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Спелеологічне спорядження  - це предмети і матеріали, які 
використовуються під час подорожей до печер.

Основні види спелеологічного спорядження використовуються:
-для життєзабезпечення;

-для пересування;

- для досліджень.



Спелеологічне спорядження для життєзабезпечення

Одяг та взуття
Каска

ліхтар

намет
Спальный мішок та 

теплоізолюючий коврик

Обладнання для 
приготування та 
вживання їжі

Засоби зв’язкуаптечка



Одяг та взуття спелеолога

Комбінезон використовується для захисту тіла спелеолога від зовнішніх механічних 
пошкоджень (тертя при русі об скелі, глина і т.д.)

 комбінезони шиють з різних тканин, вибір яких залежить від печер, що         планується 
відвідувати чи досліджувати. 

комбінезони повинні витримати навантаження, яке планується в конкретній печері.



Основні вимоги до спелеологічних комбінезонів

-зручність;

-не заважати рухам під час відвідання печер;

-міцність при відносній легкості;

-не пропускати вологу і дозволяти «дихати» тілу спелеолога під час активної роботи.



Особливості спелеокомбінезона
Кармани

Спеціальні посилюючі накладки з цупкої
тканини

Застібка на липучці і інколи на блискавці

Матеріал яскравого кольору



Комбінезони підбираються за розміром

На старі комбінезони в місцях, де тканина 
протерлась, нашивають латки

Для перших походів в нескладні печери можно 
використовувати лижний комбінезон

В брудних печерах особливі вимоги висуваються 
застібці комбінезону. Липку стрічку тут бажано 
дублювати застібкою блискавкою



Спелеовзуття
В простих печерах можна використовувати старе спотивне взуття, наприклад, кросовки. 
В них буде зручно пересуватись, але можливий недолік – попадання камінців та 
глини.
В більш вигідних умовах будуть ті, хто замість кросовок вдягне трекінгові ботинки.
Але найуніверсальнішим і найрозповсюдженішим  взуттям спелеологів вже давно 
вважаються гумові чоботи з м’яким протектором.
Чоботи не повинні мати ніяких внутрішніх утеплювачів. На низ кладуться устілки, 
вирізані під розмір ноги з пенополіуританового коврику. На ноги вдягаються 
шкарпетки: 1 чи декілька пар в залежності від температури повітря в печері.
Цікавою ідеєю є фіксація комбінезону поверх  чобіт гумовими полосками 
вирізаними з автомобільної камери.



Вимоги до спелеовзуття

Спелеовзуття повинно бути:

-міцним;

-  давати гарне зчеплення з поверхнею лазіння;

-компактним;

-для холодних печер  - теплим;

- Найчастіше непромокаючим.



Ізотермік – це комбінезон найчастіше з флісофої чи  іншої тканини основне 
призначення якого збереження тепла. Надягається під захисний комбінезон.

При активній роботі хочемо ми цього чи ні, наш організм виділяє тепло.  Але в умовах 
низьких печерних температур організму потрібно постійно підтримувати сталою 
температуру внутрішнього ядра. В цьому випадку печерний одяг має дуже важливе 
значення , захищаючи від черезмірних теплових втрат.
Хоча в повсякденному житті ми надаємо перевагу натільному одягу з натурального 
волокна, для печер він не підходить. В умовах великої вологості такий одяг сприяє 
передчасному переохолодженню. Шерсть при намоканні гріє, але стає важкою і досить 
довго висихає.
Тому зараз при виготовленні ізотерміків надають перевагу синтетичним тканинам з 
певними властивостями: вони повинні швидко відводити воду від організму 
людини; утримувати в середині волокон найбільше повітря; бути елестичними і т.д.



Бажано,  щоб в ізотерміку біли посилені лікті та коліна; застібка-блискавка з 
2-3 бігунками; високий комір; манжети зап’ястків та гомілок; карман



Теплопровідність вашого ізотерміка підбирається в залежності від печерної температури; 
часу, який ви плануєте провести в печері; виду робіт, які будете виконувати.



Гідрокостюм – одяг, який захищає від води. Найчастіше виготовляється з гуми, 
прорезиненої тканини «дощ», неопрену.

http://www.youtube.com/watch?v=uF9_vVdGbs8


Рукавички та носки
Найкращі 
прорезинені 
рукавиці для 
найскладні-
ших печер

Звичайні робочі рукавички 

для простих печер 

Носки в’язані шерстяні

Носки мембранні
Робочі 
рукавички з 
прорезиненою 
долонею

Носки флісові



Каски є невід’ємною частиною екіпіровки спелеолога. Захищають голову від ударів та 
падіння каміння.

Якими повинні бути спелеокаски:

-міцними;

-Легкими;

-займати якнайменший об’єм;

-Мати вентиляцію;

-На ремені, що іде під підборіддям, обов’язково 
повинна бути пряжка



Електричні ліхтарики
Кожен спелеолог повинен мати основне та запасне джерело світла.
Основне світло повинно надійно кріпитись  на каску. Добре, якшо ліхтар спелеолога має 
декілька режимів: для просвічування великих залів, економний режим, звичайний.
Зараз в спелеології ера світлодіодних ліхтарів. Вони дозволяють отримати основні властивості, 
які ставлять перед ліхтарями спелеологи.
Ліхтар повинен:
-давати максимально велике освітлення;
-довго світити;
-бути компактним;
-бути міцним;
-інколи бути вологостійким.



Ізофолія («Космічне простирадло») – рятувальна накидка вагою 60гр, яка 
використовується в разі довготриволого очікування або аварійної ситуації

Цей невеличкий 
пакуночок 
розмірами з 
шоколадну плитку 
спелеологи носять 
в касці

Потрібно завернутись в простирадло так, щоб тепле повітря від вашого 
тіла екранувало на вас



намети
На поверхні  спелеологи
використовують такі ж намети як і інші мандрівники.

Вимоги до наметів:
-невелика вага;
-непромокальність;
-гарна теплоізоляція;
-вітростійкість;
-швидкість встановлення та розбирання;
-комфортність;
-міцність;
-зручність перенесення



Підземні базові табори (ПБТ) вимагають зовсім інших наметів. Зазвичай в підземному 
наметі немає дна, він складається з 1 слою, має кубічну форму.

В ПБТшній палатці підлогу устеляють каріматами, зверху роблять навіс з полієтилену від капаючої води,
навколо розвішують спорядження і облаштовують кухню



Спальні мішки вікористовуються як в базовому таборі, так і в підземному

Найчастіше той спальник, в якому спелеолог
буде жити на поверхні, використовується ним для 
підземного табору.
Спальні мішки для спелеологів повинні
бути обов’язково синтетичними, не займати
багато місця, бажано мати можливість
скріплення з іншими спальниками в ПБТ
та відповідати режиму теплового комфорту
за показниками температур, які очікуються
в досліджуваній печері.
Є варіант використання 2 тонких спальників в комплекті, 
які зручніше пакувати і за рахунок повітряного шару між 
спальниками, будуть давати кращі показники теплового 
комфорту



Або ж, наприклад, якщо ви їдете в експедицію чи похід влітку, вам для поверхні знадобиться один тонкий спальник, а в печеру візьмете обидва.

Далі іде посилання на сайт де більш детально розглядаються варіанти вибору спального мішку:

•https://sport-marafon.ru/article/kak-vybrat/kak-vybrat-spalnyy-meshok/

https://sport-marafon.ru/article/kak-vybrat/kak-vybrat-spalnyy-meshok/


Теплоїзолюючі коврики

Як вибрати теплоізолюючий коврик:
https://sport-marafon.ru/article/kak-vybrat/kak-vybrat-turisticheskiy-kovrik/

https://sport-marafon.ru/article/kak-vybrat/kak-vybrat-turisticheskiy-kovrik/
https://sport-marafon.ru/article/kak-vybrat/kak-vybrat-turisticheskiy-kovrik/


Обладнання для обігріву та приготування їжі
Для приготування їжі в умовах спелеопоходів та експедицій часто 
використовуються  мультитопливні пальники. Це пристрої, які працюють 
на газу та рідкому паливі.
В умовах складних печер найчастіше використовуються бензинові 
пальники, бо газ погано працює в умовах низьких температур; є велика 
вірогідність пошкодження газових балонів в процесі транспортування по 
печері; потім після використання газові балони потрібно транспортувати на 
поверхню і ,головне, бензин при згоранні виділяє більше тепла. Оскільки, 
крім приготування їжі в ПТБ спелеологи ще висушують одяг, використання 
бензину в складних експедиціях є переважним.



газові пальники і газові лампи
Газові пальники 
використовують в досить 
легкодоступних підземних 
та базових таборах . Важливо 
купити модель зі шлангом. 
Такий пальник більш 
стійкий  і зручний в процесі 
приготування, ніж той який 
накручується безпосередньо 
на балон.

Газова лампа використовується в 
базовому таборі для освітлення 
та обігріву намету. Є досить 
економічною і зручною в 
використанні



Для приготування іжі використовується спеціальний посуд, який досить міцний 
та компактно складається



Засоби звязку
Звя’зок під землею  може бути життєво 
необхідним. Особливо в випадку непередбачуваних 
обставин. Бездротові пристосування мало ефективні.
Тому в сучасній спелеології використовують 
модифіковані польові телефони, які вимагають 
прокладення по печері телефонного кабелю. В 
основному телефонний зв’язон використовується в 
експедиціях до складних печер, де приймає участь 
багато учасників



В останні часи вчені працюють над розробкою бездротового 
зв’язку в печерах. Один з варіантів - відомий серед 
спелеологів передавач Nicola. Використання таких 
радіостанцій зафіксовано на глибину  більше 300м. Але є 
певні недоліки. Найголовніший це вартість – приблизно 
1000 дол. Передавач не є універсальним і по-різному веде 
себе в різних печерах в залежності від того, які породи і в 
якому порядку складають конкретну печеру. А оскільки 
складні печери зараз мають глибину більше 1000м, 
зрозумілим стає і невелика розповсюдженість цих 
пристроїв.



Аптечка

Склад аптечки повинен 
забезпечувати можливість надання 
першої долікарської допомоги.
Обов’язковим є наявність 
знеболюючих засобів та тих, що 
враховують стан здоров’я спелеологів 
конкретної групи.
Для печерних аптечок часто 
використовують спеціальні 
герметичні пластикові бочки.



Завдання: знайти на фото і назвати відоме вам спорядження спелеолога для 
життєзабезпечення















Наступна тема:Спелеологічне спорядження для пересування по печері



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


