
Хто такий спелеолог?

Як ним стати в наш час?
Виконала керівник гуртків спелеології ПОЦТКУМ Тимошевська Ю. В. , квітеень 2020р



Спелеолог - це людина, яка досліджує печери



З якою метою досліджують печери?

- щоб здійснити першопроходження, першим побувати там, де до тебе не був ніхто;
- з метою вивчення для потреб людства: існує зв’язок спелеології з багатьма галузями 

людської діяльності і основну інформацію про печери до вчених доносять спелеологи 
(нова тема: “Зв’зок спелеології з різними галузями людської діяльності”;

- з метою самовдосконалення, фізичного розвитку, нових вражень і т. ін;
- щоб розвинути свій інстинкт самозбереження
- щоб знайти нове комфортне середовище спілкування, перевірене справжніми 

спільними випробуваннями..



Хто був першим спелеологом?
Перший відомий нам спуск до підземного світу з 
дослідницькими цілями відбувся близько 3000 років тому. 

Асірійський цар Салмансар ІІІ відвідав в 852 році до нашої єри 
витоки річки Тигр. Одна з річок, від злиття який утворюється 
Тигр, витікає зі скельної щілини. 

В супроводі своїх підлеглих Салмансар ІІІ заліз в цю та дві, 
розташовані вище по течії сталактитові печери та звелів висікти 
на пам’ять про це напис та своє зображення.



Які найдавніші сліди людей у печерах?

Найдавнішим свідоцтвом перебування людей в печерах є печерні малюнки. Деякі з них мають вік 53 000 років



Як виглядає сучасний спелеолог?

http://www.youtube.com/watch?v=zNJYNtVxvlc


Найчастіше спелеологів умовно поділяють на вертикальшиків, горизонтальщиків та спелеодайверів (кейвдайверів)  



Спелеологи-вертикальщики - володіють технікою подолання вертикальних ділянок печер.



Спелеологи-горизонтальщики досліджують величезні лабіринтові 
печери

http://www.youtube.com/watch?v=4rhjk3IuvAw


Спелеодайвери- вивчають заповнені водою печери

http://www.youtube.com/watch?v=OOwjL_H9CKU


Але найчастіше спелеолог володіє навичками і вертикальщика, і горизонтальщика, і 
кейвдайвера.

Печери рідко бувають суто вертикальними чи горизонтальними. Так, 
наприклад, в печері Воронячій (Абхазія), 2 по глибині в світі є декілька 
сифонів (затоплених водою ходів), які можна спелеологам-вертикальщикам 
подолати лише маючи певні навички спелеодайвера. А в печері 
Оптимістичній знайдено декілька озер, до яких спелеодайверам важко 
дістатися, не маючи навичок спелеолога-горизонтальщика. І таких випадків 
багато. Чим більш універсальними є навички спелеолога, тим більше печер він 
може дослідити.

http://www.youtube.com/watch?v=YlKjeFnUXNU


Спелеологи- спелестологи
Спелеологи, які досліджують штучні печери: 
катакомби, монастирі, вирізьблені в скелях, 
підземні ходи та комунікації носять назву 
спелестологів. Ті, хто вивчає дренажні 
системи, метро, захисні підземні комунікації 
часто називають себе дігерами (від англ. 
digger — копач).  

http://www.youtube.com/watch?v=F1PKTRfNIXo


Спелеологи працюють гідами в печерах

Спелеологи - гіди знайомлять 
звичайних людей з підземним світом. 
Найчастіше після перших вражень від 
відвідин екскурсійних печер люди 
починають захоплюватись спелеологією.

http://www.youtube.com/watch?v=utd2QjFfVvY


Де можна навчитись спелеології в Україні

- Українська спелеологічна асоціація здійснює координаційну та навчальну функцію для тих, хто хоче поглибити свої 
навички в дослідженні печерного світу (http://speleoukraine.org/index.php/ru/)

- в багатьох містах України є спелеологічні клуби, які об’єднують людей, що займаються дослідженням підземного 
світу;

- при позашкільних закладах освіти є гуртки юних спелеологів, які навчають вихованців необхідних навичок та 
організовують походи та експедиції.

http://speleoukraine.org/index.php/ru/


Деякі з мотивів занять спелеологією:

http://www.youtube.com/watch?v=IeSQG0Y8lUc
http://www.youtube.com/watch?v=OnugTFoUlHE


Подумайте, які мотиви рухають вас вперед на шляху до печер?



Гімн спелелогів (один з варіантів)

http://www.youtube.com/watch?v=-n6rq4Z0jrM


При підготовці матеріалів використовувалась інформація з ютуб-
каналів, інтернету, вікіпедії, фото  з власного архіву


