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На всrьки любитель на природата т,рвиятr, день на една нова година носи ра

достьта на едно красиво обещание. Малцина еж ония туристи и планинари, които 

на тоя день се затварятr, вь до.моветrь си. Като че ли тамь всрrьдь шепота на гор

скитrь листа и ручеитrь, вь безкрая на равнината, вь усамотенитrь хижи всрrьдь 

вихъра на бурята или ммчанието на тихата планина, надr, бездьннитrь глечерни 

пукнатини или всрrьдь заледения свrьтr, на скалитrь, тrь отиватr, да отдадатr, едн·о 

обещание, едва ли не клетва - да бждатr, вrьрни на природата. 

Omr, много години насамr, се е сr,здалr, всрrьдr, много хора хубавиятr, обичай да 
посрrьщать първитrь часове на новата година всрrьдr, природата, а cr, течение на вре
-1tето тоя обичай се разви до желанието това да става не безразлично кжде, а именно 

всрrьдr, мощната стихийна природа, вr, свrьта на скалитrь и снrьга. Погледитrь бrьха 

насочени кr,мr, планинипtrь, дори кr,мr, вr,рховетrь, гдето една рrьзка пречупена линия 

отдrьля земния свrьтr, omr, безкрая. Все по-малко и по-малко се задава вмросr,тr, ,сакr, 
ще се отзове той, човrь,сr,тr,, всрrьдr, капризната природа. Br, днешно време това почти 
не се и мисли. Всрrьдr, хаоса на най-яростната природа, нейниятr, любитель чака да 

настжпи първия чась на новата година, чувствувайки задr, гърба си топ!lината на 

хижния огънь, стегнатостьта на облrьклото си, здравината на_ снаряжението си и 

слушащr, до себе си стжпкитrь на придружаващия го вrьренr, приятель. Така този 

човrькr, оставя нrькжде далечr, долу свrьтлинитrь на всrькидневието и вь тъмнината 
на една бждна вечерь се отзовава на границата на двата свrьта. 

И когато той е тамь, вr, тържествено настжпващитrь минути на новата го

дина, мисмьта е твърде далечr, omr, обстановката на новогодишния балr,, omr, на

прегнатата· ат.мосфера на хазарта или сдrьлкитrь. Като че ли необятната вселена 

чрезr, устата на природата, чрезr, ледената безжизненость на новогодишното небе 

или свистенето на вrьтъра всрrьдr, клонитrь или скалитrь, напомня неизбrьжната дей

ствителность cr, думитrь - ти, смъртниятr,, не забравяй, че още една година те 



доближава до сливането съ сжщия безкрай, отъ който си дошълr, на земята.: Тогава 

•tовrькътъ обръща своитrь стжпки и съ едно затаено .мистично чувство, подъ впечатле

нието на своето примирение предъ .могжщата природа, прекарва новогодишната нощь 

предъ нrьколкото тлrьещи вжглени на .малката хижа • 
. • . Но, любезни читатели туристи, не е нуждно да сц представя.ме картината 

на природния романтизъмъ толкова .мистична и студена. Напротивъ, погледнете ра

достнитrь лица на отиващитrь въ планината, пъстриятъ изгледъ и веселиятъ шумъ 

на групитrь по сборнишrь .мrьста и хижитrь. Нrьколкочасовиятъ преходъ до хижата 

,1tоже да не бжде усетенъ дори. Достатъчно е разговорътъ и вниманието да бждатr, 

спрrьни върху видоветrь ски вакса, върху особеноститrь отъ частния животъ на позна

титrь, върху менюто, което ще бжде сложено на новогодишната вечерь и т. н., за да 

бждатъ незабелязано премахнати всички неприятни моменти при изкачването. 

Пъкъ и първитrь •tасове на новата година не е необходимо да бждатъ посрrьщ

нати всрrьдъ сюыа и скалитrь съ премръзнали пръсти, въ мистично съзерцание на 

природата, докато въ хижата-хотелъ се разлива благодатна топлина и хубавия 

ароматъ на сервиранитrь ястия, а мелодиитrь на съвременната танцова .музика за

,zиватъ добре посетения салоно. Нуждно ли е тяzостното умуване върху битие, .ми

стика, величие на природата, всрrьдъ .мразовитата атмосфера на новогодишната 

нощь, когато последното чукане на препълненитrь чаши пренася тъй приятно плюби

теля на природата" отъ шумния салонъ на новогодишнитrь удоволствия въ топлото 

пружинено легло - и това пакъ та.мъ горе всрrьдъ суровата природа. 

Сега планината и.ма .много любители. Най-сетне кому ли не е приятно· да 

с.мrьни всrькидневното си облrькло съ една пъстра скиорска униформа, кой ли не се 

вдъхновява отъ изгледа си на п обедитель на нrькой 200-300 .метровъ скалистъ отвесъ, 
,иарширувайки окиченъ отъ глава до пети въ желrьзо u вжжета, коя ли млада съпру
жеска двойка не желае да разказва впечатления отъ чудно хубавата новогодишна 

нощь въ планината, още повече че та.мъ гдето нrькога зимата вковаваше и най-го

лrь.мия планинарски ентусиазъ.мъ, сега и.ма затоплени приюти и стоманени кабели. 

Ето това еж, драги читатели, ширинитrь на човrьшJСuя прогресъ, разгъвани все 

повече и повече отъ всrьJСа новодошла година. 

Нашъ дългъ е само да си пожелае.мъ още веднажъ една щастлива нова година 

sсрrьдъ природата •.. Останалото е въпросъ на вкусъ. 

ЛЮБЕНЪ ТЕЛЧАРОВЪ 
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Сн. Мнронскн - Каменнца~Пнрннъ 

Д-ръ Теодосий См1щовски 

Праздници 1 ..• Следъ нощната буря небето е станало от
ново дълбоко и безкрайно. Цtлъ день планината свtти, по
тънала въ сиянието на искрещия снtrъ. А на тебъ ти се струва 

двойно по-блtстяща, защото сега я гледашъ съ очитt на тая твоя 
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почти детска радость, която слънцето и 

снtга еж разбудили. Чудно ли е тогава, че 

при толкова блtсъкъ и толкова радость 

тебъ те домързява да поемешъ пжтн, който 

си предначърталъ за днесъ? 

Чакъ когато си се наситилъ на шемет

нитt спускания и на тия облаци отъ ис
крещъ снtгъ, които всtки твой завой пов

дига и чакъ когато слънцето се надвеси къмъ 

заникъ надъ хребета на АJiековъ връхъ, ти 
тръгвашъ нагоре къмъ върха. 

Полека сtнката се разстила по планината. 
Съ синкавата, неизвестно откжде идваща 
мъгла, конто едва забележимо запълзнва 

изъ зиналитt подъ тебъ бездни, съ гаснt
щитt по облаци и върхове теменужени от

блtсъци идва неусtтно вечерьта ... Посте
пенно идва сивотата, погълнала и бездън

ната синевина на януарския день и цtлата 

празднична радость на слънчевата планина. 

Долу долината е вече съвсемъ тъмна, но 
хребетит·в оттатъкъ Демиръ капия, хаосъ 

отъ разхвърлнни върхове и скали, бавно по

тъватъ въ теменуженин здрачъ. Така полека 

радостьта, която цtлъ день е звънтtла въ 

кръвьта ти, изчезва погълната отъ мълча

нието на аметистовата планина. Но не скръбь 

е оставила тя следъ себе си, не тжга за 

угасналия слънчевъ праздникъ, а това тихо 

спокойствие, съ което съзерцавашъ безъ да 

мислишъ, "чувствувашъ" нtщата безъ да 
разсжждавашъ върху тtхъ и така просто 

и естествено изживtвашъ дълбокото еди

нение между тебъ и Всемира. 

Вечерь е. Ти слушашъ това що здраче
винитt ти разказватъ. Вечерь е и въ душата 
ти се събуждатъ всички онин гласове, които 
денемъ мълчатъ. Нека бж.де благословенъ 

вечерниятъ часъ, въ който се ражда химна 

на душата! ... 

Студътъ и мракътъ еж те накарали да се 
приютишъ край печката и радиото на на

блюдателя. Тукъ на почти 3000 метра ви
сочина, обгърнатъ отъ облацитt, които на
стжпващата нощь е подгонила изъ доли

нитt, ти слушашъ "залtsа на Богов.етt" и 
цtлиятъ трагизъмъи цtлата безнадежна мрач

ность въ сж.дбата на Вагнеровия "Човtкъ" 
странно прозвучава край тебъ. Всичко ти 
се струва така странно тая вечерь и чуждъ 
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ти е тон трагизъмъ, въ който на младини 

едвали не си виждалъ отражението на соб

ствената си сждба. 
Ти се унасяшъ въ себе си, опивашъ се 

почти отъ спокойствието, съ което планин

ската вечерь е изпълнила цtлото ти сж

щество. Тогава музиката минава надъ тебъ 
безъ да те докосне. Пушишъ лулата си и 
не мислишъ за нищо. 

Презъ прозорцитt на Наблюдателницата 
наднича сивотата на деня. Часъ по часъ 

двамата души поглеждатъ къмъ тоя океанъ 

отъ облаци и чакатъ. Часоветt минаватъ, 
наближава обtдъ. Тогава двамата се спог
леждатъ. Безъ думи заминаването е ре

шено. Мълчаливо стtгатъ раницитt и скитt 

и се отправятъ на югъ. А Борето, наблю
дателътъ, стои на вратата и чака. докато и 

двата прегърбени силуета не се разтопятъ 

въ мъглата. 

За мигъ слънцето като свtтло петно, за
обиколено съ вtнецъ отъ СИIJКаво синние, 
прозира на млtчното небе. Ние сме на сед

лото. Единъ внезапенъ ударъ на в·втъра 

разкж.сва завесата надъ Маричинитt езера. 

Като откж.снати отъ земята, високо надъ 
облацитt се възправятъ предъ насъ гиган
титt Манчовци съ назжбени чукари и на

стръхнали прtспи. За мигъ само и бездната 
подъ насъ се разтварн. За мигъ само съзи
раме лавинния скатъ надолу отъ Трионитt. 

Ние сме се спрtли мълчаливо на ръба и 
неволно и двама сваляме шапка. После по

лека и зж.беритt и блtсъкътъ на снtга по

тъмняватъ, видението се разтапя и изчезва. 

Така унесени въ нерадостни мисли започ

ваме изкачването на Близнацитt. Мъглата 

е скрила безднитt подъ насъ, но скрива и 

висинитt. 

Оставихъ съпжтника си да мине напредъ 
и сега съмъ самъ. Неподвижно изправенъ 

стоя на скалата, услушвамъ се и чакамъ да 

чуя какъ планината ще запtе вечерната си 

пtсень. 

Полека изъ безднитt, като звуци на арфа 
се издигатъ разкж.сани мъгли, окъпани въ 

розова и теменужена свtтлина. Отъ нtкж.де. 
може би отъ долинитt потънали въ синкавъ 



здрачъ, може би отъ прtспитt обагрени отъ 
слънчевата кръвь или отъ още искрещитt, 

самотно грtещи вършини, отъ цtлата рит
мично предвижва_ща се около менъ грамада 

облаци се подема широка и плавна пtсень, 
изпълнена съ бездна отъ възторгъ и копнежъ. 
Тж.жна и едновременно безкрайно свtтла 
мелодия се издига постепенно надъ смълча
лата се планина. 

Облацитt пtятъ. И вtтърътъ почиващъ 
надъ мъглитt пtе. 

Простирамъ рж.це къмъ това море отъ 
цвtтове и сtнки, сякашъ искамъ да задържа 
мига, който отлита. 

Но слънцето отдавна вече е залtзло. 
Омагьосаниятъ огънь по облаци и върхове 
изгасва. Пtсеньта е замлъкнала. 

Идва тъмнината. Идва нощьта и азъ сли
замъ полека къмъ долината отнасящъ съ 
себе си последния отзвукъ на отдавна про
звучалата пtсень на копнежа. 

Вечерьта на Заврачица ... Слагамъ още 
нtколко клекови цепеници въ печката. Пла
мъци лумватъ и заиграватъ по стенитt. 

Ржбътъ-Пиринъ 

Така се редятъ тия януарски дни. Слън

цето ту пробива мъглитt, ту ядосано за нt
що изведнажъ се скрива. Вtтърътъ пъкъ, 

като сатиръ тичащъ следъ нимфи, ту под

гонва облаци изъ долинитt нагоре, ту от
веднажъ се сепва и се спира услушанъ въ 

това що планината му говори. 

Така се редятъ и тия януарски нощи, 

презъ които небето ти се струва безкрайно 
и все пакъ така близко до тебъ. Грамадни 
звезди припламватъ и затрептяватъ надъ 

заспалата планина. Но наистина ли е заспа

ла планината или само е притаила дъхъ, 

замрtла въ това трепетно очакване на оня 
омагьосанъ часъ, когато надъ зж.беритt 

закъснtлиятъ месецъ ще поведе своята 

сарабанда? ... 
Най-после идва края на приказката. Ти 

си слtзълъ долу подъ сивото намръщено 
небе. Нарамилъ скитt, крачишъ тежко и въ 
душата си чувствувашъ нtкаква празднота. 

Книгата е затворена, приказката е прочетена, 
а съ нея се е изпарила и радостьта, тая тол

кова рtдка и боязливо бtгаща отъ насъ 
гостенка. 
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Докато тъй нареченитt "вжтрешни гео
ложки деятели" (вулканскитt явления, земе
тръситt и планинообразувателнитt процеси) 
mвopя,rzr, земния релефъ, "външнитt гео
ложки деятели" (слънчевата топлина, атмо
сфералиитt, пороитt, текущитt води и др.) 
причиняватъ неrовитt неспирни разрушения. 

Тtзи разрушения, чрезъ отнасянията и за

пълванията, водятъ къмъ постоянно израв, 

няване и заличаване на тоя релефъ. Въ това 
отношение вжтрешнитt и външнитt сили на 
земната динамика се намиратъ въ непре

кжсната борба, която въ сжщность опре-

6 

Пнринъ -

Дженгалъ 

отъ Георги Ст. Георгиевъ 

дtля и вида на днешнитt повръхни форми 
на земната кора. 

Дали Витоша планина е отъ лаколитенr, 
произходr, (надигната и застинала огнетечна 
маса) или пъкъ е творба на други тектонски 
причини, не е още положително установено. 

Споренъ е, сжщо тъй, и въпросътъ за далеч
ната геоложка епоха, презъ която се е ро

дила и дооформила тази уединена планинска 

система. Въобще тъмни еж повечето въпроси, 
които засtгатъ тtзи съкровени тайни изъ 
геоложкото битие на българската земя. По 

тtхъ даже не сж.ществува и единомислие. 



Все пакъ днешното общо очъртание на ви

тошкия силуетъ, макаръ и измtнено основно 

отъ дълrовtчнитt и непрестанни ерозионни 

и седиментационни процеси на миналото, а 

с.жщо така и в.жтрешниятъ строежъ и със

тавъ на планинската ядка, като че ли rо

ворятъ повече за лаколитенъ произходъ. 

Въпрtки това по въпроситt: дали първона

чалната форма на Витоша действително нt
коrа е представлявала правиленъ к.жжелъ и 

где точно е стърчала върховата точка на 

този кж.желъ, днесъ моrатъ да се правятъ 

само хипотетич!!и предположения. Защото 

презъ вtковетt разрушението и смъкването 

на повръшната покривка на планината е 

протичало съвсемъ неравномп,рно, главно 

поради нееднаl(вата твърдость и устой
чивость на първичнитt и вторични струк

турни материали. Освенъ това не трtбва да 
се забравя, че всички днешни витошки вър

хове еж. рожба именно на разрушението, 

оголването и извtтряването и че тtхниятъ се

rащенъ видъ и разположение нtматъ връзка 

съ първоначалния образъ на планината. 

Източнитt, севернитt и южнитt витошки 
склонове и сега се от1шчаватъ съ стръмни 

спусъци поради твърдия андезитенъ обржчъ 

(млада еруптивна скала), който опасва отъ 

три страни огромната снага на планината и 

служи като естественъ кофражъ срещу бър

зото разрушение. Между тtзи склонове се 

редятъ нtколко тtсни рtчни долини, врп,

зани дълбоко въ твърдата основна маса на 
планината. Забележително е, че най-високитt 
части на планинската сграда, които разру- , 
шението не е могло да засегне така чувстви

телно, се намиратъ въ източния и юrо-из

точния отдtли. И тъкмо отъ тамъ планината 

започва да се спуска бавно къмъ северо-за

падъ съ терасовидни наклони, осtяни бо

гато съ рушевини, по една въздушна линия 

отъ около 10 клм., между точкитt Черенъ 
връхъ (2286) и "Турската поляна" (1020), 
надвесена стръмно надъВладайската тtснина. 

Въ тази посока общиятъ планински наклонъ 

е най-слабъ (около 14°) и затова тукъ пла
нината е най-достж.пна. 

Ала развоятъ на планинарското движение 
у насъ, което се зароди по слънчевитt про

стори на Витоша, постепенно пробужда лю
бознателни 11нтереси къмъ физика-географ-

" скитt особености и тайнственото битие на 
еж.щата планина. Първата проява на тtзи 
интереси очевидно намира изразъ въ есте ... 
ственото любопитство да се знаятъ точнитt 
надморски височини на върховетt, които 

привличатъ най-много вниманието на пла

нинаритt. За жалость, до скоро тtзи инте
реси трtбваше да се задоволяватъ само съ 
доста остарtлитt руски данни, за които 

отдавна сж.ществува убеждението, че вече 
не отrоварятъ на съвременнитt изисквания 

на точность. 

Обаче, точното инструментално измtр
ване надморскитt височини на точки, които 

отстоятъ далече отъ морското равнище, и 

сега е твърде сложна и трудна задача, свър

зана съ редица подготвителни и организа

ционни работи. Първитt относително точни 
измtрвания на витошкитt върхове еж извър

шени едвамъ презъ Освободителната война, 
когато рускитt войски предприеха обширни 

трианzулачни. нивелачни и топографни 
из.мп,рвания на нашата страна (1877-78). 
Тtзи тtхни мtроприятия поставиха нача

лото на научния периодъ въ развитието и 

на rолtмия въпросъ за създаването на бъл

гарската национална карта. 

Основната руска снимка на нашата страна 

отъ онова време се крепи върху една не

пълна трианrулачна мрежа, въ която еж. 

липсвали триж.rълници отъ I степень. Отъ 
друга страна неясното политическо и военно 

положение презъ Освободителната война е 
карало руситt да бързатъ съ привършване 
на полскитt снимачни работи. Тtзи изклю
чителни условия и до нейде относително 

дребниятъ масщабъ на основната снимка 
(1: 42,000), по неизбtжность, еж. се отра

зили доста неблагоприятно върху нейната 

точность и пълнота. Поради това руската 

карта на България и нейнитt по-нататъшни 
преработки, въ които не еж внасяни чувстви

телни поправки на релефа, еж. доста неточни 

и непълни, особено въ 1шстоветt отнасящи 

се до високитt части на нашитt планини, 

гдето формитt често пжти еж снимани "на 

око". Даже и повърхностното сравнениt: на 

картата съ терена, открива надъ всtко съм

нение, че почти всички витошки склонове 

еж изобразени доста произволно, като еж. 

създадени несж.ществуващи форми, а еж. 
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пропустнати важни земни подробности. 

Даннитt за надморскитt височини на 

по-важнитt витошки върхове, споредъ рус

китt измtрвания презъ 1877-79, се виж-
датъ по-долу: 

Черенъ връхъ 2285·7 м. 

Голtмъ рtзенъ 2282 м. 

Скопарникъ 2270 м. 

Голtмъ купенъ 2254 м. 

Купенътъ . 2173 м. 

Селимица . 2055 м. 

Бtлчова скала 2022 м. 

Владайски черни върхове . 1669 м. 

и. 1639 м. 

Острица 1702 м. 

Вододtлъ 1972 м. 

Ушитt 
' 

1906 м. 

Черн9та скала 1871·5 м. 

Каменъ дtлъ . 1856 м. 

Куминитt . 1620 м. 

Макаръ и рtдко, но понtкога все още 

се цитиратъ най-старитt данни за височи

ната на витошкия първенецъ Черенъ връхъ, 

като едни я посочватъ 2330 м. (споредъ 
даннитt на старата австрийска генералщаб-

8 

Нупенитt-Рнла 

. 
на карта на България), а други - 2300 м. 

( споредъ даннитt на Иречековата истории 
на българитt'. Въ сж.щность еднитt и дру

гитt данни еж далечъ отъ истината. 

Новитt измtрвания, които се извършиха 

въ последно време отъ по-опитни люде, съ 

по-точни уреди и споредъ по-съвършени 

методи, установяватъ нови данни за висо

чинитt на нtкои витошки върхове, различ

ни отъ рускитt и въ нtкои случаи съ чув

ствителни разлики въ плюсъ или минусъ. 

Досегашнитt резултати отъ тtзи измtрва

ния (само за шесть витошки върха) еж. вече 
обществено достояние, защото еж обнарод

вани за първи пж.ть въ държавното изда

ние Статистически годишникъ на Царство 
България за 1938 г. и възпроизведени безъ 
измtнение съ една поправка отнасяща се 

само за върха Острица, въ еж.щото издание 
за 1939. Съ разгласяването по тоя начинъ 
новитt данни добиватъ офиц1юлнл задr,л. 

жителна сила и следва да замtстятъ окон

чателно всички досегашни данни за еж.щи

т-в обекти, които не се покриватъ напълно 

съ тtхъ. За жалость, обаче, изглежда, че 
изчислителнитt работи за първенеца Черенъ 



Мальовнца-Рнла•) 

връхъ и Църни връхъ (известенъ повече съ 
двойното име Владайски черни върхове), не 
ще да еж още приключени и затова и две

тt щпирани издания на Годишника даватъ 
за сжщитt рускитt данни (2286 - окржг
ление отъ 2285. 7, респективно 1669 за 
по-високия Владайски черенъ връхъ). 

По-долу следватъ даннитt за шестtхъ 

витошки върхове, които Статистическия го
дишникъ означава съ по единъ трижгъленъ 

знакъ предъ всtко число, означаващъ ( спо
редъ обясненията въ забележката на стр. 5), 
че цифритt еж споредъ новитt триангулач
ни измtрвания на Географския институтъ. 

Голtмъ рtзенъ. 2,277 м. 
Селимица. 2,041 м. 

Голtмъ купенъ. 1,930 м. 
Църна скала 1,869 м. 
Каменъ дtлъ 1,862 м. 
Острица . 1,722 м. 
Въ ГодИшника е допусната една грtшка, 

която мнозина правятъ. Височината 1,930 м. 
очевидно се отнася до Бистришкия Купенъ, 
а не до Голtмъiкупенъ, чиято височина е 

*) Вснчкн снимки безъ оэначенъ авторъ еж отъ Bn. 
Эагоровъ. 

надъ 2250 м. (споредъ рускитt измtрва, 
ния 2254). 

Като се взематъ за основа рускитt из

мtрвания на сжщитt върхове и се сравнятъ 
съ даннитt отъ новитt измtрвания, доби

ватъ се следнитt резултати: 

Голrьмиять рrьзень сега се указва съ 
5 м. по-НUЗ'Ь!С'Ь ; 

Голrь.миять 1Суnен:ь (въ сжщность Бис
тришки) съ 7 м. по-низъкъ; 

Сели.мица сега е съ 14 м. по-низькь ; 
Черната (Цьрната) скала сега е съ 

2.5 м. по-НUЗ'Ь/С'Ь ; 
Камень дrьль сега е съ 6 м. по-висо1С'Ь; 
Острица сега е съ 20 м. по-висо1С'Ь. 
И тъй, четири отъ официално оповесте

нитt досега нови височини на витошки вър
хове показватъ разлики вь пи-.мал1Со отъ 

рускитt данни и две - вь повече. Приведе
ни къмъ проценти тtзи разлики не еж го

лtми, но абсолютнитt имъ числа еж доста 
чувствителни. 

Като се има предъ видъ, че и рускить 

измtрвания еж извършени инструментално, 

разбира се споредъ състоянието на тога
вашната снимачна техника, по необходи-
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1\ЮСТЬ се слага въпроса : на какво се .riы1-
жатъ различията въ резултатитt? Причи
нитt могатъ да бждатъ нtколко. 

На п1:рво мtсто обяснението тр·hбва да 
се дири главно въ неизбtжнит·в грtшки и 

неточности, както и въ нееднаквитt усло

вия на самата работа. Обикновено единиятъ 
полюсъ на 11змtрването е надземния цен
търъ на триангулачния знакъ, който поради 

необходимостьта отъ видимость, не винаги 
е на еднаква височина. Рускитt триангулач
ни знаци отдавна еж изчезнали и днесъ не 

е възможно да се установи дали тtхнитt 

центрове и тия wi новитt знаци еж съвпа

дали. 

Отъ друга страна, измtрителната работа 

(инструментална и изчислителна) е само 

привидно обективна. Въ нея взема голtмъ 
дtлъ и единъ субективенъ елементъ - лич
ното възприятие на измtрвача и способ
ностьта му да отчита въ инструментитt 

съвсемъ малки величини съ голtма точность. 

Затова и тукъ, както при всtко човtшко 

измtрване, може да се говори само за от

носителна, а не абсолютна точность. Въ на

шия случай най-правдоподобно е да се до

пустне, че разликитt произлизатъ именно 

,отъ тtзи неизбtжни грtшки и неточности 

въ изм·врванията и резултатитt отъ новитt 

измtрвания тр·вбва да се приематъ за много 
по-вtрни, защото еж извършени съ срtд

ствата на една по-напреднала измtрителна 

техника и отъ по-добре обученъ личенъ 
съставъ. 

На второ мtсто въ нtкои случаи разли

китrь В'Ь nо·.малко не е изключено да се 

дължатъ и на естествени срутвания, хлът

вания и разрушения, станали въ промежду

тъка отъ нtколко десетилtтия между дветt 
язмtрвания. Типиченъ примtръ за подоб

на възможность ни представя случаятъ 

съ европейския първенецъ Монбланъ. При 

по-старитt прецизни нивелачни измtрвания 
на тоя връхъ отъ френска и италианска 

страна (върхътъ е граниченъ пунктъ между 

дветt страни), височината му е нам·врена 

4810 м. Тази височина, поради небрежность, 
още се означава въ нtкои карти и отъ па

нове време, включително и прекрасната 

многоцвtтна карта на групата Монбланъ 
(1:50,000), издание на Италианския турингъ-
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клубъ въ Милано. Въ началото на това сто
лtтие се случило срутване на скалнитt бло

кове, скрити подъ вtчния снtгъ, които обра

зуватъ короната на върха и височината му 

спаднаJJа съ 3 м. Въ оригиналната топо
графна снимка на сжщия масивъ, извършена 
по починъ на Френския алпийски клубъ отъ 

отъ известнитt братя Вала (1:20,000, изда
ние 1931), както и въ повечето по-нови 
карти, тоя връхъ се показва вече съ днеш

ната си височина 4807 м. Подобна сждба 
ще сполети нtкога и върха Черната скала 

въ севера-западна Витоша, чиято корона се 

състои отъ нtколко скални блокове безъ 

здрава връзка, които при по-силенъ земе

тръсъ неминуемо ще се срутятъ и иамалятъ 

височината му. Нtкои пирински върхове, 

особено Каменица (2822) въ циркуса Беле
мето, сжщо еж заплашени отъ подобна 

участь. Часть отъ блоковетt по темето на 
тоя връхъ, надвесени надъ пропаститt, се 

люлеятъ поради слабата си връзка даже и 
отъ по-силнитt вtтърни удари и нtкога ще 

се сгромолясатъ съ страшенъ трtсъкъ, даже 

отъ тежестьта на по-дебели снtжни прtспи. 

Отъ оповестенитt досега височини само 
върховетt Каменъ дtлъ и Острица еж по
казаJJи разлика въ повече. По липса на есте

ствени причини ( епейрогенетични движения), 
които да оправдаятъ едно обективно уве

личение на тtхнитt височини, рускитt из

мtрителни данни за тия върхове трtбва да 

се приематъ за безусловно погрtшни. 

Общитt геодезични измtрвания на нашата 
страна отъ последно време еж извънредно 

богатъ и цененъ културенъ приносъ, който 

несъмнено ще ползува и нашето планинар

ство. Затова нека съзнателнитt планинари 
възприематъ като доброволенъ дългъ гри

жата за широкото разпространение поне на 

новитt измtрителни . данни, които се от
насятъ до планинскитt ни върхове. По този 
начинъ тt ще дадатъ още единъ културенъ 

изразъ на голtмата си любовь къмъ бъл

гарскитt планини. 

Сн. В. 3. --t 

Об'tдъ по хребетит't на Рила 
в. Дамга 





За изкачване на пжтници въ планинитt 
се употрtбяватъ два различни вида желtз

ници: 

а. релсови желtзници и 
б. въздушно-висещи желtзници. 

Желtзницитt по релси биватъ три вида: 

1. Желtзници по обикновени релси, из-

качващи наклони до 700/оо, 
2. зжбчати желtзници, изкачващи, съ по

мощьта на специална назжбена релса, на

клони до 250°/00, 

3. вжжени релсови желtзници, движещи 
се по релси и теглени съ стоманени вжже

та. Изкачватъ наклони до 7500/оо. 
Планинскитt желtзници, пжтуващи по 

релси поставени на земята въ изкопи, наси

пи, туне1ш и мостове, еж много скжпи за 

постройка и поддържане. Изложени еж еж

що така на атмосфернитt влияния-навод

нения, свличания на пластове и камъни и 

най-вече зимно време на заснtжаване и за-

x.~)k~ ТнН'Т~е.t~, 
-~.А.01'\Ъ 

хи~:;,::~~е.о.йс.ъ 
1 ХИЖА МОМИЦА ,КАМ 

отъ инж. Йорданъ Йордановъ 

ледяване, което прави тtхното използуване 

презъ зимата, въ по-високитt части на пла

нинитt, невъзможно. Прокарването на та

кива желtзници въ тунели по високитt пла

нини е едно разрешение за използуването 

имъ и презъ зимния сезонъ, но е свързано 

съ грамадни разходи (Цугшпитцебанъ, Юнг
фраубанъ ). 

Вжженитt релсови желtзници ( фюникю
лери) еж много скжпи въ постройката си и 

Въпросътъ за построяването на една въздушна же

лt.зница на Витоша се отдавна коментира, както въ на

шит't официални, така и въ нашитt. стопански и спортни 

срtди. Г-нъ инж, Иордановъ е първиятъ, ·_който е даяъ 

известенъ ходъ на тази идея, като е изготвилъ единъ на

пъяно завършенъ и добре обоснованъ :проектъ за построя

ването на тази желtзниuа безъ да е ималъ какъвто и да 

било анrажиментъ за това, единствено съ цель да изтъкне 

предъ обществото всевъзможнитt облаги, които тя би 

представлява за държавата и туристическитt ни срtди. 

Настоящата статия представлява извадки отъ този nро

ектъ. Б. Р. 
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съвсемъ неподходящи за зимно пжтуване 

въ планината. Напоследъкъ въ чужбина по

стройката на зжбчати и вжжени желtзници 

е отстжпила мtсто на въздушнитt висещи 

желtзници. Вжженитt релсови желtзници, 
съ малки изключения, не се строятъ вече въ 

планинитt, а оставатъ въ градоветt въ по

мощь на трамваитt при преодолявания на 
голtми стръмнини (Щутгартъ, Неаполъ, Ли

сабонъ и др.). 

При постройката на планинска желtзница 

трtбва да се има предъ видъ - при така 

бързо нарастналия зименъ спортъ - безу
прtчната работа на еж.щата и презъ зимния 
сезонъ. Такава планинска желtзница е само 
въздушно-висещата. Доказателство за прак

тичностьта и рентабилностьта на въздуш

нитt висещи желtзници е голtмиятъ замахъ, 

съ който се построиха много такива же

лtзници въ чужбина. При постройкитt на 

планинскитt желtзници въ чужбина еж въз

никвали спорове, какъвъ видъ желtзница да 

се избере. Почти винаги най-напредъ еж 
били предлагани релсовитt обикновени же

лtзници. Следъ това зжбчатитt желtзници. 
Занимавали еж се и съ релсовитt желtзници, 
теглени съ вжжета, но накрая еж се спи

рали винаги на въздушнитt висещи желtз

ници (Шауинсландбанъ при Фрайбург ь, Сен

тисбанъ при Цюрихъ). 

Въздушнитt висещи желtзници, които 

изкачватъ наклони до 1000 %о, се различа
ватъ отъ другитt видове планински желtз

ници по това, че при тtхъ обикновениягь 

релсовъ пжть е замtненъ съ едно еластично 
и натоварено съ сили по надлъжната му 

ось стоманено вжже, подпрtно на нtколко 

стълба. Висещитt желtзници еж съвсемъ 

независими отъ формата на терена. Tt пре
сичатъ неравнитt мtстности високо надъ 

пропасти и потоци, надъ лавинни коридори, 

надъ снtжни полета, надъ опасни за свли

чане на камъни мtста, надъ глетчери и съв

семъ не еж изложени на опасность. Неза
криванитt отъ нищо гледки, безшумното R 

плавно пжтуване гарантиратъ голtмо удо

волствие на пжтницитt. Висещата желtз

ница изкачва наклона по най-кжсия пжть. 

направо, безъ да разваля пейзажа, защото 

тукъ нtма видимия отъ далечъ релсовъ. 

пжть, нtма подпорна стена, изкопи и изсt

чена гора. 



Най-подходяще мtсто за въздушна ви

сеща желtзница на Витоша е с. Драгалевци 
-върхътъ "Каменъ дtлъ" (сравни идейната 
релефна скица на Витоша) защото: 

1. Теренътъ е по дължина, наклонъ и 

лресtченость много подходящъ за цельта ; 
2. планинската станция и хотелътъ ( срав

ни идейнитt скици) еж разположени на 
едно отъ най-хубавитt мtста на Витоша, съ 

гледка къмъ София, Плана-планина и Рила; 

3. планинската станция има централно 

разположение по отношение на Витоша и 
не е много отдалечена отъ разнитt хижи, 

главно отъ хижа Алеко, "Рtзньоветt" и 
"Черни връхъ", кждето еж най-хубавитt 
мtстности на планината и най-удобнитt тере

ни за зименъ спортъ, както и отъ хижитt 

Тинтява, Срtдецъ, Желtзничарската и др.; 
4. презъ цtлото пжтуване гледката къмъ 

София и околнитt планини отъ това мtсто 

е най-хубава ; 
5. това е може би единственото мtсто 

отъ север!iия склонъ на Витоша, кждето 

отчасти е запазена още гората отъ изси

чане; 

6. планинската станция е на такова мtс
то, че позволява зимно време непосрtдстве

ното спускане съ ски, особено ако въ бж
деще се направятъ и специални мtста за 

спускане отъ горната до долната станции; 

7. планинската станция е разположена на 
най-високата часть на Витоша, гледана отъ 
София. 

Въздушната висеща желtзница ще има 

два вагона, като всtки единъ отъ тtхъ ще 

се движи само по ещ1ата страна на стълбо
ветt нагоре и надолу съ движение, което 

наподобява движението на махалото, отъ 

кждето носи и нtмското си име Pendelbet
rieb. Между дветt станции ще има две но
сещи вжжета на разстояние около 6 метра 
едно отъ друго, по които ще се движатъ 

двата вагона - по единъ за всtка страна. 

Двата вагона еж свързани помежду си чрезъ 

теглителния механизъмъ, въ планинската 

(горна) станция чрезъ теглещето вжже и 

чрезъ обратното вжже nрезъ долната стан

ция, и чрезъ опъвателното устройство. Ва
гонитt напускатъ едновременно долната и 

CЛJipдl/HII ПР!l/!IИНИ 

/(аt,инt1 м ~ nп'JТNИЦи 
11 f "одаv~ 

DDD 

13 



планинската станции, срtщатъ се въ срtда

та и достигатъ едновременно въ планинска

та, респективно долната станция. При след

ващето пжтуване направлението на движе

нието е обратно. Въздушнитt висещи желtз

ници иматъ въ повечето случаи само едно 

носеще вжже (германски и италиански пред
писания, въ Швейцария - две носещи вж
жета) за всtки вагонъ, едно теrлеще вжже, 

което образува съ обратното вжже едно 
цtло, както и едно помощно вжже, което 

служи да замtства теглещото в,жже въ слу

чай на повреда на последното. Помощното 

вжже, при нормално движение, не е свър

зано съ вагона и не се движи, затова не се 

износва q въ случай на нужда стои съ не
намалена якость на разположение. Помощ

ното вжже се задвижва въ планинската 

станция отъ отдtленъ двигателенъ механи

зъмъ, който е независимъ отъ главния та

къвъ. То е силно опънато и затова стои 
надъ другитt вжжета, като само при нужда 

се спуска по-низко и се закачва за помощ

ната кука на вагона. Когато ваrонътъ по 

нtкоя причина спре на вжжето, то съ по

мощното вжже може да се спусне помощ

на вагонетка, която идва до вагона по но

сещето вжже и прибира пжтницитt. 
Носещитt вжжета иматъ обикновено си

гурность на скжсване 3.5 до 4. Диаметъ
рътъ имъ е около 50 мм. Вжжетата еж съ 
затворена конструкция. Якостьта на скжс

ване на материала, отъ който еж направени 

вжжетата, е около 200 кrр. на кв. мм. Прак
тиката е показала, че силно изопнатитt 
вжжета еж по-издържливи, затова носещи

тt вжжета се изопватъ съ бетонни тежести 

14 

до 50 тона, които се намиратъ въ специал
ни шахти въ долната станция. J Въ планин
ската станция носещитt вжжета еж закот

вени на специални бетонни барабани, които 

позволяватъ премtстването на вжжето( следъ 
продължителна работа на желtзницата), ка
то за цельта има оставена една резерва отъ 

носещето вж.же. При силно . изопнатитt вж
жета, числото на подпоритt се намалява 

значително; въ нашиятъ случай това число 

нtма да бжде по-rолtмо отъ 3. 

Подпорнитt стълбове биватъ съ желtз
на конструкция или желtзо-бетонни, съ ви

сочина до 50 метра. 

Вагонитt се състоятъ отъ кабина съ 12-
колна носеща количка и еж снабдени съ 

спирачки на носещето вжже, окачватель и 

кабината. Колелата на носещата количка еж 
поставени две по две въ подвижни рамки 

за по-равномtрно разпредtляне на наляга

нето върху вжжето. За да не се износва 

носещето вжже, колелата еж снабдени съ 

гумени пръстени, които осиrуряватъ и съв

семъ безшуменъ ходъ на вагона. Къмъ ко
личката има апаратъ за автоматично намаз

ване на вжжето. Кабинитt иматъ мноrо
жrълна форма, .която дава възможность на 
повече пжтници да rледатъ отъ прозорцитt 
на вагона, както и представлява по-малко 

съпротивление при силенъ вtтъръ. Прозор

цитt на вагонитt еж отъ нечупливо стъкло 
плексиrласъ. Кабинитt иматъ вжтрешно и 
въшно освtтление (фарове). Люлtенията на 
вагона се намаляватъ отъ специаленъ умърт

витель. Всtки вагонъ ще събира 35 пжт
ници и единъ водачъ (кондукторъ). 
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ЕJiектромоторитt трtбва да даватъ пJiа

венъ ходъ, за да се избtгне кJiатенето и 

JIIOJiteнeтo на кабинитt, както и трептения
та и ударитt въ вжжетата, не само при по

теrJiяне и спиране, но и презъ време на пж

туването при промtна на скоростьта. Мощ

ностьта на еJiектромотора за задвижване на 

теrJiитеJiното вжже е OKOJIO 150 к. с. Упо
трtбява се еJiектромоторъ за промtнливъ 

токъ, вкJiюченъ направо въ мрежата съ на

прежение подходяще за еJiектромотора. 

При повреда на еJiектрическата мрежа, 

въ планинската станция ще има на разпо

JЮЖ ение единъ дизеловъ 110торъ съ гене

рато ръ. 

Въ нашия сJiучай имаме наблизу, на око
J10 два киJiометра, до хижата на Банковитt 
сJiужитеJiи, даJiекопроводъ отъ еJ1ектричес

ката центраJiа Бояна съ напрежение 7000 
воJIТа. Съ маJiко срtдства даJiекопроводътъ 
ще се nродъJiжи до планинската станция. 

Помtщението на машиниста е на такова 

м·l;сто, че посJiедниятъ има възможность да 

набJiюдава Ц'БJIИЯ въздушно-вжженъ пжть. 

При машиниста се намиратъ всички кон

тролни, сигнаJши, измtритеJiни уреди и спи

рачни Jiостове. При мъгJiа ИJIИ нощно време, 

за да знае машинистътъ кжде се намиратъ 

вагонитt всtки моментъ, предъ себе си има 

показатель за теглещето и помощното вж

жета, който показатель дава въ всtки мо

ментъ мtстоположението на вагонитt. Освенъ 
това машинното помtщение е винаги въ те

лефонна връзка съ двата вагона и доJiната 

станция. Като проводници на тока за сиг

наJiнитt и теJiефонна уредби rлужатъ тегле-

щето и помощнитt вжжета. Носещето вжже 

е заземено. 

ДоJiната станция на въздушната висеща 

желtзница на Витоша ще бжде надъ с. Дра

rаJiевци на кота 900. На мtстото ще се по
строи малъкъ ресторантъ и чакаJiня. Въ бж

деще е прещзидено продължение на трам

вайната линия до с. Драгалевци. 

Дължината на въздушната вжжена линия 

ще бжде около 2510 м., като ще се по
стигне едно изкачване отъ 900 м. 

Скоростьта на движението на вагонитi> 
ще бжде 7 м. въ секунда (25 км. въ часъ), 
каквато е скоростьта на най-бързитt нъз

душни вжжени желtзници отъ този типъ 

(Ханекамбанъ при Кицбюхелъ). Така пла

нинската станция ще се достига за около 

6 минути. Никой другъ типъ планинска же
лtзница не може да се сравни по време

траене на изкачването съ проектираната въз

душна вжжена желtзница. 

За 1 часъ ще моrатъ да бждатъ прене
сени около 280 пжтници, ИJIИ дневно при 

го11tмо движение около 2000 души. Сжщо 
такова чисJю пжтници моrатъ да пжтуватъ 

и надоJiу. 

ПJiанинската станция ще бжде построена 
на 1800 м. височина на 400 м. югоизточно 
отъ върха "Каменъ дtJiъ". Непосрtдствено 
до станцията ще бжде построенъ roJitмъ 
пJiанински хотеJiъ съ всички модерни у доб

ства, широки помtщения, тераса, ресторантъ 

и др. ХотеJiътъ ще работи много добре, за

щото е разположенъ на хубаво мtсто съ 

великоJiепна гледка къмъ София и е много 
леснодост жпенъ. 

15 



Постройката на проектираната въздушна 
висеща желtзница, безъ планински хотелъ, 
като се има предъ видъ цената на другитt 

построени подобни въздушни желtзници 
(Галцигбанъ при Сенъ-Антонъ, Ванкбанъ при 
Партенкирхенъ и др.), ще струва около 
30,000,000 лева. 

При единъ приблизителенъ годишенъ пре
возъ ,на около 150,000 души 1), на който 
:може сигурно да се разчита, предвидъ бли

зостьта на тази желtзница до единъ 400 хи
ляденъ градъ и при цена на билета за eдr.v 

изкачване 30 лева, ще се получи единъ бруто 
приходъ отъ 4,500,000 лева. Около 50,000 
души голишно ще слизатъ по тази желtз

ница. При цена на билета 20 лева за едно 
слизане, ще се получи единъ приходъ отъ 

1,000,000 лева годишно. 
Или само отъ планинската желtзница 

общиятъ бруто годишенъ приходъ ще въз
лиза на около 4,500,000 лева. 

Годишниятъ разходъ на въздушната же
лtзница ще възлиза както следва : 

1) Съ Пфендербанъ до Боденскотu езеро се превозватъ 

rодишно до 210,000 пж.тници; съ Нордкетенбанъ прн Ин

сбрукъ - 175,000; Раксбанъ при Виена - 146,000 души 

За заплати на персонала . 
Годишна амортизация 

Лихви на капитала . . 
Електричrска енергия . 
Поддържане и поправки 

Или всичко rодишенъ разходъ . 

500,000 лева 
2,000,000 лева 
1,500,000 лева 

50,000 лева 
300,000 лева 

4,350,000 лева 

Чиста печалба 1,150,000 лева годишно. 

Това е приблизителната смtтка за рента
билностьта на проектираната въздушна пла
нинска желtзница. 

К ъмъ приходитt трtбва да се прибави · и 
печалбата, която ще се реализира отъ пла
нинския хотелъ. 

Фактътъ, че само за две години въ бивша 

Австрия еж били построени 9 такива въз
душни планински желtзници, е указание за 
тtхната рентабилность. 

Въздушнитt висещи планински желtз
ници еж най-новото и съвършено превозно 

срtдство въ тази область. 

Една планинска желtзница на Витоша ще 

бжде гордость за престолния ни градъ и ще 
привлича много любители на планината отъ 

София, отъ провинцията, пъкъ и отъ чужбина. 

1- 1 
КАКВО ТРtБВА ДА ЗНАЕ ВСtКИ БЪЛГАРИИЪ 
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- Черната и 61.лата мура иматъ разпространението 

си почти единствено въ бълrарскит1. планини, съ слаби из

ключения за н1.кои дру~и масиви отъ Балканския полу

островъ, като Али ботушъ и др. 

- Най-гол1.мото планинско езеро на Балканския по

луостровъ е Поповото езеро (Папазъ-rьолъ) на 2170 м. ви
сочина въ Пиринъ, а най-високоразположеното - Газейското 

езеро, на 2600 м. височина, еж.що въ Пиринъ, следъ което 

идва Тевното езеро, пакъ въ Пиринъ, на 2540 м. височина._\ 



Стрtха надъ 
Урднна рtка - Рила 

Движението на снtга надолу по накло

ненитt повръхности се извършва подъ две 

различни форми : 
а. чрезъ едно внезапно и бързо премtсг 

ване на голtмо или по-малко разстояние -
явление носеще името лавини и 

б. чрезъ едно много бавно премtстване 
на голtмо разстояние, следъ или презъ вре

ме на превръщането на снtга въ ледъ -
явление познато подъ името ледници. 

И при дветt форми на снtжно придвиж

ване се различаватъ обикновено три ясно 

изразени части : 
1. Область на подхранване. За лавинитt 

това е една наведена повръхность, а за лед

ницитt - единъ истински събирателенъ ба-

отъ Д-ръ Асенъ Биолчевъ 

сейнъ, наподобавящъ тоя на воднитt тече

ния. 

2. Область на двuжРнuе. За лавинитt 
това е най-често единъ улей, а за ледни

цитt - долина. 

3. Область на спиране и натрупване. 

Поясътъ на спирането и топенето се нами

ра по-низко или по-високо въ зависимость 

отъ климата и вида на мtстностьта. 

Всички лавини показватъ една установе

ность на мtстото, гдето падатъ. При ла

винитt мtстото на движение е винаги 

единъ улей и разликата въ надморската ви

сочина между най-горната точка на тtхна

та об1~астъ на подхранване и основата на 

конуса имъ на натрупване, е често пжти 

извънредно голtма. 
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Областьта на подхоанване при лави
нитt представлява riо-ыалка юш по-голtма 
наклонена повръхность, почти винаги зао

биколена отъ скали. На горната часть на 

тоя поясъ, обикновено планински хребетъ, 
образуването на снtжни стр'1:,хи е постоян

но явление. Откъртването на тtзи стрtхи 

става най-често причина за падането на ла

вини. 

Лавинниятъ улей прекосва планинския 

склонъ по посоката на най-голtмия уююнъ 

и представлява мtстото на главното лавинно 

движение. Движението на лавината тукъ 
представлява сборно такова на множест

во твърди тtла - снtгъ, ледъ, скали, 

дървета и пр. Следователно, движението на 

една маса съставена отъ различни материали 

не може да бжде сравнявано съ движението 

на едно твърдо тtло само. Последното, от

дtлно, падаще върху наююнена повръх

ность, описва криви пжтища, подскачайки 

отъ мtсто на м·kто, които пжтища не мо
гатъ да бждатъ следвани отъ материалитt, 
съставлящи ед'на разнородна маса. Въ този 
случай,всtки елементъ е стtсняванъ въ своето 

движение отъ непосрtдственото съседство 

на другитt такива и предава на тtлата, до 

които се допира, часть отъ своята жива 

сила. Така се получава едно явление на из

тичане, въ което частитt, движещи се по

близу до дъното, и~1атъ по-малка скорость 

и добиватъ едно връщателно движение, 

вследствие непрекжснатитt удари отъ раз

личнитt препятствия по неравната почвена 

повръхность. Това изтичане е силнп пла
стично, следвайки всички неправи1шости на 

леглото. Можемъ много сполучливо да срав

нимъ лавинитt съ единъ снtженъ порой, 

който приижда периодически. 

Веднажъ достигнала върху по-малко на
клонена повръхность, лавината забавя своето 

движение въ челната си часть, което дви

жение на това мtсто се превръща въ едно 

търкаляне, докато останалата часть на лави

ната въ улея продължава да се цвижи бързо, 

благодарение на придобитата скорость. 
Вследствие рtзката промtна въ скороститt 

. на различнитt части на лавината, предиз
викватъ се въ нейната маса връщателни 

движения, въ последица на които се явяватъ 

неправилни снtжни подувания върху нейната 
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повръхность. Заедно съ постепенното на
маляване на наклона се увеличатъ препят

ствията за движението на лавината и най

после тя спира, изпускайки единъ особенъ 

шумъ (казватъ, че лавината "вика"), вслед
ствие натиска на прииждащитt отгоре снtжни 

маси. Въ тая крайна фаза лавината пред

ставлява единъ здравъ снtженъ конrломе

ратъ. Това е така наречения лавиненъ ко

нусъ, чиято форма е въ общи черти кони
ческа и неправилна. Дебелината на лавиннитt. 

конуси може да бжде най-различна въ за

висимость отъ снtговалежитt презъ зимата. 
Тая часть на лавината затрупва пжтища, 

прегражда рtки и дълго време следъ стопя

ването и, нейното мtсто се разпознава по 

остатъцитt отъ скални блокове, дървета 

и др. 

Отъ значение е да се спомене, че попад

налиятъ човtкъ презъ време на движението 

на една лавина въ нейния улей, е почти така 

свободенъ, както и въ водата - той може 

да плува. Когато, обаче, лавината започне 
да „ вика", той чувствува единъ грамаденъ 
натискъ; снtжнитt блокове го пристtгатъ. 

Но често пжти тtлесната топлина е доста
тъчна да поразтопи cнtra въ непосрiщ
ственъ допиръ, което нtщо би позволило· 
дишането. И ако дълбочината на cнtra надъ 

попадналия въ него човtкъ не е голtма, 

ТОЙ би МОГЪЛЪ да се Освободи И чрезъ 
бавни движения да изJгвзе на повърх·ностьта. 

При тия много бtгли бележки ще при

ст жпимъ къмъ подраздtлението на снtж

нитt лавини, като за всtки видъ ще да

демъ особената обстановка, при която се

образува, външниятъ видъ на явлението и 

последствията отъ него. 

Тукъ веднага трtбва да отбележимъ, че 

подраздtлението на лавинитt се явява из
вънредно трудна работа, поради голtмото 
имъ видово разнообразие и множеството 

имъ преходни форми. Прочее, поддtле
нието на снtжнитt лавини ще се придържа 

къмъ по-общи понятия на основата на глав

нитt лавинни видове. 

Така поставенъ въпроса, поддtлението 
на снtжнитt лавини дава следнитt видове: 

Прашни лавини. Това еж лавини, които 

падатъ презъ студенитt зимни дни. Tt еж 
повърхностни, т. е. тtхното падане оголва 



• 

Сн, Мнронснн 

планинския склонъ, отъ който се откжс

ватъ. Прашнитt лавини откриватъ само пла

стоветt на стария и сбитъ снtгъ, върху кой

то се е натрупалъ сухиятъ, съ слабо сцеп

ление между отдtлнитt частици, новъ снtгъ. 

Поясътъ на тtхното образуване и падане е 
главно мtстата съ голtма надморска виса-

.. Изъ Маr.ьовиu..ката дом,на - Рила 

чина, надъ който снtговалежътъ се е извър

шилъ безъ участието на вtтъръ и безъ да 
е билъ последванъ отъ размръзване. Тtзи 

условия еж осжществими особено тогава, 

когато снtгътъ вали при низка температу

ра. Ако образуването на Pulverschnee при: 
вторичнитt промtни на снtжната повръх-
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ность е особено силно, вследствие на което 
се добива значително дебелъ пластъ съ рох

кава консистенция и ако освенъ това, низ

ката температура на въздуха се задържи за 

по-дълго време, създава се извънредно бла
гоприятна обстановка за падане на прашни 

лавини. Въ тоя случай даже и слаби въз
душни трептения еж. въ състояние да пре

дизвикатъ придвижване на рохкавитt снtж

ни маси. Последнитt въ видъ на облаци се 
носятъ надолу по планинския склонъ, при

чиняватъ силни атмосферни смущения отъ 

грубото тласкане на въздуха, като често 

пж.ти еж. съпроводени отъ стихийни вих

рушки. Разрушителното действие на сгж.с
тения въздухъ, предшествуващъ лавината, 

понtкога е много по-голtма отъ действие

то на самата лавина. Следнитt два примtра 
даватъ ясна представа въ това отношение. 

Откж.сналата се прашна лавина. въ 1876 
год. отъ Piz St-Miche\ и паднала въ · Crau
Ыinden е предизвикала силни вихрушкови 

движения, като въздушниятъ натискъ е 

билъ почувствуванъ на 2 1 2 клм. отъ мtс
тото на падането. Въ 1827 год. едно 
грамадно лариксово дърво е било за
дигнато отъ урагана на прашната 11авина 

при Sus въ Unterengadiп и пренесено презъ 
долината, е паднало на 100 м. надъ рtката, 
върху срещуположния склонъ. 

Прашнитt лавини представляватъ извън

редно голtма опасность поради обстоятел
ството, че се образуватъ твърде неочаква

но въ мtста, които не могатъ да бж.датъ 
означени предварително. За тtхното падане 
не може да се установи никакво правило, 

вследствие пълната липса на периодичность. 

Отъ такава лавина загина миналата го

дина презъ януарий скиорътъ Георги Стои
меновъ. 

Сюьжни плочи. Вtтърътъ разрушава 

кристалитt на прtснонавалtлия снtrъ, от
кж.свайки главно лж.читt на отдtлнитt,снt

жинки, като ги превръща въ финъ снъ
женъ прахъ, който бива пренасянъ често 

пжти на разстояние отъ нtколко километ

ра. Ако подобенъ вtтъръ, натоваренъ съ 

снtженъ прахъ, духа продължително време 

срещу единъ планински склонъ, то тамъ се 

образува по-тънъкъ или по-дебелъ пластъотъ 
сбитъ снtгъ (Windharst), който като твър-
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да кора, е здраво прикрепенъ върху голt

ма площь. Тая снtжна кора предпазва отъ 
отвtване долулежащия снtгъ и подъ нейна 

защита, вследствие влиянието на температу

рата и собствената му тежесть, последниятъ 

улtга постепенно. Поради естеството на 
повърхностната сбита снtжна кора, сжща
та не може да следи улtгането на cнtra 
подъ нея, което става причина за образу

ването на едно праздно пространство меж

ду двата снtжни пластове. Ако освенъ то
ва, вследствие прекристализацията се обра

зува и единъ пластъ отъ плуващъ снtгъ, 

празднината става още по-силно изразена. 

Всtки скиоръ, прекосвайки високитt части 
на планинитt ни, е ималъ много пжти въз

можностьта да чуе внезапенъ по-силенъ или 

по-слабъ пукотъ, придруженъ отъ едно за

душено, каточеJiи подземно свистене. Единъ 

погJiедъ наоколо е достатъченъ за да се 

видятъ множество, несж.ществуващи дото

гава пукнатини върху снtжната кора, кои

то се продължаватъ често пж.ти на десетки 

и стотици метра. Върху стръмни склонове 

може да се наблюдава при тия случаи една 

приблизително водоравна, бързо нараства
ща пукнатина и веднага следъ това, едно 

внезапно движение на цtлата снtжна маса, 

начупваща се на голtми снtжни блокове, 

които въ зависимость отъ накJiона, могатъ 

да се плъзгатъ или търкалятъ. Това е снtж

на плоча, падането на която е предизвика

но отъ непосрiщствено преминаване на нt

какво бреме - човtкъ или животно. Па
дането, обаче, на снtжни плочи може да 

бжде предизвикано и по другъ начинъ. Ако 
една водоравна повръхность преминава рtз
ко въ склонъ съ голtмъ ж.гълъ на накло

нение, то при дадени условия се развива 

следното явление. Сбитата снtжна кора 
върху водоравната повръхность хлътва въ 

момента, когато тежестьта й превиши сила

та на нейното вж.трешно сцепление. Това 
хлътване причинява мрежа отъ пукнатини, 

които еж най-силно изразени по линията, 

при която става промtната въ наклона. 

Сн. В. 3. ~ 

Поrледъ отъ Василашкото езеро 

къмъ Стражит1, - Пиринъ 





Въ тоя моментъ се нарушава · сж.ществува
щето" равновесие и цiшата снtжна маса се 
срутва надолу по склона. 

На нtкои мtста въ Алпитt, гдето обра
зуването на снtжни плочи е всtкогодишно 
явление и поради грамаднитt имъ размtри, 
представляватъ постоянна опасность запре

минаващитt скиори, се прибtгва къмъ свое
временното имъ срутване по изкуственъ 

начинъ, съ помощьта на взривни вещества. 

Сухи старо.сюьжни лавини или лавини 

отъ плуващъ снtгъ. Лавини, чието образу
ване изисква специална обстановка на сил

но развитие на плуващъ снtгъ. Често пж.ти 
тt не се отличаватъ отъ снtжнитt плочи, 
съ които падатъ едновременно. 

С.мrьсено-сюьжнилавини, образувани отъ 

почти всички видове снtгъ, преимуществено 

мокъръ новъ и старъ снtгъ, но 

често даже и съвсем ь сухъ та

къвъ. 

Влажни лавини ото рохкаво 
ново снrыъ. Ако непосрtдсrвено 
следъ снtговалежа времето се 

затопли, то снtжнитt кристали 

се превръщатъ въ една амор

фна маса, която лесно може 

да се скулптира. Търкалящитt 

се по наклона снtжни топки· 
могатъ да дадатъ на стръмни 

склонове поводъ за образуване 

на лавини, които въ зависи

мость отъ ж.гъла на наклонение

то и дължината на планинския 

склонъ, добиватъ колосални 

размtри. Достатъчно е често 

пжти бутането на една бучка 
снtгъ отъ нtкоя птица, дива 

коза ИJIИ планинарь, за да почне 

еж.щата да се търкаля надолу 

и да нараства бързо отъ налеп

ващия се по нея мекъ снtгъ. 

Снtжното кълбо става все по
голtмо и по-голtмо, докато по

ради собствената си тежесть, се 
разпадне на много отдtлни бу

ци. Процесътъ на нарастването 

и разпадането на всtка отъ тия 

буци се повтаря многократно, 

докато цtлата снtжна маса 

върху планинския склонъ, нами-

раща се дотогава въ Dтносително равнове

сие, се превърне въ влажна лавина отъ 

голtмъ размtръ. 
Фирнови лавини. По-рtдко явление. Съ

стоятъ се отъ всички видове фирнъ, като 

понtкоrа взима участие въ образуването 

имъ и новъ, много мокъръ снtгъ. ~ 

Основни лавини. Tt падатъ най-често 
напролtтъ при рtзко покачване на темпе

ратурата. Снtгътъ се откж.сва чакъ до по
върхностьта на почвата и тая повръхность, 

. следъ падането на лавината, остава като 

черна ивица върху бtлия фонъ на снtжната 

планина. Снtгътъ, отъ който се образуватъ 
тtзи лавини е мокъръ, тежъкъ и лепкавъ. 

Вследствие на разтопяването, водитt про

чикватъ презъ снtжнитt маси, сбиватъ ги и 

Харамията - Рила 

Сн . Мнронскн„ 



следъ това, достигайки до почвената повръ

хность, я правятъ извънредно плъзгава. То
гава и най-малката външна причина може 

да предизвика падането на лавината. Дви
жението на този родъ лавини се изразява 

въ изтичане, търкаляне или просто срутване, 

придружено отъ гърмотевиченъ пукотъ и 

тънтежъ. Тtхниятъ обемъ се увеличава 
бързо и ведно съ слизането имъ надолу. 

Основнитt лавини падатъ съ една почти 

строга правилность по отношение на време 

и мtсто. Така напр., най-благоприятното 
време за тtхното откж.сване е между 10 
часа сутриньта и 3 часа следъ обtдъ, т. е. 
най-топлата часть отъ леня. Въ рtдки случаи 
основната лавина може да излtзе отъ своя 

улей и тогава тя е извънредно разрушителна 

въ случайния пжть, който поема надолу. 

Ледени лавини. Tt се образуватъ при 
откжсването на голtми ледени блокове отъ 

. ' 

Нупеннтt-Рнnа 

Сн Ненковъ 

края на ледниковия езикъ. Ако отъ този 

край надолу следва повръхнина съ голtмъ 

наклонъ, ледътъ се разбива на малки парчета 

и се понася къмъ долината, наподобавящъ 
силно прашнитt лавини. Ледени лавини се 

образуватъ еж.що така следъ валежъ на изо
биленъ градъ въ високитt планински обла
сти. И двата случаи еж сравнително рtдко 
явление. 

Видовото разнообразие на лавинитt въ 
нашитt планини е сигурно много голtмо. 
Имали сме случай да наблюдаваме нtколко 
различни типа лавини въ Рила, Пиринъ, 
Стара-планина и Витоша. Като се има пред

видъ грамадното влияние на лавинитt вър
ху зимното планинарство съ огледъ на 

опасностьта, която представляватъ, основ

ното имъ проучаване и класификация въ 
високитt ни планини би имало, освенъ на
учна стойность и много голtмо приложно 

значение. 

, 
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Долннат\i на Ръждавица Рила 

Както е известно, срiщната температура 

на въздуха въ тропосферата (долната часть 

на атмосферата) непрекжснато пада, като 

за нашитt широчини вертикалниятъ темпе

ратуренъ градиентъ (падането на темпера

турата на всtки 100 метра височина) въ 
първитt 1-2 клм. е около 0.5-0.6 гра
дуса ; въ по-голtмитt височини той се уве
личава, за да достигне между 6 и 8 км. 

своя максимумъ съ кржгла стойность О.7°, 
следъ което той отново се намалява и до

стига на границата на тропосферата стой-

~ ...... 
t - 1 t 11 1. .. 

,., ... t1'flv ~ ... ,.,. ,-- -

отъ Киро Кировъ 

ность нула. Този последенъ пунктъ опре

дtля и началото на стратосферата, кждето 
цари изотермия (еднакви температури), пъкъ 

даже и инв.ерсия (повишение на температу

рата съ височината), а сжщо така и липса 
на конвекционни вертикални течения. Въ 

сжщность преходътъ между тропосферата 

и стратосферата не е рtзъкъ - сжществу

ва единъ междиненъ преходенъ слой, наре

ченъ субстратосфера или тропопауза. Надъ 
нашитt широчини границата на тропосфе

рата и началото на стратосферата достига 
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срtдно до 11-12 км., кждето е измtрена 
срtдна температура около минусъ 55°-56°, 
като тази граница презъ различнитt сезони 

и различнитt атмосферни състояния се из

мtня. Ризбира се, че въ сJiучая насъ ни ин
тересува само измtнението на температу

рата въ по-низкитt въздушни пластове, до 

кждето достиrатъ нашитt наблюдения въ 

планинитt на БъJirария - максимумъ кржг

ло до 3 км. 

При разглеждане на въпроса за верти
калнитt температурни градиенти отъ осо
бено значение еж случаитt, когато тtзи 
градиенти добиватъ нулева или положител
на стойность, т. е. когато ;гемпературата съ 

· височината престава да се намалява, а оста
ва приблизително еж.щата (изотермия), или 
пъкъ започва да се увеличава (инверсия). 

Тtзи случаи на изотермия и инверсия и въ 
планинитt и въ свободната атмосфера еж 

едни климатични факти отъ rолtмо научно 

и практично значение. Преди всичко тtх

ното образуване, премtстване и изчезване 
служи като едно хубаво огледало на дина

мичнитt процеси въ атмосферата, особено 
на низходящитt и възходящитt течения, на 
разпространението на студенигt и топлитt 

въздушни маси и тtхнитt граници, както и 

на rраницитt и на конвекционнитt течения. 

Чрезъ тtхъ се получава една представа за 
влжчващитt и излжчващитt топлинни про

цеси въ атсмоферата и др. Въ последно вре

ме особено много се подчерта тtхното rо
лtмо практично значение по отношение на 
зимния туризъмъ и скиорството, планин -
скота лtчение, постройката на санаториуми 
и почивни станции и т. п. Защото отдавна 
е установенъ факта, че презъ зимата тем

пературнитt инверсии еж едно сравнително 

много често явление и че тt, заедно съ 

съпровождащитt ги атмосферни явления въ 

и надъ тtхъ - затишие, изясняване на не

босвода, богатство на слънчеви топлинни и 
химически лжчи, при наличность на дълбока 

кристална снtжна покривка - съставляватъ 

едни отъ богатствата на планинитt зиме, 
които богатства чакатъ своето още по-ра
ционално изпоJiзуване (у алпийскитt жите

ли сжществува правилото : "Зимно време въ 
ш~анинитt на всtка крачка по-горе става 

съ една дреха по-топло"). Отъ друга стра-
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на е известно, че наличностьта на инверсия 

е единъ отъ признацитt за по-rолtма ста

билность на съответнитt по-низки въздуш

ни пластове, което обстоятелство води до 
една задръжка на тtзи пластове (липса на 
конвекционни течения - липса на венти

лация), а оттамъ и до възможностьта за 
замърсяването имъ, особено отъ пушецитt 

на rолtмитt градове, което обстоятелство 

безспорно се отразява върху здравосJiов
ното състояние на жителитt въ низинитt 
презъ зимата (по сжщитt причини не се 
препоржчва постройката на санаториуми въ 

мtста, които често се намиратъ въ тtзи ин
версионни пластове). 

Всички тtзи съображения налагатъ едно 

по-специално изучаване на температурни

тt инверсии въ България, още повече че 
тази задача се улеснява значително отъ на

личностьта на сравнително rолtмъ брой пла
нински метереолоrични станции, открити и 

поддържани отъ Централния метеоролоrи

ченъ институтъ. Въ случая особено rолtмо 

значение придобиватъ построенитt съ го

лtмата помощь на туристическитt органи

зации високопланински върхови наблюда

телници на в. Мусала, 2925 м., на Черни 

връхъ, 2286 м. и на Фердинандовъ връхъ, 

237 4 м. Най-добре е застжпена мрежата 
отъ планински станции по Мусаленския ма

сивъ и на Витоша, които послужиха за 

основа при изучаванията на инверсиитt. 

( освенъ наблюдателницитt на върховетt 
еж функционирали и следнитt станции : хи
жа „ Мусала" 2384 м., Ситняково 17 40 м., 
Ситняковския завой 1550 м., Чамъ кория 
1340 м., Самоковъ 950 м. и Бtли Искъръ 
1600 м.; хижа „Алеко" 1800 м., Боерица 
1700 м., хижа „ Селимица" 1300 м. и Со
фия 550 м.). 

Отъ наблюденията се установява, че по 
Мусаленския масивъ срtдниятъ rодишенъ 

брой на днитt съ инверсия е кpжrrio 
250, т. е. че срtдно малко по-малко 
отъ тритt четвърти на годината нtкжде по 

този масивъ, поне за известенъ интервалъ 

отъ денонощието, има инверсия; а това 

значи, че въ нtкое по-високо мtсто по този 

масивъ е по-топло, отколкото въ по-низкото 

мtсто подъ него, при все че на пръвъ по

rледъ трtбва да се очаква обратното поло-



жение - чрезъ изкачване нагоре да се 

достигне до по-студена область. Ако се раз
rледатъ само студенитt месеци, отъ ок

томврий до мартъ-априлъ ·включително, се 

идва до още по-поразително заключение, че 

крж.гло 25 отъ днитt презъ всtки единъ 
отъ тtзи месеци еж. съ инверсия. Най-голt

ыа е честотатil на инверсиитt презъ деке~1-

врий и януарий. Презъ топлитt ~1есеци ин

версиитt еж. значително по-рtдки - тогава 

тt еж. ограничени почти саыо презъ нощь

та и презъ раннитt утринни часове. Имало 

е случаи, когато всичкитъ дни презъ нtкои 

зи~1ни месеци еж. били инверсии; такива еж. 

били януарий и деке~шрий 1933 г., ноеы

врий 1935 г. и януарий 1938 г. Всички тt

зи факти прказватъ, че презъ известни ча

сове отъ денонощията на сту денигв месеци 

инверсното състояние на въздушнитt пла

стове съвсемъ не е „обърнато" (инверсия 

значи обръщане), а се явява статистически 

като напълно нормално климатично явление. 

Ако се направи сравнение между отдtл
нитt интервали по Мусаленския масивъ ще 

се види, че най-чести еж. инверсиитt между 

Чамъ кория и Ситняково. Най-малъкъ е 
броятъ на инверсиитt между хижа „Мусала" 
и връхъ Мусала ( съ изкточение на м. априлъ ). 

Инверсиитt по Мусаленския масивъ по

нtкога (разбира се пакъ презъ зимата и 

предиr,1но презъ студенитt часове) еж. тол

кова интензивни, че сравнително доста често 

не само при хижа „ Мусала", но и на в. Му

сала е по-топло отколкото въ Самоковъ, 
въпрtки разликата отъ близу 2000 метра въ 
вертикална посока между тtхъ. (При „нор
мално", обикновено състояние на атмосфе
рата би трtбвало на в. Мусала да бж.де съ 

около 10° по-студено отъ Самоковъ). 
Ако се направи едно сравнение ще се 

види, че инверсиитt на Мусаленския масивъ 

еж. много по-чести отколкото на Витоша 

(при еднакви надморски височини, което по

казва, че инверсиитt, поне по-слабитt, за

висятъ много отъ локалнитt физика-гео

графски условия на отдtлнитt планини, както 

и отъ изложението спрямо слънцето и спрямо 

посоката на различнитt вtтрове. Това се 

потвърждава и отъ факта, че въ противо

весъ на общото заключение инверсиитt 

между хижа „Селимица" и София -:ж. много 

по-чести отколкото инверсиитt въ съот

ветнитt станции по Мусаленския масивъ 

(Чамъ кория - Самоковъ). 

И по Витошкия масивъ се установява, 
че инверсиитt еж. значително по-чести презъ 

студенитt месеци на годината и презъ сту

денигJ; часове отъ денонощието. Този фактъ 

вече подсказва, че една отъ главнитt при

чини за образуването на инверсиитt трtбва 

да се търси въ излж.чващитt топлини про

цеси, които се проявяватъ най-силно презъ 

ды1гитt зил1ни нощи (еж.що, макаръ и въ 

по-с;1аба форма, и презъ раннитt утринни 

часове на денонощието) при наличность на 

снtжна покривка, при антицик1юнално съ

стояние на атмосферата. Къмъ това трtбва 

да се прибави и ефекта отъ натрупването 

на преизстудени въздушни маси въ затво

ренитt котловини (Софийско и Самоковско 
полета), докато студениятъ въздухъ не може 

да се задържа по високитt върхове и хре

бети, а като по-тежъкъ се плъзга надолу, 

като бива замtстенъ отъ въздуш~итt маси 

на свободната атмосфера, които въ движе

нието си надолу биватъ стопляни дина

~шчески. 

Кы1ъ тtзи статични причини (отъ топ

линното излж.чване) трtбва да се прибавятъ 

и динамичнитt причини, когато вследствие 

притокъ на студени въздушни маси въ ни

зинитt, ИJJИ _ на топли въздушни маси въ ви

сочинитt, долу е по-студено отколкото горе 

и следователно се получава инверсия. Обаче 

най-често инверсиитt се получаватъ като 

комбинация отъ тtзи две главни причини -
статичната и динамичната (хоризонтални и 

вертикални движения на въздушнитt маси) 

плюсъ така наречената турбуJJенция. 

Още по-строгото изследване на тtзи ин

тересни атмосферни състояния е задача на 

метеоролога-специалистъ, а за туриститt и 

скиоритt тtпредставляватъединъ практиченъ 

интересъ, значението на който непрекж.снато 

се увеличава заедно съ разпространението 

на зимното планинарство. Сж.що и за раз
виващата се въ последно време Планинска 

спасителна служба тtзи феномени предста

вJJяватъ голtмъ интересъ, защото при тtх
ната наличность се улеснява извънредно 

много успtха на тtхната спасителна акция 

въ планината презъ зимата. 
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Презъ м. януарий новата снtжна настилк11, 
заедно съ множеството удобства, които дава 
при rолtмитt планински преходи, налага най
rолtмо внимание отъ падане на лавини. Ста
риятъ заледенъ снtrъ отъ декемврий е добра 
пързалка за новия валежъ, който при прtко съ
тресение, главно съ ски, а понtкоrа и отъ съв, 
семъ непредвидени обстоятелства (викъ), застра
шава да се раздвижи, канализиранъ въ улеитt. 
Ето защо изкачването на rолtмитt наклони 
трtбва да се избtrва, а пресичането на под
стжпа имъ (когато това се налага) да става 

колкото е възможно по-скоро, на rолtмо раз
стояние човtкъ отъ човtкъ и то въ раннитt 
утринни часове. Много естествено, че тtзи за
бележки се отнасятъ за плаюlнитt, чиито 
стръмни наклони способствуватъ за образуване 
зиме на лавини.\ 

Месецътъ януари!!, независимо отъ мжrлитt 
и влагата, предлага и неудобството на извън
редно кжсия день. Отъ друга страна, rолtмиятъ 
брой на снtжнитt валежи неблаrоприятствува 
rолtмитt планински преходи. Температурнитt 
инв~рсии, доста чести презъ този месецъ, еж 

сжщо така, едно неблагоприятно условие за rо
лtми планински излетни или други начъртания. 

Насреща м. януарий предлага обикновено 
хубавъ снtrъ за ски. 

Като препоржки, извънъ вниманието, което 
трtбва да се отдtля за възможностьта отъ па
дане на лавини, ще цобавимъ още за честата 
нужда отъ използуване съоржжението за зале

денъ снtrъ вь високитt ни планини и главно 
отъ използуване очилата за снtгъ. 

Нека още отъ сега кажемъ, че единъ изле
туващъ трtбва да има винаги при излети изъ 
високитt дtлове на нашитt планини 2 чифта 
тъмни очила; това е известно на мнозина, кои

то еж имали случая да изпитатъ неудобството 
на невъоржженитt очи. 

Въ заключение може да се каже, че въобще 
м. януарий би трtбвало да ни служи като nод
rотвителенъ периодъ за голtмитt планински из
лети, които ще има да осжществяваме презъ 

следващитt зимни месеци. 
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- По случяй настжпването на новата 1941 
година, Цн е поздравило Н. В. Царя съ след
ната телеграма : 

.Централното настоятелство на Българския 
туристически съюзъ поднася почитателни благо
пожелания на Своя Височайши покровитель по 
случай Новата 1941 година. Дано тя бжде ща
стлива за Царския домъ и за България. 

Председатель : 
Д-РЪ БОЖКО КОВАЧЕВСКИ• 

на която е получен:ь следния телеграфень 
отговоръ: 

,Искрено благодаря Вамъ и на член.овет,ь 
отъ Настоятелството на Съюза, като сжщо 
Ви честитя Новата година 

Царьтъ„ 

- По починъ на Красносrлското народно 
читалище, при съдействието на Почетенъ коми
тетъ, е било устроено юбилейно чевствуване на 
Иванъ Хр. Ламбовъ, почетенъ членъ на Съюза 
и членъ отъ Управата му, на 22 декемврий м. r. 
въ собствения домъ на сжщото читалище -
Спирка Овча Купель. · 

На това тържествено юбилейно утро още 
вецнажъ се засвидетелствува почитыа на всички 

туристически дейци къмъ многоуважавания и 

многозаслужи,1ъ на туристическото ни движение 

Бай Иванъ Ламбовъ, като му се поднесоха мно
жество подаръци и се изказаха много поздрав

ления. Тодоръ Тодоровъ произнесе слово отъ 
страна на Цн. 

Накрая Найденъ Памукчиевъ държа сказка. 
при която се проектираха часть отъ диапози

тивитt на Б. т. с. 
- Членътъ отъ Управата на Б. т. с., Брайко 

Георгиевъ, е обиколилъ презъ ноември!! и де
кемврий м. r. клоноветt на Видинъ, Враца, Чер
венъ-Брtrъ, Плtвенъ, Свищовъ, Русе, Разrрадъ , 
Варна, Шуменъ, Габрово, Казанлъкъ, Бурrасъ, 
Айтосъ, Карнобатъ, Стара Загора, Чирnанъ, Плов
дивъ и Пазарджикъ. 

На всички посетени клонове той е изказалъ. 
пожеланията на Uн въ връзка с1, дейностыа 



нмъ презъ новата година, събра,1ъ е сведения 
за висящитt въпроси изъ живота имъ и ги е 
докладвалъ на специално заседание на Ц. н. : 

По-особено заслужава да се отбележи въ 
връзка съ този доклаµъ казаното отъ предсе

дателя на Пазарджишкия клонъ, Д-ръ Мумджи
евъ. Става въпросъ за маркировката Сестримо
Джаферица-Белмекенъ, която за сега е разру
шена. За новото й трасиране, сжщиятъ клонъ 
изготвя проектъ, Оrъ общинитъ е обещано 
безплатно отпускане на трудоваци и коне за 
превозване на материалитъ. Въпросниятъ клонъ 
замисля постройката на хижа .Къркария" къмъ 
Чепинското корито, мъстностыа Uрънча · и Па
теленица. 

- U. н. на Съюза е изпратило до всички свои 
клонове четвъртото си окржжно. Последното е 
всжщность единъ планъ на работа за новата 
година. Първата точка засъrа отчитането на 
Клоноветt, като последнитt се замолватъ да 
бждатъ по-акуратни въ издължаването на своитъ 
смътки, тъй като до rолtма степень отъ това 
зависятъ и възможноститt за проектираната 
дейность на Б. т. с. ; 

Втората точка засtга списанието .Български 
туристъ", като обяснява нововъведенията въ него, 
изтъквайки, съ огледъ на по-голtмо разнообра· 
зие, нуждата отъ дописки отъ страна на члено

ветъ на всички клонове въ България. 

Третата точка изтъква постигнатото отъ U. н. 
презъ изтеклата година и подчертава нуждата 

огь всестранна подкрепа отъ страна на клоно

ветъ. 

- Въ желанието си да поошри и увеличи 
познанията на членоветъ по въпроси засъгаши 
Съюза и изтъкне ползата отъ туризма, варнен·· 
скиятъ клонъ „Ридни балкани", си е поставилъ 
за цель да изнесе предъ гражданитъ и члено
ветъ сказки и беседи. 

Една такава беседа е била изнесена на 12.XII. 
1940 г. отъ члена на Клона г. Д-ръ Стефанъ 
Стояновъ на тема: .Какво може да се види 
около Варна". При препълненъ салонъ отъ чле
нове и гости ; беседчикътъ съ хубави думи е 
описалъ забележителноститъ около Варна, запо
чващъ съ произхода на наименуванията на тия 

забележителности, тъхното значение презъ годи
нитъ на борби и възраждане и най-после исто
рическата имъ и културна стойность, като е из
казалъ съжаление, че нъкои мtста, вмъсто да 
бждатъ запазени, съ течение на днитt 1·убятъ 
своето значение като ценности и намаляватъ . 
величието си, rмишлено или не. 

.. - По инициатива на туристическитъ друже
ства въ Севлиево .Кадемлии• отъ Б. т. с. и 
.,Росица" отъ Ю. т. с., известниятъ туристиче
ски дrятель, г. Коста Траяновъ, членъ на клона 
.девненски извори" - Варна, е изнесълъ въ 
Севлиево сказка на тема .Свътътъ на морето·. 

Сказката е била отлично посетена отъ граж
данството и уча,цата се младежь. 

- Дамскитt комитети при „Алеко• и .Пла
нинецъ • отъ Б. т. с. еж устроили на 24 декем
ври!! м. г., въ салона на ресторантъ .Коопъ •, 
другарска вечеря. 

Вечерята е била отлично посетена. При
ходътъ отъ около 3000 лв. е послужилъ за заку
пуване дрехи на беднитъ деца отъ софийското, 
училище • Трайко Китанчевъ". 

- Срещу Нова година клонътъ на Б. т. с. 
.Милева скала•, гара Сараньово, е изнесълъ 
съ голъмъ успъхъ новогодишенъ балъ. 

- .,Родни Балкани•, Варна, и тази година еж 
изнесли много добре своята традиционна ново
годишна вечерь въ новия салонъ на Варнен
ската популярна банка, при стечение на елита 
на варненското гражданство. 

- Съ цель да довърши хижата си .Козя 
стена" въ Стара-планина, плъвенскиятъ клонъ 
.Кайлъшка долина" е организиралъ на Нова 
година вечеринка, която е била много добре из
несена. 

Поради специфичнитъ условия на по-голъ
мата часть отъ нашия планински животъ, презъ 

зимния сезонъ ставатъ най-многочнсленитъ, а 
често и най-тежкитъ планински злополуки. Едва 
ли не 4/s отъ активната дейность на Планин
ската спасителна служба се съсръдоточава въ 
единъ четиримесеченъ периодъ - 15 декември!! 
до 15 априлъ. И може би това обстоятелство 
най-вече налага единъ по-дълъгъ подrотвите
ленъ периодъ, какъвто трtбва да бжде този на 
есеннитt месеци. 

Тази година Планинската спасителна служба 
е подъ егидата на Централното настоятелств(} 
на Бтс. Създадена отъ Бак, тя проживt само
стоятелно шесть години, докато за пълното и 
оформяване, се наложи да мине при Ц. н. на 
Бтс. Сега Планинската спасителна служба е 
изградена върху възможноститъ на всички тури
стически организации въ София, заедно съ д·ВОТ(} 
„Червенъ кръстъ". Първитъ даватъ техническия 
личенъ съставъ, а вторитъ осигуряватъ при
сжтствието на двама лtкари по спасителнитъ 
пунктове. 

За жалость П. с. с. функционира само на Ви
тоша, и въ П(}-rолtмитt праздници на Рила, съ. 
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свои редовни дежурни команди. За всички 
други наши масиви, тя разполага съ кадъръ, 

rотовъ да се отзове на мъстото на нещастие 
само при повикване. 

За да се разшири областьта на дейность на 
П. с . с., ржководното й тъло тази година е влъзло 
вече въ връзка съ всички подбалкански клонове 
на Бтс, като въ съответни окржжни писма имъ 
дава обяснение по създаване на спасителни 

групи, следъ което ще се пристжпи и къмъ са• 

мото учредяване на тия групи. 

Що се отнася до Витоша, предстои поста· 
вянето на табе,1и по хижитъ , съ обяснение, че 
тамъ или едикжде си има спасителн:1 група. 

Извънъ тов а , както и въ миналото, предвижда се 
да-бждатъ поставени на нъколко мъста въ София 
специални табели съ всъкидневно означение 
състоянието на времето по разнитъ наблюда
телни точки на Витоша и Рила. 

Презъ декемврий Службата се е притекла на 
помощь веднажъ въ Рила (случаятъ съ пазача 
на хижа Грънчарь) и петь пжти на Витоша. 

По всичко изглежда, че тази зима Службата 
ще подчертае още по-силно своето основание на 

сжществуване. 

Заслонъ "Св. Иванъ Рилски" въ м'liстность
та .~ибнит'li езера" - Рила. 

Презъ декемвриА м. r. 61; окончателно за
вършенъ строежа на заслона ,Св. Ив. Рилски•, 
построенъ въ сръдището на Рила - мъстностьта 
• Рибнитъ езера• - отъ Светата рилска обитель, 
Столичната община и Българския туристически 
съюзъ. 

Съ този заслонъ мрежата оrъ хижитъ по 
Рила се вече опредъля. Като напълно срtди
щенъ, заслонътъ ще позволи, особено презъ 
зимата, излетуването въ малко познатата до сега 

Сръдна Рила, а именно въ Канарския, Шишко
вишкия, Скакавишкия, Маринковишкия и Бриче
борския рилски дълове. 

Отъ друга страна, напрtчното и надлъжно 
кръстосване на Рила, при наличностьта на този 
заслонъ, се много улеснява и Рила ще може да 
разчита на повече споходници, както лътни, 
така и зимни. 

Новата хижа „Бъндерица" въ Бъндериш
ката долина - Пиринъ. 

Строи се усилено отъ банскалии на около 
nоловинъ часъ пжть по-високо отъ сегашната. 

Презъ декемврий е била покрита. Остава да се 
извърши обзавеждането и. 

Хижа .Бъндерица• се подрежда въ групата 
на rолtмитъ наши хижи. Каквата роля навре
мето изигра за Рила новата хижа Мусала, такава 
роля ще изиграе сега за Пиринъ, новата Бънде
ришка хижа. Отъ друга страна, зимното стран
ствуване изъ този дtлъ на Пирина ще стане 
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по-леко и ще се даде възможность на повече 

планински почитатели да се възхищаватъ зиме 

на карстовия пирински дtлъ. 

Хижа .планинецъ" въ Витоша*). 
Съградена презъ 1930 r. като заслонче оrъ 

туристическата група .Яворъ", на 29 октомврий 
1933 r. тя бива откупена оrъ • Планинецъ" и на 
следната година преустроена. 

Малкит1; размtри на хижата далечъ не можеха 
да задоволятъ нуждитъ на ежегодно разраства
щето се дружество, нито да подслонятъ хиJ1ядитt 
и посетители, зиме и лtте. 

Прекрасното и мъстоположение на най-бли
зъкъ и истински вжзелъ за всички посоки изъ 
Витоша, хубостыа на окржжаващата я природа, 
идеалнитъ ски-плацове, великолепнитt панорами, 
които се откриватъ отъ нея къмъ Острецъ, Вла
дайския църни връхъ, Осогово, Пернишката 
котловина, Люлинъ и Стара планина съ Комо
аетt ; неподаващето се на описание обаяние на 
залtзитt, наблюдявани отъ нея, я правятъ скжпъ 
домъ на планинци. 

Презъ rодинитt 1934-1938 планинци уреж
датъ маса стопански излети до хижата, обзавеж
датъ я, блаrоустрояватъ я, правятъ тераса, зале
сяватъ района и предимно съ иглолистни фиданк0, 
отводняватъ и построяватъ чешми, давайки така 
истински примtръ за съзнателенъ туристически 
трудъ въ ш1анliната. Паралелно, въ обшитt го
дишни събрания на дружеството, настоятелно 
се иска разрешението и окончателното довър

шване на хижата, съгласно плана за това. 

И действително, презъ 1939 и 1940 година 
се изпълни най-значителенъ етаnъ отъ оконча

телното довършване на хижата. Тя разполага 
вече съ rолtмъ и много хубавъ салонъ, бюфетъ, 
дамска и мжжка спални стаи, а напролtть ще 
бждатъ готови още три спални помъщения въ 
горния етажъ на хижата. 

Всичко това е nостиrнато съ цената на rо
лtми материални жертви. Хвърлени еж надъ 
200,000 лв. благодарение на високото туристи
ческо съзнание на планинци, тtхниятъ трудъ и 
пожертвувателность. Дружеството има да по
сръща едно задължение къмъ Uн отъ около 
50,000 лв. и други дългове около 70,000 лв., но 
това не обезсърдчава планинци. 

Напротивъ, за обзавеждането на хижата съ 
най-изреденъ вкусъ ще еж необходими още 
около 100,000 лв. но тt, както и срtдствата за 
финансовото заздравяване на .Планинецъ•, не 
се съмняваме ще бждатъ намtрени. 

Докато 800-тtхъ планинци съ толкова себе
отрицание и вдъхновение подпомаrатъ друже

ствени начинания, всички пръчки ще бждотъ 
превъзмогнати, а хижа • Планинецъ" въ Витоша 
въ най-скоро време ще бжде наистина кокетна, 
снабдена съ всички модерни удобства, съ образ
цовъ вжтрешенъ редъ и стопанисване, за да 

служи безпримtрно на дtлото на родния тури
зъмъ. дим. П. Талевъ 

*) По случай състоялото се праздненсто на хижата, на 
22 декемврий м. г., вь ьръзка съ дострояването il, 



l 

Следъ осжществената до голtма степень ху
бава мрежа отъ хижи и заслони по нашитt пла
нини, Централното настоятелство на Б. т. с. за
почна изпълнението и на плана за една цtлостна 
маркировка на сжщитt. За сега маркировката 
не предвижда още лtтни и зимни пжтища. Тя е 
една за всички годишни времена. Но следъ ней
ното реализиране несъмнено ще се пристжпи 

и до създаване на варианти, съ огледъ на раз

личната планинска конфигурация презъ зимата. 
Маркирани вече имаме Мусаленкия дtлъ въ 

Рила, до голtма степень Централния Пирин
ски дtлъ, както и Срtдния дtлъ на Стара
планина. За да бжде, обаче, маркировката 
пълна, би трtбвало да включва тя и така 
нареченитt „ориентировачни табла", нtщо, кое
то по ецна или друга причина, не се пред

вижда за сега. 

Ориентировачнитt табла представляватъ ме
сингова или циментова кржгла плоча съ диа

метъръ ½-1 метъръ. Tt ще се разположа тъ 
Х<'ризонтално на пиедестали върху нtкои до
миниращи върхове отъ нашитt масиви. Цен
трална точка на таблото ще бжде доминиращия 
връхъ, а въ периферията на кржга, въ преденъ 
и заденъ планъ, ше се издълбае, а после изри
сува по издълбаното, профила на групитt и вър
ховетt заобикалящи доминиращия връхъ съ та
блото, съ означение (съ стрели) на посоката имъ 
и съ цифрово отбелязване на тtхната височина. 

Такива ориентировачни табла представляватъ 
единъ великолепенъ справочникъ, което ще 

позволи и точното заучаване мtстата и височи
нитt на много върхове. Такива табла, отъ друга 
страна, еж и вtнецъ на една маркировка. 

Подобни табла могатъ да бждатъ поставени 
и предъ онtзи хижи, които се намиратъ въ ши
роки и открити циркуси, като въ тtхъ се озна
чатъ и подробноститt на циркуса (напр. Муса
ленския вtнецъ). Преди всичко, обаче, едно по
добно ориентировачно табло трtбва да бжде на
правено на връхъ Мусала и Чер~ия връхъ. 

l{ултурниятъ филмъ 

въ услуга на туризма 

Културниятъ филмъ, най-младото постиже
ние на фотографската техника, така енергично 
се втурна въ практическия животъ, че днесъ, 

безъ да се очудваме повече, го срtщаме въ 

всички отрасли на културната, научната и сто, 

ланската дейности. Широкото му разпространя
ване бt наложено и оправдано отъ редица не
гови безспорни качества, които не еж достиг
нати съ никое друго срtдство отъ този родъ. 
Роденъ отъ фотографията, той запази отъ нея 
само простия химизъмъ, като я надмина и се 

домогна до висинитt на едно обособено изкуст
во съ типична физиономия. 

Културниятъ филмъ успt да отиде тъй да
лечъ благодарение на рtдката си способность 
да повтаря безпогрtшно живота съ всичкитt 
му свойства и типични особености; благодаре
ние на възможностьта си да предава динами

ката на обекта, както и да · допуска всtкакви 
вариации на специфичната му динамичность; 

благодарение и на податливостьта си къмъ обра
ботване, чрезъ което една действителность, за

пазвайки 9се пакъ общата си физиономия, може 
да се даде значително видоизмtнена, насочена 
къмъ по-особенитt домогвания на една съзна
телно поставена цель; благодарение, най-сетне, 
_на обширнитt и още неизчерпани възможности, 
които правятъ отъ филма канава за изграждане 
на теми отъ най-различно естество. 

Културниятъ филмъ, въ неговия днешенъ об
хватъ, е рожба на последното десетилtтие. 
Опититt за културенъ филмъ, които се правятъ 
още отъ самото му възникване (въ сжщность 
въ началото на филма стои нtщо подобно на 
днешния културенъ филмъ - като добросъ
вестни снимки на действителностьта, преди фа
зата на игралния филмъ), не моrатъ да намt
рятъ обширно практическо приложение поради 
редъ основни неджзи: висока цена, сложна 

техника, скжпа апаратура, експлозивни свой· 
ства на материала на филмовата лента. Послед
нитt 10 - 15 rодини обаче отбелязаха необик
новения възходъ на културния филмъ, който 

започна отъ откриването на ацетилцелулозата

видоизмtнение на нитроцелулозата,класическиятъ 
материалъ на филмовата лента. Съ ацетилце
лулозата отведнажъ се премахнаха сжществе

нитt неджзи на филма за културни цели: фил
мътъ стана евтинъ и техниката му се опро· 

стотвори до степень да бжде достжпенъ за всt
ки любитель; лесната му зап11лимость и избух
ливость бtха премахнати и филмътъ стана 
напълно безопасенъ ; най-сетне въвеждането на 
тtсния форматъ на филмовата лента (16 мм. 
вмtсто 35 мм. на нитроцелулозния филмъ) на
мали дължината, обема и тежестьта на филма 
до такива размtри, които създадоха удобства 
за носене и складиране, непознати за стария 

филмъ. Появата на цвtтния филмъ - широко 
разпространенъ тъкмо на форматъ 16 мм. -
още повече разшири възможноститt на култур
ния филмъ, до една степень, за която преди нt
колко години не смtеха да блtнуватъ и най
непоправимитt мечтатели. 

Културниятъ филмъ на тtсенъ форматъ 
(16 мм.) е възприетъ днесъ като универсаленъ 
за научна, културна, просвtтна, пропагандна и 
др. п. дейнос,:ц. Той бt 1Jъведенъ въ Германия 
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презъ 1934 r. официално: като задължително 
учебно срtдство за народнитt, професионални 
и др. училища и това създаде небивала работа 
въ полето на тtсния културенъ филмъ. До 
1940 r. само въ Германия 11 то отъ Държавната 
служба за филмъ за обучение бtха произведени 
надъ 240,0JO копия съ обща дължина надъ 
27,000,000 метра I За проекцията на тtзи филми 
1·ерманскитt училища днесъ притежаватъ пове
че отъ 35,000 проекционни апарати за тtсенъ 
филмъ. Тtсниятъ филмъ е въведенъ още въ ре
дица държави, а въ последно време и у насъ 

се прави опитъ за по-обширното му въвеждане, 
като начело на тази инициатива се намира Ми
нистерството на просвtтата. 

Съкровищницата на културния филмъ днесъ е 
обогатена съ стотици филми отъ областыа на 
теоритичната и приложна наука (биология, ме
дицина, химия, физика, геология и пр .), изъ 
областыа на земедtлието и стопанството, гео
графията, етнографията и пр, В ь израб :>rването 
на тtзи филми еж. участвували редица хора на 
науката съ известни имена, така че тtш филми, 
изработени грижливо и детайлно, прецставляватъ 
истински научни или научно-популярни съчи

нения, не по-малко ценни отъ съответнитt пи

смени съчинения, обаче масово достж.пни и не
сравнено по-конкретни. 

Културниятъ филмъ има вече създадено отно
шение и къмъ туризма. Нека споменемъ реди· 
цата планинарски филми, изработени въ връзка 
съ редица по-специални възкачвания - за де

монстрация или като документални филми; ме
жду тtхъ по-особено мtсто заема филмътъ отъ 
експедицията до Нанrа-Парбатъ, който софий
скитt туристи миналата година можаха да ви
дятъ на екрана (на обикновенъ размtръ - но 
филмътъ е сниманъ на тtсенъ форматъ 16 мм. 
и отпосле е прехвърленъ). Вънъ отъ тtзи по
вече документални филми, културниятъ филмъ 
има своето мtсто въ туризма въ две главни 
отношения: като пропаrанденъ филмъ и като 
архивенъ филмъ. 

Пропагандната мощь на филма е неизмtрима 
защото той въздействува чрезъ зрението, т. е. 

чрезъ очевидностьта. Никакви словесни и пис
мени описания - и най-вдъхновенитt макаръ -
не моrатъ да се сравнятъ съ конкретната и 

дълбоко въздействуваща филмова картина. Про
пагандата на природата би· се извършила не
сравнено по-лесно и по-убедително чрезъ филма, 
отколкото чрезъ сегашнитt начини. Въ стопан
ския туризъмъ филмътъ е въ състояние за нt
колко минути да създаде това убеждение и това 
влtчение, за което иначе се разходватъ гра
мадни срtдства и време - за да докара необ
ходимата публика отъ насъ и отъ чужбина. 
Чрезъ филма би се вършила най-убедителна про· 
паrанда на строителното дtло на туризма у 
насъ, на неrовитt rолtми постижения, за които 
сега едва се поменава нtщо тукъ и тамъ. 
Просто трtбва да се съжелява, че еж. пропу-
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сrнати толкова събития отъ живота и дейностыа 
на организирания туризъмъ, които образуватъ 
низъ отъ дtла съ обществено значение, 

.. ·лрхивниятъ филмъ има~ задача да събира 
материалъ за историята на даденъ отрасълъ. 

И каква история при това - не немощната сло
весна история, а магическото призоваване къмъ 

животъ на отдавашни събития, изтрити вече отъ 
паметыа, разиграли се преди много и много го

дини; въплътяване образа на нtща и лица, от
давна изчезнали, превърнати на прахъ и все 

пакъ послушно излизащи на екрана, предъ очитt 
на една публика отъ съвсемъ друга епоха ; една 
жива история, история отъ плъть и кръвь, която 

ничие перо не е смогнало и не ще смогне да 

опише по този начинъ I Ето защо архивниятъ 
филмъ е тъй обширно разпространенъ на Западъ 
и защо други народи полаrатъ толкова грижи 

за създаването му. 

Нашиятъ туризъмъ еж.що така пише история 
и то значителна история за една многогодишна 

упорита и пълна съ саможертви културна ра

бота. Той има всички основания да желае дt
лата му и дейцитt му (въпрtки известната 
скромность на туристическитt дейци 1) да оста
вятъ ецинъ по-реаленъ образъ следъ себе си. 
Извършва се такава културна дейность изъ бъл
гарската планина, строятъ се и се откриватъ 

толкова хижи и високопланински заслощ1, мар

кира тъ се пж.тища, залесява се и т. н. и т. н. -
а отъ всичко това нищо повече отъ единъ кж.съ 

отчетъ въ съюзното списание, често дори и 

безъ елементарни данни, нtколко фотографски 
снимки и - пълна забрава следъ нtколко дни 1 

Пожеланието за пропаrанденъ и архивенъ 
филмъ и у насъ до скоро би звучало като 
мечта - тtсниятъ филмь бt само занимание 
на любители ; липсваха напълно изгледи за по
сериозна работа. Сега, обаче, работата е ко
ренно измtнена. Неотдавна въ София бt осно
вано особено дружество*), което си постави за 
цель да създаде и у насъ тtсния: културенъ филмъ. 
Дружеството се е обзавело съ всичко необхо
димо за професионална работа въ това отноше
ние. Онова, което можахме при случай да ви
димъ наскоро - филмъ отъ една часть на 

Рила презъ зимата, извършенъ отъ r. Н. Ми
ронски по инициативата на Централния метео
рологически институтъ - макаръ и малко, ни 

даде куража да вtрваме, че е настж.пилъ най
сетне часътъ на културния филмъ и у насъ, което 

ще даде възможность да проучимъ по-добре на
шитt планини и, главно, да хванемъ тtхния 
вж.трешенъ животъ, непознатъ до сега на по

широка публика, за да ro покажемъ на всички, 
чужди досега на култа къмъ прекрасната и 

безсмъртна наша планина. 

Ив. Б. 

*) .Финакулъ• А, д. за филмъ, за наука, обучение и 

културна пропаганда. 



Действие на 
слънце върху 

високо-планинското 

кожата и лиrавит1. 
ЦИПИ 

Слънчевата свtтлина е единъ необходимъ 
факторъ за живота на клеткитt. Известна е 
лtчебната роля на слънцето въ крайморскитt 
,области, малкитt планински височини, а осо
бено въ последнитt, гдето на пръвъ планъ се 
извършва действието на невидимитt лжчи на 
слънчевия спектъръ - ултравиолетовитъ хи

мични лжчи. За ползата отъ слънцето се знае 
много. Нека кажемъ нtколко думи и за вредитt, 
които то евентуално може да принесе. 

Всички живи клетки включително тtзи на 
тtлото, еж чувствителни предъ ултра-виолето 
витt лжчи. При прtкомtрно излагане на ко
жата на действието на високо-планинското 

слънце, богато откъмъ тtзи химични лжчи, клет
китt моrатъ да бждатъ убити, докато при едно 
умtрено и разчетено използуване на слънче
вата свtтлина се достига до едно натрупване 
на пигменти въ кожата, отгдето последнитt се 

миватъ въ организма, представлявайки по този 

начинъ натрупана слънчева енергия. При високо
планинското слънце, обаче, кожата е внезапно 
изложена на силното въздействие на ултра· 
виолетовитt лжчи и то по такъвъ начинъ, че и 
най-добре пигментираната и подготвена кожа 
може да бжде зловредно засегната. 

Въ това отношение най-rолtмото число не
винни инциденти представляватъ лекитt изга
ряния на кожата и лиrавитt ципи. Но трtбва 
да се има предвидъ, че оrъ най-лекитt зачер
вявания на кожата до най-тежкитt изгаряния, 
съ образуване на мtхури и възпаление на очитt, 
често пжти се преминава за кжсото време отъ 

нtколко часа. 
Кожата ;>ефлектира една rолtма часть отъ 

падналитt върху нея слънчеви лжчи; друга една 
часть се спира отъ роговия и слой като отъ 

матово стъкло. Тукъ се задържатъ само най
силно действуващитt ултра-виолетови лжчи. 
Проник1;1алитt по-надълбоко слънчеви лжчи до
стиrатъ основата на епидермиса, гдето химич

ната имъ енергия се превръща въ пигментъ, 

който единъ пжть образуванъ, предвардва 110-
дълбокитt слоеве на кожата отъ влиянието на 
слънцето. Въ такъвъ случай, способнитt да 
проникватъ по-надълбоко слънчеви лжчи се за
държатъ отъ кървоноснитt сждове и кръвьта. 
При силна слънчева свtтлина кожнитt кърво
носни сждове се разтварятъ, приижда по-rолtмо 
количество кръвь и по тоя начинъ се образува 
една преграда за слънчевото влияние върху ко

жата. Едно продължително излагане кожата, 

обаче, на действието на високо-планинскот~, 
слънце, особено при отра:-~ена отъ cнtra свtт
лина, докарва кожата до състоянието да реа

гира съ възпалителни измtнения. Макаръ съвре
меннитt схващания на естетиката да препо
ржчватъ обилната слънчева свtтлина, все пакъ 
често повтарящитt се слънчеви изгаряния до
карватъ до загрубяване на кожата и до атрофии. 

Едно до двучасово излагане на несвикналата, 
непиrментирана още кожа на високото (у насъ 
зимно) слънце, вече докарва първата фаза на 
изгарянето, характеризуваща се съ зачервяване 

и подуване, вследствие набиране на кръвь въ 
кожата и излизането въ по-rорнитt и слоеве на 
кръвенъ серумъ, 

По продължителното, до 4-5 часово въздей
ствие на слънцето, причинява отдtляне на епи
дермиса въ видъ на мехури, а още по продъл

жителното въздействие докарва вече до истински 
изгаряния, носещи тежкитt последствия на една 
широка кожна рана. 

Що се касае до лиrавитt ципи (устни, 
конюнктива) подъ влиянието на слънцето въ 

тtхъ наставатъ почти сжщитt измtнения както 
при кожата съ тази разлика, че тукъ поради 

липса на роrовъ слой, патолоrичнитt измtнения 
изискватъ едно по-краткотрайно слънчево въз
действие. Особено изложена е лигавата ципа на 
окото (конюнктивата), чието възпаление (слън
чевиятъ очеболъ), е една отъ най-сериознитt 
повреди, които високото слънце може да при

чини на планинаря. Като се има предвидъ, че и 
при най-доброто внимание, както и при вече 
добре свикналитt на слънцето кожи, се случ
ватъ изгаряния, трtбва да се обърне внимание 
главно на елементарнитt съоржжения, необхо
дими въ планината за предпазване кожата и 

лиrавитt ципи. Преди всичко за запазване ко
нюнктивитt оrъ слънцето на високата планина 
трtбва да се използуватъ тъмни очила съ за
творена отстрани рамка. Къмъ първитt грижи 
при възпалена отъ слънчевата свtтлина кон
юнктива спада поставянето на студени компреси. 

Добре е при слънцето на по-низкитt пла
нински пояси кожата да се поддържа свежа 

съ вазелинъ, лаполинъ или кремъ, но при 

по-голtми височини. специално при тtзи гра
ничещи съ подснtжния и снtженъ поясъ, се 
налага употрtбата на запазващи кожата кремо
ве. Като такъвъ се препоржчва този полученъ 
отъ ланолинъ 5 rp., вазелинъ 20 rp. и 5% хи
ниновъ разтворъ 10 rp., къмъ което за ароматъ 
може да се прибави 10 rp. розова вода. 

Силнитt изгаряния на кожата трtбва да се 
лtкуватъ съ кремъ, съставенъ отъ еднакви 
части варена вода и дървено масло или по-добре 
съ специалния за цельта препаратъ .Антишай
не• - Зьонтигенъ, За пълно предпазване на 
кожата отъ високото слънце добре е върху на
слагания кремъ да nоставимъ пудра. По този 
начинъ се образува единъ напълно завардващъ 
кожата слой. Върху изпъкналитt отдtли на ли
цето (скули, носъ) може да се залепватъ цига
рени книжки. Д-ръ Л. Телчаровъ 
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Словашко презъ очит1, на българинъ отъ 
Атанасъ Русевъ - Самъ. 

Авторътъ на тази книга е познатъ на бъл
rарскитъ читатели съ ·своитъ кореспонденции, 
по-рано отъ П para, а напоследъкъ отъ Брати
слава, появили се въ нашит'!, всъкидневници. 
Тукъ, въ сравнително малко страници, ржково
денъ отъ своя даръ на виждане и своята лю

бознателность, той е можалъ да долови и пре
даде много ценно и характерно отъ живота на 

младата славянска държава. 

Въ~ всtка страница личи любовь къмъ това, 
което пише и тази любовь нtкакъ приближава 
читатЕ'ля къмъ това, което чете, кара го па 

чувствува въ всъка страница нъщо близко, ши
роко, славянско. И не само славянско, но и бъл
гарско. Не rоворимъ само эа -:11ълбокитъ следи, 
които еж оставили сръдъ словашкия народъ 
двамата първоучители Св. св. Кирилъ и Мето
дий . Бъrло нахвърленитъ страници, които засt
rатъ историята на словашкия народъ, съ неrо

витъ борби за самостоятелность и свобода, еж 
били до нашата българска сждба, говорятъ на 
българското сърлце, напълно еж разбираеми за 
насъ, които еж.що сме минали по този пжть. Но 
въ страницитъ на тази книжка се чувствува и 

новото - усилениятъ подемъ -на единъ младъ 

народъ, който чувствувайки се свободенъ, чър
тае съ увъреность пжтищата на своята:сждба 

Особено интересна е втората часть, кждето 
еж дадени незабравими страници за живопис
ната словашка природа и словашкитъ rрадове
светини . Тов3 еж пжтни бележки, въ които ав
торътъ е предалъ своитъ живи впечатления отъ 
словашката земя, добити презъ едно пжтуване, 
уредено за чу,кденцитъ-професори по случай 
rолъмитъ университетски тържества въ Брати
слава. Картинитъ се нижатъ бързо. предадени 
съ широкъ журналистически замахъ и силно 

увличатъ. Описанията на банитъ Пиещяни, 
Тренчанска Таплище, Ружомброкъ, особено на 
Словашкитъ Татри, Татранска Ломница и Деме
новскитъ пещери с.ж колкото живи, толкова и 
увлъкателни. И когато човъкъ ги чете неусетно 
го обзема единъ непобедимъ копнежъ по тъзи 
чудни мъста, въ които природата, заедно съ 
творческия човъшки гений, еж могли да създа
датъ прекрасни мъста за ртдихъ, радость и 
удивление. 

Цълата книжка дава една великолепна кар
тина за днешно Словашrю. Написана е леко и 
неllнитъ страници се четатъ съ увлъчение и 
н~ с л~да. 

П рофесоръ Я. С. Молловъ 

Подъ Българското небе - Природа и 
народностенъ битъ отъ Н. В. Дориянъ. 

Спретнато издание, посвътено на българската 
земя. Книгата е написана съ едно вдъхновение, 
идеше отъ непосрtдствено общение съ приро
дата ; това еж описания, изпълнени съ прежи
вяванията на автора, отъ които блика едно не
посръдно чувство, обогатени съ мисъль и съ 
красотата на българската природа. 

Наредъ съ природнитъ красоти, описани еж 
и историческитt събития отпреди освобожде
нието ни, свързани съ мъстата, които се опис
ватъ, като сжщевременно е отбелязанъ и бита 
на българина. 

* 
- Въ сръбското туристическо списание 

.Наша домовина" бр. 11 м. r. е помъстена ре
цензия за Годишника на Бтс, като по този по
поводъ е разгледана историята на туристичес

кото движение у насъ въ продължение на 40 
години, изтъквайки rолъмия материаленъ и мо
раленъ активъ, който то е допринесло на бъл
гарското общество. 

Между многото ласкави думи на рецензьора, 
намираме и това, че бълrарскитъ туристи еж 
много добри организатори, много добри строи
тели на хижи и въодушевени пропагандатори 

на идеята за планината въ страната. Накрай се 
забелязва, че бълrарскитъ планинари работятъ 
въ планината и научно, въ областыа на пла
нинската флора, фауна, rеолоrия, лемнолоrия, 
картография, метеорология, фотография и пр., 
като заключава, че тръбва да си пожелаятъ и 
тtхнитt планински дружества да развиятъ така 
успtшно и съ такъвъ полетъ подобна планин
ска де!lность. 

* 
Мура 

- .,Приета• известия на туристическото д-во 
,Приета" - Русе rод. I-ва, бр. 1. 

Пожелаваме му успtхъ. 

- ьПланинецъ• периодиченъ листъ на Со
фийското д-во .Планинецъ•, бр. 2 и 3. 

- На 1 того се е поминалъ Георrц А. Ме
джидиевъ, синъ на мноrозас11ужилия председа

тель на Дупнишкия клонъ ,Рилсю1 езера• и 
почетенъ членъ на Съюза. 

- Поминалъ се е единъ отъ ветеранитt на 
туристическото ни движение, Романъ Г. Дачевъ, 
на 11 того. Покойниятъ 61, членъ-основатель на 
Плtвенския клонъ ,Кайлъшка Долина•. 

- Рашко Чипевъ, единъ отъ пионеритt за 
организиране на скиоритt у насъ и дълrоrоди
шенъ членъ отъ Управата на Ски-съюза, се.е 
поминалъ на 11 т. м. 

Боrъ да ги прости! 
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