред изтърва
моя пещерен чук в новия отвес. А то не е просто чук, а прототип на едно мое велико изобретение и ме обвзе лепкава
мъка.

Само Теди сигурно цъфти вътрешно, че и друг е изгубил инвентар.
Събираме се долу тримата. Красива зала 4 на 6 метра.
Тук има голяма група ребра ,които звънят в почти две октави. Захласваш се като започнеш да ги почукваш.
В единия край има малки синтрови локвички с пещерни бисери,
като някои от тях са идеални кафяви сферички ,кротко легнали в своите легълца,
Жорж върза въжето за два яки сталагмита, които днес за щастие не се оказаха толкова хлъзгави, колкото не бих
искал да бъдат.
Камбана в 4 метра широк кладенец 24 метра и дъно , ама като казвам дъно, мамка, му това значи ,никакъв шанс за
по-нататъшно продължение.
Край, тук умряха много мои надежди.
Но пък, Жорж намери любимия ми чук. Скункса остана при Теди, но аз съм кавалер и езерото с лоста ще го нарека
„Теодора”- да се слави името и.
В тая зала всичко е от глина
Дори и красивите образувания ,натеци, сталагмити полукалцирали дендрити и отново стриди. Явно в тая пропаст
Мрак – Х, те са запазената марка.
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Е, те тука казвам конец

и на разказа мой турям венец

https://bgcave.org/bg/%d0%bc%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d1%85/4_3/
https://bgcave.org/bg/%d0%bc%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d1%85/venec/
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