
Ниво на снежните тапи в някои обекти, пещери и пропасти в циркус Бански Суходол  

21.08-05.09.2010г. 

 

1. Бански Суходол №1. Снежна тапа на дъното от фирнован сняг с максимална 

височина 2 метра. Тапата почва от -6 метра считано от входа. Измерени 

температури в пещерата в средната част варираща между 1.8 оС и  5.5 оС. Долавя 

се силно въздушно течение идващо от разположената в съседство пропастна 

пещера Бански Суходол №45 А-Б. 

2. Бански Суходол №6. Снежната тапа е на нивото на входа. Виждат се голями 

пролуки между снега и стената. Най-вероятно фирна в дълбочина да преминава 

в лед. 

3. Бански Суходол №7. Снежната тапа е във входния въртоп и го запълва почки 

цялия (за първи път от 2000-та година в тази пещера се наблюдава толкова сняг). 

Тя започва от -5.50 метра считано от ръба на входа. Максималната височина на 

снега надвишава 2 метра. До края на експедицията се наблюдаваше динамична 

промяна в обема на тапата. 

4. Бански Суходол №8. Забелязва се в западната част на тапата пролука между 

скалата и фирна. В пролуки между скалата и снега е слезнато до дълбочина -40 

метра считано от входа. Тапата почва от -5.70 метра считано от входа. На -25 

метра е направено замерване на температурата, като на топящата се тапа е 2 оС, а 

на въздуха е  4 оС. Долавя се слабо въздушно течение.  

5. Бански Суходол №9. Тапата във входната част на пещерата е отворена. Няма и 

запушвания по отвесите до „Голямата зала”. Забелязва се мащабно разтопяване 

на фирна и леда по входния отвес под които прозират сипеи. В „Голямата ледена 

зала” големите ледени сталагмити са стопени и има няколко малки останали. 

Леда на първия праг след залата е запазил обема си. Липсва снежната преспа на 

разклона при началото на „Наклонената галерия” и „Паралелния отвес”. 

6. Бански Суходол №10. Тази година във въртопите на пещерата се забелязва 

много по-голямо количество сняг спрямо предходни години. Не са правени по-

специални измервания на обема. 

7. Бански Суходол №11. Същото се отнася и за Вход №11, като връзката с №9 е 

отворена.  

8. Бански Суходол №13. Въпреки, че във входния въртоп снегът е повече от 

предходни години, пещерата е отворена и може да се влезне без копаене. 

9. Бански Суходол №28. Забелязва се незначително количество сняг на дъното на 

входния отвес. Пропастта е проходима.  

10. Бански Суходол №31. Във входния въртоп се забелязва тапа, която почва на -18 

метра считано от най-високата част на входа. 

11. Бански Суходол №33. В пропастта снежната тапа се забелязва отчетливо, като 

връхната и част започва на – 7 метра считано от най-високата част на входа. 

12. Бански Суходол №41. В пропастта снежната тапа се забелязва отчетливо, като 

връхната и част започва на – 4 метра считано от най-високата част на входа. На -



6.60 метра се забелязва пролука между скалата и фирна. Като цяло тапата 

изглежда „продухана” и най-вероятно ще може да се влезне в дълбочина. 

13. Бански Суходол №42. Във въртопа на дъното има малка снежна тапа. За първи 

път се наблюдава навяване в този обект. Тапата е с малки размери и максимална 

височина 1.20 метра. 

14. Бански Суходол №45 А-Б. В пропастната пещера е установено, че има тапа с 

малък обем в дънната зала. Усеща се силно въздушно течение идващо от 

съседната пещера Бански Суходол №1. 

15. Бански Суходол №55. Снежната тапа покрива целия въртоп (за първи път от 

2000-та година в тази пещера се наблюдава толкова сняг). 

16. Бански Суходол №57. Снежната тапа е плътна до горе (за първи път от 2000-та 

година в тази пещера се наблюдава толкова сняг). 

17. Бански Суходол №71. Забелязва се натрупатно голямо количество сняг в 

пропастта. връхната и част започва на – 2.50 метра считано от най-високата част 

на входа. 

18. Бански Суходол №73. Снежната тапа е плътна до горе. 

 

 


