ПОКАНА
за пещерна експедиция "Шаралия 2015"
Експедиция "Шаралия 2015" ще се проведе в периода от 20 до 23 август 2015 г. в района на вр.
Шаралия (кариери "Мурата"), землище с. Илинденци, Пирин. Палатковият лагер ще бъде разположен
в м. Коритска чешма (н.м.в. 1650 м), близо до Шаралийската пещера (рег.№2843), извън територията
на НП Пирин. В района на лагера и кариерите и по високите места в целевия район има покритие на
мобилните мрежи.
Местоположение на лагера:

Достигане до лагера: Е-79 за Кулата ‒‒> разклон в с. Струмяни ‒‒> с. Илинденци ‒‒> портал
на кариери "Мурата" (м. Ермиловец) ‒‒>(асфалт, после насипан черен път)‒‒> Шаралийска пещера
и кариера 8 ‒‒>(пеша 20 мин.)‒‒> лагер
С коли се достига до разклона за кариера 8 под Шаралийската пещера (място за 1-2 коли), а с
по-проходими - до следващия завой, където има място за 3-4 коли и тръгва пътеката за лагера. Коли
може да се паркират на кариера 8 с уговорка с пазачите на място.

http://wikimapia.org/#lang=bg&lat=41.686758&lon=23.287239&z=13&m=b&show=/24179974/bg/
%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
(Като резервен вариант при лошо време лагерът може да бъде в хижа "Мура" малко след портала
на кариерите.)
Характеристики на района
Масивът на вр. Шаралия е карстов, изграден изцяло от мрамори, разпростиращи се в
денивелация от ок. 1300 м. Принадлежи към Синанишки подрайон на Вихренско-Синанишки карстов
район. Повечето от известните пещери в масива са пещери-рудници, образувани от студени
минерални води, чиито рудоносни седименти по-късно (до към XVII век) са изнесени антропогенно
за добив на цветни метали. Любопитен факт, който вълнува вече няколко поколения пещерняци, е
документираното при геоложките проучвания през 1955 г. скъсване на сондата в сондаж №8 под
собствената ѝ тежест при навлизане от 205-ия метър в 600-метрова (!) каверна, без да достигне дъно.
За пещерните експедиции в района през последните години може да се прочете в http://iskarspeleo.org/drupal/?q=node/362
Снимка на местоположението на пещерите има в галерията http://iskarspeleo.org/copper/thumbnails.php?album=209
Задачи на експедицията
Целта на експедицията е продължаване на изследванията и картирането на пещерите в масива
на вр. Шаралия, както и търсене на нови пещери във високата част на землището на с. Илинденци.
Основни задачи:
- картиране на пропастта Гаргобионта (ок. -30 м)
- търсене на евентуални продължения на Гаргобионта и Пропаст №2 (рег.№5361) към
прилежащите им пещери-рудници (м. Козловски андък)
- прекартиране на залата и главната галерия в старите части на Саксонската пещера (рег.№2779)
- проникване и картиране на некартирани галерии в хоризонталните части на пещ. Алеко (рег.
№4316).
Второстепенни задачи: картиране на некартирани галерии в Шаралийската пещера;
проникване и проверка за карстови кухини в галерии №№1, 2 и 3; разчистване на входа на
предполагаемата Галенитна пещера; обход до м. Шарена скала; разчистване на камъни в края на
Римската пещера (рег.№1383) - при много ниски води.
Изисквания към участниците
Могат да участват пещерняци от всички клубове. Нужно е желание за картиране и разкопаване
на пещери, както и за преходи в силно пресечен и трудно проходим терен. Участниците трябва да си
носят бивачен инвентар и храна, екипировка за проникване в пещери. По желание може да се носят
лични комплекти за ТЕВ, инструменти и пособия за картиране и за разчистване на входове на
пещери. Необходими са задължителните застраховка и мед. удостоверение.
Разходите са за сметка на участниците. Организаторите осигуряват колективна екипировка за
проникване в пропасти и пособия и материали за картиране.
Телефони за връзка: 088 8690182 (Иво Тачев), 098 8334119 (Чеми); 087 9925416 (Димитрина, х.
„Мура“).
Очакваме ви с радост от 20 август да работим заедно на експедиция "Шаралия 2015"!

От СК „Балкан Адвенчър“

